
[Digite aqui] 
 

 

  

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS  

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 
 

 

 

 

 

 

ELIZETE RAMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECENDO A CULTURA HAITIANA ATRAVÉS DAS PARÊMIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO-RO/2018 
 



[Digite aqui] 
 

 

ELIZETE RAMOS  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONHECENDO A CULTURA HAITIANA ATRAVÉS DAS PARÊMIAS 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Acadêmico em Letras, da 
Fundação Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR, como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em 
Letras.  
Orientadora: Dra. Odete Burgeile  
 
 
Linha de Pesquisa: Estudos descritivos e 
aplicados de Línguas e Linguagens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO-RO/2018 
 
 



[Digite aqui] 
 

 

ELIZETE RAMOS  

 

 

 
CONHECENDO A CULTURA HAITIANA ATRAVÉS DAS PARÊMIAS 

 
 

 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Acadêmico em Letras, da 
Fundação Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR, como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em 
Letras.  
Orientadora: Dra. Odete Burgeile  
 
 
Linha de Pesquisa: Estudos descritivos e 
aplicados de Línguas e Linguagens 

 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________ 

Prof.ª Dr.ª Odete Burgeile  

Orientadora 

 

_______________________________ 
Prof. Dr. João Carlos Gomes 

Membro Interno-UNIR 

 

                                ________________________________ 
                                      Prof.ª. Dr.ª Gracielle Marques 

Membro Externo-UNIR 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha 

Membro Suplente-UNIR 

 

 

 

PORTO VELHO-RO/2018 

 



[Digite aqui] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Gerada automaticamente mediante informações fornecidas pelo(a) autor(a) 

_____________________________________________________________________________ 

R175c RAMOS, Elizete. 

      Conhecendo a cultura haitianas através das parêmias / Elizete RAMOS. -Porto Velho, 
RO, 2018. 

105  f. 

Orientador(a): Prof.ª Dra. Odete Burgeile 

      Dissertação (Mestrado Acadêmico em Letras) - Fundação Universidade Federal de 
Rondônia 

      1.1. Cultura.  2.Parêmias.  3.Haitianos.  4.Imigração.  5.Identidade. I. Burgeile, Odete. II. 
Título. 

CDU 81 
_____________________________________________________________________________ 

Bibliotecário(a) Ozelina do Carmo de Carvalho CRB 11/486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Digite aqui] 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEDICO este trabalho aos meus filhos Jaqueline, Paulo Júnior 
e Maria Caroline. 

 



[Digite aqui] 
 

 
 

 
AGRADECIMENTOS  

 
 

 A Universidade Federal de Rondônia – UNIR, pela oportunidade 

proporcionada de estudar nessa instituição. 

A professora Dra. Odete Burgeile, que fez com que tudo se tornasse mais 

leve e prazeroso e que com carinho e dedicação me auxiliou na construção e 

conclusão deste trabalho. 

Aos professores da banca examinadora Dr. João Carlos Gomes e Dra. 

Gracielle Marques e Dr. Júlio César Barreto Rocha pelas observações e 

sugestões que foram de grande valia para a conclusão desta pesquisa. 

Agradeço aos professores do Mestrado em Letras por dividirem seus 

conhecimentos e contribuírem em meu crescimento acadêmico. 

Aos imigrantes haitianos participantes desta pesquisa, em especial ao 

Charlot Jn Charles, que doaram seu tempo para responder as questões.  

À nossa turma do mestrado, pessoas especiais, competentes que vão 

deixar saudades. 

Agradeço aos meus filhos, ao José Martins, genro, nora e netos por 

acreditarem em mim e me estimularem sempre a buscar os meus sonhos. A 

minha família que mesmo distante, torce com minhas vitórias. Aos meus 

queridos, que não estão mais aqui e que fazem tanta falta.  

Aos meu queridos amigos, presentes ou não e mesmo distante fizeram 

parte deste trabalho, enviando energias positivas! 

Agradeço aos diretores e conselheiros do Conselho Regional de Medicina 

do Estado de Rondônia pela compreensão durante este período de estudo. 

          E por fim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

realização desse trabalho.  

 

 

 

 

 

 



[Digite aqui] 
 

 

RAMOS, Elizete. Conhecendo a cultura haitiana através das parêmias, 2018. 
105 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Letras, Universidade Federal 
de Rondônia, Porto Velho, RO, 2018. 
 
 

RESUMO   
 
As parêmias, como formato de manifestação da linguagem, são esqueletos que 
estão profundamente ligadas à cultura e à história linguística de uma 
comunidade. O processo de assimilação dessas parêmias e seu consequente 
uso implica o ressurgimento de um pensamento que atravessou o tempo e 
regressou à vida pelo ato da enunciação. O objetivo geral deste trabalho é 
analisar como as parêmias podem contribuir para um conhecimento de alguns 
aspectos da cultura haitiana, em especial a educação, a religião e a política. Foi 
realizado um levantamento pela Web das parêmias utilizadas para a pesquisa e 
quais apresentavam contextos reais de uso. Dessas, delimitamos 43 parêmias 
para o inventário. Os colaboradores verificaram se conheciam e faziam uso 
destas parêmias em seu cotidiano e, a partir destes escopos, classificamos e 
separamos as que mostram a imagem do Haiti sobre a educação, a religião e a 
política. O núcleo teórico para realizar tais propostas foi formado pelos estudos 
culturais e estudos discursivos, assim como o instrumental de análise. Para 
sustentar os argumentos, destacamos os conceitos sobre língua, expressões e 
fraseologismos (OBELKEVICH, 1997; VELLASCO, 1996; ORTIZ ALVAREZ, 
1997 e CORPAS PASTOR, 1996), o elemento africano (ALEXIS, 1970) e a 
história de Porto Velho (HARDMAN, 2005). A partir da análise das parêmias 
confirmamos que essas manifestações passadas de geração em geração podem 
ser utilizadas para conhecimento da cultura de um povo. 
 
Palavras-Chave: 1. Cultura. 2. Parêmias. 3. Haitianos 4. Imigração 5.Identidade  
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ABSTRACT  
 
Parleys, as a form of manifestation of language, are skeletons that are deeply linked 
to the culture and linguistic history of a community. The process of assimilation of 
these parleys and their consequent use implies the resurgence of a thought that 
crossed the time and returned to the life by the act of the enunciation. The general 
objective of this work is to analyze how parleys can contribute to a knowledge of 
some aspects of Haitian culture, especially education, religion and politics. A web-
based survey of the parleys used for the research was carried out and which 
presented real contexts of use. Of these, 43 are assigned to the inventory. The 
collaborators verified that they knew and used these parleys in their daily lives and, 
from these scopes, classified and separated those that show the image of Haiti on 
education, religion and politics. The theoretical core to make such proposals was 
formed by cultural and discursive studies, as well as the instrument of analysis. To 
support the arguments, we emphasize the concepts of language, expressions and 
phraseologisms (OBELKEVICH, 1997; VELLASCO, 1996; ORTIZ ALVAREZ, 1997 
and CORPAS PASTOR, 1996), the African element (ALEXIS, 1970) and the history 
of Porto Velho, 2005). From the analysis of the parleys we confirm that these past 
manifestations from generation to generation can be used to know the culture of a 
people. 
 
Keywords: 1. Culture. 2. Paremas. 3. Haitians 4. Immigration 5.Identity 
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Parêmias 

 

Quem muito quer do futuro 

vê tudo através do verde; 

Mais vale o pouco seguro: 

— Quem muito quer, tudo perde. 

 

A desgraça no mais forte 

Mais robustece a esperança; 

Nunca descreias da sorte; 

—Quem espera sempre alcança. 

 

Nunca motejes do pobre 

Nem dos defeitos que vês; 

Por igual o céu nos cobre: 

— Cada qual como Deus fez. 

 

Como a boca, a pena explica 

Reservas do pensamento; 

A letra da pena fica, 

—Palavras, leva-as o vento. 

 

Quem o bem fez bem espere, 

E o mal também, se é devido: 

Porque — Quem com ferro fere 

Com o ferro será ferido. 

 

Vai com jeito e paciência, 

Se do melhor queres tu; 

Bem nos mostra a experiência: 

— Quem se vexa come cru. 

 

Muita coisa que vidrilha 

Parece ser um tesouro... 

Não te iludas com o que brilha: 

—Nem tudo que brilha é ouro... 

Soares Bulcão 
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INTRODUÇÃO  
 

Em meio as várias justificativas para o estudo das parêmias, a comprovação 

mais plausível para realização deste trabalho foi mesclar um almejo pessoal com o 

acadêmico, começou com o desejo de conhecer a cultura de um país, o que me atraiu 

como pesquisadora, pois para mim não há país que não valha a pena visitar e alguma 

experiência nova sempre pode acontecer. Através de várias leituras, me deparei com 

a disciplina Paremiologia e relembrei do meu tempo de infância.  

Nas minhas memórias, meu avô materno, um senhor moreno, mineiro, morador 

de uma cidadezinha no interior do Paraná, coveiro, conhecido por todos da cidade, 

um homem sorridente, que não mandava recado para ninguém, tinha resposta para 

todos e tudo. Entretanto, as respostas não eram ditas com letras e pontos, ele sempre 

respondia com parêmias/ditados/dito popular/provérbios.  

Recordo que em certa ocasião, ao entardecer, já adulta e naquele momento 

vizinha do meu avô, estava sentada em um banco de madeira com ele na porta de 

sua casa, começamos a conversar e rir (pois era impossível ficar triste perto dele). 

Lembrei-me de minha infância e iniciei uma série de perguntas e uma delas foi: - Vô! 

Por que o senhor fala tanto pelas entrelinhas, sempre deixa as coisas no ar e lembro 

que quando era criança ouvia as pessoas dizerem que o senhor acertava tudo. Era 

perguntar para o Seu Zé e ele saberia dar a resposta. Assim, para algumas pessoas, 

o senhor era sábio e para outros, um bruxo. Ele respondeu sorrindo, como sempre: - 

Não sei nada o que é esta tal de entrelinha que você fala, mas respondo assim como 

você disse, porque assim faz a pessoa ter que pensar. Se ela entender certo e fizer o 

certo e der certo, não fui eu que disse nada. Se ela entender errado, fez o errado e 

deu errado, também não falei nada. As pessoas falam com você e querem resposta 

para tudo e cada um entende como quer, ou melhor, como é melhor para ele.  

Tentei por diversas vezes ensinar aos meus filhos sobre parêmias, falando ou 

fazendo brincadeiras, mas não obtive sucesso. Recordo que, em uma destas 

brincadeiras, formavam-se dois grupos: um dizia uma palavra e o outro grupo 

respondia com uma parêmia que continha aquela palavra ou que representava algo 

parecido. Esse dia foi motivo de muitas risadas, erros e acertos. Sempre tentei ensinar 

algo aos meus filhos sobre aconselhar, sem tentar se intrometer na decisão da pessoa 

que está ouvindo.  
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Através do artigo de Burgeile (2017) Teaching english for agriculture through 

proverbs in L1 and L2, que aborda o papel da tradução e da língua materna como 

recursos frutíferos de ensino e aprendizagem de inglês para fins específicos, me 

motivei pela possibilidade de realizar uma pesquisa sobre o mesmo tema.  

Além da motivação pessoal que promoveu este trabalho, buscamos como 

objetivo geral um encontro com alguns aspectos da cultura haitiana através da análise 

de alguns provérbios crioulos, em especial a educação, religião e política. 

Há uma grande semelhança entre as parêmias e os provérbios. As parêmias 

são um hiperônimo, um termo mais abrangente que engloba os diferentes tipos de 

enunciados proverbiais. Os provérbios são frases curtas que transmitem 

ensinamentos retirados de experiências de vida, ou seja, transmitem conhecimentos 

e sabedoria popular. Para esse trabalho, adotamos o termo parêmia. 

A metodologia utilizada foi a qualitativa, com a utilização de anotações de 

campo e um questionário contendo algumas parêmias em crioulo haitiano. O 

levantamento delas se deu da seguinte forma: retiramos da Web, nos blogs Aprenda 

Crioulo Haitiano, Haiti para descobrir, Aprenda Crioulo-haitiano fácil - blog do 

Novadson Thelus, Frases Ilustradas por Cléo Pontual, Vodoun-fa en Mexico, Creole 

haitiano en Cuba – blog de Raimundo G. Navia e na rede social Facebook Haiti Se 

Pone De Pie, um total de 72 parêmias, das quais selecionamos 43 com a ajuda do 

colaborador haitiano, Charlot Jn Charles, considerando o real uso pelos haitianos. 

A alternativa escolhida se deu pela necessidade de investigarmos se os 

haitianos que residem em Porto Velho-RO conheciam, utilizavam as parêmias crioulas 

selecionadas, além de seu significado dentro da cultura haitiana.  

Para este trabalho, o aporte teórico foi baseado nos conceitos sobre língua, 

expressões e fraseologismos (OBELKEVICH, 1997; VELLASCO, 1996; ORTIZ 

ALVAREZ, 1997 e CORPAS PASTOR, 1996), no elemento africano (ALEXIS, 1970) 

e na história de Porto Velho (HARDMAN, 2005).  

Esse trabalho foi estruturado com quatro seções. Na primeira seção foram 

analisadas as questões teóricas principais relacionadas a Fraseologia e as unidades 

fraseológicas, ao objeto de estudo da Parameologia que são as Parêmias e a 

diferenciação com os Provérbios. Na segunda seção apresentamos o país Haiti e a 

construção de sua identidade, a língua pidgin e crioula e a razão do fluxo migratório 

haitiano para a cidade de Porto Velho. 



3 
 

[Digite aqui] 
 

Na terceira seção descrevemos a metodologia e análise dos dados. Na quarta 

seção analisamos a significância entre as parêmias e a cultura haitiana e separamos 

aquelas que ressaltavam o conhecimento sobre a educação haitiana, a religião e a 

política. 
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SEÇÃO 01: FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA 

 

1.1 FRASEOLOGIA 

 

A ciência linguística conhecida como fraseologia passou a existir com intenção 

fundamental de ocupar as expressões fixas e das definições individuais que elas 

aportavam. Foi através dos estudos de Polinanóv, que passou a existir como ciência, 

no século XX, na antiga União Soviética (FERRARO, 2000). Apesar da granditude do 

termo fraseologia se valer de várias significações, não se tem um sentido correto em 

relação a seu objeto de estudo. 

Na área linguística, alguns estudiosos da fraseologia avalia como subdisciplina 

da lexicologia, na qual estuda as unidades fraseológicas de uma língua. São 

consideradas como combinações fixas que podem adotar o emprego e/ou a definição 

de expressões individuais as unidades fraseológicas. Contudo, o termo fraseologia é 

considerado ambíguo, como garante Silva (2006, p. 13): 

 

O termo fraseologia é ambíguo. Se por um lado compreende-se 
por fraseologia o conjunto dos fraseologismos, o inventário de 
locuções fraseológicas, quer dizer o fraseoléxico de uma língua, 
por outro lado, fraseologia refere-se à subdisciplina linguística 
em questão, quer dizer à investigação fraseológica que tem por 
tarefa a pesquisa do fraseoléxico. 

 
Na definição do Diccionario ideológico de la lengua española, a fraseologia é 

vista como conjunto de “las locuciones y giros idiomáticos de la lengua”. O Diccionario 

de La Real Academia Española (1999), por sua vez, especifica Fraseologismo como 

“El conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáfora, comparaciones fijadas, 

modismos y refranes existentes en una lengua, en el uso individual o de algun grupo”. 

Apesar da discordância em relação ao objeto, a maneira é benquista entre os 

linguistas. 

As disciplinas como a Paremiologia, Lexicologia, Lexicografia e Estilística são 

áreas afins que a fraseologia está conexa. Vale ressaltar que é preciso sustentar 

diálogo constante com essas disciplinas, visto que, não se confirma um contorno entre 

elas. 

Desde a antiguidade, há estudos sobre as combinações fixas, e, continuar a 

ser discussões em relação às formações de palavras, sintagmas, locuções. Embora 
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não exista uma aquiescência pelos linguistas da área de lexicologia a respeito do 

tempo em que os estudos sobre a fraseologia impulsionaram. Teve uma obra que 

ergueu a Linguística ao grau de Ciência, no livro Curso de Linguística Geral, de 1916, 

Saussure, em um de seus capítulos, incita a atenção para um conjunto de expressões 

das línguas que se expõem de maneira desigual, pois têm certa fixação entre os 

elementos que as compõem. Saussure, as cita de locutions toutes faites (locuções 

feitas) e provoca para o caso, de que, essas expressões não podem ser alteradas 

pelos falantes já que estão prontas e referir-se ao sistema da língua, estando inseridas 

no discurso. Para o autor as expressões estariam no âmbito da língua dentro da 

dicotomia língua/fala, não podendo ser modificadas por quem faz seu uso. Saussure 

(2006, p. 144) afirma que: 

 Há, primeiramente, um grande número de expressões que 
pertencem à língua; são as frases feitas, nas quais o uso proíbe 
qualquer modificação, mesmo quando seja possível distinguir 
pela reflexão. [...]    essas combinações   não se podem 
improvisar, são fornecidas   pela tradição. 
 

Bally (1909 apud NESTA MENA e PAMIES BERTRÁN, 2002), expôs um estudo 

mais delineado sobre expressões fixas, as quais nomeou phraséologie, respeitado por 

muitos como o inventor da Fraseologia com um trabalho totalmente voltado à estilística 

da língua. No seu livro intitulado Tratado de Estilística, Bally distinguiu a palavra 

simples das frases combinadas nas quais “cada unidade gráfica perde parte de seu 

significado próprio ou não conserva nenhum, e somente a combinação destes 

elementos tem sentido nato.” (BALLY, 1909).  Com o nome de locuções fraseológicas, 

o autor requisita a atenção para sua repetição na fala, o que origina a cristalização em 

bloco. 

Linguísticas soviéticos, anos mais tarde, como foi o caso de Vinográdov, 

retomaram o estudo que constituía a elevação entre unidades que atuam como frases, 

enunciados completos, das quais operam como expressões simples ou informações 

proporcionais.  Tanto os estudos soviéticos, como os estudos de Bally, serviriam de 

base, como pilastras para o fundamento da Fraseologia enquanto ciência linguística. 

Ortiz Alvarez (1997) assegura que as primitivas observações sobre as 

combinações fixas de lexemas foram perpetradas por Bally, no entanto essas 

investigações encontraram adesão apenas nos anos de 1930 na União Soviética. Já 

Silva (2006), diverge da pesquisadora Ortiz Alvarez (1997), ao avalizar que, apesar 

da constituição da Fraseologia como solo de constatação seja moderna, Saussure já 
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havia apresentado menção às locuções. Contudo, a ajuda e o valor de Bally não são 

rejeitados, uma vez que foi o primeiro pesquisador que introduziu o termo 

phraséologie, segundo Silva (2006), empregado “para abarcar o conjunto de 

fenômenos sintáticos e semânticos que dão lugar, por uma parte aos grupos usuais 

ou séries fraseológicas e, por outra, às unidades fraseológicas”. (SILVA, 2006, p. 13). 

A pesquisadora Corpas Pastor (1996), diverge, explanando que a Fraseologia 

teve sua procedência na década de 1.950 na antiga URSS, assinalada pela autora 

como uma província que proporcionou uma admirável ajuda para os estudos sobre a 

disciplina fraseologia. 

Nos anos sessenta do século XX, na Europa Ocidental, é que os estudos sobre 

a fraseologia surgiram com a semântica estrutural. Na mesma ocasião, os Estados 

Unidos ainda evidenciavam uma apreensão com um tipo de fraseologismo, as 

expressões idiomáticas com o parecer da gramática gerativo-transformacional que 

demonstrava um intenso mérito por essas estruturas complicadas (ORTIZ ALVAREZ, 

1997, p. 196). 

Gama (2009) demanda que os estudos que se fazem referência à co-ocorrência 

repetida entre unidades lexicais nasceram em Firth (1957), versando nomeadamente 

de colocação. Conforme citado por Corpas Pastor (1996, p. 54), entendemos que a 

autora faz questão de destacar que esse ponto já teria surgido nos trabalhos de 

Saussure, Bally e Porzig,  

Vem desde há muito a discussão sobre se fraseologias são ou não expressões 

idiomáticas e se a expressão fraseologia é parecido com provérbio, ou até mesmo, se 

esta derradeira faz parte de outra disciplina de estudo apontada como paremiologia. 

Citando alguns exemplos, Silva (2014) articula que as frases feitas, fossilizadas, em 

sua configuração e sentido são denominados de várias maneiras, combinado com a 

abordagem tomada: expressões idiomáticas, idiomatismos, fraseolexemas, frasemas, 

lexemas idiomáticos, locuções fraseológicas, lexias complexas, dentre outras. 

Acrescentando está lista de designações, Corpas Pastor (1996 apud Alvarez, 

2012) distingue certa semelhança quanto ao ofício do termo fraseologia para 

recomendar o estudo do que ele nomeia de combinações léxicas e a dificuldade em 

delimitar o seu objeto de conhecimento. Na lista de Silva (2014), o autor adiciona 

termos como citações feitas, locução, expressão pluriverbal e unidades fraseológicas.  

Na expectativa de Xatara (1998), esta imensurável área que é a fraseologia, 

divide-se em fraseologias conhecidas como os idiomatismos, as gírias, os provérbios 
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e afins, e em fraseologias técnico-científicos em que se deparam as expressões 

terminológicas. Ao analisar os autores acima é que enquanto Corpas Pastor (1996 

apud Alvarez, 2012) e Silva (2014), avaliam fraseologia e expressão idiomática como 

vocábulos que indicam o mesmo objeto, Xatara (1998) avalia fraseologia como uma 

expressão que nomeia uma ciência enorme dentro da qual localizamos as expressões 

idiomáticas, as gírias, os provérbios. 

Cada vez mais as atenções dos pesquisadores, estão voltadas para as 

unidades fraseológicas, em suas especialidades. Contudo, estabelece uma 

importância que compreenda todas as unidades fraseológicas. Não incide em uma 

empreitada simplificada para os estudiosos da área da Fraseologia, também não, 

constitui fronteiras que resolvam quais as unidades fraseológicas carecem ser 

elemento de estudo da área. Sobre esse contexto, Nogueira (2007, p. 62) sobrepõe 

que: 

 

[...] determinar os limites das UFS, classificando-as 

satisfatoriamente, não tem sido uma tarefa fácil para aqueles 

que se propuseram a fazê-lo, tampouco se têm obtido resultados 

que atendam completamente às expectativas dos estudiosos da 

área.  

Determinar e coordenar as unidades fraseológicas constitui-se, logo, num dos 

feitios mais controvertidos da averiguação no campo da fraseologia. 

 As unidades fraseológicas são edificações linguísticas reservadas a um 

verificado argumento cultural e a uma sociedade de falantes. Mencionando apenas a 

expressão idiomática, Dubois (1990, p.330) afirma que “é qualquer forma gramatical 

cujo sentido não pode ser deduzido de sua estrutura em morfemas e que não entra 

na constituição de uma forma mais ampla”. 

Agora Corpas Pastor (1996, p. 20), sugere uma categorização para as unidades 

fraseológicas. A autora f. E as fórmulas rotineiras são apuradas por posições, 

conjunturas reais. Agora as parêmias, possuem independência textual.  

Ainda de acordo com Corpas Pastor (1996, p. 53), as colocações de tal maneira 

como as frases, que chamamos de expressões idiomáticas, não constituem 

enunciados nem ações de falas por si próprias. Presentemente os enunciados 

fraseológicos, como as parêmias são ações de fala por si mesmas.  

https://www.sinonimos.com.br/de-acordo-com/
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Apontadas por Corpas Pastor (1996, p. 54) de locuções, as expressões 

idiomáticas são determinadas como ajustes duráveis de duas ou mais sentença que 

laboram como elementos oracionais e cuja significado continuada não se esclarece 

quanto a somatória do sentido habitual das informações. Um protótipo de expressão 

idiomáticas: custar o olho da cara, mover céu e terra, chutar o balde. 

Segundo Zuluaga apud Corpas Pastor (1996, p. 132), os enunciados 

fraseológicos "funcionan, pues, como secuencias autónomas de habla y, su 

enunciación se lleva a cabo en unidades de entonación distintas, en otras palabras, 

son unidades de comunicación mínimas.”  

 

1.2 Paremiologia  

 

Paremiologia consiste em área de disciplina que tem por objetivo o estudo das 

parêmias. Foi publicada três importantes periódicos de pesquisas paremiológicas 

atuais: Proverbium, publicada pela Universidade de Vermont, Burlington, Estados 

Unidos, dirigida por Wolfgan Mieder; De Proverbio, publicada pela Universidade da 

Tasmânia, na Austrália, dirigida por Teodir Flonta e Paremia, publicada pela 

Universidade Complutense de Madri, na Espanha, dirigida por Julia Sevilla Muñoz. 

Para o estudo da paremiologia, há dois tipos de pesquisadores, uns estudiosos se 

ocupam apenas das parêmias, em compensação, tem outros estudiosos que se 

destinam a pesquisar somente como elemento das unidades lexicais. A Paremiologia 

é a constatação de que os costumes linguísticos dos falantes são importantes e os 

estudiosos tem interesse nesse tema, que avaliam os fraseologismos para 

compreender a intelectualidade de um povo, apoiada em sua história, graus afetivos, 

religiões e culturas. A palavra paremiologia vem do grego paroimía 'provérbio', + logía 

'compilação'. Uma ciência que estuda as declarações cuja intenção é transmitir algum 

conhecimento tradicional baseado na experiência. 

A paremiologia institui afinidades entre provérbios e outras afirmações 

sentenciosas. Prevalece o ensejo de retirar dos provérbios os subsídios acumulados 

ao longo de centenas de anos. Esse conhecimento pode ser de múltiplos tipos: 

sociológico, gastronômico, meteorológico, histórico, literário, zoológico, cinegético, 

toponímico, linguístico, lexicográfico, religioso, agronômico. Em muitas ocasiões, um 

ditado surge como uma cristalização de uma história habitual e proclama crenças e 

superstições conhecidas com mais lealdade do que outras formas literárias. Acontece 
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também em seguintes momentos, uma procedência pelos cultos e se que deriva dos 

sermões que foram proferidos no vernáculo durante a Idade Média. Tem uma 

eloquência particular, na qual ritmo, paralelismo, antítese, elipse e trocadilhos são 

cruzados. As pesquisas paremiológicas aparecem no século XV, como um sinal de 

importância pela cultura popular que os estudiosos buscam enobrecer, depositando 

em comparação com os provérbios greco-latinos. Essas citações, estáticas entre os 

falantes da língua portuguesa, são propriedades de curtos discursos que abreviam 

reflexões sobre o comportamento humano, significando objeto de pesquisa daqueles 

que se indicam a investigar a visão de mundo que eles constituem. 

 

1.2.1 Parêmias 

 

Dentre as unidades fraseológicas manifestas e analisadas no mundo 

acadêmico, as parêmias são as mais remotas e que despertam extenso 

interesse em pesquisadores e ao mesmo tempo do público em geral. Tanto que, 

sua existência antecedeu a sua denominação. Bem antes de empregarmos o 

termo “parêmia”, para enquadrarmos uma extensa lista de expressões 

linguísticas (provérbios, ditos populares, aforismos, refrães, sentenças, 

dialogismos, etc.) já houve vários apontamentos de uso de unidades linguísticas 

que, posteriormente, com o aparecimento dos estudos fraseológicos, foram 

categorizadas como tal. 

 Por ser um elemento linguístico fundamentado em regras de convívio 

social, lições de vida, experiências relacionadas a um contexto social ou histórico 

seu uso é digno de análise e acabou se tornando um tema de reflexão. Os 

palestrantes usam as parêmias para oferecer uma mensagem forte e instrutiva. 

A valorização da tradição popular e de suas propriedades, em diversas 

sociedades pelo mundo, inicial e de maneira especial por meio da oralidade, 

favoreceram à criação, sustentação, manutenção e acréscimo de inúmeras 

expressões, que desde os primórdios descreviam preceitos e lições nos mais 

diversos andamentos da vida humana. Posteriormente, a escrita amparou a 

consolidação e assegurou a reprodução e a massificação dessas expressões.  

Tanto que no Oriente como no Ocidente, existe registros de usos de 

expressões paremiológicas desde períodos remotos, como modelo de tal 

episódio, no Antigo Egito e Mesopotâmia e em livros da literatura chinesa e da 
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língua sânscrita, segundo descrição de Paczolay (1998). No ocidente, temos um 

livro de ampla referência para os estudos que envolvem as parêmias, inclusive 

em outras áreas do conhecimento, como a saber: teologia, antropologia, 

sociologia, etnologia, filosofia, semiologia etc., o tal livro também proporciona um 

vasto elenco de textos, os ensinamentos do rei Salomão, livro de Provérbios, 

livro Eclesiastes, Cântico dos cânticos, dentre outros e os quais têm afinidade 

direta com os preceitos e juízos de importância constitutivas das expressões 

paremiológicas, o livro a Bíblia, em sua forma no Velho Testamento e também 

no Novo Testamento traz referência para todos estudos citados acima sobre as 

parêmias.  

Na Grécia antiga, já ocorriam reflexões e análises acerca da coceituação 

dos termos que dão origem ao que hoje denominamos de Paremiologia. “Entre 

os gregos, “gnômê” (pensamento) e ‘paroemia’ (instrução) cobrem as noções de 

provérbio, sentença, máxima, adágio, preceito etc., aparecendo em obras de 

Plantão, Aristóteles e Ésquilo.” (BRAGANÇA JUNIOR, 1999, p. 41,).  

Como foi relatado acima as parêmias foram as primeiras das unidades 

fraseológicas que se tornaram objeto de análise, mesmo antes de serem 

classificadas como tal. Devemos lembrar que parêmia é um hiperônimo (termo 

mais geral) que compreende provérbios, adágio, refrão, dito popular, frase feita, 

máxima, citação, sentença, aforismo… que podem também ser incluídos como 

objeto de estudo da paremiologia. A palavra parêmia vem da paroimia de voz 

grega, composta pelo prefixo " para- " que significa " ao lado " ou " em nome de " 

e a palavra "oimos ", que significa " caminho ". Portanto, uma definição a partir 

de sua etimologia seria como as coisas que são ditas ao longo do caminho. 

Embora provérbio seja o protótipo da categoria das parêmias, optamos 

pela expressão parêmia, como que abriga todos os membros da categoria, sem 

o estabelecimento de uma nuança entre eles. Ao ficarem abrigadas as parêmias 

caracterizadas seria assim: Gramatical e textual sendo ou não formadas por uma 

frase, ou até mesmo um texto, relativamente fixas, ou com algumas restrições, 

são fáceis de memorizar, por meio de recursos sonoros peculiares que projetam 

em nossa memória, também são provas do legado cultural, do alvo de presença 

didática e pragmática, e servem para que se possa alertar, advertir, ajuizar, 

avaliar, enaltecer, censurar... 
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A principal característica das parêmias é a conversação de uma lição, preceito 

ou parecer, de forma independente, impessoal e atemporal, sem obrigação direto do 

que ou quem enuncia. Suponhamos uma ocasião em que Maria creia que João, vá 

desistir de um objetivo, embora não tenha persistido bastante, e, não acabado com 

todas as suas possibilidades de tentativa. Maria pensa em dar sua opinião e 

aconselhar que João continue tentando, e decidisse dizer a João: - “Água mole em 

pedra dura, tanto bate até que fura”. Maria estará, dessa forma, delegando a 

responsabilidade do que disse para a lembrança coletiva da identidade linguística 

compartilhada pelos dois e, assim, João perceberá o que Maria falou. 

 Ao empregarmos uma parêmia, além de não nos envolvermos abertamente e 

nem nos culparmos pelo contento proposicional que ficamos administrando, 

delongamos ao nosso ouvinte ou leitor, acordar/receber, ou não a conjetura como uma 

análise a seu comportamento, ou a consulta a ser adotada. A atemporalidade das 

parêmias precisa da possibilidade de atualização e ajuste de seu sentido, sem que 

fundamentalmente aceitemos as condições iniciais de sua produção que são:  origem, 

motivação, propósito comunicativo, interlocutores e contexto. Constituindo assim, a 

parêmia “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, permite ser o alicerce 

para a construção do sentido e, será a informação partilhada entre os interlocutores, 

que, por sua vez, precisarão acomodar-se o plano do conteúdo à enunciação. Tal 

flexibilidade deriva, principalmente, do conceito tácito de que as parêmias são 

transmissores de saberes universais, provocados a partir de conhecimento de nossos 

antepassados. 

 

1.2.2 Provérbio  

 

          Provérbio: “máxima ou sentença de caráter prático e popular, comum a 

todo um grupo social, expressa em forma sucinta e geralmente rica em imagens”, 

segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1999, p. 1657). Por outro lado Antônio 

Houaiss (2001, p. 1409), expressa a ideia de contrariar, opor e assinala provérbio 

como uma “frase curta, na maioria das vezes de origem popular, volta e meia com 

ritmo e rima, que abrevia um conceito a reverência da realidade e regra social ou 

moral”. Agora Shütz (2006, p. 1) refere-se a provérbios como “a fórmula do 

conhecimento e da experiência popular demonstrado em escassas palavras, com 
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estilo rimado e ritmado, algumas vezes com alegria e bom humor, uns irônicos, alguns 

aconselhados, outros geniais”.  

A palavra provérbio tem origem do latim proverbium. De acordo com Xatara 

(2002, p. 13), ‘‘o provérbio surge inicialmente em escrituras do século XII, e o mais 

remoto estudo, assinado por Henri Estienne, confere a data de 1579 – ainda que, a 

mais antiga coletânea de provérbios advém a do inglês John Heywood, de 1562’’. No 

entanto, a essência dos provérbios tem ascendência muito mais distante, e só não é 

atestada antes porque não puderam ser arquivados/guardados, ou porque 

concerniam a um conhecimento oral, ou talvez porque se perderam tais 

documentações através do tempo. Compreende-se, que faziam parte de estudo de 

problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos 

valores morais e estéticos, à mente e à linguagem dos gregos, romanos, egípcios, 

presentes tanto no ocidente, como no oriente, perpetuando-se na Idade Média e 

chegando até a gente a atualidade. 

Segundo Albuquerque (1989, p. 35 apud Succi, 2006): 

Os ‘sebayts’ (ensinamentos), equivalentes aos provérbios atuais são 
citados desde o terceiro milênio a.C. Entre os hebreus e os aramaicos 
o provérbio representava a palavra de um sábio. No século VI a.C. 
aparecem as Palavras de Ahiqar e no século IV a.C. os Provérbios de 
Salomão.  

             

Possivelmente a ascendência da palavra provérbio seja até mesmo religiosa e 

não seria de se estranhar, pois, ao se decompor a palavra ‘‘provérbio’’, é assim que 

alguns autores acreditam, que tenha derivado de pro (em vez de, no lugar de) + verbo 

(palavra de Deus), ou signifique, no lugar da palavra de Deus, já que nele sempre se 

conclui um conselho. 

O anonimato impede o consideração exata da origem do provérbio, sendo esse 

problema ainda maior em países de imigração como o Brasil, alguns provérbios 

podem ter sido originados em outros países e, com a miscigenação de raças, 

apresenta-se enraizado e nacionalizado em outra língua, contornando o 

reconhecimento de sua origem muito difícil, ou quase impossível (STEINBERG,1985). 

Presumimos que, os provérbios primitivamente religiosos foram designados por 

autores conhecidos, mas que no transcorrer dos anos e anos, perderam suas autorias 

e caíram no domínio público. Como articula o adequado provérbio: ‘‘A voz do povo é 

a voz de Deus’’, que assemelha a confirmar a confiança de que o pensamento é da 

coletividade e não do indivíduo. 
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Amparando-se nos conceitos supracitados, é possível assegurar que 

provérbios podem ser qualificados como pertencentes a um grupo social, que tem em 

seus usos a finalidade individual, ou seja, têm o cargo de aconselhar, cumprimentar, 

homenagear, suspeitar enfatizar, persuadir, advertir, incentivar, retificar e outros 

objetivos verificados pelo contexto em que são empregados. Sem ter a total certeza 

da origem dos provérbios, as pessoas introduzem em seus discursos e os identificam 

quando são ditos por outra pessoa, pois quando alguém menciona um provérbio o faz 

utilizando expressões que não são suas, mas de um grupo coletivo de uma certa 

identidade que fala por intervenção dele. Daí a autoridade dos provérbios está 

radicada na própria língua. Obelkevich 2002 apud ANDRADE.  

Em sua dissertação de mestrado “Um estudo dos padrões de uso de provérbios 

na sociedade brasileira” Vellasco (2006), proporciona um leque de alternativas de 

estudo dos provérbios: a sua categoria tradicional, o seu conceito rústico, a sua forma 

como parte da gramática tradicional que se cultiva às propriedades do envio dos sons 

da fala, como o acento e a entoação, a sua importância didática, a sua categoria de 

elemento convincente. São temáticas a serem exploradas, a origem, a história, a 

influência, o surgimento e o uso de vários tipos de provérbios; a evolução da sua 

forma, a tradução dos provérbios de uma língua para outra, a comparação de 

provérbios, as convenções literárias no uso dos provérbios, a coleção de materiais e 

a disponibilidade de fontes antigas entre outras. É importante ressaltar, ainda, o como 

é relevante estudar os provérbios para a pesquisa histórica, já que são originários da 

sabedoria popular e estabelecem cultura vinculada não através de escritos, mas da 

linguagem oral. 

Segundo Luyten (1988), os provérbios são um condução de comunicação 

pessoal, a qual é, na veracidade, uma experiência de desempenho sobre outrem, uma 

forma de decompor algo na estrutura intelectual da pessoa que recebe a mensagem. 

Digamos que em cada elocução, há uma finalidade.  

Ao se utilizar um provérbio, o falante incorpora verificada finalidade na sentença 

produzida, ou seja, cada falante sabe a hora exata de inserir o provérbio em um 

contexto, não constituindo este um mero instrumento pelo qual o provérbio é 

articulado, mas um meio que seleciona e adapta as determinadas funções dos 

provérbios a situações adequadas. Quanto ao conteúdo, podemos analisar os 

provérbios como de costume universal, não constituindo seu uso ligado a determinado 

lugar ou tempo. A rima, a repetição, a aliteração, o dialogismo e o paralelismo são 
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alguns dos traços formais que constituem os provérbios. Por serem revelações 

originárias do discernimento comum, os provérbios se encontram relacionados com 

os elementos que compõem a natureza, com os animais, com as tarefas do cotidiano, 

com as partes do corpo humano, com as emoções da natureza humana. Ainda estão 

presentes nas mais variadas circunstâncias de comunicação sejam elas esportivas, 

políticas, artísticas etc. Incidem em amplos textos, como nas bate-papos do dia a dia, 

editoriais de jornais, sermões e como textos completos neles mesmos, como em 

grupos de slogans, em inscrições, em edificações e em coletâneas, junto a outros 

falares.  

Assim, há outras formas de expressões folclóricas culturais, os provérbios são 

atrações para a conversação pessoal. Neles, em particular, como em diferentes ações 

de fala indireta, pode-se destacar a sua estima para o falante, uma vez que lhe 

aceitam o disfarce de seus verdadeiros sentimentos. Os provérbios representam uma 

condição de saída para o falante, e, ao ouvinte, acomodam escolhas e apontam para 

uma concordância real ou fantasiosa. Os falantes do próprio costume apelam aos 

provérbios em ocasiões de duplo sentido, como, por exemplo, quando são solicitados 

a tecer uma estimativa sobre qualquer coisa que possa vir a magoar alguém ou 

manifestar suas preferências pessoais. Os emissores, desse modo, também utilizam 

os provérbios para evitar constrangimentos e contendas pessoais, lançando um efeito 

privado, uma mudança no estado de acordo dos ouvintes ambicionado pelo falante. 

Esta e outras colocações estão de acordo com Mieder (1977, p. 78) que resume: 

Os provérbios podem inclusive ter a função de cuidado, 
persuasão, admoestação, repreensão, depoimento, 
caracterização, explanação, descrição, justificação, resumo, 
etc., e é bem possível que um ou o mesmo provérbio tenha 
diferentes funções em diferentes contextos em que seja 
empregado. 

 
Os provérbios apresentam também, conforme Corpas Pastor (1996), uma 

afinidade com os princípios de motivação semântica concernentes aos sistemas de 

crenças, os costumes e a sabedoria popular. Os provérbios, assim como os mitos, 

adaptam, por afinidade, uma forma de apreender fatos que derivariam escurecidas e 

complexas de aprender. Cabe salientar que são veracidade gerais, que despacham a 

circunstâncias acontecidas, às quais se fazem menção. A esperteza popular se 

manifesta através do feitio de verdade geral e também transcende totalmente, que 
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pode ser entendida a partir da estrutura que trata da combinação dos signos entre si 

de muitos provérbios.  

Na tentativa de delimitação dos provérbios Succi (2006), traz conceitos de 

fraseologismos como anexins, adágios, ditados, ditos, expressões idiomáticas, que 

para Corpas Pastor (1996) se harmonizaria melhor como unidades fraseológicas de 

outros ângulos ou subconjuntos dos provérbios. Succi (2006) busca conceitos em 

dicionários gerais da língua, como Houaiss (2008) e Michaelis (1998) e também em 

trabalhos de autores como Bragança Jr. (2003), Vellasco (1996) e Xatara (1990). Os 

conceitos se distorcem e fica quase impraticável a delimitação dos provérbios, 

tornando-se assim, uma tarefa de complexo delimitação.  

Organizado em poucas palavras, de maneira ritmada, na maioria das ocasiões 

com bom humor, ora espalhando sátira ou crítica, ora configurando-se como sábios 

conselhos ou princípios de comportamento, o provérbio, proferido falso ou verdadeiro, 

é em si universal, pode acomodar-se aos regiões e idiomas, cada um à seu costume 

e tradição. Por isso é complicado saber onde ele surgiu primeiro. Isso se dá de 

maneira especial entre as línguas latinas, pois não se sabe se um certo provérbio se 

originou do latim, ou se veio do espanhol ou italiano e foi traduzido para o português, 

francês ou romeno. 

Conservar-se também fortes resquícios que confirmam com a ideia de que 

entre os povos antigos à conversação de conhecimentos dava-se pela palavra 

oralizada e não escrita. A memória conservou aos sujeitos mais velhos o encargo pelo 

repasse do conhecimento às novas gerações através do afluência de grupos de 

pessoas para ouvir em contação de histórias. A literatura proporciona exemplares de 

obras que derivaram de produções orais como a Bíblia, a Odisseia, a Ilíada.  

Para Melo (2002, p.20), desde a Idade Média, as narrativas populares têm sido 

usuais como formas de distração, assim como também as lendas, os relatos de 

viagens cujo veemência convivia na descrição de ambientes maravilhosos e 

imprevistos, as fábulas com o seu cunho moralizante constituintes na figura dos 

animais, a literatura de cordel que decompôs as narrativas populares de transmissão 

oral em escrita, ostentando depois um admirável papel na formação da literatura de 

ascendência popular.  

A caracterização dos provérbios sugere alguns critérios: Frequência: esse 

discernimento, já apresentado por Corpas Pastor (1996) compõe a repetição de tais 

unidades fraseológicas e é um fator extraordinário para que a unidade seja aplicada 
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por uma comunidade linguística, a lexicalização que,  assim como a frequência, esse 

critério já existia, constituído e apresentado pode ser avaliado a partir da adição dos 

significados independentes de cada um dos elementos que o compõem, sendo a 

combinação dos elementos que proporcionará o sentido dessa unidade fraseológica.  

Sobre a origem dos provérbios, Succi (2006, p. 34) assegura que a origem não 

pode ser exatamente datada devido a fatores como a perca de documentação pelo 

meio do tempo, a ausência de arquivos e precisamente pelo fato de pertencerem a 

uma espécie de conhecimento oral. O que se pode garantir é que sua existência tem 

origem muito arcaica e o anonimato também atrapalha o reconhecimento de sua 

ascendência. A autora salienta que os provérbios religiosos foram criados por autores 

conhecidos e no decorrer dos séculos perderam a autoria e caíram em domínio 

público, quanto a essa autoria, o que deparamos na Bíblia Sagrada são alusões ora a 

Salomão, ora a Agur, ora a Lamuel, ora aos sujeitos que agem ou se expressa com 

moral e razão, com senso e equilíbrio; sábios.   

Os provérbios despontam para a realidade que o homem pouco evolucionou 

na questão de sentimentos, conflitos e batalhas e uniões. Como essas experiências 

fazem parte do dia a dia de todas as eras e culturas, alguns provérbios, até mesmo, 

conservam palavras que não mais estão em uso e isso confere a eles um caráter de 

sabedoria ancestral, o qual podemos citar como cristalização do passado. Succi 

(2006) afirma ser o provérbio um discurso cristalizado do passado, que tem seu 

contexto de produção extinto e mantém-se vivo e atualizado. 

Ocasiona por fazer parte do folclore, da cultura de um povo, os provérbios são 

vistos como símbolos de memória, das experiências de um grupo de pessoas, assim 

como as lendas, mitologias e as músicas. O formato como é comunicado, de geração 

para geração, retrata também um exemplo da força da tradição atualizada nesses 

enunciados. Contém uma universalidade, os provérbio são perfeitamente adaptáveis 

aos países e às diferentes culturas.  

O provérbio pode ser empregado no discurso como uma tática para dizer de 

uma forma indireta algo desagradável, utilizando a função de eufemismo. Sobre a 

função eufemística do provérbio, Succi (2006) tece algumas considerações:  

O provérbio, por vezes, comporta uma sentença enigmática, 
apresentando-se como uma palavra que vale por outra, muitas 
vezes empregado como uma forma indireta de dizer algo 
desagradável. Assim, numa situação em que o indivíduo A se 
propõe a fazer algo que B é contra, este pode se utilizar do 
provérbio “Quem avisa amigo é”, por exemplo, que na verdade 



17 
 

[Digite aqui] 
 

mascara uma forma direta de dizer simplesmente “Não faça isso, 
as consequências não serão agradáveis. 

 
Ao se empregar um provérbio, adotando sua função como eufemismo, 

abandona-se de utilizar outros circunstanciados, que trariam talvez outros sentidos, 

muitas vezes indesejáveis ou incertos para determinadas situações do discurso. O 

provérbio: “Se a palavra vale prata, o silêncio vale ouro” pode ser usado em verificadas 

situações enunciativas, com alguns interlocutores, quando não se pode dizer, “Fique 

quieto, calado!!”. O provérbio “Cada cabeça uma sentença” pode ser aproveitado no 

lugar de “Respeite a opinião dos outros”. Ressaltando os exemplos, entendemos que 

a escolha pelo provérbio se dá pelo fato do enunciado tornar mais delicado o seu falar.  

Sobre o critério da autoridade, se dá pelo fato de o provérbio imaginar uma 

sabedoria universal, uma verdade absoluta, partilhada por uma comunidade que faz 

uso em seu cotidiano, quem o usa mostra-se em uma categoria de igualdade ou 

superioridade para com aquele que fala com outra pessoa e que toma parte num 

diálogo. Os provérbios sucessivamente permaneceram, também, conexos à 

sabedoria. Zavaglia (2010, p. 113) lembra que: “Dizem que os provérbios caracterizam 

a sabedoria dos povos e que toda pessoa instruída os emprega várias vezes, e muito 

bem, em suas falas.” Então, essa relação com a sabedoria proporciona ainda mais 

autoridade ao provérbio. Ao utilizar o provérbio o falante, apesar de concordar com o 

que se está sendo falado, distancia-se do que é dito pelo caso de o provérbio ser uma 

ideia não só dele, mas de toda uma identidade que o partilha.  

Succi (2006, p. 40) afirma que o provérbio é ideológico, tornando assim, uma 

caraterística, e seu sistema de ideias muitas vezes possui um caráter maniqueísta, 

em que consiste na pessoa que se comporta como se somente ela estivesse com a 

verdade, fazendo oposição entre o bem e o mal, o certo e o errado. Podem ocasionar 

ideias preconceituosas, como racistas e machistas, muitas vezes ficam 

subentendidas, como no exemplo apresentado por Succi (2006, p. 41): “Galinha preta 

põe ovo branco”.  

Há um tipo de paródia feita com os provérbios que são os improvérbios. São 

improvisadas alterações de nível sintático e semântico, de feitio a alterar a mensagem, 

rompendo a verdade originada pelo provérbio. Um exemplar é uma música de Chico 

Buarque de Holanda, “Bom conselho”, e citada por Succi (2006) para ilustrar os 

improvérbios:  
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Ouça um bom conselho/Que eu lhe dou de graça/Inútil dormir 
que a dor não passa/ Espere sentado/Ou você se cansa/Está 
provado, quem espera nunca alcança/Venha, meu amigo/Deixe 
esse regaço/Brinque com meu fogo/Venha se queimar/Faça eu 
digo/Faça como eu faço/Aja duas vezes antes de pensar/Corro 
atrás do tempo/Vim de não sei onde/Devagar é que não se vai 
longe/Eu semeio o vento/Na minha cidade/Vou pra rua e bebo a 
tempestade. 

 
Disponível em http://letras.mus.br/chico-buarque/85939. Acesso em 12/17. 

 

Conseguimos desempenhar, a partir da canção, oito provérbios rompidos com 

a verdade original e sua significação: Se conselho fosse bom ninguém dava, Quem 

espera sempre alcança, Quem brinca com fogo se queima, Faça o que eu digo, não 

faça o que eu faço, Pense duas vezes antes de agir, O tempo não volta atrás, Devagar 

se vai ao longe e Quem semeia vento colhe tempestade. 

Ao verificarmos que o provérbio se depara sempre perpetuado a um discurso e 

que jamais aparece separado e que durante o decorrer de uma conversa, o falante 

faz referência a um outro provérbio consiste em intertextualidade, a relação que se 

estabelece entre dois provérbios quando um deles faz referência a elementos 

existentes no outro. Esses elementos podem dizer respeito ao conteúdo, à forma, ou 

mesmo forma e conteúdo. A utilização de um provérbio é, em si, um evento 

intertextual. Ao fazer menção a um provérbio, o falante o toma como um recurso 

discursivo, conforme afirma Vellasco (2006, p. 44):  

O uso das expressões linguísticas padrão faz com que nossa 
comunicação flua com mais facilidade e eficiência, pois evita que 
a todo momento tenhamos que ser criativos – algumas delas 
vêm, inclusive em nosso socorro nos momentos em que não 
sabemos o que dizer. 

 

Os provérbios são estabelecidos a partir de metáforas e possuem adequado 

nível de conotação entre eles. A forma conotativa é a configuração cristalizada e 

confirmada pela tradição cultural. Um exemplo dado por Succi (2006) é “Mais vale um 

pássaro na mão do que dois voando” é a forma cristalizada e aproveitada, enquanto 

“Garanta o pouco que tens ao invés de procurar ter mais” é uma forma possível, porém 

não é aplicada pela tradição. Os provérbios se individualizam-se dos ditados 

justamente por estes possuírem uma locução denotativa, e aqueles uma linguagem 

conotativa, embora os dois emitidos fraseológicos apresentem passado pelo processo 

de cristalização.  



19 
 

[Digite aqui] 
 

Há alguns provérbios que possuem significado iguais como estes, 

apresentados por Succi (2006): “Filho de peixe, peixinho é” e “Tal pai, tal filho” e são 

denominados como provérbios sinônimos. 

 Existe também os provérbios variantes, que toleram alterações sintáticas, 

como em: “O castigo vem a cavalo” e “O castigo anda a cavalo”.  

A seguir os provérbios antônimos proporcionam significados contrários, como 

em: “Ruim com ele, pior sem ele” e “Antes só do que mal acompanhado”.  

E alguns provérbios apresenta o contrário, como “Pelo dedo se conhece o 

gigante” e “As aparências enganam”. Descobrimos, também, muitos provérbios 

ligados a crendices e a superstições, como “Agosto, mês de desgosto”. Esses 

expedientes são achados nos discursos e é aceitável que muitos desses novos 

provérbios sejam criados a partir de outros provérbios, já consagrados.  

O falante é bem criador e, abusando de muito humor, permanece arquitetando 

provérbios. 

 É o que se pode observar nos provérbios a seguir, nos quais foram feitas 

alterações, utilizando-se de humor, a fim de adequá-los ao tema “pós-graduação”:  

 

“A recurso aprovado não se olha a fonte”  
“Um aluno bem orientado vale por dois”  
“Não adianta chorar sobre o artigo recusado”  
“Cada banca, uma sentença”  
“É na necessidade que se conhece o Orientador”  
 “Antes só do que mal orientado”  
“Amigos, amigos, bolsas à parte”  
“A pressa é inimiga da redação”  
“Diga-me qual teu grupo de pesquisa e te direi quem és”  
“Em terra de mestres, quem tem doutorado é rei”  
“Artigos passados não movem o Lattes”   
“Para bom pesquisador, meia referência basta”  
“Nem todo periódico que reluz é qualificado pela CAPES”  

            “A união faz boa pesquisa”  
“A minha autoria acaba onde começa a autoria dos 

outros”  
“Azar na pesquisa, sorte na docência”  
“Cada artigo, um parecer”   
“Devagar se vai publicando”  

 

            Fonte: PÓS-GRADUANDO,2018 

 

Os provérbios servem para transmissão moral para história, com a finalidade 

de educar ou aconselhar, eles são muitos comuns em escritos/textos infantis, como 
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no gênero fábulas. O moral da história é resumido a um provérbio, que, em regra, é 

mencionado na parte final do texto. No exemplo “Quem tudo quer nada tem” finaliza a 

fábula “A gansa dos ovos de outro”, apresentada a seguir:  

 

Um fazendeiro e a mulher tinham uma gansa que todos os dias 
punha um ovo de ouro maciço. E todas as noites a guardavam 
em segurança dentro de um cercado ao canto da cozinha, com 
uma tigela cheia de bom milho e outra de água limpa. E todas as 
manhãs encontravam mais um ovo amarelo e reluzente na sua 
cama de palha fofa.  
Certo dia, a mulher do fazendeiro disse ao marido:  
- Isto dos ovos de ouro é muito bom, meu amigo, mas apesar de 
acabarmos ricos, vai levar muito tempo a fazermos fortuna que 
se veja. E, quando o conseguirmos, não nos vai aproveitar nem 
metade do que aproveitava já. Por isso tive uma ideia. É mais 
que certo que deve haver uma grande provisão de ovos de ouro 
dentro da nossa gansa. Por que havemos de esperar toda a vida 
que ela os ponha? Pega na faca e teremos todo esse ouro agora, 
enquanto podemos gozar.  
- Bem-disse o fazendeiro, hesitante - parece-me uma maneira 
injusta de tratar um animal tão bom. Mas, por outro lado...  
E sem dizer mais nada, matou a gansa e abriu-a. Para constatar 
que a ave por dentro era igual a outra gansa qualquer, sem o 
menor vestígio de um único ovo de ouro.  
- Agora, minha querida, não ficamos ricos nem depressa nem 
devagar - disse o fazendeiro muito aborrecido.  
Quem tudo quer, tudo perde.  
 

Fonte: COOLKIDS,2017 

 

Tem provérbio que parece revelar um importância universal, aceitado poder 

encontrar correspondentes em várias línguas, como exemplo: O costume faz a lei: 

L’usage fait la loi (francês), L’uso fa la legge (italiano), Costumbre hace ley (espanhol), 

Custom rules the law (inglês). 

Apesar disso, nem todos possuem equivalentes em outra língua, há certos 

provérbios que refletem tipicamente a cor local por exemplo: Quem não gosta de 

samba é ruim da cabeça ou doente do pé, não consegue indicar outra cultura senão 

a brasileira. 

Para Obelkevich (1997, p. 44), o provérbio é um gênero originariamente oral, 

de complicada definição, porém sua assimilação não apresenta grande dificuldade, já 

que a multiplicidade deles expressa ditos populares tradicionais que trazem algum tipo 

de ensinamento e oferecem sabedoria e conselhos através de um texto curto e de 
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fácil entendimento. Alcançar-se que existem várias definições para os provérbios, não 

pretendemos elencar uma lista exaustiva, mas escolhemos mencionar aqui, a 

definição dada por Lopes (1992) que, ao estudar os provérbios portugueses, assim o 

definiu:  

(...) um texto breve e sentencioso, que se transmite oralmente 
de geração em geração, acabando por adquirir o estatuto de 
texto anônimo institucionalizado. Através dos provérbios 
exprime-se uma determinada visão de mundo, sob a forma de 
supostas verdades onitemporais que configuram regularidades 
induzidas por generalização empírica, consensualmente aceites 
pela comunidade, e veiculam-se normas de conduta socialmente 

considerados exemplares. 
 

 Quando se lança mão de um provérbio, ele vem acompanhado de valores 

sociais, morais, éticos, religiosos. O que ocorre é que a sociedade destina padrões de 

comportamento, a maneira correta de agir, como conviver em sociedade, e isso 

aparece sob a forma de circunstanciados proverbiais. Ainda que conheçamos a 

importância de sua conformação externa, o que determina o provérbio, conforme 

sugere Obelkevich (1997, p. 45), é sua colocação externa e esta, normalmente está 

fechada ao seu invento didático e moralizante.  

E além disso, engana-se quem pensa que o proverbio é individual, as formas 

anônimas, antigas e autoritárias ligadas através dos provérbios proporcionam uma 

experiência própria e independente de falantes, autores e ouvintes. Da adequada 

definição do provérbio podemos enumerar algumas características que convêm para 

a sua diferenciação. De tal modo, que o povo seria o seu legítimo criador e 

transmissor, já que é a voz do povo que o conduze às novas gerações, logo, os 

provérbios não possuem uma autoria individual, pois são textos anônimos, já que eles 

são lembranças da criação coletiva de uma comunidade. De acordo com Melo (2002, 

p. 26), existe uma enorme lista de termos que comumente são usados para denominá-

los, dentre os quais, salienta-se: máxima, adágio, ditado, anexim, rifão, aforismo, 

apotegma, sentença etc. Assim como existe uma larga variedade de termos, torna-se 

difícil a definição de fronteiras entre os mesmos. 

Estudar provérbios constitui reforçar a adequada identidade nacional. Para 

Hanania (1993), um dos mais graves dificuldades culturais do Ocidente hoje, é a 

deficiência do referencial comum, porque assiste-se a um enfraquecimento da 

tradição como garantia de se transmitirem os legados: 
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Já não há para nós, clássicos: nem Homero, nem a Bíblia, nem 
provérbios...(...). Já o oriental acha-se respaldado, em segurança, sob 
a proteção da verdade de um passado milenar que ele aceita, que lhe 
é próprio, que o norteia, que o ampara e não o deixa entregue à 
perplexidade de quem está num mundo, onde tudo é vivido por 
primeira vez, sem raízes; que lhe é impertinente. (HANANIA, 1993, p. 
26-27). 

 

Como à aprendizagem de provérbios, Hanania (1993) salienta-se a dificuldade 

que a decodificação dessa locução figurada representa para a criança em se tratando 

da aquisição da língua materna, ou na aquisição de uma língua estrangeira, para 

adultos. 

Os provérbios são procedimentos cristalizados na forma e conteúdo, 

reconhecidos e reconhecíveis, autenticados e consagrados nos folclores e tradições 

de determinada identidade de falantes. 

Para término esta seção e uma melhor compreensão e definição sobre o tema, 

podemos ponderarmos que os provérbios são ditos populares antigos, alguns tão 

ancestrais que são de períodos em que a comunicação da cultura era feita apenas 

oralmente, não havia memória escrita. São citações curtas, mas compactas quanto à 

significação de afinidades comportamento/consequência que dão sentidos aos fatos, 

e as parêmias possui uma particularidade mais filosófica de captação dos provérbios 

por se tratar de uma declaração breve, sucinta e espiritual que transmite uma 

mensagem instrutiva e que induz a pessoa a um pensamento intelectivo e moral. 
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SEÇÃO 02: HAITI E A MIGRAÇÃO HAITIANA PARA PORTO VELHO 

 

2.1 Haiti e a Construção de sua Identidade 

 

        Para uma análise da chegada dos imigrantes haitianos/as ao Brasil é 

imprescindível compreender a circunstância dos porquês países latinos americanos e 

caribenhos terem uma entrada migracional acentuado para outros países. Na década 

de 1980 a crise econômica, política e de segurança se instala em definitivo no Haiti, 

acrescentando a dependência econômica e financeira do Haiti em relação às grandes 

forças. Vinculação motivada pela liberalização mercantil e financeira, a apresentação 

militar das “missões de paz” das Nações Unidas e o controle de políticas públicas por 

parte das instituições financeiras internacionais. No Haiti, cresceu a abertura para o 

comércio exterior necessitado à abaixamento de tarifas de importação. E as dotações 

acendidas nas importações são delongados ao exterior, principalmente aos Estados 

Unidos. As políticas públicas do Haiti têm constituído marcantes durante os últimos 20 

anos por sabedores de instituições financeiras internacionais confiadas no Haiti, 

escoltados por políticos e burocratas haitianos e de maneira suposta por membros da 

coletividade civil. Essas políticas claras são adversas à população haitiana e 

importunam a ativação da vinculação em instituições financeiras internacionais, 

segundo Mejía e Cazarotto (2016, p. 4). 

Na década de 1990 aumenta a dependência econômica, 
financeira e Haiti em relação às grandes potências. 
Dependência causada pela liberalização comercial e financeira, 
a presença militar das “missões de paz” das Nações Unidas e o 
controle de políticas públicas por parte das instituições 
financeiras internacionais. No Haiti, cresce a abertura para o 
mercado externo devido à redução de tarifas de importação. E 
os capitais gerados nas importações são transferidos ao 
exterior, principalmente aos Estados Unidos...as políticas 
públicas do Haiti têm sido definidas durante os últimos 20 anos 
por especialistas de instituições financeiras internacionais 
acreditadas no Haiti, acompanhados por políticos e burocratas 
haitianos e supostamente por membros da sociedade civil. 
Essas políticas públicas são desfavoráveis à população haitiana 
e provocam a intensificação da dependência em instituições 

financeiras internacionais. 
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Localizado na Ilha do Caribe, o Haiti é um país da América Central, sua 

população é miscigenada por afro-americanos, euro-americanos, europeus 

meridionais e tainos. Os idiomas oficiais devido à influência francesa na sua 

colonização são o francês e o crioulo. Rodrigues (2008, p. 89), explica que o crioulo 

haitiano apresenta suas raízes na língua francesa ocasionada pelos colonizadores 

europeus e suportou a resistência desde sua ascendência. O crioulo apareceu como 

construção linguística desenvolvido pelos escravos, como forma de resistência à 

manipulação e à exploração francesa. Está intensamente ligado à história dos 

escravos, ou seja, aos totalmentes desamparados do meio social. 

Dessa configuração, podemos proferir que a cultura haitiana é desenvolvida 

por três elementos principais: o indígena taino, chemmés, o elemento africano e o 

elemento ocidental, principalmente o francês. Segundo Alexis (1970, p. 250): 

 O elemento africano representa a maior parte da constituição 
da cultura haitiana. Qualquer que seja o campo considerado da 
atividade criadora do povo haitiano encontrar-se-á a marca 
indelével do negro. Quer se trate de literatura oral, dos contos 
cantados, ou do extraordinário de Bouqui e de Malice, quer se 
trate da música ou da dança, quer se trate das artes plásticas ou 
religião, é a filiação africana que se impõe ao espírito.  
 

Digamos que todas as obras têm a cor haitiana, elas pertencem e refletem a 

solo onde eles convivem, de tal modo como a história épica, e não poderiam ser 

colocado acima, num plano superior em relação a outro ou tal povo negro, mas elas 

têm um ar de família, indiscutivelmente, negro. Do ponto de vista de Alexis (1970, p. 

250), no Haiti:  

A permanência de traços culturais, seja do elemento africano ou 
ocidental é menos estável e menos durável, quando o real 
econômico e histórico interno da nação considerada o faz evoluir 
diferentemente de outros povos de culturas apresentadas. As 
condições geográficas, as trocas de relações humanas 
constantes são também importantes para uma longa 
permanência de traços culturais herdados. 
 

       No Haiti em 2004, após um golpe de estado o governo acabou sendo tomado 

pelas forças da ONU, que organizou a Missão das Nações Unidas para a consolidação 

do Haiti (MINUSTAH), organização da qual o país Brasil participou. A partir do acordo 

político, o Brasil assumiu a intervenção sobre o governo do país em 1º de junho de 

2004 e término e retirada dos militares no final do ano de 2017. 
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A República do Haiti, no ano de 2010, foi devastada por um dos mais violentos 

abalos/terremotos de sua biografia. Estados Unidos e Europa disputaram a partir 

daquele momento a possibilidade de reconstrução do Haiti, envolvidos também na 

probabilidade de movimentar recursos financeiros em prol das suas respectivas 

nações. Chegaram ao ponto de ter formado a Comissão Interina de Reconstrução do 

Haiti (CIRH), ajustada e controlada por constituições e forças internacionais. O Brasil 

aprovou em receber grande número de imigrantes haitianos pelo meio de acordos dos 

dois lados isso, é, entre os dois países, mas também incitado pelo interesse em 

alavancar um contrato de cooperação que, de modo verbal ou escrito, é feito entre 

países, na tentativa de solidificar um objetivo em comum, uma coalizão política 

internacional e alcançar um almejado lugar nos assentos da Organização das Nações 

Unidas (ONU). A calamidade ocasionada pelos terremotos aliados às condições 

emergentes da economia brasileira tornou acelerada a assimilação do contingente de 

imigrantes haitianos, a diplomacia brasileira selava condições para chegada dos 

haitianos ao Brasil. A entrada desses imigrantes aconteceu, principalmente, pelas 

fronteiras ao norte do país.  

Os pontos de entrada no Brasil se deram principalmente pelas 
fronteiras norte do país – pelas cidades de Assis Brasil e Brasileia, no 
Acre, e por Tabatinga, no Amazonas. Um contingente significativo que 
entrou pelo Acre rumou, posteriormente, para Porto Velho, capital de 
Rondônia, transformando a cidade em outro polo da presença haitiana 
na região (Pimentel, Cotinguiba, 2012). A presença dos haitianos 
mudou o cenário social das cidades fronteiriças e também das capitais 
– Manaus, Rio Branco e Porto Velho, onde passaram a circular em 
busca de postos de trabalho no mercado local. A maioria tentava 
ganhar algum dinheiro para seguir viagem até os estados do Sudeste, 
especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, onde acreditavam ter mais 
oportunidades de trabalho. Sobre o tópico “trabalho”, os haitianos 
gostam de se apresentar como um povo afeito a essa atividade, e de 
certa forma isso parece fazer parte das estratégias que elaboraram 
para diminuir o preconceito nos lugares para onde costumam migrar. 
No Brasil não foi diferente, e os haitianos costumam evocar em seus 
discursos esse aspecto (SANTOS, 2014, p.86). 

 

O Haiti foi panorama de muitas confusões alarmantes entre múltiplas forças, 

com desígnios imperialistas, entre elas, França, Inglaterra Espanha e Estados Unidos 

no decorrer de sua história. O Haiti localiza-se na América Central e sua capital é 

Porto Príncipe. Oferece como moeda local o Gourd. Na religião a maior parte são 

católicos, a população tem atualizado em suas raízes a etnia africana, com forte 

abrangência da prática do vodu. Na biografia do país, se vê narrativas de lutas de seu 
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povo versus a exploração, pela soberania e pela livre-arbítrio. Os haitianos compõem 

o povo negro que conseguiu realizar a primeira e única revolução de escravos bem-

sucedida da história do mundo. Eles derrotaram os exércitos das fundamentais 

potências coloniais da época, como Inglaterra, Espanha e França. 

No século XVI, a ilha chegou a ser a fundamental colônia mundial em cultivo 

de cana de açúcar e de produção do açúcar, mercadoria mais aspirada do momento. 

A renda sustentava a classe média mercantil francesa. Para tanto, 500 mil africanos 

foram aprisionados e escravizados sob artifícios brutais. Em seguida ao chegar-se à 

ilha, a expectativa de vida era de três anos em média. 

A independência do Haiti foi um período sangrento de combates entre a colônia 

haitiana e os colonizadores franceses. Perdurando por quase 15 anos, a batalha teve 

início no ano de 1791 e se estendeu até 1804. Constituiu um momento brutal da 

biografia. Culminou, afinal, com a independência da Colônia de Saint-Domingue (atual 

Haiti) e o fim da escravidão na região. 

Aclamada no dia 1º de janeiro de 1804, o Haiti se tornava uma nação autônoma. 

Constituindo-se no primeiro Estado do Caribe a apoderar-se do feito. Bem também, 

estabeleceu-se como a primeira república negra chefiada por negros. Sendo o mais 

significativo, apesar disso, o fato de ter sido a primeira nação do ocidental a abolir a 

escravidão. 

Então, sua independência, em janeiro de 1804, denotou um acontecimento que 

animou as nações latino-americanas, de jeito especial pelos causadores sociais 

envolvidos nesses procedimentos. O país Haiti foi o primeiro domínio latino-americano 

a abolir com a escravidão negra e também se tornou a primeira república negra no 

mundo. Isso incidiu pelo fato de todo um artifício da revolução passando pela 

independência e por ter sido administrado pelos escravos que, além de libertarem o 

país, se alforriaram. A despeito disso, por longos anos a independência do país Haiti 

não foi reconhecida. O procedimento de libertação foi conduzido pela grande maioria 

da população negra, que era escravizada, enquanto na maior parte das colônias 

europeias o processo de independência era realizado por uma elite crioula, contando 

com uma participação popular pouco expressiva, no Haiti. (CÉSARIE, 2012, p. 24). 

Explanando, que enquanto no Brasil o termo crioulo (criollo), se referia aos filhos de 

escravos que aqui nasciam, já em colônias espanholas, o mesmo termo era aplicado 

aos europeus nascidos no continente americano. 

https://www.todoestudo.com.br/historia/primeira-republica
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Nesse contexto, Galeano1 (2010) argumenta que:  

A bandeira dos homens livres levantou-se sobre as ruinas. A terra 
haitiana foi devastada pela monocultura do açúcar e arrasada pelas 
calamidades da guerra contra a França, e um terço da população havia 
caído no combate. Então começou o bloqueio. A nação recém-nascida 
foi condenada à solidão. Ninguém lhe comprava nada, ninguém lhe 
vendia e ninguém a reconhecia. O Haiti fora a perola da coroa, a 
colônia mais rica da França: com mão de obra escrava a custo zero. 
O espírito das leis Montesquieu havia explicado sem papas na língua: 
O açúcar seria demasiadamente caro se os escravos não 
trabalhassem na sua própria produção. Os referidos escravos eram os 
negros.   

 

O Haiti ficou esquecido por aproximadamente dois séculos, equivalendo e a 

classificado como um país de extraordinária pobreza, seguindo a lógica de Galeano 

(2010).  É importante ressaltar, pois a situação econômica e política contemporânea 

do Haiti, considerada por Galeano, assim como a de outros países latino-americanos 

e do Caribe, foi tramada pelo que Alonso Quijano define como a "colonialidad del 

poder". Expressão esta, que é percebida como um método de construção e 

conservação do capitalismo colonial/atualizado, como um novo modelo de poder 

mundial, cujo núcleo é a Europa, a retirar-se do conceito de elevação de raça. No fato 

haitiano, a colonialidade de propriedade provocou “no mesmo movimento histórico, 

uma revolução nacional, social e racial” (QUIJANO, p.134, 2005). No entanto, sua 

derrota como estado nação deu-se pelas reiteradas intervenções militares tendo por 

componente dos Estados Unidos. 

 Um acontecimento que provocou morte de cerca de 350 mil pessoas e deixou 

desabrigada mais de 1 milhão, no Haiti, em 2010, foi um intenso terremoto. Além do 

mais, uma epidemia de cólera ceifou a vida de mais ou menos 9.000 pessoas e foi 

assim que no cenário mundial ressurgiu o país Haiti, pois teve os olhares do mundo 

voltados para ele. Essa ocorrência de catástrofe fez com se deslocasse para vários 

lugares do Brasil, um número bastante expressivo de haitianos, a partir de fevereiro 

de 2011, começaram a chegar em Porto Velho e trouxeram em sua bagagem o 

desígnio de reconstruírem suas vidas e alcançarem condições para buscar ou auxiliar, 

os familiares que ficaram no Haiti. Os haitianos entraram no Brasil, especialmente 

                                                           
1Os pecados do Haiti – Eduardo Galeano (artigo publicado no site da Carta Maior, 19/01/2010)  
www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16342 
 

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16342
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pelas fronteiras do Acre e Amazonas, com objetivo de chegarem a outros estados, 

como Rondônia (Porto Velho), São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul (GOTTARDI, p.47, 2015). 

 

2.1.1 Língua pidgin e crioula 

O termo pidgin aparece nos dicionários Houaiss e Aurélio XXI. No Houaiss 

agrega o termo à sociolinguística e Aurélio aos estudos linguísticos. A 

significação que surge no Houaiss, edição portuguesa do Círculo de Leitores, é: 

língua compósita, nascida do contato entre falantes de inglês, francês, espanhol, 

português, etc. com falantes de idiomas da Índia, da África e das Américas, 

servindo como segunda língua para fins limitados, especialmente comerciais. O 

contato entre línguas é uma conhecida em toda a história da humanidade, mas 

esse procedimento ganhou dimensões até então desconhecidas com a 

ampliação mercantilista e colonialista da Europa, no momento que se estende 

do século XV ao século XIX, com a conquista europeia da América, África e Ásia. 

Isso aconteceu, avaliando que, cerca de dez milhões de pessoas teriam sido 

encarcerados e prisioneiros na África e movidos para o continente americano 

durando o período do tráfico negreiro. Qualquer das causas extraordinárias para 

o aprofundamento do contato entre línguas e para desencadear procedimentos 

espessos de comunicação linguística contingente. Apresenta-se, a ascendência 

das línguas crioulas na escravização de povos africanos que se expandiram no 

continente americano. 

No meio de episódios sócio históricos em que se alargaram as línguas 

pidgins e crioulas, carecemos destacar as chamadas plantations, espaçosas 

ações coloniais agroexportadores, sobretudo do açúcar, que agrupavam 

largamente a mão-de-obra escrava; os entrepostos e intensos coloniais da 

margem africana e do sul e sudeste asiático, e os ajuntamentos de escravos 

fugitivos na América e na África, conhecidos como quilombos.   

As línguas pidgins e crioulas são os idiomas da maioria da população em 

alguns países, como por exemplo: o tok pisin, em Papua-Nova Guiné; o crioulo 

francês do Haiti, no Caribe; e o crioulo cabo-verdiano, no Arquipélago de Cabo 

Verde, na África. Contudo, as línguas crioulas são frequentemente verbalizadas 

por pequenos ajuntamentos humanos que se mantiveram em circunstância de 
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grande isolamento. Muitos dos crioulos que se formaram no sul da Ásia já 

desapareceram ou estão em vias de extinção. E também os crioulos que ainda 

se conservam em uso estão sendo progressivamente influenciados por sua 

língua lexificadora, num processo conhecido como descrioulização, como se 

pode ver atualmente em Cabo Verde, aonde o crioulo vai aos poucos aliando 

informações da morfologia do português que é a língua oficial do arquipélago. 

Em resumo o pidgin, forma aceitada internacionalmente para sugerir o conceito 

que lhe está subjacente, corresponde a uma etapa anterior ao aparecimento de 

um crioulo. Registrei “um crioulo”, já que há crioulos diferentes, pendente das 

línguas em contato que lhes produziram origem. Pelo correspondente motivo se 

pode dizer “um pidgin”, pois também há pidgins distintos, segundo as línguas de 

que se ampliam. E o mais exato jeito de se entender o que vêm a ser línguas 

crioulas é reportando o processo de sua concepção. Observemos o caso das 

ilhas do arquipélago de Cabo Verde, localizado entre o nordeste brasileiro e o 

noroeste africano. Os lusitanos acostaram-se lá por volta de 1456. Em seguida, 

começaram a levar escravos de desiguais etnias e línguas da então chamada 

costa da Guiné, praticando nessas ilhas mais tarde um empório/mercado para 

distribuição de escravos pelo mundo. O caso é que aí se ajeitou uma identidade 

heterogênea, miscigenada, de um lado, de portugueses, e de outro, de escravos 

africanos falantes de mandinga, wolof, fula, manjaco, felupe, bijagó e muitas 

outras línguas. 

Compreendemos que quando pessoas estão juntos em um mesmo 

ambiente, em regra há uma interação entre si. O alcance mútuo mais comum é 

a oralidade linguística. No fato, contudo, não existia uma língua comum que 

atendesse essa intercâmbio de línguas. No entanto, como sabemos, pessoas 

que convivem juntas, comunicam-se umas com as outras. Se não têm uma 

língua para isso, idealizam/inventam. 

Como se pode imaginar, a comunicação entre sujeitos desses diversos 

povos deve ter sido muito complicado. Para os colonizadores portugueses, 

ingleses, franceses, espanhóis e holandeses não existia vontade nenhuma e 

nem ansiavam ter trabalho em aprender nenhuma das línguas dos escravos. 

Também não, ensinavam o português (ou qualquer outra língua) aos falantes de 

outras línguas. Não obstante, os escravizados se esforçavam para entender e 

aprender as palavras de ordens recebidas dos senhores, até por uma razão de 
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sobrevivência. Com isso, determinadas palavras do português, ajustadas à 

pronúncia da maioria das línguas dos escravos, começaram a ser partilhadas 

(mim, querer, trazer, não, vem, etc.), conforme Couto (1996). 

 A língua crioula, Couto (1996) define como “aquelas que surgiram do 

contato entre falantes de variedades colônias de línguas europeias e falantes de 

línguas não europeias”, no entanto Arends (1995), afirma que línguas crioulas 

são “línguas naturais que podem ser caracterizadas ou agrupadas segundo 

critérios extralinguísticos que dizem respeito aos aspectos sócio históricos de 

sua formação”.  

No caso do Haiti, Suriname e outras ilhas das Caraíbas, São Tomé e 

Príncipe, Cabo Verde, o pidgin se modificou em crioulo e incide a caracterizar a 

nova construção das identidades dos referentes povos locais tornando-se, de tal 

modo, suas línguas maternas.  

Marcos Bagno (2013), para contestar as ideias dos autores apresentados 

acima, defende que o termo Crioulização necessitaria ser aplicado a todas as 

línguas do mundo, já que não existem línguas que não incluíram contatos com 

outras em sua concepção. Para o autor não existem línguas puras. 

Deu para perceber que existe uma complexidade com afinidade ao que 

diversos autores entendem sobre o processo de Crioulização. 

Quando começaram a surgir normas para construção de frases simples, 

as palavras compartilhadas que eram soltas (jargão) evoluiu para o que se tem 

chamado de pidgin. O pidgin também não é uma língua completa, porém já 

permite uma interação entre os diversos membros da nova comunidade, melhor 

do que se conseguia na fase do jargão. De alguma forma, ele não é língua 

materna de nenhuma pessoa. Os mandingas (um dos maiores grupos étnicos da 

África Ocidental, com uma população considerada em 11 milhões), somente o 

empregavam o pidgin quando se conduziam aos portugueses ou a falantes de 

diferentes línguas africanas. Assim que, regressavam a seu grupo, voltavam a 

falar o mandinga. De tal modo também, faziam membros das outras 

etnias/línguas.  

Vejamos o posicionamento de Couto (1996):  

No caso de Cabo Verde, infeliz ou felizmente, a convivência 
continuou. Começou a se cristalizar uma comunidade. E 
comunidade consta necessariamente de um grupo de indivíduos 
ou população (P) que convive em determinado território (T), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Ocidental
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unificado por uma língua (L). A cristalização de uma 
comunidade, leva necessariamente à emergência de uma língua 
plena, fato que constitui o que chamo de Ecologia Fundamental 
da Língua, ou seja, PTL. 
 

        No plano linguístico, segundo Lucchesi (2012), no momento em que uma 

ampla parcela de adultos é obrigado a adquirir uma segunda língua 

emergencialmente em razão de relações comerciais ou de sujeição, a variedade 

dessa língua alvo, que se forma nessa situação, apresenta uma forte 

redução/simplificação em sua estrutura gramatical, posto que só os elementos 

efetivos imprescindíveis ao preenchimento das funções comunicativas 

fundamentais são mantidos. Esta diminuição na estrutura gramatical necessita-

se, primeiro,  ao difícil acesso dos falantes das outras línguas aos padrões das 

línguas alvo, principalmente nas circunstâncias em que os falantes dessa língua 

alvo são numericamente muito inferiores aos falantes das outras línguas, além 

disso, ao caso de os falantes dessas outras línguas consistirem, em sua grande 

maioria, adultos, não possuindo, pois, o acesso aos dispositivos da capacidade 

da linguagem, que agem espontaneamente no método de aquisição da língua 

materna, existe também deficiência de uma ação normatizadora, ou seja de uma 

norma imaginada que oriente e diminua o processo de aquisição/nativização, já 

que esse procedimento tem como desígnio basicamente, a comunicação 

emergencial com os falantes da língua alvo. 

Prolongando-se a ocorrência de contato, essa variedade da língua alvo 

falada como segunda língua pelos sujeitos dos grupos dominados, por ser 

socialmente mais duradoura, vai gradativamente aceitando novas colocações na 

rede de influência mútua linguística, ao tempo em que se vai transformando em 

exemplo para a aquisição da língua materna dos descendentes dos falantes das 

outras línguas. 

Na medida em que o inicial código de comunicação emergencial, por suas 

barreiras estruturais, é incapaz de atender às questões decorrentes de sua 

extensão ativada, é preciso que haja também um acréscimo da estrutura 

gramatical desse indicador de emergência. Nesse fato, pode advir um 

procedimento de empréstimo, no qual os falantes das outras línguas empregam 

certos itens lexicais da língua alvo de acordo com as estruturas abstratas da 

gramática de sua língua nativa e, esse seria o processo de expansão do pidgin, 

que é falado amplamente numa identidade de fala multilíngue. O procedimento 
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de gramaticalização da nova língua que se forma na situação de contato pode 

se concretizar também no andamento em que as crianças que nascem nessa 

situação adotam essa nova língua como sua língua materna, dando motivo ao 

processo de crioulização, pelo meio do qual a nova língua se torna a língua 

nativa da comunidade em que ocorreu o contato entre línguas. 

A caracterização do pidgin feita por Couto (1996), foi a que nos semelhou 

mais bem-sucedida e definitiva, tendo por sustento os estudos de Bollée (1977), 

que exibe dois discernimentos: Sendo o  linguístico, também nomeado estrutural, 

possui raros fonemas, precedência pelo tipo de sílaba CV, deficiência de flexão 

e derivação, emprego sintático indicado pela classificação e vocabulário 

reduzido, e tendo o sociolinguístico, qualificado por circunstância de 

multilinguíssimo, elevação econômica e política de um povo, meio adverso à 

intercompreensão, ausência de gramática acolhida pela comunidade e carência 

de lealdade ao pidgin, pelo usufrutuário.  

A significação de crioulo bastante abstruso, corresponde, segundo o autor 

para a maioria dos estudiosos, a um pidgin "que se transformou em língua nativa 

para uma comunidade de falantes" (COUTO, 1996, p. 32). Ainda para a definição 

de crioulo, analisamos os fatores:  Linguístico, com número de fonemas menor 

do que os das línguas que adentraram em seu desenvolvimento, pela prioridade, 

pelo arcabouço silábico CV, em totalidade os vocábulos dissílabos, falta quase 

total de morfologia derivacional ou flexional, as colocações sintáticas são 

recomendadas preferencialmente pela ordem, em geral SVO e léxico menos 

numeroso do que o das línguas de superstrato e substrato, e Sócio histórico, 

semelhante ao do pidgin. (COUTO, p. 34).  

Ao longo da história da humanidade, aconteceram vários contatos 

linguísticos. E esses resultados levaram ao surgimento de novas línguas, e 

também desaparecimento de muitas outras, ou seja, muitas outras foram criadas 

apenas para servirem como comunicação momentânea.  

 Sobre esse ponto, (COUTO, p.141) cita o BICKERTON (1984), que 

assinalou dois modos de surgimento das novas línguas: o gradual e o 

catastrófico.   

 Ele aponta como sendo o gradual, os dialetos latinos do Império Romano 

e da ilhas do pacifico, que se modificaram gradualmente por causa do isolamento 
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com os dialetos que os originaram. No catastrófico ele cita o sranan, que não 

existia até antes de 1650, o haitiano, que surgiu após 1880.  

 Conforme Couto (1996), os pidgins tem seu surgimento como conduções 

de comunicação entre falantes de duas ou mais línguas desiguais, “o pidgin é 

uma língua digamos de emergência, sendo assim não é uma língua nativa de 

ninguém e por esse motivo, não há um anseio de afeto por ela”. (COUTO, p. 22), 

ainda afirma que existem três estágios de desenvolvimento pelos quais em 

principio surgiram os pidgins, para ele os pidgins evoluíram a partir de um jargão.   

Nos primeiros momentos do contato, o que há é o jargão que é o estágio inicial 

do pidgin que depois evolui para um pidgin estabilizado quando apresenta um 

pequeno vocabulário compartilhado e só após ser expandido é que se torna um 

crioulo. 

As implicações desse processo parcial de reestruturação da gramática 

podem modificar a construção considerada, de modo que tal método pode ter 

como resultante os seguintes cenários: Abolição de certos dispositivos 

gramaticais mais prescindidos e de uso limitado da língua alvo como a 

recomposição da estrutura gramatical da língua alvo, extinguindo a variação ou 

reduzindo-a a uma pequena escala, a manutenção da modificação no plano 

presença/ausência do dispositivo gramatical da língua alvo, a alteração nas 

frequências de uso relativamente à marcação de verificados parâmetros 

sintáticos, e a conservação da variação no uso do dispositivo gramatical dentro 

de um esquema de variável formado por três unidades: a variante da língua alvo, 

uma variante nativa de um processo original de reestruturação da gramática e a 

variante zero/nula. 

A redução no uso do sujeito inexistente, geral no português brasileiro, bem 

como a perda do movimento do verbo, principalmente nas orações 

interrogativas, mas não tão-somente, exemplificam, pois podem ser vistos como 

casos de expansão de uma gramática crioulizante no espaço do português 

brasileiro, se medirmos que, no português europeu, a marcação de valores fortes 

para esses parâmetros sintáticos está largamente generalizada. 

      O alvo de partida de toda metodologia de transmissão linguística irregular 

desencadeado pelo contato em meio a línguas é a perda de morfologia flexional 

na obtenção inicial da língua alvo por parte dos falantes adultos das outras 

línguas. Esta qualidade está no alicerce da concepção de todas as línguas 
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pidgins e crioulas, e muitas das qualidades dessas línguas transcorrem de 

mudanças desencadeadas por esse acontecimento inaugural. De tal modo, nem 

todas as línguas crioulas proporcionam normas de partículas de tempo, modo e 

aspecto, nem todas possuem verbos seriais, ou ordem sujeito, verbo e objeto 

(SVO), ou falha de sujeito nulo referencial, mas todas as falas pidgins e crioulas 

expõem um certo nível de dano de morfologia flexional e de normas de 

concordância nominal e verbal em afinidade à língua alvo. 

Podemos assumir, então, que em aglomerado e qualquer processo de 

transmissão linguística irregular desencadeado pelo contato entre línguas 

ocorre, em grau oscilante, perca de morfologia flexional e de regras de 

concordância nominal e verbal da língua lexificadora. Nas ocorrências típicas de 

crioulização, essa perda tende a ser absoluta, nos fatos de uma transmissão 

linguística aleatório mais leve, não podemos ponderar em um quadro de 

banimento em níveis tão categóricos, mas na concepção de um conjunto de 

variação mais ou menos aberto conforme cada caso. 

Após apresentarmos o período determinante para a emergência de um 

crioulo, podemos detalhar que o crioulo é um pidgin que passou a ser a língua 

principal de uma comunidade. Se o pidgin só convinha para um convívio difícil, 

o crioulo serve para todas as necessidades significativas e comunicativas de 

seus usuários.  

Contudo, atualmente, o crioulo haitiano é a língua nacional do Haiti e o 

crioulo mais falado do mundo. 

 

2.2 O fluxo migratório haitiano para a cidade de Porto Velho 

 

A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, centrada a oeste da 

Amazônia brasileira, foi um dos alvos de fixação desses imigrantes, devido a vários 

fatores, como a crescente indústria civil agenciada pela construção de duas grandes 

usinas hidrelétricas e que provocaram um alto identificador de emprego e renda.  

Porto Velho, possuía, segundo o Censo do IBGE - de 2015, 502.748 habitantes. 

Representa a mais populosa do Estado de Rondônia, a cidade está situada à margem 

direita do Rio Madeira, um importante afluente do Rio Amazonas. Sua origem, deu-se 



35 
 

[Digite aqui] 
 

a partir da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 1907, segundo 

Ferreira (2008, p. 196). 

 A respeito do surgimento de Porto Velho, Hardman (2005, p. 167)) pontua que:  

A cidade de Porto Velho nasceu exatamente assim, como um novo 
marco inicial determinado para a ferrovia, a partir das instalações da 
firma de construção: podemos imaginar essa futura capital da fronteira 
oeste brasileira, originando-se de uma estação ferroviária que 
marcava o ponto de partida da linha, além das oficinas mecânicas, de 
um cais muito bem localizado no rio Madeira e das primeiras 
residências dos funcionários técnico-administrativos. Ao mesmo 
tempo sua característica de cidade não se distinguia muito bem, pois 
conservava, nesse momento a rigor, como núcleo solitário controlado 
e dominado por uma empresa privada, algo distante da definição 
normal de espaço público.  

 

 A escolha do local para esta pesquisa de campo, sendo a cidade Porto Velho, 

se deu pela quantidade de imigrantes haitianos que se estabeleceram na cidade, a 

partir de 2011. Analisando do ponto de vista econômico, Porto Velho se desenvolveu 

a partir de múltiplos ciclos, o que originou diferentes aberturas para estradas 

migratórias, sendo que a imigração dos haitianos foi a mais atual. E um dos principais 

atrativos para essa migração foi o desenvolvimento econômico gerado pelo versado 

ciclo das hidrelétricas, isto é, das construção das Usinas Hidrelétricas de Santo 

Antônio e Jirau no Rio Madeira, pelo Governo Federal, criada pelo Programa de 

Aceleramento do Crescimento (PAC) iniciadas simultaneamente em 2008 e 2009. 

Para os imigrantes chegarem ao Estado de Rondônia, o governo do Acre 

facilitava, auxiliando e conduzindo estes imigrantes, principalmente para Porto Velho, 

dado ao desenvolvimento da economia local, pois neste momento estava em fase de 

construções as Usinas Hidrelétricas do Madeira e também ajudava e promovia a ida 

deles para grandes centros, como São Paulo. Apesar que, o governo brasileiro não 

tenha recenseado de forma precisa o eventual de haitianos no país, considera-se que 

o número foi de aproximadamente 10.000 haitianos, segundo dados ambíguos do 

Ministério da Justiça. 

Foi de suma importância a vinda destes estrangeiros, foi uma via de mão dupla 

tanto para o Brasil que os acolheu, principalmente a capital do Estado de Rondônia, 

pois do andamento distinto o fomento ocasionado por mais um ciclo econômico, que 

de acordo com a história padecia de mão de obra, qualificada ou não, originada por 
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obras de infraestrutura seja na construção civil, de produção do setor energético 

dentre outros como também na área de serviço, e de suma importância e via de mão 

dupla para os próprios imigrantes, que tinham a necessidade em buscar melhores 

condições para sobreviverem, tais como: melhorar as qualidades básicas necessárias, 

trabalho, moradia, a inserção de seus filhos nas instituições escolares e o envio de 

dinheiro aos seus parentes em sua terra natal.  

Os dados do Ministério da Justiça, declarou que em até o final do mês de abril 

de 2014, entraram no país cerca de 7.300 haitianos. Em nota, a assessoria do 

Ministério da Justiça confirmava também que não tinha como ter controle de onde os 

requerentes se encontram, pois era realizado apenas o registro de onde os haitianos 

solicitaram o refúgio. Depois, com protocolo ou visto humanitário, os haitianos têm 

acessível circulação no território brasileiro.  

A maioria dos haitianos vieram de Porto Príncipe, capital do Haiti, e chegaram 

em Porto Velho-RO, em busca de oportunidades na vida. 
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SEÇÃO 03- O INVENTÁRIO DA PESQUISA 

 

Para a coleta de dados, foi necessário realizar um levantamento contendo 72 

parêmias em crioulo haitiano, retiradas da Web, nos blogs Aprenda Crioulo Haitiano, 

Haiti para descobrir, Aprenda Crioulo-haitiano fácil - blog do Novadson Thelus, Frases 

Ilustradas por Cléo Pontual, Vodoun-fa en Mexico, Creole haitiano en Cuba – blog de 

Raimundo G. Navia e na rede social Facebook Haiti Se Pone De Pie,e selecionamos 

43 delas com a ajuda do colaborador haitiano, Charlot Jn Charles. A opção ocorreu 

pela necessidade de investigarmos se os haitianos entrevistados conheciam, 

utilizavam as parêmias crioulas selecionadas, além de seu significado dentro da 

cultura haitiana.  

O colaborador principal desta pesquisa, Charlot Jn Charles, nasceu em Tiburon 

(Tubarão), sul do Haiti, em 15/03/1984. Licenciado em Filosofia no ano de 2015 

pela Faculdade Católica de Rondônia- FCR, Porto Velho-RO, ministra aulas de crioulo 

haitiano, francês, português e espanhol, como professor particular e atualmente é 

aluno do Mestrado em Geografia - UNIR.  

A escolha dos outros colaboradores haitianos se deu pelos que aceitaram o 

convite de participar, totalizando 10 entrevistados do sexo masculino, com mais de 30 

anos, que residissem no Brasil há mais de dois anos na época da coleta (novembro 

de 2017), por ponderarmos que estes sujeitos já teriam conhecimento da língua 

portuguesa.  

Para iniciar a coleta, solicitamos aos colaboradores haitianos assinalarem, na 

lista que apresentamos, todas as parêmias conhecidas por eles. Dentre as parêmias 

listadas apresentadas, apenas duas das quarenta e três não foram identificadas pelos 

colaboradores haitianos, pelo fato de uma delas conter algumas palavras em inglês e 

a outra em espanhol e crioulo. Em seguida, solicitamos a explicitação dos sentidos 

das parêmias. 

Os entrevistados confirmaram fazer uso das parêmias para aconselhar, alertar, 

fazer afinidade, criticar, dar explicação, elogiar, justificar algo, convencer, repreender, 

incentivar, suspeitar, corrigir, destacar, homenagear, inferiorizar, etc., segundo 

apontado por Vellasco (1996), Ortiz Álvarez (2012) e Obelkevich (1997).  
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Um exemplo de parêmia utilizada para justificar algo é: Nan tan grangou Patat 

pa gen po (colaborador Charlot), cuja tradução “em tempos de fome, batata não tem 

pele”, recebe a explicação de seu uso: quando se está com fome não se escolhe o 

que vai comer, tudo fica gostoso quando se está com fome. 

Apresentamos, a Tabela 01, com as parêmias selecionadas e que serão 

analisadas posteriormente. 

 

Tabela 01: Parêmias em crioulo haitiano 

Pa janm joure manman  krokodil la, a mwens ke ou te pase 

nan rivyè a. 

01 

Nan tan grangou Patat pa gen po 02 

Manman pa janm mòde pitit li jouk nan zo 03 

Sak pa touye w’, li angrese w’ 04 

Lafimen pa janm soti san dife. 05 

Zen pete¨, ¨Bouyay pete¨ 

¨Bagay la pran lari¨ 

06 

Lè w’ pa jwenn manman, ou tete grann. 07 

Ti nèg di san fè, Granmèt la fè san di 08 

Kreyon Bondye a pa konn efase. 09 

Jenou, pa janm 10 

Pa kite pou demen sa ou kapab fè jodi a. 11 

La sal nunca dice que es salada. 12 

 

Timoun ki fin leve bay manman l’ plis travay 13 

Ti chen gen fòs devan kay met li 14 
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Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan solèy 15 

Madanm pou yon ti tan, manman tout tan tout tan an. 16 

Fè pati pa w’ syèl la ap fè rès la. 17 

Ou wè sa ou genyen, ou pa konn sa ou pral jwenn. 18 

Madanm pou yon tan, manman pou toutan 19 

Chita tande, mache wè 20 

Bèl dan pa vle di zanmi  21 

 Nan pwen anyen Jezi pa ka fè 22 

Lespwa fè viv 23 

Pye pa gen rasin: tout moun ka tonbe 24 

Nan pwen maladi ki pa gen remèd 25 

Byen prese pa rive 26 

Bay piti pa chich 27 

Yon sèl dwèt pa manje kalalou  28 

lave men siye atè 29 

 Ak pasyans nou a wè trip foumi 30 

Dèyè mòn gen mòn 31 

Piti piti zwazo fè nich 32 

Little by little the bird makes its nest    33 

Moun pale san fè Dye fè san di 34 

Ou se papiyon, mwen se lanp 35 

Nan cheval ou pa wè dan ou 36 
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Bourik la konnen ki moun li ye ak dyab la li te pran. 37 

Chen ki jape, pa mòde 38 

Dwèt nan men yo pa menm bagay  39 

Sa ou pa vle pou tèt ou pa vle l’ pou yon lòt  40 

Yon zwazo nan men w vo plis pase 100 k’ap vole 41 

Inyorans pa touye, men li fè w’ swe anpil 42 

Mizè fè bourik kouri pase chwal 43 

   Fonte: a autora (2017) 

3.1 Discussão e análise dos dados 

Listamos, na Tabela 02, as parêmias haitianas, com sua tradução em língua 

portuguesa do Brasil, através do colaborador Charlot. As traduções e respectivas 

equivalências em português foram feitas pela pesquisadora. 

Tabela 02: parêmias haitianas com sua tradução em língua portuguesa do Brasil com 
as respectivas equivalências 

PARÊMIAS HAITIANAS E 
TRADUÇÃO PARA A 
LINGUA PORTUGUESA 

PARÊMIAS COM 
EQUIVALÊNCIA EM 
LINGUA PORTUGUESA 
NO BRASIL 

NÚMERO 

Pa janm joure manman krokodil la, 
a mwens ke ou te pase nan rivyè a. 
 
*Nunca xingue a mãe do crocodilo, 
a menos que você já tenha 
atravessado o rio 
 
 

 
 A prudência é a mãe da 
segurança. 
 

01 

Nan tan grangou Patat pa gen po 
 
* Em tempos de fome, batata não 
tem pele. 
 
 

Quem tem fome, tudo come. 02 

Manman pa janm  mòde pitit li jouk 
nan zo 
 

Mãe é sempre mãe 03 
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* Uma mãe nunca morde seu filho 
até o osso. 
 
 

Sak pa touye w’, li angrese w’ 
 
*O que não te mata engorda 
 

 
 

O que não mata, engorda 04 

Lafimen pa janm soti san dife. 
 
*Onde tem fumaça tem fogo 
 

Onde tem fumaça há fogo 05 

¨Zen pete¨, ¨Bouyay pete¨, 
 ¨Bagay la pran lari¨ 
 
*Respire, respire, respire, a casa 
caiu 
 
 

Muita calma nessa hora 06 

Lè w’ pa jwenn manman, ou tete 
grann. 
 
*Quando você encontra mãe, ama 
a avó 
 

A avó é mãe duas vezes 07 

Ti nèg di san fè,  
Granmèt la fè san di 
  
*O homem fala e não faz, Deus 
não fala e faz 
 

 
 

A pessoa faz os seus planos, 
mas quem dirige a sua vida é 
Deus 

08 

Kreyon Bondye a pa 
 konn efase. 
 
*O lápis de Deus não tem 
apagador 
. 

 

Deus nos dá o lápis para 
escrevermos nosso futuro, 
mas não dá a borracha para 
apagar o nosso passado. 
 
Não há uma borracha para 
apagar o passado, mas 
sempre haverá uma caneta 
para escrever o futuro 
 

09 

Jenou, pa janm 
 
*Ficar de joelho, nunca 
 
 

É melhor morrer de pé do 
que viver de joelhos. 
 

10 
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Pa kite pou demen sa ou kapab fè 
jodi a. 
 
*Não deixe pra amanhã o que você 
pode fazer hoje 
 
 

Não deixe pra amanhã o que 
você pode fazer hoje 

11 

Sèl pa janm di l’ sale  
 
*O sal nunca disse que era 
salgado. 
 

--------------------- 
 
 

12 

 

Timoun ki fin leve bay manman l’ 
plis travay 
 
*Filhos criados, trabalhos dobrados 
 

Filho criado, trabalho 
dobrado. 

13 

Ti chen gen fòs devan kay met li 
 
* Um cachorrinho é realmente 
corajoso na frente da casa de seu 
mestre. 
 
 

Na frente é uma coisa, e 
por trás é outra 

14 

Wòch nan dlo pa konnen doulè 
wòch nan solèy 
 
* Rochas na água não conhecem a 
dor das rochas ao sol 
 
 

Cada qual com seu cada 
qual. 
 
Cada um com seu cada um. 

15 

Madanm pou yon ti tan, manman 
tout tan tout tan an. 
 
*Esposa por um tempo, mãe o 
tempo todo 
 
 

Mãe, a gente só tem uma. 16 

Fè pati pa w’ syèl la ap fè rès la. 
 
* Faça parte do céu fazendo o 
resto. 
 
 

Faça o bem e o resto vem. 17 

Ou wè sa ou genyen, ou pa  
konn sa ou pral jwenn. 
 
*Você sabe o que tem, não sabe o 
que resta 
 

A certeza da vida é a morte. 18 
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Madanm pou yon tan, manman pou 
toutan 
 
*Mulheres para você, mãe para 
sempre 
 

 
A mão que balança o berço é 
a mão que governa o mundo. 

19 

Chita tande, mache wè 
 
*Sente-se, escute e ande 
 

Pare, pense e aja. 
 

20 

Bèl dan pa vle di zanmi  
 
*Lindos dentes não significam que 
é seu amigo 
 

Não se engane com um 
abraço, com um sorriso, pois 
os falsos também sabem 
fazer isso. 

21 

 Nan pwen anyen Jezi pa ka fè 
 
*Não há como mover Jesus 
 

  ------------------------- 22 

Lespwa fè viv 
 
*A esperança faz viver 
 

A esperança é a última que 
morre 

23 

Pye pa gen rasin: tout moun ka 
tonbe 
 
*Cavalos não são raízes: todos 
podem cair 
 

 
--------------------------- 

24 

Nan pwen maladi ki  
pa gen remèd 
 
*Não há doença que não tenha 
remédio.  
 
 

--------------------------- 25 

Byen prese pa rive 
 
* Com pressa não chegará  

O apressado come cru.  
 
 

26 

Bay piti pa chich 
 
*Fornecer pouco a pouco 
 

Água mole em pedra dura, 
tanto bate até que fura. 

27 

Yon sèl dwèt pa manje kalalou 
 
*Não se pode comer quiabo com 
um dedo só  
 

A união faz a força. 28 

Lave men siye atè Mentira tem pernas curtas 29 
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*Lavar as mãos e limpá-las na terra 
 

 Ak pasyans nou a wè  
trip foumi 
 
*Com paciência vejamos o 
intestino da formiga 
 

De grão em grão, a galinha 
enche o papo 

30 

 Dèyè mòn gen mòn 
 
*Além das montanhas 
 

Devagar se vai longe 31 

Piti piti zwazo fè nich 
 
*O mel é ninho 
 

Quem casa, quer casa. 32 

Little by little the bird 
 makes its nest (inglês) 
 
* Pouco a pouco o pássaro faz seu 
ninho 
 
 

 
Devagar se vai ao longe. 
 
 

33 

 Moun pale san fè Dye 
 fè san di 
 
* As pessoas falam sem fazer, Deus 
faz sem dizer. 
 

O pouco com Deus é muito e 
o muito sem Deus é nada. 

34 

Ou se papiyon, mwen se  
Lanp 
 
*Você é borboleta, eu sou a 
lâmpada 
 

Não me siga, pois eu estou 
perdido. 

35 

Nan cheval ou pa wè  
dan ou 
 
*No cavalo você não vê os dentes 
 

Cavalo dado não se escolhe 
os dentes 

36 

Bourik la konnen ki moun li  
ye ak dyab la li te pran 
 
*O burro sabe quem é o diabo que 
ele tomou 
 

Não adianta chorar sobre o 
leite derramado. 
 
 

37 

Chen ki jape, pa mòde 
 
*Cão que ladra não morde 

Cão que ladra não morde. 38 
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Dwèt nan men yo pa  
menm  bagay  
 
*Até os dedos das mãos não são 
os mesmos 
 

Os dedos da mão são 
irmãos, mas não são iguais. 

39 

Sa ou pa vle pou tèt ou  
pa vle l’ pou yon lòt  
 
*O que você não quer para si 
mesmo, não quer para o outro 
 

Não faça aos outros o que 
você não quer que seja feito 
a você 

40 

Yon zwazo nan men w vo  
plis  pase 100 k’ap vole 
 
*Mas um pássaro na mão é 
centenas que valem a pena voar 
 

Mais vale um pássaro na 
mão do que cem voando. 

41 

Inyorans pa touye, men 
 li fè w’ swe anpil 
 
*Ignorância não mata, mas faz suar 
um bocado 
 

A Caneta é mais leve do que 
a enxada 
 
 

42 

Mizè fè bourik kouri  
pase chwal 
 
* A miséria faz o burro correr mais 
que um cavalo.  
A miséria nos dá asas 

---------------------------- 
 

43 

Fonte: a autora (2017) 

Não foram encontradas equivalências em português no Brasil para algumas 

parêmias (Vide números 12, 22, 24, 25, 33 e 43). Dentre as quarenta e três parêmias 

listadas, encontramos alguns que desconhecíamos (Vide números 01, 09, 19 e 21). 

Isso, talvez, deva-se ao fato de serem parêmias específicas da língua crioula haitiana, 

porque, segundo Souza (2001, p. 11), o ditado é conhecido como “o provérbio da 

plebe: informal, espontâneo e mordaz, tem notório sabor regional, utilizando 

situações, motivos e personagens típicos do meio rural, onde se originou”. Nas 

palavras de Sapir (1949 apud KUMARAVADIVELU, 2008), “as línguas não 

apresentam similaridades suficientes ao ponto de representarem a mesma realidade 

social, isso porque nossas escolhas na produção e na interpretação são justificadas 

por nossos hábitos linguísticos”. Ainda Sapir enfatizava que a língua age como 
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formadora da identidade, além de influenciar e ser influenciada pelo comportamento 

social. O sistema linguístico presente nas nossas mentes reflete as impressões que 

trazemos do mundo que nos cerca, descrevendo, constituindo em conceitos e 

conferindo significados que serão citados nos discursos.  

 

3.2  Conhecendo a cultura haitiana através das parêmias 

 

Ao realizarmos um levantamento nas quarenta e três parêmias listadas, 

buscamos também compreender seu significado dentro da cultura haitiana, através 

do colaborador Charlot. 

A parêmia Nunca xingue a mãe do crocodilo, a menos que você já tenha 

atravessado o rio significa que não se deve xingar ou criticar um filho perto de sua 

mãe, porque ela pode não gostar. Se tiver que fazer este tipo de comentário terá que 

estar a quilômetros de distância para que não sofra as consequências de uma mãe 

nervosa.  

Outra parêmia Na época de fome, batata não tem pele traz o ensinamento do 

povo haitiano sobre a fome, porque quando estão com fome, não se preocupam com 

o bom, bonito e gostoso e sim pensam em aliviar a fome.  

A parêmia Uma mãe nunca morde seu filho até o osso significa que, mesmo 

quando a mãe haitiana está infligindo o pior castigo em seus filhos, ela não está 

fazendo isso por ódio ou deliberadamente machucando sua prole, mas com a intenção 

de discipliná-la.  

Em seguida, apresentamos o significado da parêmia O que não te mata 

engorda: algo que não vai te matar vai te fazer mais forte. Nesse caso, a relação com 

“engordar”, em referência ao ato de comer é apenas um modo figurativo de expressar 

o tema. 

A parêmia Onde tem fumaça tem fogo, para os haitianos, é que todo boato ou 

conversa tem um fundo de verdade.  

Seguindo entre os significados culturais das parêmias, selecionamos Respire, 

respire, respire, a casa caiu: quando acontecer algo ruim, se deve parar, respirar e 

esperar acalmar, porque tudo se define com facilidade, no desespero perde-se o 

controle.  
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A parêmia Quando você encontra a mãe, ama a avó, para se ter uma avó 

precisamos ter a mãe e muitas mães não podem ficar com seus filhos e são criados 

pelas avós e geralmente as avós são as que criam, dão carinhos e se tornam avós-

mães.  

O homem fala e não faz, Deus não fala e faz, a parêmia significa para o povo 

haitiano que é fácil falar, mas difícil realizar e Deus não fala nada e quando você nem 

espera Deus vai e faz/realiza.  

O lápis de Deus não tem apagador, para o povo crioulo haitiano representa que 

os costumes, ritos, cultos entoados e realizados antigamente são os mesmos da 

atualidade, o que Deus escreveu para a nossa vida pode demorar para acontecer, 

mas vai acontecer.  

Ficar de joelho, nunca para o povo apesar de tantos conflitos, terremotos, 

contratempos, migrações e, principalmente, as intervenções estrangeiras, o povo 

haitiano acredita em melhoria. Embora não sejam tratados como indivíduos que 

devem ter seus direitos básicos assegurados, eles não desistiram e vieram em busca 

de um futuro melhor não apenas para eles, mas também para quem ficou na sua terra 

natal.  

Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, traz para o povo haitiano a 

significância é adiar tarefas, uma decisão ou uma ação, o que muitas vezes o que 

precisa ser feito já/agora vai ficando cada vez pior por justamente não resolver logo o 

que precisa.  

Na sequência das parêmias listadas veremos o significado da O sal nunca disse 

que era salgado, que o sal serve para temperar, comer ele sozinho não dá, o sal 

precisa da salada não à salada do sal, muitas vezes o nome ou as aparências em 

certas coisas que as pessoas julgam parecer e parece, mas não é. Palavras do 

informante Charlot é que há sempre o lado bom e de aprendizado em qualquer 

situação quando se julga algo e viu que errou.  

Filhos criados, trabalhos dobrados representa para o povo haitiano que quando 

os filhos crescem as mães sofrem junto, quando saem à noite, se estão com 

problemas financeiros, se estão com problemas de saúde, ou mesmo, quando viajam, 

as mães ficam com o coração apertado, preocupadas. Tudo reflete nas mães.  

A parêmia Um cachorrinho é realmente corajoso na frente da casa de seu 

mestre, significa que quando o cachorrinho tem segurança no seu dono, ele sabe que 

está sendo observado, ele começa a latir, mostrar que está cumprindo seu papel 
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cuidando do seu dono, mas é só o dono virar as costas o cachorrinho coloca o rabinho 

entre as pernas e vai para um cantinho qualquer, isto se reflete no trabalho de pessoas 

que só fazem na frente do patrão, ou na escola só estuda quando o professor está por 

perto e muitas vezes nas amizades é uma coisa na frente do colega e por trás é outra.  

Rochas na água não conhecem a dor das rochas ao sol, está parêmia para o 

povo haitiano simula que cada coisa tem seu lugar, uma papel na agua não consegue 

ver o sol porque o papel desmancha, mas se for uma pedra tanto ela pode ficar na 

agua como no sol, ela será sempre pedra, então esta parêmia trás o significado de 

cada coisa em seu lugar e cada pessoa sendo você mesmo. 

 Esposa por um tempo, mãe o tempo todo, uma parêmia que traduz que mãe é 

uma só, passe o tempo que passar, passe o que tiver que tenha passado, mas mãe 

será sempre mãe, diferente de esposa que se pode trocar quando bem se entender.  

Faça parte do céu fazendo o resto, emite o conselho em fazer o bem e não 

olhar para quem é, e nem se importar com o quê, só basta fazer. Se você for caridoso 

você terá um lugar no céu.  

Você sabe o que tem, não sabe o que resta, significa que você não tem certeza 

de nada, somente do que vê naquele segundo, tudo muda, tudo se modifica.  

Mulheres para você, mãe para sempre reflete, essa parêmia contrapõe um 

estado civil “casada”, que pode ser passageiro, com uma condição permanente que é 

a de ser mãe. 

Sente, escute e ande, uma parêmia que simula que alguma situação não teve 

um bom final, que algo deu errado ou que uma situação saiu do controle. É usada 

para expressar o sentimento de frustração, decepção ou discordância com uma 

situação ou acontecimento. E conforme nosso informante é comum o uso desta 

parêmia especialmente quando alguém é pego no flagra fazendo algo de errado, 

tornando-se visível assim a sua mentira e alguém diz assim: fez algo errado, agora 

senta, presta atenção e vá, mas não faça mais.  

Lindos dentes não significam que é seu amigo, uma parêmia com uma 

significância sobre falsos amigos, que te abraçam, elogiam, bajulam e na verdade 

querem te fazer o mal.  

Não há como mover Jesus, para os haitianos significa a crença em Deus, 

ninguém modifica o que foi falado por Ele, não se muda um ponto e é muito utilizada 

esta parêmia em rituais e cultos, porque na cultura haitiana os ritos são realizados 
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atualmente como se fosse no passado, eles não modificam nada, os mais velhos 

passam aos mais jovens e não tem mudança na forma de adoração a Deus/Jesus. 

Sobre a parêmia A esperança faz viver, verificamos o resultado com o sentido 

de enquanto o povo haitiano estiver vivo, sempre haverá esperança, pois é a 

esperança e a fé que move o povo haitiano a buscar melhoras.  

A parêmia Cavalos não são raízes, todos podem cair, tem a definição que não 

é porque algo é forte, porque alguém é poderoso que não possa cair, estamos sujeitos 

a quem é saudável, ficar doente, quem é rico ficar pobre, nem tudo que parece ser, é, 

tudo pode mudar. Mais do que referir-se a polaridade aparência e essência, a parêmia 

haitiana parece indicar a polaridade permanência e impermanência (ou mutabilidade) 

das coisas.  A saúde e a riqueza não são estados permanentes. 

Não há doença que não tenha remédio, parêmia que aconselha que tudo pode 

ser modificado, se você pode mudar o ritmo para que aquilo que se está pretendendo 

não dê errado, mude-se, melhor mudar do que sofrer as consequências depois.  

Quem se apressa não chega, significa que o que tiver que acontecerá de uma 

forma ou outra vai acontecer, está tudo escrito com o lápis de Deus que não tem 

apagador.  

Fornecer pouco a pouco, parêmia utilizada como conselho, porque uma 

pequena dose de esforço colocado sobre uma ação pequena com correta 

regularidade juntamente com a persistência ao longo do tempo sobre determinado 

comportamento é responsável pelo sucesso ou fracasso de alguém.  

A parêmia Não se pode comer quiabo com um dedo só, remete a união de 

forças para que seja realizado alguma coisa, digamos que várias pessoas em torno 

de um mesmo objetivo faz a diferença no alcance do mesmo.  

A parêmia Lavar as mãos e limpá-las na terra quer advertir alguém que a 

mentira não vai muito longe, que uma hora ou outra a mentira é desmascarada e a 

verdade se sobressai.  

Com paciência vejamos o intestino da formiga, denota firmeza, paciência e que 

de pouco em pouco se consegue o que quer, basta ter calma e perseverar e seu 

significado na vida cotidiana é que somente o tempo nos permitirá entender e apreciar 

o que está escondido e imperceptível à primeira vista. O valor do tempo na cultura 

haitiana não é medido em horas, minutos ou prazos; mas é um tempo medido na 

absorção de confidências lentas, na alcance do conhecimento necessário, no 

abarcamento de um entendimento implícito e profundo, na acumulação e comparação 
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de forças, nas possibilidades que a natureza proporciona ou elimina e na paciência 

na busca dos melhores momentos. Esta parêmia, além de nos dar pistas para 

entender o gerenciamento do tempo no Haiti, nos dá uma recomendação valiosa, 

muitas vezes desdenhado em nossa racionalidade sobre a importância de conceder 

o tempo necessário para entender a eficaz clareza e a partir daí, cogitar soluções 

possíveis para problemas vitais. 

Além das montanhas, uma parêmia que remete a esperança, precisando 

somente dar o primeiro passo, não importa as dificuldades, o importante é chegar no 

topo.  

O mel é ninho uma parêmia que significa para o povo haitiano que nada melhor 

que nosso lar/casa.  

Sobre a significância da parêmia As pessoas falam e não agem, Deus age e 

não fala, explana um conselho em que não devemos confiar nas pessoas, porque a 

graça/milagre vem de Deus e não do humano, um exemplo é um médico dizer que 

você tem uma doença que não tem cura e Deus te concede a cura sem dizer nada.  

Você é borboleta, eu sou a lâmpada representa que, tanto as borboletas como 

também outros insetos voadores parecem sofrer uma atração suicida pela luz das 

lâmpadas artificiais. Quando encontram uma luz são atraídos pelo brilho ignorando a 

verdade que ao chegar mais perto se queimam. Não era luz e sim fogo. 

No cavalo você não vê seus dentes, parêmia que significa quando recebemos 

um presente que não nos agrada devemos agradecer sem se importar se é novo ou 

usado, porque não estamos comprando cavalo, quando alguém compra um cavalo ele 

investiga sua dentição pois é pelos dentes que se sabe se o cavalo é novo ou velho.  

O burro sabe quem é e o diabo que ele tomou constitui-se do significado de que 

não adianta chorar por causa de algo que já aconteceu.  

A parêmia Cão que ladra não morde apresenta o conceito de quando uma 

pessoa fala muito e não faz nada.  

Até os dedos das mãos não são os mesmos, revela um conselho sobre cada 

pessoa tem o seu jeito de ser, não podemos exigir ou forçar para que irmãos do 

mesmo pai e mãe tenham as mesmas características do outro ou que sejam pessoas 

parecidas conosco ou tenham nossas qualidades, temos que respeitar as diferenças.  

O que você não quer para si mesmo não quer para o outro, representa para o 

povo haitiano um conselho que vai muito além de simplesmente ser gentil com as 

pessoas, é tratar o próximo como se você estivesse no lugar dele.  



51 
 

[Digite aqui] 
 

Um pássaro na mão vale mais que 100 voando, constitui-se de uma parêmia 

com definição de que vale mais contentar-se com uma única coisa concreta do que 

abandoná-la em busca de coisas incertas, uma ideia de que ambição tem limites.  

Ignorância não mata, mas faz suar um bocado, esta parêmia busca aconselhar 

a pessoa a estudar, se você não estudar, seu futuro será mais difícil com um trabalho 

árduo, informou o Charlot. É uma expressão, estude para garantir um futuro melhor.  

Na parêmia A miséria faz o burro correr mais que um cavalo/A miséria nos dá 

assas, o significado para o povo do Haiti é que muitas vezes a ocasião facilita o 

acontecimento. 

Ao concluirmos o significado cultural de cada parêmia haitiana, selecionamos 

algumas delas e dividimos por temáticas, buscando conhecer alguns aspectos da 

educação, a religião e a política haitiana. 
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SEÇÃO 04.  O CONHECIMENTO DA CULTURA HAITIANA NOS TRAÇOS DAS 

PARÊMIAS 

 

4.1 A EDUCAÇÃO 

 

Educação junta os métodos de ensinar/aprender. No centro de um 

sistema educativo deve estabelecer o ser humano a educar, num horizonte de 

perfeição. O trabalho educativo incide, na verdade, na capacidade de adaptar-

se e de acompanhar está atualizada inquietação do homem, mantendo vivo o 

amor pelo saber, despertando o interior e colocando em marcha a sua razão e a 

sua liberdade. 

Por ser um elemento compreendido em qualquer sociedade e nos grupos 

característicos dessas, responsável pela sua manutenção, perpetuação, 

modificação e evolução da sociedade a partir da instrução ou condução de 

conhecimentos, disciplinamentos “educar a ação”, às famílias que se seguem, 

dos costumes culturais de ser, estar e agir necessários à convívio e a adaptação 

de um membro no seu grupo ou sociedade. Ou seja, é um procedimento de 

socialização que aponta uma melhor integração do sujeito na sociedade ou no 

seu próprio grupo. 

Para conhecimento da cultura haitiana através das parêmias sob olhar 

temático Educação foi selecionada as parêmias Inyorans pa touye, men li fè w’ 

swe anpil, que significa Ignorância não mata, mas faz suar um bocado, Beyond 

mòn yo, que significa na língua portuguesa do Brasil “Além das montanhas, Yon 

sèl dwèt pa manje kalalou que significa na língua portuguesa não ser possível 

comer quiabo com um dedo só, Ak pasyans kite a wè zantray la nan foumi la, 

que em língua portuguesa no Brasil constitui-se “Com paciência, vejamos o 

intestino na formiga”. 

E o sistema educacional haitiano é marcado pela separação das classes 

sociais. Desde o início do sistema, com os primeiros governantes haitianos, as poucas 

escolas nacionais existentes eram procuradas somente pelas classes abastadas. 

Nesse contexto verificamos a parêmia Inyorans pa touye, men li fè w’ swe anpil, que 

significa Ignorância não mata, mas faz suar um bocado, que apesar da desigualdade 

de classes na educação do Haiti, o povo haitiano dá valor aos estudos pois como diz 

o provérbio, a ignorância não mata, mas faz suar um bocado(se suar um bocado é 
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ruim, melhor suar pouco e por mais complicado que seja buscar um 

ensino/aprendizagem para o seu melhor desenvolvimento, social, profissional e 

pessoal), que aparentemente reproduz um parêmia brasileiro, Estude, pois a caneta 

é mais leve que a pá, apesar de difícil o povo mais velho na cultura haitiana aconselha 

os mais jovens para buscar aprender, para suar menos, conforme diz o provérbio. 

O Haiti possui 15.200 escolas primárias, das quais 90% não são públicas e 

administradas pela comunidade, organizações religiosas, ou ONGs. 

O jardim de infância é ofertado pelas escolas primárias e é o nível mais cursado 

em todas as escolas. As crianças cursam o jardim de infância por dois anos, com as 

idades de 3 e 4 anos e então passam ao ensino primário, onde permanecem por mais 

seis anos. Conforme o informante Charlot Jn Charles, em algumas escolas as aulas 

são ministradas em haitiano até os últimos anos, quando as crianças principiam a 

aprender o francês para se preparar para o ensino secundário. A matrícula no ensino 

primário tem alcançado os 80%, mas menos de 30% das crianças concluem os seis 

anos regulamentares. Vejamos abaixo sobre a educação primária, secundária, 

vocacional e terciária haitiana, texto retirado da internet do site: Haiti/Education-

System traduzido do inglês para português, em 14 de dezembro de 2017: 

Educação primária 

O sistema escolar no Haiti continua a sofrer após o 

terremoto de 2010, pois foi danificada e destruída a maioria 

das escolas. As taxas de alfabetização variam em torno de 

55% para ambos os sexos e a maioria das 15.200 escolas 

primárias são administradas pela comunidade ou 

financiadas por instituições religiosas. Como resultado, 

imposta pelos 3% ricos do país está viva e bem. O meio 

oficial de educação é crioulo. Embora introduzido como 

uma medida para aumentar a identidade nacional, tem o 

infeliz efeito de atrapalhar os filhos dos pobres em um 

círculo vicioso de pobreza contínua. A taxa de inscrição 

paira em torno de 30%. 

Educação secundária 

Menos de 2% dos escolares/alunos haitianos passam o 

exame sertificado no final do 5º ano. Isto é um reflexo do 

fato de que o teste é o francês, que as massas camponesas 

https://www.classbase.com/countries/Haiti/Education-System
https://www.classbase.com/countries/Haiti/Education-System
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não entendem. Quando se matriculam no ensino médio, 

eles acham caos esperando por eles 

também. Especialmente nas escolas rurais, os professores 

estão mal preparados, os materiais são inadequados e a 

maioria das salas de aula ainda estão em ruínas. Não é de 

admirar que os filhos da elite vão para outro lugar para a 

educação. 

O primeiro ano do ensino médio é chamado de "3EME" e o 

segundo ano é "2eme". Nestes anos, química, literatura 

haitiana e francesa e geologia são adicionados ao 

currículo. Para os dois últimos anos do ensino médio, 

Rheto e no Philo (retórica e filosofia) aumenta a filosofia, o 

aluno termina com cursos de educação geral e seleciona 

um currículo focado com base em seus próprios interesses 

e objetivos. O estudante deve passar outro exame nacional 

oficial após Rheto para ser admitido em Philo. Esses 

exames são desafiadores para a maioria dos estudantes e 

requerem uma grande preparação do aluno, bem como 

taxas adicionais. O aluno ganha seu diploma e é elegível 

para participar do ensino pós-secundário, uma vez que eles 

passaram tanto Philo quanto o exame nacional final após 

Philo. 

A partir do segundo ciclo de Educação Fundamental, os 

alunos têm a opção de seguir programas de treinamento 

vocacional. 

Educação vocacional 

As crianças dos ricos frequentam a universidade 

localmente ou no exterior, enquanto os camponeses 

continuam com a infinita quantidade de terras 

cultivadas. Aqueles que desejam melhorar-se através da 

formação profissional nas cidades enfrentavam despesas 

de viagem e residenciais além dos sonhos da família. As 

organizações de ajuda internacional estão tentando 
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prender essas realidades em conjuntos com as autoridades 

haitianas, levando treinamento profissional para o interior. 

O treinamento vocacional no Haiti é dado em diferentes 

níveis entre a segunda metade do ensino médio e a 

primeira metade da universidade. Este treinamento 

incluem educação técnica e educação profissional, 

habilidades domésticas e treinamento profissional. 

Educação terciária 

Embora a Constituição garanta educação gratuita para 

todos, fomos informados por um dos informantes essa lei 

fica somente em papel a realidade haitiana é que os ricos 

vão à universidade com poucas exceções. Além disso, 

aqueles que ainda enfrentam as réplicas materiais de um 

terremoto que literalmente esmagaram seu 

país. Igualmente ou infelizmente, estima-se que 85% dos 

cidadãos formados pela faculdade escolhem viver no 

exterior em busca de uma vida melhor. Existem 13 

universidades no Haiti, das quais mais de metade têm 

afiliações. 

 

A maior universidade é a Universidade do Estado do Haiti (UEH), fundada em  

1944 e que possui faculdades de Direito e Economia, Administração e  

Gestão, e Medicina e Farmácia  

 

Há ainda duas universidades privadas: a Universidade do Rei Henri Cristophe e o 

Instituto Internacional de Estudos Universitários, além de vários cursos de direito e 

faculdades técnicas. 
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A lista de universidades do Haiti inclui: 

 Université Caraïbe (CUC) 

 Université d'État d'Haïti (UEH) 

 Université Notre Dame d'Haïti (UNDH) 

 Université Chrétienne du Nord d'Haïti (UCNH) 

 Université Lumière / MEBSH 

 Université Quisqueya (UNIQ) 

 Université Roi Henri Christophe 

 Université Publique de l'Artibonite aux Gonaïves (UPAG) 

 Université Publique du Nord au Cap-Haïtien (UPNCH) 

 Université Publique du Sud au Cayes (UPSAC 

 

(Tabela feita pela pesquisadora) 

 

As ações educacionais em benefício de pobres incidem principalmente através 

das escolas presbiterianas, das escolas vespertinas ou dos centros de alfabetização. 

Essa técnica iniciada pelas escolas católicas tende a generalizar-se nas escolas 

públicas. As constatações esclarecem a teoria de análise, que é a de que as escolas 

católicas favorecem, através de suas práticas educacionais, a custeamento de um 

sistema social desigual e, ao mesmo tempo, a promoção e a integração das classes 

marginalizadas. A desigualdade sócia educativa tornar-se visível também pela forma 

de pirâmide e pela prática de escolha por eliminação. Essa prática é repetida nas 

escolas congregacionais. Nelas os alunos fracos são gradualmente 

recusados/excluídos, apenas os mais fortes sobrevivem e chegam às últimas períodos 

escolares. 

Assim, por seu sistema de organização, essas escolas católicas trazem um 

reforço ao funcionamento do sistema educacional do Haiti; ao mesmo tempo, elas 

reforçam a lógica da desigualdade das oportunidades escolares, já que as crianças 

vindas de famílias de baixa renda não têm acesso a elas ou delas são eliminadas. 

Encontramos evidências com a parêmia Dèyè mòn gen mòn, que significa na língua 

portuguesa “Além das montanhas”, parêmia que cabe ao povo haitiano, um povo 

sofredor que busca apesar das dificuldades ir além da montanha, escalar, subir, 

enfrentar, suar e buscar chegar no topo, pois o melhor está além das montanhas. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Cara%C3%AFbe&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27%C3%89tat_d%27Ha%C3%AFti
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Notre_Dame_d%27Ha%C3%AFti&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Chr%C3%A9tienne_du_Nord_d%27Ha%C3%AFti&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Lumi%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Quisqueya&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Roi_Henri_Christophe&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Publique_de_l%27Artibonite_aux_Gona%C3%AFves&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Publique_du_Nord_au_Cap-Ha%C3%AFtien&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_Publique_du_Sud_au_Cayes&action=edit&redlink=1
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Reflete a esperança, precisando somente dar o primeiro passo, não importa as 

dificuldades, o importante é chegar no topo. É uma famosa parêmia haitiana que se 

aplica perfeitamente aos desafios que este país caribenho enfrenta há muito tempo. 

Há um provérbio haitiano na análise do referido trabalho que afirma não ser 

possível comer quiabo com um dedo só, Yon sèl dwèt pa manje kalalou. Ao analisar 

o legume quiabo, vemos que o mesmo possui uma gosma ao mesmo momento 

pegajosa e escorregadia, o que faz com que tenhamos que utilizar todos os dedos da 

mão para comê-los. Após leituras sobre programa de alfabetização de adultos no Haiti, 

a pesquisadora Flávia Dalmaso atentou para uma significação desta parêmia. Em um 

programa de alfabetização para adultos2 que acontece em La Fontaine, um povoado 

rural localizado no entorno da cidade de Jacmel, conforme leitura da tese de doutorado 

de Flávia Dalmaso sobre Kijan moun yo ye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da 

familiaridade em Jacmel/Haiti, em 2014 3. Segundo a pesquisadora: 

 “[...] Ele (o provérbio Yon sèl dwèt pa manje kalalou) aparecia 
estampado em uma das páginas de um livro de exercícios e a 
professora, lendo-o repetidas vezes discutia sobre os seus 
significados. As interpretações dadas a mensagem transmitida 
pela parêmia eram consensuais e se assemelhavam aos ditados 
brasileiros de que “a união faz a força” ou de que “uma andorinha 
só não faz verão”, aludindo a importância da cooperação entre 
as pessoas seja em prol de uma causa comum ou no 
enfrentamento das adversidades as quais estamos sujeitos. A 
vida em La Fontaine não é fácil, pois além da pobreza e outros 
males que atingem o Haiti como um todo, quando há um “mau 
tempo” o povoado sofre com avalanches de pedras que já 
soterraram casas e contribuem para tornar algumas partes do 
solo já desgastado em terrenos difíceis de serem cultivados. 
Esse ambiente acaba reforçando a ideia defendida pelos 
interlocutores de que as pessoas não são capazes de viver 
sozinhas; não é possível estar solto no mundo. No entanto, 
através de exemplos práticos retirados do cotidiano da própria 
comunidade, alunas4 e professora chegaram à conclusão de que 
a existência humana apesar de ser marcada pela solidariedade 
é constantemente invadida por sentimentos egoístas e intrigas 
nas quais se envolvem justamente aqueles que mais deveriam 
se ajudar, isto é, pessoas que convivem diariamente umas com 
as outras; parentes, vizinhos e amigos. A gosma do quiabo - 
essa substância que gruda e desliza - tece a matéria dos 
vínculos familiares e encarna as múltiplas sutilezas que 
envolvem a convivência diária entre aqueles que são próximos 

                                                           
2 As aulas empregavam o método cubano de alfabetização chamado Yo, sí puedo utilizado em vários 
países da América Latina (inclusive no Brasil) para a erradicação do analfabetismo 
3  Kijan moun yo ye? As pessoas, as casas e as dinâmicas da familiaridade em Jacmel/Hait defendida no 
PPGAS do Museu Nacional/UFRJ em 2014.   
4 Cerca de 30 a 40 pessoas estavam inscritas no curso, dentre as quais apenas uma ou duas eram 
homens. Todas elas moravam em La Fontaine e tinham mais de 40 anos de idade. 
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porque mantém, uns com os outros, relações significativas de 
afetos, proximidades e expectativas mútuas”. 

 
Ao analisar a significância da parêmia Ak pasyans nou a wè trip foumi, que em 

língua portuguesa constitui-se “Com paciência, vejamos o intestino na formiga”, a 

gente direcionamos a educação haitiana mais recente, logo após o terremoto. Que 

desde o sismo/abalo que aconteceu em 2010, o povo haitiano tenta reconstruir seu 

lugar e fazendo referência a um parêmia brasileiro que de grão em grão a galinha 

enche o papo, comparando com o parêmia haitiano que diz: que com paciência 

veremos o intestino da formiga, por ser um inseto pequenino seria impossível esta 

visão, mas com paciência poderemos ver, assim está sendo a reconstrução do país 

Haiti e a educação. 

Em janeiro de 2010, o Haiti foi abalado por um terremoto de grande magnitude 

que matou e deixou sem casa milhares de pessoas e arrasou edifícios, entre os quais, 

muitas escolas e universidades. E, como será que está o sistema de ensino do Haiti? 

Segundo a ONU, o sismo no Haiti matou cerca de 350 mil pessoas, deixou perto de 

um milhão sem casa e arrasou muitas escolas. A reação à catástrofe natural e ao 

desastre humanitário foi enorme, o ensino superior foi um dos setores mais afetados 

pelo sismo de 2010, no Haiti. Vários edifícios universitários foram destruídos ou 

sofreram estragos, 35 segundos de horror que evisceraram o sistema de ensino do 

país, deixando muitos estudantes sem aulas. Várias instituições começam a erguer-

se dos escombros, conforme notícia vinculada no site EURONEWS ÚLTIMA HORA, 

2013: 

Antes do terremoto, muitas crianças da rua não tinham acesso 
ao ensino no Haiti, e continuam a não ter. Enquanto o governo 
tenta reconstruir o sistema de ensino do país, nós procurámos 
perceber se as crianças da rua têm, pelo menos, a hipótese de 
uma vida melhor. 
A UNICEF estima que, mesmo antes do terramoto de 2010, 
existiam cerca de 1,2 milhões de crianças no Haiti numa situação 
de vulnerabilidade extrema por causa da violência e de abusos 
emocionais ou sexuais. Muitas fugiram de pais e encarregados 
abusivos. 
Pobreza, frágeis sistemas político, social e de ensino e, em cima 
disso, um terramoto devastador. Como pode o Haiti emergir de 
uma situação tão difícil? A luta de uma mulher pela educação no 
país é um exemplo de determinação. O trabalho da chefe do 
governo, Michèle Pierre-Louis, traz consigo a esperança de um 
futuro mais risonho para o Haiti. 
 

Nota sobre a Educação no Haiti  
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Inscrição e retenção 

 50 por cento das crianças não frequentam a escola. (World Bank 2013) 

 Aproximadamente 30% das crianças que frequentam a escola primária não 

chegarão a terceira série; 60% abandonarão a escola antes da sexta 

série. (UNICEF 2008) 

 Apenas 29% dos haitianos de 25 anos ou mais participaram do ensino 

médio. (USAID 2015) 

Qualidade 

 Quase 80% dos professores não receberam nenhum treinamento pré-

serviço. (USAID 2015) 

 A metade dos professores do setor público no Haiti não possui qualificações 

básicas. (USAID 2015) 

 90% das escolas primárias não são públicas e são geridas por comunidades, 

organizações religiosas ou ONGs. (USAID 2007) 

Alfabetização 

 A taxa de alfabetização do Haiti é de 61% - 64% para homens e 57% para 

mulheres. (CIA Factbook Nov 2015) A taxa média de alfabetização para os 

países em desenvolvimento da América Latina e do Caribe é de 92%. (Banco 

Mundial 2015). 

O antropólogo Paul Farmer afirma que um problema subjacente, que afeta 

negativamente o sistema educacional do Haiti , é a violência estrutural . Para Farmer, 

o  Haiti ilustra como os fatores sociais prevalecentes, o racismo , a poluição , a 

habitação pobre, a pobreza e as diferentes formas de desigualdade social, a violência 

estrutural e com isso limita os filhos do Haiti , em particular aqueles que vivem 

em áreas rurais ou provenientes de instituições sociais mais baixas ter uma educação 

de qualidade.  

Enquanto o estado haitiano continua a reconstruir a infraestrutura do país após 

o terremoto de 2010, as instituições privadas estão educando com êxito os haitianos 

seguindo um modelo de solidariedade e subsidiariedade. A Igreja Católica continua 

sendo o maior fornecedor de educação no Haiti, com 15% de escolas a nível 

nacional5.  A maioria das 2.315 escolas católicas estão ligadas a uma paróquia ou 

congregação. 

                                                           
5 UNICEF. 2011. Crianças no Haiti: um ano depois - Long Road from Relief to Recovery.UNICEF, 
Escritório do país do Haiti. Fundação das Nações Unidas para a Infância 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/0,,contentMDK:21896642~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258554,00.html&usg=ALkJrhgMuFAf2G84suBPLFpN2MH42XqWmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.unicef.org/har08/files/har08_Haiti_countrychapter.pdf&usg=ALkJrhgZq9u3od6uCjIdCR7Z6sigam2FWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.usaid.gov/haiti/education&usg=ALkJrhirr6I6E76tVjHBYOFYN5Gwzv8bzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.usaid.gov/haiti/education&usg=ALkJrhirr6I6E76tVjHBYOFYN5Gwzv8bzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.usaid.gov/haiti/education&usg=ALkJrhirr6I6E76tVjHBYOFYN5Gwzv8bzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://web.archive.org/web/20071017050613/http://www.usaid.gov/ht/education.htm&usg=ALkJrhjLWfV9NxE4jR7gYHtuVtoQA2WABA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html&usg=ALkJrhhfkw20HGBZ2X1judjzGVWW6XwUvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx%3Fsource%3D2%26type%3Dmetadata%26series%3DSE.ADT.LITR.ZS&usg=ALkJrhhGZJYyPaNAEdeIsF2ZI8uSR5hXfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx%3Fsource%3D2%26type%3Dmetadata%26series%3DSE.ADT.LITR.ZS&usg=ALkJrhhGZJYyPaNAEdeIsF2ZI8uSR5hXfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Farmer&usg=ALkJrhjFSBfKWZm-0oP2erVCmeAbVkDd3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti&usg=ALkJrhgDK3OeLi77xXh9paF0Sas0TQoy2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_violence&usg=ALkJrhiuQQCoKV8RWTATxzYyibRG8s52Xw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti&usg=ALkJrhgDK3OeLi77xXh9paF0Sas0TQoy2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Racism&usg=ALkJrhgvn44_yWdnXks3lGOuCDfhqRcb9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pollution&usg=ALkJrhiqMdiFvlf8X96qLuq8RAa_U2KCuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty&usg=ALkJrhhYX7jUw2YM8Uit7O4p62eJ7nqKpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti&usg=ALkJrhgDK3OeLi77xXh9paF0Sas0TQoy2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_areas&usg=ALkJrhjZraXX8MnrvXsNHMnXPejILOkGwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_classes&usg=ALkJrhjiPMCVnlvxqwXELVSruNvObaL_Sw
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Um exemplo de modelo bem-sucedido é o Louverture Cleary School (LCS), um 

colégio católico, sem taxa de matrícula e secundário apoiado por The Haitian Project. 

Em 2017, a escola obteve uma taxa de aprovação de 100% no exame do baccalauréat 

(diploma nacional que recompensa o fim dos estudos secundários gerais, tecnológicos 

ou profissionais ) do Haiti, aumentando sua taxa de aprovação histórica de 98%. A 

escola adota uma abordagem holística para educar estudantes talentosos dos bairros 

mais pobres em Porto Príncipe e administra um Escritório de Assuntos Externos para 

oferecer treinamento profissional e apoio para seus graduados. Além disso, o 

escritório administra um dos maiores programas de bolsas universitárias do Haiti, 

fornecendo apoio universitário a mais de 100 graduados da LCS em qualquer 

ano. Como resultado, mais de 90% dos alunos da LCS estão trabalhando ou 

frequentando a universidade no Haiti. Eles são procurados por funcionários que 

ganham uma média de 15x a renda per capita do Haiti. 

Após o terremoto do Haiti em 2010 , o Presidente do Haiti , René Préval, em 

maio de 2010, deu ao Banco Interamericano de Desenvolvimento , ao BID , o 

mandato de trabalhar com o Ministério da Educação e a Comissão Nacional na 

preparação de uma grande reforma do sistema educacional em um período de 5 

anos..  Este plano de 5 anos e 4,2 bilhões de dólares que pede que as escolas 

privadas se tornem financiadas publicamente, o que aumentaria o acesso da 

educação para todas as crianças.  O plano espera ter todas as crianças matriculadas 

em educação gratuita até a 6 ª série até 2015 e 9 ª série em 2020.  O BID 

comprometeu 250 milhões de dólares de seus próprios recursos de subsídio e 

prometeu aumentar 250 milhões de dólares adicionais USD de doadores de terceiros.   

A primeira fase do plano é subsidiar as escolas privadas existentes. De acordo 

com o plano, o governo pagaria os salários dos professores e administradores que 

participam do novo sistema.  Para participar deste novo sistema, as escolas serão 

submetidas a um processo de certificação para verificar o número de estudantes e 

funcionários da escola, após o que receberão financiamento para atualizar instalações 

e comprar materiais educacionais.  Isso se tornaria o primeiro passo para estabelecer 

um mecanismo de rastreamento no Haiti.  Para manter a certificação, as escolas terão 

que cumprir determinados padrões, incluindo a adoção de um currículo nacional, 

treinamento de professores e programas de melhoria de instalações.  O plano também 

financiará a construção de novas escolas e o uso de espaços escolares para prestar 

serviços como nutrição e cuidados de saúde .   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Louverture_Cleary_School&usg=ALkJrhiGcLvRWKG_W76D-zdgpaANdEtukg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Haitian_Project&usg=ALkJrhii3RK_YvEjxuAcu7CrFpX0dR09PQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%25C3%25B4me_national_de_l%2527enseignement_sup%25C3%25A9rieur_fran%25C3%25A7ais&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhgTRgkXFMhouD6rz2JbSfmKiP7oTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%25C3%25A8me_%25C3%25A9ducatif_fran%25C3%25A7ais&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhh5nDv7qjsSEDa7D8AuO7JN5uAhmQ#L’enseignement_secondaire
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake&usg=ALkJrhjuEwtIi3gf-EXoIGBcYuNUF7Tp1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Haiti&usg=ALkJrhjiaY1w-YMvc6YqX7cQO-lqtYynPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%25C3%25A9_Pr%25C3%25A9val&usg=ALkJrhgOgo9Sj3lQNEFFUNdL2Cme5KdGgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-American_Development_Bank&usg=ALkJrhgNCbVGzyIavV_9baQIfZ8qiRL7xw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-American_Development_Bank&usg=ALkJrhgNCbVGzyIavV_9baQIfZ8qiRL7xw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_(education)&usg=ALkJrhiP6tctCgqhteh0XV_fUAqXoW2b2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition&usg=ALkJrhj7k4s11QW3mjQYmm3FZHEv92E05w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care&usg=ALkJrhgfdAC8nl-g732AT_Dyjopv_nK6GA
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Atualmente, a maioria das escolas privadas atende aproximadamente 100 

alunos. No entanto, eles têm capacidade para até 400. A intenção do plano é eliminar 

o desperdício e tornar-se mais eficiente no sistema escolar. O objetivo é eliminar 

escolas de baixa qualidade e ineficientes e consolidar muitas outras ao longo do tempo 

e melhorar a qualidade geral da educação nas escolas haitianas. 

A história da Educação no Haiti, de acordo com Mirlande Manigat (2002), 

relembra uma distância que se desponta entre os princípios e os fatos, em meio a a 

ambição de fazer e o que, afinal, foi realizado. Podemos sobrepor que, 

aproximadamente um século, o povo haitiano desponta-se ao mundo todo como um 

povo que, embora de extrema pobreza na qual convive a maior parte da população 

haitiana, consegue atentar-se com a escolarização de seus filhos ou seja, um ato 

digno perante a fragilidade da história, que transcorre por um método ontológico.  

Conforme Aristide (2000), as famílias haitianas fazem um esforço importante 

para enviarem seus filhos à escola, ainda assim, o sistema educacional haitiano 

encontra-se aproximadamente em último lugar no ranking mundial em relação a 

eficiência. As crianças haitianas completam o ensino fundamental dois ou três anos 

mais tarde do que qualquer diferente criança do nosso continente. 

O Haiti com centenas de parêmias que seu povo conhece, sem restrição, desde 

a infância e em qualquer canto do país, servem bem como verdadeiras chaves para a 

compreensão da vida social haitiana, as parêmias têm um significado particular 

principalmente pelo tema educação, onde surge conselhos para que o haitiano não 

pare de lutar e estudar.   

 

4.2 A RELIGIÃO 

 

Para conhecimento da cultura haitiana através das parêmias sob olhar temático 

Religião foi selecionada as parêmias, Nan pwen anyenm Jezi pa ka fè (Não há como 

mover Jesus), Kreyon Bondye a pa konn efase (O lápis de Deus não tem apagador), 

Tig nèg di san fè, Granmèt la fè san di (O homem fala e não faz, Deus não fala e faz), 

e a Moun pale san fè Dye fè san di (As pessoas conversam e não fazem, Deus age e 

não fala). 

 A religião é uma poderosa força política e social no Haiti, um país 

predominantemente católico romano. É muito comum a prática de Vodu no Haiti. 

Estima-se que 80% dos católicos do país praticam os rituais de vodu. Também 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
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conhecido como vodoo, esta religião de origem africana é também considerada a 

religião oficial do país desde 2003.  

A religião católica é a crença mais praticada no Haiti. Nos derradeiros anos, 

tem crescido o número de protestantes. O vodu é uma religião de matriz africana 

idêntica às de Cuba e às do Brasil, que tem ascendência nos tempos coloniais, quando 

os escravos eram forçados a disfarçar suas crenças em loas ( espíritos da religião 

Vodu) ou espíritos com os santos católicos. Devido ao sincretismo religioso entre o 

catolicismo e o vodu, é difícil estimar o número de seus seguidores no Haiti. Então o 

que seria o vodu? Para muitas pessoas é uma religião fantasiosa, um tipo de bruxaria 

negra, mas a realidade é que é uma religião que tem muita conexão com as forças da 

natureza em com os espíritos dos antepassados. Popularmente todavia, por ausência 

de conhecimento ou ainda influência da cultura popular, o termo e a religião em si são 

geralmente vistas como sinônimo de magia negra ou bruxaria destinada a prejudicar 

grupos estranhos a seus ritos. Ao oposto, a arte deste culto não tem relação qualquer 

com práticas demoníacas ou prejudiciais, simulando na verdade uma rica tradição de 

matriz africana, de visão inteiramente diferente daquela herdada pelo colonizador 

europeu. 

No vodu acredita-se em um deus soberano, popular por nomes distintos em 

diferentes partes do mundo. No Haiti ele é chamado Bondyé (na língua crioula haitiana 

"bom deus", oriundo do "bon dieu" em francês). Este deus principal é considerado 

infinitamente poderoso e não está alcance dos seguidores comuns do culto. Por isso, 

os adeptos do vodu estão sujeitos de milhares de outros espíritos para se comunicar 

com o ser supremo, assim como acontece na tradição iorubá. 

Os espíritos utilizados nessa comunicação entre humanos e ser supremo são 

conhecidos como loa ou lwa, no Haiti. (Loa significa "espírito", na língua congo). Tais 

loas, que possuem o poder das forças naturais, devem ser manifestar no corpo do 

humano vivo, de modo que a pessoa possuída possa ser fortalecida por sua energia 

e sabedoria divina, tendo o poder de aconselhar aqueles com problemas e executar 

milagres, como curar os doentes e adivinhar acontecimentos. Há loas grandes e 

poderosos, como numa hierarquia, e há espíritos menores. Eles recebem seus 

poderes de Deus, e se comunicam com Ele em nome dos fiéis. Comunidades e até 

mesmo famílias têm loas próprios, como os espíritos de pessoas amadas ou membros 

influentes da família ou comunidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vodu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vodu_haitiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo_religioso
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A história do vodu introduz a necessária perspectiva de uma revolução cultural 

no curso da luta contra a ditadura e o imperialismo. Perguntar a um haitiano o que ele 

pensa do vodu, é levá-lo a revelar não apenas suas posições de classe, mas também 

sua visão política, sua concepção da luta política e sua visão do futuro da sociedade 

haitiana RODRIGUES (2008, p.191). Não se pode abordar a religião vodu sem 

mencionar um de seus temas mais perturbadores: a zumbificação. Este quem sabe 

seja o aspecto ao mesmo tempo mais comentado, popularizado e mais desconhecido. 

Foi sem dúvida através dos zumbis que o vodu conheceu a má fama de que goza até 

hoje, graças especialmente à literatura fantástica e aos filmes sensacionalistas de 

Hollywood que fizeram dos zumbis, ao lado dos bonequinhos espetados e da magia 

negra, a marca permanente de toda a religião. A ampla mudança do vodu, olhando 

cada elemento da sociedade haitiana, se estabelece principalmente no plano das 

classes camponesa e operária, pois se contorna para elas um culto particular e 

familiar. Quanto às classes elevadas, nada de particularmente novo. O vodu guarda 

seu status habitual, quer dizer, religião exercida às escondidas por pessoas 

aculturados como afro-voduístas de alma e de convicção, são católicos por fora, para 

o ostentação e o poder figurado à sociedade oficial, entre eles cada religião conserva 

seu espaço. Para a elite, a vergonha de praticar o vodu é a mesma embaraço de falar 

crioulo. As duas as atitudes revelam pobreza, barbarismo e atraso. Atuando dessa 

forma a elite avigora a dicotomia da sociedade haitiana, onde a religião católica 

sempre associada ao francês representa o exemplo ocidental a ser seguido e a 

associação vodu-crioulo, o estigma a ser desenraizado. 

O vodu representa no Haiti, por um lado a expressão de uma relação de 

classes: como religião e cultura por excelência das camadas populares ele é taxado 

de superstição primitiva ao mesmo tempo em que as camadas populares são 

exploradas pelas classes dominantes; por outro lado, o vodu representa o que 

Bastide6 chamava “a dialetalização do social”, no sentido de que o vodu é a linguagem 

que permitirá ao voduísta perceber sua situação não apenas enquanto sucessão de 

fatos objetivos, mas também dando-lhes um sentido, controlando-os e os orientando. 

Se o religioso aparece como a metáfora do social, novas formas sociais, explica 

Bastide, serão criadas pelo religioso que transformará então o social em metáfora do 

religioso. Assim, a todo instante, as massas haitianas exploradas tentarão encontrar 

                                                           
6 BASTIDE, Roger. Les Amériques noires. Paris: Payot, 1960 apud SAINT-LOUIS, Fridolin. Le vaudou 
haïtien: reflet d’une société bloquée. Paris: L‟Harmattan, 2000. p. 88. 
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um lugar de invulnerabilidade em relação a seus exploradores. Infelizmente, toda força 

de protesto que o vodu sabia manifestar antigamente nas lutas pela independência 

será quebrada. Mas resta a linguagem mesma das frustrações sócio históricas do 

haitiano.  

A noção de Deus parece ser confundida, no Vodu, com uma força impessoal e 

vaga, superior aos loas. Esta noção corresponde ao que entendemos por “fatalidade” 

ou “natureza”. As doenças banais, comuns, por exemplo, dor de cabeça, de barriga, 

tensão alterada, por nós denominados de doenças naturais, não seriam provocadas 

pelos espíritos, mas chamadas no Haiti de “doenças do bom Deus”. As catástrofes da 

natureza: um terremoto, ciclone são igualmente caracterizadas como obras do bom 

Deus. Assim, como no Brasil, é comum no Haiti, antes de fazer qualquer coisa dizer; 

“si Dieu le veut” (se Deus quiser). “Deus não representa elemento isolado dentro desse 

sistema cultural-religioso” (HURBON, 1987, p. 61) 

Como finalidade deste trabalho é trazer conhecimento sobre inspiração 

religiosa da comunidade haitiana através das parêmias. Então selecionamos as 

parêmias números Nan pwen anyenm Jezi pa ka fè (Não há como mover Jesus), 

Kreyon Bondye a pa konn efase (O lápis de Deus não tem apagador), Tig nèg di san 

fè, Granmèt la fè san di (O homem fala e não faz, Deus não fala e faz), e a Moun pale 

san fè Dye fè san di (As pessoas conversam e não fazem, Deus age e não fala). 

Ao ponderarmos as parêmias números 09 e 34, aparentemente parecem ter o 

mesmo significado, e os sujeitos pesquisados confirmaram conhecer das duas 

maneiras. 

Ao analisarmos a religião Vodu da cultura a haitiana podemos buscar a 

significação através das parêmias, os haitianos recorrem aos santos e deuses para 

que eles possam receber resposta de Deus, em primeiro lugar, o praticante do vodu 

confia em um Deus único e soberaníssimo, o qual é o criador de Tudo: Bondye, em 

crioulo haitiano. Acoplado a orientação do praticante, esse Deus supremo pode ser 

distinguido do Deus dos brancos (como no discurso dramático proferido 

pelo oungan Dutty Boukman em Bois Caïman, que iniciou a Revolução Haitiana), mas 

pode também ser considerado como o mesmo Deus da Igreja Católica com outro 

nome. 

No entanto, Bondye é distante de sua criação: por isso, não possui culto 

específico, embora todas as preces no vodu sejam proferidas inicialmente a ele. Tig 

nèg di san fè, Granmèt la fè san di, que em língua portuguesa quer dizer: O homem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dutty_Boukman
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bois_Ca%C3%AFman&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Haitiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
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fala e não faz, Deus não fala e faz e a parêmia Moun pale san fè Dye fè san di, que 

traduzido para a língua portuguesa quer dizer: As pessoas conversam e não fazem, 

Deus age e não fala, estão relacionados com sua religião, os deuses e santos falam, 

aceitam oferendas, incorporam, mas quem age em silêncio é Deus, a resposta, as 

coisas boas ou ruins que são apontadas pelos loas (lwa), espíritos (lespri), mistérios 

(mistè), santos ou anjos (sen, anj) são falas apenas, quem agiu foi o ser maior Bondye,  

o Deus Universal. 

Válido salutar que os loas, almas, mistérios, santos ou anjos e 

os ascendentes que o praticante do vodu evoca para ajudá-lo são os intermediários 

entre o mundo dos humanos e Deus. O culto dos antepassados é, na realidade uma 

das bases da religião vodu haitiana, muitos loas, como Agassou (um antigo rei 

do Daomé), por exemplo, são antepassados que foram superiores à categoria de 

divindade. 

Em suma, o voduísta adora Deus e serve aos loas e espíritos, que são tratados 

com honra e respeito como se fossem membros mais velhos de uma casa. 

A parêmia Nan pwen anyenm Jezi pa ka fè que traduzido para a língua 

portuguesa fica assim: Não há como mover Jesus, na religião e cultura haitiana mostra 

dentro das análise estudadas que para os voduístas, Jezi em algumas leituras se 

apresentam como Bondye, tratando de um sincretismo religioso é um ser tão divino 

que tudo o que ele faz tem que ser aceito, não tem como mudar, os loas e demais 

espíritos invocados trazem as palavras de ordem e são obedecidos, por este motivo 

as pessoas mais velhas são os intermediários entre o mundo  físico e espiritual, uma 

forma de aconselhar os mais jovens. 

A parêmia Kreyon Bondye a pa konn efase com a tradução em português 

significa: O lápis de Deus não tem apagador, se deve aos conselhos e rituais do 

voduísmos que passam de geração em geração e não modificam, apesar de muita 

luta e perseguição contra o povo haitiano pela igreja Católica, políticos e protestantes, 

hoje no país Haiti a religião do Vodu é considerada a religião oficial do país desde 

2003 e nada foi esquecido e não houve mudanças nos rituais e promessas ditas 

divinas, nada move o Bondye. Para o povo crioulo haitiano representa que os 

costumes, ritos, cultos entoados e realizados antigamente são os mesmos da 

atualidade, o que Deus escreveu para a nossa vida pode demorar para acontecer, 

mas vai acontecer. 

Segundo GARDY, Jean (2009): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_dos_mortos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_dos_mortos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agassou
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daom%C3%A9
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É muito arriscado avançar com uma definição a priori do vodu. 
O que convém é propor algumas indicações de ordem geral 
sobre a sua natureza, seu significado e sua vocação. Aliás, não 
há uma definição rigorosa, exaustiva do vodu, em razão da 
grande diversidade de seus ritos e de sua grande tendência em 
adaptar-se às diversas realidades. 
 

No Haiti o vodu, além de uma religião, é além disso um padrão de identidade 

nacionalista, extremamente respeitado para boa parte da população. Sua influência é 

despontada nas artes, na música, pinturas e outras demonstrações artísticas e 

culturais.  

O Haiti adota o vodu como uma de suas religiões oficiais, o vodu e ao lado o 

catolicismo. Não obstante longe da imagem arrepiante administradas por filmes 

hollywoodianos, o vodu haitiano, com origem na África, é determinado como o 

responsável por ter promovido a bem sucedida rebelião escrava que libertou o país 

do domínio de Napoleão e o tornou independente da França em 1804. As observações 

de Hurbon em relação ao Vodu designam essa adoração como: 

 Solução de sobrevivência para o povo haitiano, visto que o 
ajuda a tomar consciência de si mesmo e a garantir-se contra a 
existência infeliz, recusando as rupturas no enredo do mundo. 
(HURBON, 1987, 12). 
 

Igualmente, muitos haitianos veem o vodu como algo fundamental na atual 

reconstrução do país, com sua mensagem de alegria e cooperação. Além disso, sua 

influência nas tradições culturais haitianas traz dólares dos turistas para comunidades 

que foram devastadas pelo forte terremoto que atingiu o país em 2010. 

 

4.3 A POLÍTICA 

 

Para conhecimento da cultura haitiana através das parêmias sob olhar temático 

política foi selecionada as parêmias, Jenou, pa janm que em língua portuguesa 

significa Ficar de joelho, nunca e Bèl dan pa vle di zanmi que em língua portuguesa 

significa: Lindos dentes não significam que seja seu amigo. 

O Haiti é uma república presidencialista com um Presidente eleito e uma 

Assembleia Nacional. A Constituição foi introduzida em 1987 e teve como modelo as 

Constituições dos Estados Unidos da América e da França. Permaneceu parcial ou 

totalmente suspensa durante um quatro anos, mas voltou à plena validade em 1994. 
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Avançando no trajeto histórico, chega-se ao personagem que terá papel central 

para o desenvolvimento do contexto político-social que justificaria a presença 

estrangeira que hoje está em curso em território haitiano: Jean-Bertrand Aristide7 (veja 

foto em anexo 3).  

      Ele foi o 40º governante haitiano desde 1804, quando o país se tornou 

independente da França colonial. Em um de seus discursos como novo presidente, 

Aristide teria modificado a parêmia “Rochas na água não conhecem a dor das rochas 

ao sol” para "As rochas na água vão descobrir como as rochas do sol se sentem", 

fazendo referência à desigualdade no país. Para se ter uma noção do histórico dos 

antecessores de Aristide e da instabilidade institucional do Haiti, vale saber que, 

dentre os chefes de Estado: (…) um suicidou-se (o segundo monarca do país recém 

independente, o Rei Henri Christophe); 27 foram destituídos ou levados a renunciar, 

por força de golpes de Estado ou pressões da oposição; quatro foram assassinados; 

três outros (o General Alexandre Pétion, em 1818, Jean-Baptiste Riché, em 1847, e 

François Duvalier, em 1971) tiveram morte natural, durante o exercício de mandatos 

vitalícios; e três durante o cumprimento de mandatos não-vitalícios (Philippe Guerrier, 

em 1845, Florvil Hyppolite, 1896, e T. de Auguste, em 1913). Em 186 anos de vida 

como Estado independente, o Haiti teve apenas, portanto, um Chefe de Estado, Ertha 

Pascal-Trouillot, que chegaria ao termo de mandato constitucional. Nomeada, em 

1990, com base na Constituições de 1987, após a renúncia do General Prosper Avril, 

Pascal-Trouillot, juíza da Suprema Corte, assumiu a chefia de um governo provisório, 

permanecendo no poder até fevereiro de 1991, quando Aristide prestou juramento 

como Presidente da República. (CÂMARA, 1998, p. 13). A proeminência do papel 

político de Aristide, padre católico de orientação política esquerdista e adepto da 

teologia da libertação, acontece em um momento chave, que é o fim do Duvalierismo, 

ditadura hereditária, que governou o Haiti de por quase três décadas. Francois 

Duvalier, o Papa Doc, esteve à frente da presidência de outubro de 1957 até sua 

morte, em abril de 1971, e foi sucedido pelo seu filho, Jean-Claude Duvalier, o Baby 

Doc, deposto por um levante popular em fevereiro de 1986. A derrocada do 

Duvalierismo teve como consequência mais um período de grande instabilidade 

política no país. Do fim do regime de Baby Doc, em 1986, até o momento que Jean-

Bertrand Aristide assumiu o Palácio Nacional, em Porto Príncipe, ocorreram seis 

                                                           
7 http://flashhaiti.com/business/detail/Jean-Bertrand-Aristide-Biography-Net-Worth-Former-

President-for-the-Republic-of-Haiti acesso em 11/12/17 

http://flashhaiti.com/business/detail/Jean-Bertrand-Aristide-Biography-Net-Worth-Former-President-for-the-Republic-of-Haiti
http://flashhaiti.com/business/detail/Jean-Bertrand-Aristide-Biography-Net-Worth-Former-President-for-the-Republic-of-Haiti
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mudanças na presidência do Haiti. Em um primeiro momento, o general Henri Namphy 

governou de 7 de fevereiro de 1986 a 7 de fevereiro de 1988. Um processo eleitoral 

polêmico elegeu Leslie Manigat, que ocupou a frente do poder executivo por pouco 

mais de cinco meses, até 20 de junho de 1988, quando o general Henri Namphy 

liderou um golpe de estado e, mais uma vez, assumiu a presidência por um curto 

espaço de tempo. Em 17 de setembro de 1988, o general Prosper Avril (figura tida 

como de confiança de Jean-Claude Duvalier) depôs Namphy e governou até 10 de 

março de 1990, quando manifestações populares o forçaram a deixar o país. Assim, 

a presidência ficou a cargo do general Hérard Abraham, que, após três dias à frente 

do país, renunciou e transferiu o poder para Ertha Pascal Trouillot, então chefe do 

judiciário, primeira mulher a assumir a presidência do país e, como foi dito 

anteriormente, que consegue levar o Haiti ao processo eleitoral que elegeria Jean-

Bertrand Aristide (CÂMARA, 1998, p. 55-56). Ou seja, o fim da ditadura hereditária 

dos Duvalier, não se converteu em estabilidade institucional, social e, muito menos, 

política: 

A transição democrática do Haiti começou em 1986, depois que Jean-
Claude Duvalier foi para o exílio. No entanto, a democracia ainda não 
foi consolidada no Haiti; em vez disso permanecendo disfuncional. O 
fim da ditadura deveria prometer liberdade, respeito aos direitos 
humanos, crescimento econômico e melhores condições de vida para 
os haitianos. Mas durante as duas últimas décadas, lutas pelo poder, 
eleições turbulentas e fraudulentas, um golpe militar e a constante 
violência de grupos políticos armados impediram qualquer progresso 
significativo na construção de uma democracia funcional. O Haiti é um 
exemplo clássico de um estado frágil e até mesmo foi descrito como 
"à beira de se tornar um estado permanentemente falido" 
. (GAUTHIER, MOITA, 2010, p. 1). 

 

É importante destacar que, desde 1990, o Haiti foi destino de oito intervenções 

por parte da Organização das Nações Unidas8, conforme se pode ver na tabela 

abaixo. Cada uma delas, apesar de possuir diferentes mandatos e missões, estiveram 

diretamente relacionadas e tiveram como motivação a instabilidade política e social 

que historicamente afeta o país. 

 

                                                           
8 Fonte: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml>, acesso 
em 11, 2017. 
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INTERVENÇÕES DAS 

NAÇÕES UNIDAS NO 

HAITI 

INÍCIO TÉRMINO 

United Nations 

Observer Group for 

the Verification of the 

Elections in Haiti 

(ONUVEH) 

Outubro de 1990  Janeiro de 1991 

International Civilian 

Mission in Haiti 

(MICIVIH) 

 

Fevereiro de 1993  Outubro de 1993 

United Nations 

Mission in Haiti 

(UNMIH) 

 

Setembro de 1993  Junho de 1996 

United Nations 

Support Mission in 

Haiti (UNSMIH) 

Julho de 1996  Julho de 1997 

United Nations 

Transition Mission in 

Haiti (UNTMIH) 

 

Agosto de 1997  Novembro de 1997 

United Nations 

Civilian Police 

Mission in Haiti 

(MIPONUH) 

 

Dezembro de 1997  Março de 2000 

Força Interina Multinacional 

(MIF)  

Fevereiro de 2004  Abril de 2004 
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United Nations 

Stabilization Mission 

in Haiti (Minustah) 

 

Abril de 2004  Outubro de 2017 

 

(Tabela feita pela pesquisadora) 

 

Com relação a política haitiana, em 2017, houve a eleição e posse de um 

presidente eleito. A primeira República negra da história, caracterizada por uma 

tradição de inconstância política, retornou à ordem constitucional tendo um presidente 

eleito por votação universal. Haiti é um país que mesmo após duzentos anos de 

independência, continua lutando pela libertação de seu colonizador. Apesar 

militarmente seja reconhecido como um estado independente, política, cultural e 

linguisticamente apresenta propriedades de uma colônia, o qual repete em suas 

atitudes políticas e linguísticas, o discurso e a ideologia euro-centrista, reportando a 

predomínio colonizador em vários aspectos de sua sociedade. O crioulo haitiano 

surgiu num momento histórico definido e recente, o contexto do processo colonizador 

e, por isso, talvez explique o interesse de muitos pesquisadores em buscar 

compreender as suas origens e desenvolvimento e ao longo da sua formação, o 

crioulo haitiano passou por um longo processo de marginalização no sentido de não 

ser reconhecido como língua, apesar de ser falado pela quase totalidade dos haitianos 

como língua materna, já que o francês é uma segunda língua e a sua aquisição se dá 

após os haitianos terem aprendido o crioulo. A luta pelo reconhecimento do Créole 

como símbolo da identidade haitiana continua até hoje, mesmo após sua oficialização 

juntamente com a constituição de 1987. Ainda os intelectivos pró Créole buscam um 

lugar para ela no sistema educacional e político do país. Essa luta que hoje vê no 

horizonte uma luz mais forte de esperança de emancipação real, já foi mais dura no 

passado, quando os haitianos assumiram o poder após a independência e 

reproduziram a ideologia colonizadora em seu próprio país, contra seus próprios 

irmãos. A oficialização do Créole haitiano não resolveu o problema da diferença social 

do país e nem coincidiu a elite racial e política às classes desamparadas. Mas deu 

voz à identidade histórica e linguística do país e tem servido para manter um dos 

maiores símbolos da cultura haitiana em vida, o vodu. Possivelmente essa luta pela 

libertação e descolonização continuará complicada até que o Haiti político e elitizado 
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encontre e distinga suas raízes históricas e linguísticas, e se desvencilhe da ideologia 

colonizadora europeia, e na relação de poder e saber, não dê lugar ao preconceito 

linguístico ou racial, mas promova a igualdade. 

E para adentrar nas parêmias utilizadas para conhecer a cultura política do 

Haiti, teremos que entender sobre a missão de paz promovida pela ONU, a Missão 

das Nações Unidas para Estabilização do Haiti – MINUSTAH. 

Foi a partir de 2004, que o Brasil, começou a enviar tropas para o Haiti numa 

missão de paz promovida pela ONU, MINUSTAH. A missão foi considerada bem-

sucedida pelos padrões da ONU, mas a realidade aparenta ser outra e vamos 

observar a partir dos provérbios selecionados para a pesquisa (vide nº 10 e 21). 

Ao analisarmos a parêmia Jenou, pa janm que em língua portuguesa significa 

Ficar de joelho, nunca. No blog Conversa Fiada do jornalista Paulo Henrique Amorim, 

em uma entrevista do dia 31 de maio de 2015, na parte do blog onde tem o nome de 

TV Afiada, o jornalista realiza uma entrevista com o título: Haitianos no Brasil: ficar de 

joelho, nunca! Quando a pesquisadora leu esta matéria achou em primeira mão que 

se tratava de um simples título, ao final da entrevista vem confirmando que a frase 

acima do título é um provérbio crioulo haitiano. E em dúvida está pesquisadora 

relacionou-o juntamente com outros 43 parêmias e fez a pesquisa com os sujeitos 

informantes se eles conheciam esta parêmia Jenou, pa janm e os dez informantes 

confirmaram conhece-lo. E para conhecer a cultura haitiana através desta parêmia 

buscamos base na entrevista do jornalista Paulo Henrique Amorim que relata que o 

significado deste provérbio é que o povo haitiano apesar de tantos conflitos, 

terremotos, contratempo s, migrações e principalmente a política como a missão de 

paz promovida pela ONU, MINUSTAH, o povo haitiano acredita em melhoria, nada 

deu certo, mas eles não desistiram e vieram em busca de um futuro melhor para quem 

veio e principalmente para quem ficou na sua terra natal, tem uma parte onde um dos 

entrevistados diz: "Até para os brasileiros a vida é muito difícil", opina um dos 

estrangeiros que, após passar por tantas agruras, parece levar consigo o provérbio 

haitiano: "ficar de joelho, nunca". 

Ao analisarmos a parêmia número 21, ainda sobre a temática política temos a 

parêmia: Bèl dan pa vle di zanmi que em língua portuguesa significa: Lindos dentes 

não significam que seja seu amigo, devemos, conforme o informante Charlot, iniciar a 

análise após as eleições de 2004, vencida por Aristide, grupos rebeldes começaram 

um levante armado que se espalhou pelo país, o que fez com que o então presidente 
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renunciasse ao governo. Imediatamente a ONU aprovou o envio de tropas armadas 

para o Haiti, na tentativa de reestabelecer ordem. Dos 8 mil soldados enviados, a 

maioria é de brasileiros, pois o Brasil foi o país que mais cedeu homens para a missão 

e foi escolhido para comandar a operação, a qual continua até os dias atuais   Para o 

povo do Haiti só tinha dois sentimentos com a chegada das tropas armadas: medo ou 

esperança! E o parêmia “Bèl dan pa vle di zanmi era pronunciado várias vezes por 

haitianos mais velhos tentando passar o conselho advertindo que não era para ter 

confiança nos soldados, o correto era ficar como diz um parêmia brasileiro “um olho 

no peixe e outro no gato”, um olho nos soldados que vieram proclamar a paz e auxiliar 

o povo haitiano e um olho de suspeita em razão de que nem todos eram confiáveis. E 

o conselho foi transmitido e surgiu efeito, pois os soldados brasileiros não todos, mais 

alguns participaram de estupros a jovens e mulheres haitianas, conforme notícia 

vinculada pelo site Sputnik “É uma agência internacional de notícias lançada pelo 

governo russo, controlada e operada pela empresa estatal Rossiya Segodnya. Sputnik 

substituiu a agência de notícias RIA Novosti e a rádio Voz da Rússia”, site famoso de 

notícias e reportada para o site de notícias brasileiro Portal Vermelha (site de notícias) 

do dia 03 de outubro de 2017, as 18h36, com o título “Haitianas abusadas por 

soldados da ONU: dor e impunidade”, onde relata que [...] Na multidão em Porto 

Príncipe, Martine Gestimé passa despercebida, mas ela traz um relato chocante. Pela 

primeira vez, uma mulher com rosto, nome e sobrenome resolve denunciar um 

soldado brasileiro no Haiti. Martine (vide reportagem no anexo 02), diz ter sido 

estuprada por um militar do Brasil em junho de 2007 [...]. Sua história é contada em 

detalhes e o absurdo foi no decorrer da notícia que uma estimativa do Instituto para 

Justiça e Democracia no Haiti prevê que são quase 500 casos de abuso e informa que 

a maioria dos casos não é relatada por medo ou por descrença na capacidade de 

punição aos militares. De todas as alegações, apenas 34 foram confirmadas. Das 34, 

só 11 pessoas foram presas e uma única vítima recebeu reparação financeira. E o 

mais surpreendente foi saber que a ONU sempre declarou ter política de “tolerância 

zero” quanto a casos de abuso sexual perpetrados por seus pacificadores. Na prática, 

porém, mais e mais vítimas reportavam crimes do tipo todos os anos com pouca ou 

nenhuma condenação por parte dos perpetradores de tamanho mal. A Organização 

mantém um website com o lema “Profissionalismo, eficiência, integridade e dignidade” 

em que enumera estatísticas de estupros e exploração sexual (prostituição), 

cometidos pela equipe das Nações Unidas, mas a filtragem por missão só está 
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disponível a partir de 2015. Denúncias só estão computadas desde 2007 (os 

anteriores, o site informa, estão arquivados em documentos físicos). 

O jornal o Estadão do Estado de São Paulo, do dia 17 de abril de 2017, as 

18h04, o jornalista e correspondente, publicou notícias com o título: “Soldados 

brasileiros são acusados de abusos sexuais no Haiti, diz agência de notícias” e com 

números bem alarmantes. Segundo a agência 'AP', mais de 2 mil casos envolvendo 

forças de paz da ONU foram registrados pelo mundo; entidade diz ter 'progresso' ao 

convencer Estados da necessidade de punir os autores dos crimes (reportagem em 

anexo 2). E todas as reportagens voltam para o provérbio onde traduzido para a língua 

portuguesa temos o seguinte significado Lindos dentes não significam que seja seu 

amigo, pois nem todos soldados que sorri tinha a intenção de ajudar. 

Concluindo esta análise percorrendo caminhos políticos através da cultura 

haitiana e parêmias onde se concretizam a fala dos mais antigos passando 

ensinamento para os mais jovens. Não é porque está sorrindo que a pessoa é seu 

amigo. Verificando a fala da entrevistada do texto acima a haitiana estuprada pelo 

soldado brasileiro, primeiro ele elogiava, sorria, mostrava ser amigo, se preocupava 

se ela tinha fome e na primeira oportunidade mostrou que de amigos não tinha nada 

[...] Ele fez elogios, a congratulou pelos estudos dizendo "que é a única forma de mudar 

de vida". "Ele tinha a pele 'branca, branca, branca', cabelos negros e olhos claros. 

Fazia elogios, dizia que eu era bonita", conta a haitiana. Ela passa a vê-lo sempre que 

sai da aula. No mesmo mês, o militar a convida para dentro da base dizendo que a 

daria um pacote de biscoitos. Sem comer o dia inteiro, Martine conta que deixou o 

material escolar em casa e foi buscar o alimento prometido [...] 

 Em abril deste ano de 2017, a ONU decidiu encerrar a missão, alegando que 

havia feito sua parte. As tropas deixaram oficialmente o país em 15 de outubro de 

2017. A partir de então, uma nova missão foi criada, agora com 1275 policiais 

internacionais para apoiar, até 2021, o treinamento da PNH (Polícia 

Nacional Haitiana), que não é respeitada pelo povo.  

A população haitiana luta superando esperanças, catástrofes naturais, 

violências institucionais e a persistente ocupação estrangeira. O Haiti foi uma 

vanguarda na procura da liberdade no mundo e segue sendo um país de devotada 

resistência, apesar de repetidas interferências políticas, causado no possível 

revolucionário de seus antepassados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             As parêmias são ditos, ideologias e crenças oriundos da sabedoria 

popular e expressam por meio de uma sentença breve, um pensamento e 

argumentos, que podem ser culturais, morais, sociais e religiosos, que de forma 

sábia apropriam-se da função de ensinar, aconselhar e comunicar.  

Também são declarações sentenciosas e hábeis que transmitem uma 

mensagem instrutiva, estimulando a imaginação intelectual e moral.  Muitas 

parêmias foram criadas em tempos bem antigos, mas por muita das vezes 

passarem uma mensagem de moral da história que são utilizados até os tempos 

de hoje. Tornou-se algo bem comum do nosso cotidiano.  Quem nunca ouviu 

algumas dessas famosas frases, quando por exemplo, você mentiu para sua 

mãe e pouco depois ela descobriu, então ela lhe disse: "mentira tem perna curta". 

Esses ditos se tornaram populares porque têm um sentido coerente, mesmo que 

muitas vezes algumas pessoas não entendam. 

A ampla parte dessas parêmias é de origem desconhecida. Por serem 

curtas e simples são fáceis de decorar, além de incitar a imaginação intelectiva, 

se apresentam como um caminho simbólico para a compreensão da vida. São 

miscigenadas por vários assuntos e fazem parte da cultura popular da população 

mundial. É possível encontrar uma parêmia para quase todas as circunstâncias 

do cotidiano. Parêmias não são meramente citação idealizada anonimamente 

nas sociedades onde são usadas. As parêmias demonstram a edificação social 

e cultural de uma sociedade e apresentam um caminho simbólico para as 

pessoas compreenderem a vida. Analisar as parêmias expressou reforçar a 

própria identidade nacional, pois um dos mais graves problemas culturais atual 

é a carência do referencial comum, pois nota-se a um amortecimento da tradição 

cultural como garantia de se transmitirem os legados. 

Assim como as parêmias são parte do repertório linguístico dos falantes 

de qualquer língua, o uso desses artifícios linguísticos avalia a experiência do 

indivíduo, mas também confere regras aos usuários, pois eles precisam serem 

integrados socialmente para que funcionem perfeitamente nos argumentos em 

que são empregados. A inserção delas no ensino da língua estrangeira se faz 

necessária na medida em que se procura o maior entendimento da cultura por 
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meio da assimilação das manifestações dos falantes da língua. Trabalhar com 

parêmias expressa e valoriza a cultura popular, porque a como base dos estudos 

de língua e a valorização desse repertório faz parte das funções da escola. As 

parêmias resgatam valores por meio de temas como autoconfiança, 

determinação, força de vontade, qualidade de vida, cidadania e solidariedade, 

entre muitos outros. 

Sobre a educação do Haiti, ficou evidente neste trabalho que o idioma 

francês faz parte da formação da identidade haitiana ao adentrar na escola. 

Entretanto, no Haiti o francês não é falado nem por 5% da população, e a 

identidade do haitiano é formada pela língua crioula, e a utilização do francês em 

instituições de ensino na educação do país para muitos pode parecer uma 

violação dos direitos dos cidadãos haitianos, pois as crianças crescem 

aprendendo/falando o crioulo e ao entrar na escola seu idioma nativo é excluído 

do sistema educacional.  

As centenas de parêmias conhecidas, servem como verdadeiras chaves 

para a compreensão da vida social haitiana, as parêmias têm um significado 

particular principalmente pelo tema educação, onde aparece conselhos para que 

o haitiano não pare de lutar e estudar.   

Sobre a religião, destacamos no trabalho o vodu, pois para muita gente 

ele é uma religião imaginária, um tipo de bruxaria/magia negra, mas o fato é que 

é uma religião que tem muita conexão com as forças da natureza e com os 

espíritos dos antepassados. No Haiti, o vodu, além de ser religião, é um símbolo 

de identidade nacional, muito importante para boa parte da população. Ele 

transpira e tem influência visível nas artes, na música, pinturas e outras 

expressões artísticas e culturais.  

Neste sentido, entendemos que um estudo sistemático sobre o Vodu é, 

do ponto de vista científico, uma grande contribuição teórica para os estudos 

sobre religiões afro-latino-americanas, e do mesmo modo, muitos haitianos 

veem o vodu como algo fundamental na atual reconstrução do país, com sua 

mensagem de alegria e cooperação. Sua influência nas tradições culturais 

haitianas se reforça a fé, por meios das parêmias deixadas pelo legados dos 

mais idosos ao novatos.  

Com relação à política haitiana, em 2017, houve a eleição e posse de um 

presidente eleito. A primeira República negra da história, caracterizada por uma 
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tradição de inconstância política, retornou à ordem constitucional tendo um 

presidente eleito por votação universal. O Haiti é um país que, mesmo após 

duzentos anos de independência, continua lutando pela libertação de seu 

colonizador. Essa luta que hoje vê no horizonte uma luz mais forte de esperança 

de emancipação real já foi mais dura no passado, quando os haitianos 

assumiram o poder após a independência e reproduziram a ideologia 

colonizadora em seu próprio país, contra seus próprios irmãos. Possivelmente, 

essa luta pela libertação e descolonização continuará complicada até que o Haiti 

político e elitizado encontre e distinga suas raízes históricas e linguísticas e se 

desvencilhe da ideologia colonizadora europeia, e na relação de poder e saber, 

não dê lugar ao preconceito linguístico ou racial, mas promova a igualdade.  

No contexto político, em junho de 2004, a ONU aprovou a criação da 

Minustah e o Brasil recebeu o encargo de chefiar a missão. A empreitada da 

Minustah não era simples, as tropas da ONU necessitariam tirar o Haiti do 

desordem e consolidar o país. Para isso teria de restaurar um ambiente 

democrático, assegurar a ordem pública, combater a onda de sequestros e 

desmobilizar as numerosas gangues e grupos rebeldes. Embora tenha sido 

criada para colocar a ordem e a segurança, os soldados envolveram-se em 

diversas atividades, que incluem distribuição de alimentos, atendimento médico 

e obras de infraestrutura e muitas críticas também como os episódios de sexo 

forçado. A permanência da Minustah no Hati deveria durar apenas alguns 

poucos meses, mas as dificuldades enfrentadas levaram a missão a ser 

prolongada por diversas vezes. Com o fim iminente da missão de estabilização 

da ONU, os haitianos reassumiram o controle da segurança pública em meio ao 

aumento da violência e da miséria persistente no país. O Haiti foi uma vanguarda 

na procura da liberdade no mundo e segue sendo um país de devotada 

resistência, apesar de repetidas interferências políticas, causado no possível 

revolucionário de seus antepassados.  As parêmias serviram e servem para 

advertir, aconselhar e passar por entrelinhas entre a população haitiana que 

juntos lutam superando esperanças, catástrofes naturais, violências 

institucionais e a persistente ocupação estrangeira.  

Considerando o objetivo geral a que nos propusemos nesta pesquisa, os 

resultados alcançados sugerem que o trabalho se despontou significativo quanto 

ao conhecimento da cultura haitiana através das parêmias. Por outro lado, 
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averiguou-se a falta de literaturas envolvendo alguns aspectos do tema, 

dificultando as reflexões. 

 A mobilidade humana carrega consigo a responsabilidade cultural da 

região de origem, alterada ao longo da vida por um processo de adaptação 

constante e esta influência mútua com o meio que o rodeia desponta-se não só 

em aspectos de natureza social, religiosa, econômica e política, mas sim 

especificamente as culturais. Neste caso, a importância da tradição como meio 

de preservação da identidade e, ao mesmo tempo, como patrimônio da 

humanidade, pode ser explicada através de parêmias. 

Embora haja parêmias que ficaram por explorar ou que apenas foram 

aflorados, designadamente no campo da negação e das hipóteses, esperamos 

ter contribuído, com esta dissertação, para um entendimento mais cabal do 

conhecimento de uma cultura através das parêmias.  
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ANEXOS 

 

Anexo: 01  
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Anexo: 02 

 
 
(Jacquendia repousa a cabeça sob a filha, que não será identificada a pedido da mãe) 
 

 
                                        Ela tem cabelos trançados e roupas simples. Na multidão em Porto Príncipe, 

Martine Gestimé passa despercebida, mas ela traz um relato chocante. Pela 
primeira vez, uma mulher com rosto, nome e sobrenome resolve denunciar um 
soldado brasileiro no Haiti. Martine diz ter sido estuprada por um militar do Brasil 
em junho de 2007. 

 
A haitiana estudava em uma escola próxima da base em Cité Soleil, uma 

das favelas mais pobres e perigosas de todo o mundo ocidental. Conta que 
passava o dia inteiro com fome e que em determinada ocasião, um tradutor a 
serviço da Minustah chamado Franco se aproximou traduzindo o que dizia um 
militar brasileiro. Ele fez elogios, a congratulou pelos estudos dizendo "que é a 
única forma de mudar de vida". 

 
"Ele tinha a pele 'branca, branca, branca', cabelos negros e olhos claros. 

Fazia elogios, dizia que eu era bonita", conta a haitiana. Ela passa a vê-lo sempre 
que sai da aula. No mesmo mês, o militar a convida para dentro da base dizendo 
que a daria um pacote de biscoitos. Sem comer o dia inteiro, Martine conta que 
deixou o material escolar em casa e foi buscar o alimento prometido. 

 
Segundo Martine, o militar pediu que ela esperasse em um cômodo 

próximo à entrada da base. Voltou sem o alimento, trancou a porta e a estuprou. 
Envergonhada, ela guardou segredo do acontecido até se descobrir grávida um 
mês e meio depois. Uma amiga a sugeriu um aborto e as duas economizam em 
segredo por 22 dias, o dinheiro que a família lhe dava para comer durante as 
aulas. Só conseguiram juntar 1.000 gourdes (R$47), menos da metade do custo 
do medicamento abortivo vendido ilegalmente nas ruas de Porto Príncipe. 

 
"Minha mãe percebeu que estava passando muito mal e concluiu que eu 

estava grávida. Ela mandou eu procurar o pai da criança, mas eu não conseguia 
e não contaria que tinha sido estuprada. Ela sempre disse que eu não deveria ir 
estudar porque era perigoso, iria me culpar", conta a haitiana.  

 
Martine diz que nunca reportou o aborto às autoridades por medo e por 

vergonha. Ela tentou encontrar o tradutor, Franco, para saber o nome do militar, 
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mas nunca mais o viu. "Mais de uma vez eu fui dormir chorando, pedindo a Deus 
que matasse o bebê ou me matasse porque eu não tinha condições de criá-lo", 
confessa com lágrimas nos olhos. Ashford Gestimé nasceu nas primeiras horas 
em 8 de abril de 2008. Constantemente humilhada pela mãe, Martine mandou o 
garoto para viver com o irmão dela na cidade de Delmás. Ele acha até hoje que 
o tio é seu pai. 

 
Três anos depois, Martine hoje vive de favor em um cômodo de 3 m² com 

a tia, Jacqueline Louidor, uma amiga e uma criança. Dividem uma única cama 
de casal. Não há banheiros nem janelas e porcos chafurdam em uma montanha 
de lixo na frente do barraco. "Se eu conseguisse encontrar este homem, pediria 
que ajudasse meu filho a estudar. Eu não o perdoaria, mas quero que Ashford 
consiga ter uma vida melhor que a minha", conta a haitiana, que diz ser capaz 
de reconhecer o estuprador se visse uma foto dele. 
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Anexo 03:   

 

Jean-Bertrand Aristide 
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Anexo: 04 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Eu, ______________________________________, concordo em participar da 

pesquisa “CONHECENDO A CULTURA HAITIANA ATRAVÉS DAS PARÊMIAS” 

e entendi como ela será realizada. Sei que posso desistir a qualquer momento, 

sem nenhum problema.  

Porto Velho/RO, _____ de ____________ de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE: 

LISTA DE PARÊMIAS 

 

Parêmias em Crioulo haitiano 

 

Pa janm joure manman  krokodil la, a mwens ke ou 

te pase nan rivyè a. 

01 

Nan tan grangou Patat pa gen po 02 

Manman pa janm mòde pitit li jouk nan zo 03 

Sak pa touye w’, li angrese w’ 04 

Lafimen pa janm soti san dife. 05 

Zen pete¨, ¨Bouyay pete¨, 

¨Bagay la pran lari¨ 

06 

Lè w’ pa jwenn manman, ou tete grann. 07 

Ti nèg di san fè, Granmèt la fè san di 08 

Kreyon Bondye a pa konn efase. 09 

Jenou, pa janm 10 

Pa kite pou demen sa ou kapab fè jodi a. 11 

La sal nunca dice que es salada.(espanhol) 12 

 

Timoun ki fin leve bay manman l’ plis travay 13 

Ti chen gen fòs devan kay met li 14 

Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan solèy 15 

Madanm pou yon ti tan, manman tout tan tout tan 

an. 

16 

Fè pati pa w’ syèl la ap fè rès la. 17 

Ou wè sa ou genyen, ou pa konn sa ou pral jwenn. 18 

Madanm pou yon tan, manman pou toutan 19 

Chita tande, mache wè 20 

Bèl dan pa vle di zanmi  21 

 Nan pwen anyen Jezi pa ka fè 22 

Lespwa fè viv 23 

Pye pa gen rasin: tout moun ka tonbe 24 

Nan pwen maladi ki pa gen remèd 25 

Byen prese pa rive 26 

Bay piti pa chich 27 

Yon sèl dwèt pa manje kalalou  28 

lave men siye atè 29 

 Ak pasyans nou a wè trip foumi 30 

Dèyè mòn gen mòn 31 

Piti piti zwazo fè nich 32 

Little by little the bird makes its nest(inglês) 33 

Moun pale san fè Dye fè san di 34 
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Ou se papiyon, mwen se lanp 35 

Nan cheval ou pa wè dan ou 36 

Bourik la konnen ki moun li ye ak dyab la li te pran. 37 

Chen ki jape, pa mòde 38 

Dwèt nan men yo pa menm bagay  39 

Sa ou pa vle pou tèt ou pa vle l’ pou yon lòt  40 

Yon zwazo nan men w vo plis pase 100 k’ap vole 41 

Inyorans pa touye, men li fè w’ swe anpil 42 

Mizè fè bourik kouri pase chwal 43 

 


