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RESUMO
O objetivo geral desta tese é uma análise sobre como a imigração haitiana para o Brasil, entre
2010 e 2018, ampliou o espaço social transnacional haitiano. A análise sobre esse processo de
ampliação incide sobre os itinerários das redes familiares e suas estratégias no processo de
mobilidade dos sujeitos, os dados coletados pela pesquisa de campo, a noção de espaço social
transnacional nessa migração, a relevância do princípio da ajuda mútua na mobilidade e os
valores coletivos da mobilidade sobre a cosmovisão gerada pela migração. A referência teórica
que embasa esta tese é a teoria do transnacionalismo. Os principais lugares sociais da pesquisa
foram o Brasil, a República Dominicana e o Haiti, complementados por observações em
Santiago do Chile e cidades-gêmeas da tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru. A tese central
reside sobre dois pilares: 1) a família é elemento estruturante da mobilidade haitiana. 2) a
mobilidade é um elemento estruturante da sociedade haitiana. Os resultados alcançados por esta
pesquisa indicam que 1) o Brasil se tornou uma baz (base) da migração haitiana, 2) com a
inserção do Brasil, o espaço social transnacional haitiano foi ampliado. Os resultados ainda
indicam para um processo de ampliação desse espaço em escala regional, materializado pela
América do Sul, com a interconexão de países como o Chile, Equador, Argentina, além de
outros espaços já alcançados na região por essa mobilidade. A discussão geral integra elementos
históricos que envolvem a formação do Haiti nos períodos colonial e pós-colonial, a formação
do espaço transnacional, o papel da família e sua divisão sexual do trabalho, a relação entre
migração e envio de remessas. A partir de uma pesquisa de campo itinerante e longitudinal, os
dados são confrontados com discussão teórica e a história para uma verificação da ampliação
do espaço social transnacional haitiano envolvendo o Brasil.

Palavras-chave: Migração haitiana; Redes familiares; Ampliação do espaço social
transnacional haitiano; Haiti; Brasil; América do Sul

REZIME
Objektif jeneral nan tèz sa a se yon analiz de kijan imigrasyon ayisyen nan Brezil ant 2010 ak
2018 te elaji espas sosyal transnasyonal ayisyen an. Analiz la nan pwosesis ekspansyon sa a
konsantre sou itinerè yo nan rezo fanmi ak estrateji yo nan pwosesis ak nan mobilite moun yo,
done yo kolekte pa rechèch sou teren, nosyon de espas sosyal transnasyonal nan migrasyon sa
a, enpòtans nan ki geneyen prensip èd mityèl nan mobilite ak valè kolektif yo epi mobilite sou
vizyon mond lan sou migrasyon. Refèrans teyorik ke sipote tèz sa a se teyori a nan
transnasyonalism. Kote prensipal yo nan rechèch la se Brezil, Repiblik Dominikèn, Ayiti,
ansanm avèk rechèch obsèvasyon nan vil kapital Santiago Chili ak vil jimo nan twa fwontyè
ant Brezil-Bolivi-Perou. Tèz santral la base sou de poto: 1) fanmi an se yon eleman estriktiran
nan mobilite ayisyen. 2) Mobilite se yon eleman estriktiran nan sosyete ayisyen an. Rezilta yo
reyalize pa rechèch sa a endike ke 1) Brezil te vin tounen yon baz nan migrasyon ayisyen an,
2) ak ensèsyon an nan Brezil, espas sosyal transnasyonal ayisyen vin agrandi. Rezilta yo endike
tou nan yon pwosesis pou ekspansyon nan espas sa a sou yon echèl rejyonal yo, konkretize nan
Amerik Sid, ak entèkonèksyon nan peyi yo tankou Chili, Ekwatè, Ajantin, ak lòt zòn k ap fè
pati nan mobilite. Diskisyon jeneral la gen ladan eleman istorik ki enplike fòmasyon Ayiti nan
sistèm kolonyal la ak pòs-kolonyal, fòmasyon an nan espas transnasyonal, wòl fanmi an jwe
epi divizyon seksyèl nan travay, relasyon ki genyen ant migrasyon ak transfè kòb. Apati yon
rechèch teren itineran epi lontan, done yap konfronte ak diskisyon teyorik ak istwa pou yon
chèke nan ekspansyon ak espas sosyal transnasyonal ayisyen ki enplike Brezil
Mo Klè: Migrasyon ayisyen; Rezo fanmi; Ekspansyon espas sosyal transnasyonal ayisyen;
Ayiti; Brezil; Amerik Sid.

RÉSUMÉ
L'objectif général de cette thèse est d'analyser la manière dont l'immigration haïtienne au Brésil,
entre 2010 et 2018, a élargi l'espace social transnational haïtien. L'analyse de ce processus de
l'élargissement porte sur les itinéraires des réseaux familiaux et leurs stratégies dans le
processus de mobilité de leur sujets, les données collectées par les recherches sur le terrain, la
notion d'espace social transnational dans cette migration, la pertinence du principe d'aide
mutuelle à la mobilité et les valeurs collectives de la mobilité sur la vision du monde générée
par la migration. La théorie qui sous-tend cette thèse est la théorie du transnationalisme. Les
sites sociaux principaux de la recherche étaient le Brésil, la République Dominicaine, Haïti,
complétés par des observations à Santiago du Chili et des villes jumelles de la triple frontière
Brésil-Bolivie-Pérou. La thèse centrale repose sur deux piliers: 1) la famille est un élément
structurant de la mobilité haïtienne. 2) la mobilité est un élément structurant de la société
haïtienne. Les résultats obtenus par cette recherche indiquent que 1) le Brésil est devenu une
baz (base) de la migration haïtienne, 2) avec l’insertion du Brésil, l’espace social transnational
haïtien a été élargi. Les résultats indiquent toujours un processus d'expansion de cet espace à
l'échelle régionale, matérialisé par l'Amérique du Sud, avec l'interconnexion de pays tels que le
Chili, l'Équateur, l'Argentine et d'autres espaces déjà atteints par cette mobilité. La discussion
générale intègre des éléments historiques qui impliquent la formation d'Haïti dans les périodes
coloniale et postcoloniale, la formation de l'espace transnational, le rôle de la famille et sa
division sexuelle du travail, la relation entre migration et transferts monétaires. À partir d’une
recherche sur le terrain et longitudinale, les données sont confrontées à une discussion théorique
et à un historique permettant de vérifier l’expansion de l’espace social transnational haïtien
impliquant le Brésil.
Mots-clés: Migration Haïtienne; Reseau famillial; Élargissement de l’espace sociaux
transnationaux Haïtien; Haïti; Brésil; Amérique du Sud

RESÚMEN
El objetivo general de esta tesis es un análisis sobre cómo la inmigración haitiana para Brasil
entre 2010 y 2018 amplió el espacio social transnacional haitiano. El análisis sobre este proceso
de ampliación se centra en los itinerarios de las redes familiares y sus estrategias en el proceso
de movilidad de los sujetos, los datos recogidos por la investigación de campo, la noción de
espacio social transnacional en esa migración, la relevancia del principio de la ayuda mutua en
la movilidad y los valores colectivos de la movilidad sobre la cosmovisión generada por la
migración. La referencia teórica que apoya esta tesis es la teoría del transnacionalismo. Los
principales lugares sociales de la investigación fueron Brasil, República Dominicana y Haití,
complementados por observaciones en Santiago de Chile y ciudades gemelas de la triple
frontera Brasil-Bolivia-Perú. La tesis central reside en dos pilares: 1) la familia es elemento
estructurante de la movilidad haitiana. 2) la movilidad es un elemento estructurante de la
sociedad haitiana. Los resultados alcanzados por esta investigación indican que 1) Brasil se ha
convertido en una baz (base) de la migración haitiana, 2) con la inserción de Brasil, el espacio
social transnacional haitiano ha sido ampliado. Los resultados aún indican para un proceso de
ampliación de ese espacio a escala regional, materializado por América del Sur, con la
interconexión de países como Chile, Ecuador, Argentina, además de otros espacios ya
alcanzados por esa movilidad. La discusión general integra elementos históricos que involucran
la formación de Haití en los períodos colonial y postcolonial, la formación del espacio
transnacional, el rol de la familia y su división sexual del trabajo, la relación entre migración y
envío de remesas. A partir de una investigación de campo itinerante y longitudinal, los datos se
enfrentan con discusión teórica y la historia para una verificación de la ampliación del espacio
social transnacional haitiano involucrando a Brasil
Palabras clave: Migración Haitiana; Redes familiares; Ampliación del espacio social
transnacional Haitiano; Haití; Brasil; Sudamérica

ABSTRACT
The general objective of this thesis is an analysis of how Haitian immigration to Brazil between
2010 and 2018 has expanded the Haitian transnational social space. The analysis of this process
of expansion focuses on the itineraries of family networks and their strategies on the subjects’
mobility process, the data collected by field research, the notion of transnational social space
in this migration, the relevance of the principle of mutual aid in mobility and the collective
values of mobility on the worldview generated by migration. The theoretical reference that
underpins this thesis is the theory of transnationalism. The main social sites of the research were
Brazil, the Dominican Republic, Haiti, complemented by observations in Santiago of Chile and
twin cities of the triple borders Brazil-Bolivia-Peru. The central thesis lies on two pillars: 1) the
family is a structuring element of Haitian mobility. 2) mobility is a structuring element of
Haitian society. The results achieved by this research indicate that 1) Brazil became a baz (base)
of Haitian migration, 2) with the insertion of Brazil; the Haitian transnational social space was
expanded. The results still point to a process of expansion of this space on a regional scale,
materialized by South America, with the interconnection of countries such as Chile, Ecuador,
Argentina, and other spaces already reached by this mobility. The general discussion integrates
historical elements that involve the formation of Haiti in the colonial and postcolonial periods,
the formation of the transnational space, the role of the family and its sexual division of labor,
the relationship between migration and remittances. From longitudinal and itinerant field
research, the data is confronted with theoretical discussion and the history for a verification of
the expansion of the Haitian transnational social space involving Brazil
Keywords: Haitian migration; Family networks; Enlargement of the Haitian transnational
social space; Haiti; Brazil; South America.
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INTRODUÇÃO
Explicar por que uma atividade funciona não é
aprová-la nem desaprová-la. (KUHN, 1979, p.
293).

Seguindo os passos de Thomas Kuhn nas palavras da epígrafe que dão início a este texto,
é com uma perspectiva analítica que esta tese é escrita. O esforço que empreendo é o de não
julgamento dos fatos, o propósito é, por sua vez, interpretar, explicar, histórica, sociológica e
antropologicamente, como se dá a relação entre o indivíduo migrante, a família, a migração e o
processo de formação e de ampliação dos espaços onde se estabelecem ou transitam os
imigrantes haitianos e haitianas1. O objetivo geral desta pesquisa é mostrar que o Brasil se
tornou uma baz2 aletranje para famílias haitianas, bem como avaliar como isso ocorreu. Os
objetivos específicos são: historicizar o processo de construção do espaço social transnacional
haitiano – ESTH; apresentar dados de pesquisa de campo sobre as formas de organização e
estratégias das redes familiares haitianas na migração de seus membros; interpretar
sociologicamente os efeitos sobre os projetos migratórios familiares e seu reflexos coletivos na
sociedade de origem, na trajetória e no destino; oferecer explicações sobre como o Brasil,
enquanto uma realidade social, tornou-se um novo ponto de interconexão – baz – do ESTH e
como seu espaço serve nessa mobilidade como lugar de destino, de circulação interna, de
trânsito e de retorno. A entrada do Brasil como um espaço social da migração haitiana ampliou
o ESTH, serviu e ainda serve como espaço de interconexão com um processo de ampliação
regional e internacional.
A abordagem é antropológica e sob a metodologia da pesquisa de campo com
observação participante, baseada no método etnográfico (MALINOWSKI, 1978; VELHO,
1978; DA MATTA, 1981; PEIRANO, 1992), ampliada pelo método mulissituado (MARCUS,
2001; HANNERZ, 2003) e pela pesquisa de campo itinerante3. O aporte teórico principal é a
teoria da migração transnacional, a qual concebe a formação de um espaço social constituído
1

Por uma questão analítica, esta tese considera a categoria haitiano a partir de uma definição dupla, de acordo com
a concepção endógena dessas pessoas: 1) jurídico-política, com vinculação ao Haiti enquanto o território
circunscrito à sua fronteira, o espaço nacional. 2) consanguinidade ou etnicidade, pois só se considera haitiano/a
quem descende de pais haitianos. Dessas heranças históricas, a migração é parte constitutiva e muito/as haitianos
são nascidos em outros países.
2
Baz, conceito ou categoria polissêmica que se refere a um lugar, a um objeto ou a uma pessoa. Um grupo de
pessoas reunido para conversar. O alicerce de uma casa. Um amigo. A família. Um lugar seguro ou que apresente
garantias de vida.
3
Pesquisa de campo itinerante é uma pesquisa que desenvolvemos a partir da perspectiva etnográfica multissituada
para observações em diferentes realidades sociais (COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2017). A
técnica consiste no deslocamento – viagens de pesquisa – por diferentes lugares, na persecução de um objeto de
observação e análise, seguindo trajetos e realizando observações e entrevistas com diferentes sujeitos envolvidos
no processo de mobilidade para a coleta de dados. Na primeira seção há um tópico (1.5) dedicado a isso.
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por diferentes territórios nacionais, contudo interligado por indivíduos de uma mesma
nacionalidade por meio de suas amplas redes sociais4 e suas práticas tanto na origem quanto no
lugar onde se instalam. A reflexão dos desdobramentos da migração abordados pela tese é,
predominantemente, sociológica, especialmente a abordagem interpretativa de Max Weber
(2012), que procura captar o sentido das ações e dar-lhe um significado compreensivo e
racional. As informações e os dados são multivariados e relativizados para a construção da
argumentação. As fontes bibliográficas lidas e consultadas, as entrevistas, as conversas, os
relatos das impressões do campo e o meu aprendizado da língua – o crioulo haitiano – fazem
parte do conjunto da argumentação.
A hipótese principal desta tese é a de que a família haitiana, tomada na acepção mais
geral do termo e circunscrita ao contexto da mobilidade espacial, é uma instituição social central
na tomada de decisão de itinerários de indivíduos no processo de mobilidade transnacional. Por
essa centralidade, a mobilidade haitiana é aqui analisada sob 3 enfoques, 1) a migração é um
processo polissêmico que envolve o indivíduo, a família, a sociedade de origem e o ESTH; 2)
a família é um elemento estruturante da mobilidade haitiana; 3) a mobilidade é um elemento
estruturante da sociedade haitiana. A família haitiana, abordada neste trabalho, é aquela que
envolve seus membros por meio de relações de parentesco – a consanguinidade – e pela aliança
ou afinidade. A série desses 3 enfoques formam um conjunto de práticas sociais classificadas
como relações sociais interdependentes da migração. Nesse conjunto estão inscritas as pessoas
em mobilidade, seus familiares no Haiti e em outros países, agentes da migração, agências de
viagens, empresas de transferência de valores (kay transfè) e o Estado haitiano. Portanto, as
séries e o conjunto formam um sistema, o qual utilizarei três formas conceituais para me referir
a ele: 1) imigração haitiana, 2) migração haitiana, 3) mobilidade haitiana.
Os argumentos que são desenvolvidos ao longo das páginas subsequentes
fundamentam-se sobre diferentes conceitos elaborados para este estudo e circunscrito a ele.
Dentre as quais se destacam: 1) o princípio da ajuda mútua baseado em um sistema de regras
morais no qual os indivíduos prestam ajuda aos membros da família de maneira moralmente
compulsória, ao mesmo tempo que recebem ajuda e, consequentemente, retribuem aos
membros da família o suporte que receberam5; 2) a família é a instituição social estruturante a
partir da qual a mobilidade haitiana se organiza e, por sua vez, 3) a mobilidade é um processo

4

São identificadas algumas dessas redes e é sobre elas aberto um diálogo. A familia ampliada (NIETO, 2014),
amparada pela consanguinidade e parentesco. A de amizade (HANDERSON, 2015), os agentes ou raketè, os
religiososos que acolhem (SILVA, 2017; PEREIRA, 2016). Sociais que são desenvolvidas nos trajetos ou nan
wout la. Ou aquelas da educação na inserção escolar (AUDEBERT, 2014). As redes familiares e o processo de
expansão ou ampliação do espaço transnacional é a discussão que esta tese aborda.
5
Inspirado conceitualmente na definição de “fato social total” elaborada por Marcel Mauss (2000).
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estruturante da sociedade, 4) com a interconexão do espaço, por meio dos fluxos que se
dirigiram para a América do Sul, nas duas primeiras décadas do século XXI, ocorreu um
processo de ampliação ESTH6, especialmente com a inserção do Brasil, a partir de 2010. A
principal base desse sistema é a família que dá condições – materiais e morais – de movimento
às pessoas, coisas e sentidos por diferentes realidades sociais e, também, se organiza com as
remessas enviadas para o Haiti pelos emigrados.
O pressuposto teórico principal que embasa a discussão deste trabalho é o conceito de
migração transnacional (FOURON, 1989; SCHILLER, BASCH e SZANTON-BLANC 1992;
FOURON e SCHILLER 2000; 2001). Nessa perspectiva teórica, o sujeito migrante
transnacional, ou transmigrante, é uma categoria de pessoa que vive em dois ou mais países ao
mesmo tempo. Essa dupla ou mais vivências nacionais diz respeito às ações praticadas pelos
transmigrantes no país onde se instalam e no país de origem. Desse modo, esta tese segue a
perspectiva teórica de que existe um espaço social transnacional haitiano, no qual pessoas
desenvolvem vivências por meio das relações familiares e de origem nacional, enviando
dinheiro e bens e, ao mesmo tempo, influenciando eventos onde estão instalados. A família é
uma instituição social à qual os indivíduos se vinculam e com ela se articulam com o Estadonação, por meio de pertencimento étnico-nacional.
Os resultados aqui apresentados têm sua trajetória a partir de um processo de
desenvolvimento mais amplo de pesquisa. A partir de estudos já realizados, esta pesquisa visa
suprir lacunas de estudos anteriores no tocante à mobilidade. É uma pesquisa de caráter
longitudinal, com informações e dados coletados entre 2011 e 2018, por meio da pesquisa de
campo itinerante. Os dados foram coletados em diferentes lugares (num total de 50 cidades) de
Norte a Sul do Brasil, na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, em Santiago do Chile,
na República Dominicana e do Haiti. De maneira mais ampla, a mobilidade haitiana para o
Brasil é tomada nesta tese como uma nova etapa de um processo histórico mais longo – para
outros países – e que faz do território brasileiro um dos principais – e novos – destinos de
haitianos e haitianas no espaço social transnacional. Ao mesmo tempo em que o Brasil é
inserido nesse transnacionalismo, torna-se, também, espaço de circulação interna e de trânsito
numa interconexão com outros países da América do Sul.
Por se tratar de um estudo longitudinal, esta tese foca sobre um tema que não foi por
mim contemplado em outros estudos já realizados, só ou em parceria com outros autores, a
saber, a relevância da família no processo da mobilidade haitiana e a inserção do Brasil no

6

E esse processo de ampliação continua em curso pelo continente, como veremos mais adiante, contudo o principal
foco é sobre o Brasil
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processo de ampliação do espaço social transnacional. Por eu já ter trabalhado sobre diferentes
temas – educação, política linguística, ensino de português como língua estrangeira, inserção
social, a relação entre migração e trabalho, etnicidade e racismo, etnografia, escrita de glossário
de português-crioulo haitiano, religiosidade – esta tese visa, portanto, preencher a lacuna sobre
a família e suas estratégias para que seus membros possam entrar em mobilidade pelo espaço
social transnacional. O meu deslocamento por diferentes realidades sociais possibilitou, dessa
forma, compreender elementos fundamentais dessa migração. Isso só foi possível pela
interlocução com haitianos, haitianas e outras pessoas e instituições envolvidas nesse processo.
Nos lugares em que a pesquisa foi desenvolvida, diferentes categorias de interlocutores
foram importantes no diálogo, tais como os haitianos/as, representantes de instituições
governamentais, representantes de instituições não-governamentais e pesquisadores. Cada um,
a seu modo e em circunstâncias das mais diversas, contribuíram com informações ou
discussões, das quais algumas serão expostas e discutidas ao longo deste texto. Desse modo, as
partes e os discursos formam uma polifonia que dão corpo à tese e, assim, constroem os
elementos do trabalho de pesquisa.
Por fim, a realização desta tese é também fruto de quatro elementos fundamentais, quais
sejam, as redes de pesquisadores às quais me vinculei, as redes de apoio de amigos e da igreja
católica, os interlocutores haitianos e brasileiros e, de ordem material, aos financiamentos que
recebi por meio de bolsas e recursos de projetos, fomentados por instituições diversas, com
especial importância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. À
CAPES pelas bolsas de estudo quando do mestrado, que alguns dados puderam utilizados nesta
tese e, no nível de doutorado, por ter sido fundamental para a aquisição de livros, viagens de
pesquisa e participação em eventos científicos para discutir dados da pesquisa, pela realização
das pesquisas de campo no Chile, na região de tríplice fronteira, na República Dominicana e no
Haiti, quando do meu estágio na modalidade sanduíche.
Os caminhos percorridos no Brasil e em outros países me proporcionaram aprendizados
diversos. Aprendi como pesquisador, aprendi como pessoa. Tive de ser observador e
participante, fiquei contrariado em alguns momentos. Em outros, a satisfação de fazer parte de
histórias de vida e dos acontecimentos de ordem macroestrural compensaram as idas e vindas.
Tornei-me migrante itinerante e estive em diversos lugares, conversei com muitas pessoas.
Aprendi a ler, escrever, falar e entender em crioulo haitiano, aprendi a ler e traduzir em língua
francesa, desenvolvi mais os idiomas espanhol e inglês. O crioulo é um caso sui generis, pois
não tive aulas no sentido estrito do termo, tive de desenvolver minhas estratégias de
aprendizado, utilizando tradução automática via internet, conversando e cometendo erros e
25

recebendo correções, perguntando o significado de palavras. Enfim, tive de aprender à moda
antiga dos antropólogos, na convivência com os falantes da língua, com a diferença de que não
fui eu quem migrou até a terra dos falantes, mas o contrário num primeiro momento. Enfim, a
construção desta pesquisa é marcada por caminhos entrecruzados entre eu e os interlocutores
desse estudo.
A tese está estruturada em quatro seções. As fontes aparecem nas referências e nas notas
de rodapé. A primeira seção, intitulada CONSTRUÇÃO DA PESQUISA, trata da construção
da pesquisa, seus aspectos teóricos e metodológicos, a delimitação do campo e o seu objeto de
análise no tempo e no espaço. As definições das categorias imigrante e migrante transnacional
são apresentadas para o desenvolvimento da discussão e análise, assim o meu lugar na pesquisa.
Com aportes da sociologia e da antropologia, os dados da pesquisa de campo são discutidos
numa perspectiva micro e macrossocial, avaliando os efeitos locais, regionais e seus reflexos
globais. De cunho etnográfico, a coleta de dados foi realizada por meio da pesquisa de campo
itinerante, acompanhando os sujeitos da pesquisa em seus fluxos migratórios em diferentes
realidades sociais. Por fim, os fluxos da mobilidade haitiana para o Brasil são apresentados a
partir de fontes oficiais e analisados qualitativamente com base na pesquisa de campo.
A segunda seção, INFLUÊNCIAS MULTIFATORIAIS SOBRE A MOBILIDADE
HAITIANA, tem a intenção de apresentar e discutir aspectos estruturais que envolvem a
sociedade haitiana. Esses enfoques são classificados como variáveis multifatoriais que
influenciaram e continuam a influenciar as migrações haitianas. A discussão toma como ponto
de partida e de forma descritiva, um conjunto de eventos históricos anteriores à formação do
Haiti, que conduziram à sua formação colonial até seu processo de independentização. A partir
do período de independentização e pós-colonial, construiu-se uma imagem do Haiti e dos
haitianos como um lugar de um povo “bárbaro”. É contextualizado o lugar da mulher na
sociedade haitiana a partir da perspectiva da divisão sexual do trabalho e suas influências sobre
a formação da família. Na análise, são elencadas as variáveis multifatoriais da história, política,
economia, natureza e cultura que exercem influências sobre os fluxos migratórios haitianos. Os
eventos do passado colonial e seus reflexos pós-coloniais, as lutas pelos poderes político e
econômico internas e sob influências externas, que desestabilizaram o país ao longo do tempo
e os eventos naturais conduziram os haitianos e haitianas a uma emigração massiva e histórica.
Essa historicidade da migração contribuiu enormemente para a formação de uma cosmovisão
da migração a tal ponto que se criou um vocabulário para se referir à mobilidade.
A terceira seção, TEMPO E ESPAÇO – REALIDADES SOCIAIS CONSTITUTIVAS
DO ESPAÇO SOCIAL TRANSNACIONAL HAITIANO, intenta apresentar um quadro geral,
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no tempo e no espaço, da formação do espaço social transnacional haitiano. A análise se debruça
sobre a configuração desse espaço, composto por uma gama variada de realidades sociais da
migração e numa dupla perspectiva, congregando o passado e o presente, ao mesmo tempo
diacrônica e sincrônica, sobre a formação e consolidação de um campo social no qual se
instalaram centenas de milhares de haitianos ao longo dos últimos 100 anos. Essa mobilidade
representa, na contemporaneidade, um importante papel para a sociedade haitiana pelo envio
de remessas que alcançam mais de 2 bilhões de dólares e coloca o país na lista dos mais
dependentes em termos da relação remessas x produto interno bruto. A esse processo denomino
relações sociais interdependentes da migração. Migrar é, acima de tudo, um projeto 7, um
investimento familiar. A presença haitiana na República Dominicana faz parte da primeira fase,
com a migração exclusiva para trabalho no passado e, na contemporaneidade, marcada por
questões políticas e étnicas; Canadá e Estados Unidos e França como uma segunda fase e, por
último, a América do Sul, com o protagonismo do Brasil, num primeiro momento e, em seguida,
do Chile, como principais destinos dessa migração. A análise se encerra sobre o fluxo que se
dirigiu para o Brasil, com base em dados da pesquisa de campo no Haiti e a complexidade das
relações que envolvem o processo de obtenção de um visto para migrar.
A quarta seção, ANALÍTICOS – INTERCONECTANDO LUGARES E AMPLIANDO
O ESPAÇO SOCIAL TRANSNACIONAL, tem como objetivo apresentar os dados da pesquisa
que justificam e corroboram a tese de que o Brasil se tornou uma nova baz para a migração
haitiana, interconectado com outras realidades sociais dessa migração e, ao mesmo tempo,
ampliou o espaço social transnacional haitiano. Os dados são apresentados a partir da cidade de
Porto Velho como um locus privilegiado desta pesquisa, em conexão direta com a região de
tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru. As análises de casos no contexto da fronteira mostram
como essa migração esteve interconectada com outras realidades sociais dessa mobilidade e, ao
mesmo tempo, como a categoria trabalhador foi importante para a penetração por diferentes
cidades brasileiras, o que estabeleceu a vinculação com as redes migratórias em diferentes
países. Os fluxos reversos, ou de saída de haitianos para outros países entre 2015 e 2016,
principalmente, denotam o caráter fluido dessa migração, as lacunas existentes pela ausência
de uma política migratória nacional e a importância das redes migratórias. Apresento o conceito
de princípio da ajuda mútua, um elemento estruturante do projeto migratório familiar e da vida
cotidiana no Haiti. A análise do princípio da ajuda mútua aponta que ajudar é um verbo central
dessa migração e amplia, de certo modo, a noção analítica de dyaspora enquanto uma categoria
7

Considero enquanto projeto no âmbito das relações familiares. O percurso biográfico individual é sua dimensão
micro. Do ponto de vista macrossociológico entendo como trajetórias migratórias. Os indivíduos migram, mas
nunca estão sós e são amparados pela família, lado a lado ou a longas distâncias.
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êmica e prática social. A tese sobre o Brasil como uma nova baz haitiana no processo de
ampliação do espaço social transnacional haitiano é uma contribuição ao tema, visto que os
estudos até então realizados sobre essa mobilidade no contexto brasileiro lançaram pistas e
indicaram perspectivas. Este trabalho, por sua vez, expõe dados e analisa como as redes
migratórias haitianas, especialmente, a familiar, ampliaram o espaço social transnacional com
a inserção do país nesse processo.
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SEÇÃO I – CONSTRUÇÃO DA PESQUISA
Esta seção tem como propósito estabelecer os parâmetros da pesquisa em seus aspectos teóricos
e metodológicos, assim como sua delimitação temporal e seu recorte de análise. Por se tratar da
análise de um objeto abstrato em sua natureza sistêmica, a migração haitiana, sustentado por
uma série de fatores e eventos que dão forma à sua existência, expressos por conceitos,
categorias e o campo de atuação. O seu objetivo é classificar e relacionar a categoria imigrante
com seu dilema dicotômico entre o fato e do direito. Situar a teoria e demonstrar teoricamente
as noções de transmigrante e transnacionalismo, situando-as no tempo e no espaço. Demonstrar
a importância da mobilidade haitiana para os estudos sobre migração transnacional e traçar uma
relação introdutória de como os fluxos dessa imigração para o Brasil, a partir de 2010,
colocaram o país em conexão, ao mesmo tempo, com as redes migratórias haitianas e o seu
espaço social transnacional. Contextualizarei estruturalmente a construção da pesquisa, o
desenvolvimento e a delimitação de seu campo de atuação nas diferentes etapas de coleta de
dados ao longo dos anos. No âmbito da pesquisa de campo procurei justificar a minha escolha
pelos dois campos científicos da antropologia e da sociologia. Com a antropologia privilegiei o
método etnográfico para a coleta de dados, alinhado à variante multilocal que, pela minha
mobilidade no desenvolvimento da pesquisa classifico como pesquisa de campo ou etnografia
itinerante. Por meio dos recursos metodológicos da antrologia é possível relacionar os eventos
de ordem microssocial com os de ordem macrossocial, por meio da interpretação sociológica
dos acontecimentos. Os números dos setores de controle migratório, assim como dados de
pesquisas, mostram um perfil migratório majoritariamente masculino e numa faixa etária da
chamada idade produtiva laboral. A pesquisa de campo itinerante possibilitou inferir que a
migração haitiana interconecta espaços sociais em diferentes locais, como ilustrado nas tabelas
e imagens. Ao utilizar a rota de entrada pela Amazônia brasileira, modificaram a dinâmica da
mobilidade na região e no cenário das imigrações para o Brasil. Não apenas mudaram aspectos
da região de tríplice fronteira no norte do país, contribuíram significativamente para uma
mudança tanto histórica quanto sociológica das imigrações para o Brasil, como demonstrado
em relação aos fluxos migratórios do passado e, também, no presente, com a criação do visto
por ajuda humanitária, e sua inserção laboral no mercado de trabalho. O panorama geral
traçado, nesta primeira seção, tem sua importância para além dos aspectos estruturais do texto,
pois ao falar de migração haitiana para o Brasil tem-se um entendimento mais amplo de que
estamos falando de uma migração histórica que atualmente, por meio dos seujeitos, estende
suas redes e amplia seu espaço de atuação.
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1.1– Imigrante – entre o fato e o direito
Palavras não são conceitos e conceitos não são
palavras: entre os dois estão as camadas da teoria
acumuladas ao longo das eras. Mas as teorias são
construídas sobre palavras e com palavras.
(Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past, 1999 p. 4)8.

Com o advento e estabelecimento da sociedade industrial – especialmente a partir do
século XIX – as migrações humanas passaram por uma mudança na sua forma, tanto no interior
da Europa (SASSEN, 2013) da Europa para outras regiões, como para o Brasil (ANDREWS,
1998), mas não em sua natureza, as pessoas estão permanentemente em mobilidade. Até então,
a tônica dos deslocamentos estava intimamente ligada a eventos naturais, conflitos causados
por guerras ou conquistas de territórios e a processos de colonização. A mudança na forma se
deu em razão de que as migrações passaram a ser influenciadas por projetos migratórios que
não estavam mais diretamente vinculados com as causas supramencionadas. As migrações se
tornaram reflexos de projetos individuais ou coletivos. A categoria migrante entra em evidência
nos espaços interiores dos territórios e, com a criação dos Estados-nação e dos nacionalismos
(HOBSBAWM, 2013), o estrangeiro de outrora é convertido em imigrante.
Imigrante, enquanto categoria sociológica, e a migração e imigração, enquanto
conceitos, que atravessaram o século XIX para o XX e, a seu tempo, tornam-se elementos
centrais de análises e debates acadêmicos, políticos e jurídicos. Na virada do século XX para o
XXI, os debates não se mostram esgotados, pelo contrário, se renovam e uma nova categoria é
incorporada nesse processo, o transmigrante e, com isso, se enriquece o debate teórico com a
migração transnacional. Nesse ponto, cabe indicar, inicialmente, a categoria de imigrante em
que se baseia este estudo e como essa categoria se relaciona com a concepção de migração
transnacional. Afinal, o que é um imigrante?
Em um trabalho hoje clássico nos debates e análises sobre as migrações
contemporâneas, Abdel Malek Sayad (1998) propõe uma análise para pensar o processo
migratório em sua totalidade. A proposta do autor é contemplar todos os sujeitos que são
envolvidos na migração, isto é, os que entram em processo de mobilidade (o
emigrante/imigrante), os que permanecem na origem e os que residem na sociedade de destino
dos migrantes. A imigração é, antes de tudo, paradoxal em relação à alteridade, pois diferentes
visões de mundo – e interesses – são confrontados. A imigração, indiretamente, promove
mudanças na sociedade de origem e, ao mesmo tempo, provoca mudanças na sociedade de
8
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destino e na vida de quem migra. Sob uma ótica, o imigrante é desejado pelo capital e sua
chegada é bem vista enquanto força de trabalho temporária, que pode ser pouco remunerado,
ou mesmo contratá-la, informalmente, sem respeitar a legislação.
Paradoxalmente, sob outro prisma, o imigrante – não como categoria abstrata, mas como
pessoa real e com necessidades – pode se converter em um incômodo para o nativo da sociedade
de destino, se não houver uma intervenção política a seu favor. Instaura-se uma relação
dialética. Para Sayad (1998), o nativo encara o imigrante – e o imigrante a si mesmo – como
uma condição ou uma permanência provisória. A permanência – provisória ou duradoura –
revelará sempre a tensão na qual vive o imigrante, pois mesmo que viva juridicamente de acordo
com a legislação do país – de direito –, ele sempre será, de fato, um estrangeiro. O imigrante,
ele mesmo, colabora para enganar a si mesmo sua própria condição.
Uma das características fundamentais do fenômeno da imigração é que,
fora algumas situações excepcionais, ele contribui para dissimular a si
mesmo sua própria verdade. Por não conseguir sempre pôr em
conformidade o direito e o fato, a imigração condena-se a engendrar
uma situação que parece a destiná-la a uma dupla contradição: não se
sabe mais se se trata de um estado provisório que se gosta de prolongar
indefinidamente ou, ao contrário, se se trata de um estado mais
duradouro mas que se gosta de viver com um intenso sentimento de
provisoriedade (SAYAD, 1998, p. 45).

Para esclarecer quem é um imigrante, o autor questiona a contradição implícita. A de se
saber se o estado da provisoriedade é prolongado de modo indefinitivo porque se gosta, ou por
outro lado, em sendo duradouro esse mesmo estado, gosta-se dele e o vivencia como provisório.
A raiz dessa contradição interna da migração reside na dimensão entre o fato e o direito. O
provisório é o direito de permanecer. O fato é a durabilidade da permanência. Assim,
estabelece-se um impasse e a condição de imigrante é indefinidamente vivenciada pelo
imigrante, pelo seu grupo na origem e pela sociedade onde se encontra. Disso, surge uma
interpretação dicotômica. Em não se revelar, a imigração é encarada como uma provisoriedade,
concomitantemente à urgência em se desmentir essa natureza provisória frente à permanência
duradoura da presença e condição de e dos imigrantes.
Assim, a imigração impõe a todos, na origem e no destino, a crueza da dúvida
de nem ser permanente (de fato) e nem ser provisório (de direito). Com isso,
as contradições se tornam ilusões como num mundo do faz de contas em que
o nativo pensa o imigrante e o imigrante se pensa a si mesmo (COTINGUIBA,
2014, p. 51).

Nesse ponto, impõe-se a questão: quem é um imigrante?
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Afinal, o que é um imigrante? Um imigrante é essencialmente uma força de
trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito. Em
virtude desse princípio, um trabalhador imigrante (sendo que trabalhador e
imigrante são, neste caso, quase um pleonasmo), mesmo se nasce para a vida
(e para a imigração) na imigração, mesmo se é chamado a trabalhar (como
imigrante) durante toda sua vida no país, mesmo se está destinado a morrer
(na imigração) como imigrante, continua sendo tratado como um trabalhador
definido e provisório, ou seja, revogável a qualquer momento (SAYAD, 1998,
p. 54)9.

Essa associação entre imigração e trabalho, não pode ser tomada como uma análise
reduzida de um processo mais amplo. O que está em jogo é a condição de imigrante que seu
status lhe define e redefine, de acordo com as circunstâncias. É trabalho que opera como motor
desse processo e determina a provisoriedade do imigrante. Ao findar o trabalho, em geral, a
migração modifica sua dinâmica.
Afinal, um imigrante só tem razão de ser no modo do provisório e com a
condição de que se conforme ao que se espera dele; ele só está aqui e tem sua
razão de ser pelo trabalho e no trabalho; porque se precisa dele, enquanto se
precisa dele, para aquilo que se precisa dele e lá onde se precisa dele (SAYAD,
p. 55).

Mesmo que outros tantos aspectos estejam presentes nos processos migratórios
contemporâneos, o trabalho goza de certa e relativa centralidade. Não se pode ignorar projetos
diferenciados como reunião familiar, estudos, missão religiosa etc. Os demais projetos existem
e têm sua importância, mas é o trabalho que é a base da condição material da vida social das
pessoas, pois a alimentação, os estudos, as viagens, fazem parte do universo econômico das
trocas numa sociedade que impõe valor venal sobre elas. Assim, a partir dessa noção conceitual
e interpretativa de imigrante entre o fato e o direito, o próximo passo é entender como ela foi
ampliada e aplicada aos estudos migratórios mais recentes nos contextos globais, sob o prisma
da migração transnacional, na qual o transmigrante desempenha uma atividade central para as
análises teóricas.
1.2 – De imigrante a migrante transnacional: uma abordagem histórica do “nascimento”
do transmigrante
Durante um longo período, as migrações foram encaradas e estudas sob um enfoque
duplo, as causas e consequências. Esse enfoque foi dominado pelo viés econômico, do ponto
9

Uma constante dessa tendência é a que se registrou recentemente por meio das declarações de Donald Trump,
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país, trabalhadores que lá estão (ou estavam), mas que podem ser revogáveis a qualquer momento dada a sua
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de vista da dinâmica da economia capitalista, recebeu algumas definições, tais como abordagem
estrutural, macroestrutural, macroeconômica que, em geral, analisavam a migração a partir dos
efeitos da saída e da chegada, oferecendo explicações sobre as causas e os efeitos. Leituras
críticas ou interpretativas já foram realizadas sobre esse enfoque (PICHÉ, 2013; PIGET, 2013).
Mudanças de enfoque ocorreram ao longo do tempo e as Ciências Sociais, por exemplo,
inovaram e se dedicaram a estudar as migrações sob quatro enfoques que hoje são considerados
clássicos, contudo, na contemporaneidade ainda apresentam limitações analíticas para
compreenderem e explicarem os movimentos migratórios.
A teoria das migrações, tal e como tem sido desenvolvida pelas Ciências
Sociais, constam de quatro áreas principais: as origens dos deslocamentos
populacionais, os determinantes da estabilidade desses movimentos no tempo,
os usos de trabalhadores migrantes e a sua adaptação na sociedade receptora
(SILIÉ et. all. 2002, p. 21)10.

No interior dessas quatro áreas principais que o autor indica, novos enfoques de análise
foram incorporados, especialmente a partir das décadas de 1980 e 1990, com o conceito de
gênero, que ganhou repercussão em 1979, com o livro Birds of passage, de Miechael Piore
(1979). Mesmo que temas já vinham sendo aportados desde as décadas anteriores, foi nesse
período que as abordagens sobre a migração internacional tiveram mudanças teóricas
significativas. Nesse conjunto de mudanças de perspectivas teóricas e abordagens analíticas
sobre os movimentos migratórios, é que se deu o surgimento da abordagem transnacionalista.
Neste trabalho, ao desenvolver a análise sobre a relação entre o indivíduo, a família, a
sociedade e o espaço na migração haitiana, foquei sobre a sociedade contemporânea
globalizada, contudo, não perdi de vista os aspectos do processo histórico da formação do
capitalismo e como as migrações se desenvolveram nesse contexto ao longo do tempo. A
variável da tomada de decisão individual no processo migratório é levada em consideração,
todavia a abordagem teórica não está centrada apenas no individualismo metodológico de uma
teoria microssociológica da ação social (WEBER, 2012), ela relaciona essa dimensão com a
macroestrutura, de modo que as instituições são tomadas, também, como elementos centrais
das análises. Quem migra é o indivíduo, mas ele não é uma ilha, pois está simbólica e
sentimentalmente “preso” à ética das instituições como a família e seus valores morais, à lógica
das sociedades de origem e de destino, aos ditames das economias local e global, dos sistemas
jurídicos e políticos, das regras do mercado de trabalho.
Ao contrário do que postulam as várias teorias “micro” sobre a mobilidade,
em muitos casos não são os agentes individuais, mas sim as organizações e
10
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instituições, que decidem, de facto, os mapas migratórios. Embora a decisão
individual seja, em última instância, decisiva, é a multilocalização das
organizações e as suas estratégias de colocação de pessoal – ou, noutra
perspectiva, mecanismos “macro-sociológicos” – que revelam as principais
dinâmicas de mobilidade (PEIXOTO, 2004, p. 22).

No caso da migração haitiana, o que esta pesquisa revela é que a mobilidade dos
indivíduos está sujeita (e por isso, preferencialmente me refiro a sujeitos) a um conjunto de
variáveis e à instituição familiar, enquanto organização do universo microssocial – porém,
instituição extensa – opera alinhada à organização macrossocial da sociedade de origem e as de
destino. E pelo fato de encontrar-se em diferentes locais do planeta, o ritmo da mobilidade é
por elas cadenciado. A migração contemporânea, mesmo que apresente semelhanças com as do
passado, não podem ser encaradas da mesma maneira que outrora e nem sob as mesmas teorias.
Alteraram-se origens e destinos, desenvolvem-se estratégias e recursos novos, rotas e práticas
migratórias, motivos de partida e mecanismos estatais de contenção e controle. Resultado disso
é o que ocorreu com a imigração haitiana para o Brasil que, devido a mudanças ocorridas em
países como Estados Unidos, Canadá e República Dominicana, por meio de mecanismos de
controle mais rígidos – maior controle das fronteiras, deportações – os fluxos dessa migração
se redirecionaram para o Brasil a partir de 2010 e demais países da América do Sul.
Numa perspectiva histórica, o século XX ficou profundamente marcado pelas migrações
da Europa e Ásia para as Américas, com italianos, alemães, austríacos, poloneses, espanhóis,
portugueses, irlandeses, ingleses, franceses, japoneses e chineses. Esses deslocamentos
humanos foram provocados e motivados, principalmente, pelas guerras de 1914 a 1917 e a de
1939 a 1945, as quais fizeram com que milhões de pessoas deixassem11 seus países de origem
e buscassem outros lugares. Entretanto, deslocamentos humanos já vinham ocorrendo há alguns
séculos sob a influência de diferentes variáveis, como a colonização e a industrialização. Esses
deslocamentos – associados a outros – criaram novas formas de relações sociais que passaram
a ser objeto de investigação das nascentes Ciências Sociais. Não se pode negar que existe uma
íntima relação entre o aumento do número de migrantes e a consolidação do capitalismo
industrial, como está implícito na obra de Saskia Sassen (2013) em relação à Europa, mas que
não excetua o restante do Ocidente.

Os povos, os motivos e os destinos foram vários no processo de mobilidade. Falamos em “deixassem”, mas isso
não quer dizer que ignoramos o caráter compulsório por detrás de muitas migrações, como para a Austrália, que
durante muito tempo serviu como uma prisão para deportados de acordo como os interesses ingleses. Observamos
que com a Segunda Guerra, uma categoria “nova” surgiu, o refugiado. Algo que não aparece nos estudos clássicos
sobre migração é a mobilidade humana nos países sob a bandeira do socialismo, como nas colônias da antiga União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que permanece como lacuna teórica e analítica.
11
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Se as migrações já eram uma prática corrente nas sociedades, foi no século XX que elas
se tornaram, assim, objeto de análise sociológica. A chamada Escola de Chicago (BECKER,
1996), nos Estados Unidos, procurou entender as migrações sob a ótica da integração e
aculturação dos imigrantes ou migrantes internos nos locais de destino, como o caso dos
imigrantes italianos e suas formas de organização analisadas por um viés estruturalista por
Williams Foote Whyte (2005).
A partir da década de 1950, os estudos sobre migração ficaram marcados pela concepção
dicotômica de desenvolvimento versus subdesenvolvimento e foi desenvolvida a teoria pushpull, atribuída a Evert Lee (PIGUET, 2013), conhecida, também, como de atração e repulsão.
As regiões subdesenvolvidas, em certa medida, mandavam seus habitantes em direção às
regiões desenvolvidas que as atraiam. Vale lembrar que essa concepção da migração teve forte
inspiração nos pressupostos básicos elaborados por Georg Ravenstein (PEIXOTO, 2004, p. 5).
Na década de 1960, sob a influência da chamada teoria econômica neoclássica, o foco do
argumento mudou, mesmo sendo essa teoria influenciada pela push-pull. O argumento era o de
que havia um excedente de população em detrimento de ofertas de emprego numa região
enquanto em outra havia o contrário e isso fazia com que as pessoas buscassem essas
possiblidades de trabalho onde havia12. Isso viria influenciar na concepção teórica
predominante na década de 1970, que argumentava que havia um mercado de trabalho
segmentado o qual determinaria segmentos de empregos e funções a serem desempenhadas por
sujeitos específicos.
Na década de 1980, as teorias da dependência e do sistema mundo estabeleceram que
havia uma hierarquização não apenas no mundo do trabalho, mas entre os Estados nacionais
que, consequentemente, criava uma segmentação econômico-política entre o centro e a periferia
do capitalismo. Essas teorias foram gradativamente substituídas pela teoria da globalização, que
emergiu na transição do século XX para o XXI. Foi nesse momento histórico que uma nova
teoria viria desafiar e modificar as abordagens teóricas sobre as migrações internacionais. Essa
nova teoria passou a ser denominada, a partir da década de 1990, transnacionalismo ou a teoria
da migração no espaço transnacional.
A teoria que trata do aspecto transnacional tem raízes fincadas na teoria econômica e
surgiu com foco sobre as mudanças econômicas estruturais do pós-guerra (1945) e
consequências e desdobramentos a partir das décadas de 1960 e 1970. Exemplo disso é a teoria

12

Não se pode ignorar os aspectos dessa teoria em relação às mudanças políticas no Ocidente, como o argumento
de David Harvey (2010) sobre as mudanças que levaram à “acumulação do capital” ou as mudanças e
afrouxamento das leis e da política de imigração nos Estados Unidos na década de 1960 para atrair imigrantes
(FOURON e SCHILLER, 2000).
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do “sistema mundo” (TSM) que foi desenvolvida e amplamente explorada por Immanuel
Wallerstein a partir da década de 1970 (MARTINS, 2015). No entanto, no âmbito das
migrações, desde a década de 1980, a palavra transnacional ganhou espaço e passou a figurar
como um conceito para se referir aos processos de mobilidades internacionais e, também, como
categoria para classificar as migrações e os sujeitos. Contudo, o trabalho que ganhou
notoriedade e passou a ser considerado como um marco dessa teoria, que veio a público apenas
no começo da década de 1990, com o texto de (SCHILLER, BASCH e BLANC, 1992).
No entanto, a noção de transnacional enquanto conceito e categoria já era uma realidade
e estava sendo discutida e utilizada por outros autores – não na sua forma elaborada, mas como
uma perspectiva dos sujeitos em processo de mobilidade nacional entre dois países, juntamente
com Schiller, pois seus estudos sobre a imigração haitiana datam da segunda metade da década
de 1970 – como, por exemplo, o intelectual haitiano radicado nos Estados Unidos, George E.
Fouron que, em um trabalho escrito cinco anos antes – e publicado em 1989 – escreveu:
O propósito dos imigrantes haitianos é desfrutar o melhor das duas sociedades.
Vivendo nos Estados Unidos, eles podem adquirir riqueza e educação que
poderão, mais tarde, ser investidas na construção do Haiti. Os imigrantes
haitianos vivendo nos Estados Unidos são transnacionalistas13 (FOURON,
1989, p. 26).

É certo que o que aparece aqui não é a palavra “transmigrante”, mas ela está em germe
implícita, assim como a sua definição conceitual. Conceitos e categorias novos passaram a fazer
parte da discussão sobre as pessoas em mobilidade e sobre a própria dinâmica desse movimento.
O conceito de imigrante, como tradicionalmente vinha sendo utilizado por teóricos, evocava
uma relação tensa, marcada pela ruptura com a origem para um processo de integração na
sociedade recebedora, no contato com uma nova “cultura”, a aculturação.
Foi nesse momento histórico de mudanças que surgiu uma definição mais acurada
daquilo que já estava sendo estudado, analisado e debatido empírica e teoricamente. A definição
de um novo tipo de migrante como uma categoria que estava inserida numa rede de relações e
em intercâmbio permanente com as sociedades nas quais se estabeleciam, entretanto, sem
perder o vínculo com a sociedade de origem foi a contribuição principal dessa nova abordagem.
Essa perspectiva teórica “nova” passou a encarar as pessoas em mobilidade como aquelas que
vivem em duas ou mais sociedades simultaneamente, intercambiam coisas, bens, sentidos e
significados e, ao mesmo tempo, vinculam-se pela origem nacional e consanguínea e interferem
no curso dos acontecimentos onde se encontram e no lugar de origem. Surgiu, assim, a teoria
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do transnacionalismo, seus aportes teóricos e conceituais, tais como a noção de migração
transnacional e a categoria de transmigrante
Nós chamamos essa nova conceitualização “transnacionalismo” e
descrevemos o novo tipo de migrantes como transmigrantes. Temos definido
transnacionalismo como o processo pelo qual imigrantes constroem campos
sociais que os mantêm ligados (link together) aos seus países de origem e aos
seus países onde se estabelecem. Imigrantes que constroem esses campos
sociais são designados “transmigrantes”. Transmigrantes desenvolvem e
mantêm múltiplas relações – familiar, econômica, social, organizacional,
religiosa e política que vão além das fronteiras. Transmigrantes agem, tomam
decisões, sentem-se concernentes e desenvolvem identidades em uma rede
social que os conecta a duas ou mais sociedades simultaneamente
(SCHILLER, BASCH e SZANTON, 1992, p, 1-2)14.

Essa definição é tomada como fundadora da categoria de migrante transnacional e,
também, como a teoria fundante. A pesquisa das autoras teve como interlocutores pessoas das
Filipinas e caribenhos, especialmente haitianos. Em um texto – ainda não traduzido no Brasil –
no qual discutem questões sobre Estado-nação sem fronteira, nacionalismo a longa distância,
identidade, etnicidade e consanguinidade, George Eugene Fouron e Ninna Glick-Schiller
(2001) afirmam que a dinâmica da mobilidade foi fundamental para que acadêmicos e políticos
repensassem a migração enquanto prática e conceito, o que operou uma verdadeira mudança
teórica e prática sobre a maneira como a mobilidade humana passou a ser encarada desde então.
Geoges woke up laghing: long distance nationalism and the search for home (2001) é
um livro que contém pistas fundamentais para se discutir a mobilidade haitiana pelo espaço
transnacional contemporâneo. Segundo os autores, as mudanças ocorridas no que podemos
denominar como processo de reestruturação da economia política capitalista, a partir da década
de 1960, foi fundamental para que transformações ocorressem.
Entre 1960 e 1996, mais de trinta e um milhões de imigrantes chegaram aos
Estados Unidos, vindos de outros países em volta do mundo. Aliás, a nova
migração foi motivada por mudanças na economia política. Estas mudanças
provocaram disrupções nos sistemas de produção, distribuição e consumo em
algumas localidades, enquanto simultaneamente criaram demandas por
trabalhadores especializados e não especializados. Os Estados Unidos
encaravam uma escassez de trabalho nos anos de 1960. Em 1965, os Estados
Unidos realizaram uma reforma sobre imigração e acabaram com as restrições
que mantinham muitos imigrantes de cor (of color) da Ásia proibidos de
entrarem legalmente no país e facilitaram a migração de trabalhadores
domésticos e a unificação de famílias imigrantes. Ao mesmo tempo, na
América Latina, África e Ásia, a introdução de produção fabril para
exportação (mais que o uso nacional) e o moderno sistema de produção
agrícola dissolveram as relações sociais e econômicas no interior dos países,
afetando primeiramente o rural-urbano e a migração internacional. Essas
14
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mudanças econômicas foram acompanhadas em vários países pelo
crescimento de ditaduras militares, as quais lideraram as migrações de
refugiados políticos (FOURON e SCHILLER, 2001)15.

Não se pode ignorar a força que a associação dos poderes econômico e político teve para
mobilizar milhões de pessoas ao longo da segunda metade do século XX em volta do mundo.
Se outrora, por causa das barbáries europeias com as duas guerras sanguinárias, emigrar-se e
instalar-se em outro país era, definitivamente, uma ruptura, uma mudança profunda, radical,
longa e penosa. Com as mudanças ocorridas a partir da década de 1960, as fronteiras foram se
tornando fluidas, tênues e a mobilidade das pessoas de diferentes nacionalidades para diferentes
lugares se tornava cada vez mais intensa. Alguns países, direta ou indiretamente expulsavam
milhares de seus “nativos” ou cidadãos – se assim quisermos chamá-los – por meio de suas
ditaduras para longe de seus territórios. Outros países, por sua vez, recebiam, incentivavam ou
facilitavam a entrada de imigrantes em seus territórios16.
Segundo Schiller e Fouron (2001), como já apontado, a mudança de paradigma dos
estudos recebeu profunda influência da mobilidade haitiana e fez com que políticos e
acadêmicos repensassem as questões migratórias.
Eles forçaram pesquisadores e líderes políticos a começarem a
reconceitualizar (reconceptualize) a natureza da imigração e a criar um novo
vocabulário e teoria para descrever as conexões transnacionais dos imigrantes
contemporâneos. Uma pesquisa da migração transnacional que emergiu define
estes novos imigrantes como “transmigrantes”. Transmigrantes vivem suas
vidas cruzando fronteiras. Eles se instalam em seu novo país, enquanto enviam
dinheiro e presentes para a família na origem e compram propriedades,
constroem casas e participam em atividades da terra que eles ainda chamam
de lar. Dessa forma, suas redes se estendem e os transmigrantes permanecem
vinculados por laços (remain tied) à sua terra ancestral e pelas suas ações,
assim como pelos seus pensamentos, mesmo que eles não viagem
frequentemente ou jamais à “terra natal” (home). Para descrever as redes de
relações sociais que ligam e vinculam (that link together an array of) uma
série de transmigrantes e indivíduos na terra natal conectados uns aos outros
por meio de relações de parentesco, amizade, negócio, religião ou políticas,
nós falamos de campos sociais transnacionais. Transmigrantes vivem
inseridos no campo social transnacional que se estende por países em volta do
mundo, nos quais membros familiares e compatriotas se instalaram. Eles
vivem em dois ou mais Estados-nação (p. 3)17.

No desenvolvimento desta pesquisa, as reflexões e vivências etnográficas itinerantes
que desenvolvo têm como referencial teórico principal – e não exclusivamente – a teoria da
15

Tradução minha.
Não se pode negar a relevância dos processos de reestruturações do capital e os movimentos migratórios. Estudos
de maior escala social já foram realizados, como (GAUDEMAR; SASSEN, 2013). O trabalho assalariado não é o
único fator da mobilidade humana, obviamente, mas é uma variável cuja importância é fundamental.
17
Tradução minha.
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migração transnacional (FOURON e SCHILLER, 2000, 2001; SCHILLER, BASCH e
SZANTON-BLANC, 1992). Na teoria do transnacionalismo, elementos específicos estão no
jogo e jogam suas regras. Conceitos clássicos como Estado, nação, nacionalismo, etnicidade,
parentesco, redes sociais, identidade, tradição, revolução, independência, liberdade,
cosmovisão social, econômica, política e religiosa, colonialismo, racismo, imperialismo,
ditadura, geopolítica mundial e capitalismo global devem ser levados em consideração. Porque
Transmigrantes são pessoas que vivem simultaneamente suas vidas em duas
ou mais que uma sociedade. Eles consideram sua presença nas sociedades
receptoras como uma indicação de que sua terra natal existe na sociedade
receptora. Ao mesmo tempo, aqueles que partiram consideram o lugar de
estabelecimento no estrangeiro como uma extensão de sua terra natal. Como
tal, eles se tornaram atores num espaço social transnacional transmigrante.
Ultimamente, esses dois ou mais locais incorporados sustentam relações
sociais que se envolvem em “campos sociais transnacionais”, uma rede de
relações sociais concêntrica de interconexões humanas que englobam dois ou
mais Estados interdependentes (FOURON, 2016, p. 1-2).

Em alguns casos, a interdependência pode apresentar uma relação na qual determinados
Estados são “Estados aparentes” (FOURON, 2016,) numa relação de poder desigual, construída
historicamente numa dialética entre o exterior e o interior. O Haiti é um desses Estados
aparentes da contemporaneidade. E a migração de cidadãos desse país para e pelo Brasil não é
e não foi um movimento ou um acontecimento fortuito, como veremos mais adiante. Há razões
que precisam e merecem ser refletidas e discutidas. Para pensar o lugar do Haiti na
contemporaneidade é necessário pensá-lo no contexto da história ocidental18 e de sua história
interna.
Do mesmo modo, para discutir a presença de imigrantes haitianos no Brasil é
imprescindível que se pense nas mobilidades contemporâneas como um movimento que
envolve pessoas, coisas e seus significados pelo espaço geopolítico internacional, o qual pode
ser compreendido como transnacional. Assim, a mobilidade haitiana para e pelo Brasil não é
um acontecimento aleatório, seus desdobramentos anteriores e durante o período que aqui
abordamos refletem suas práticas.
Desse modo, a principal perspectiva que tem sido frequentemente a base de nossas
reflexões é a abordagem transnacional (FOURON, 1989; SCHILLER, BASCH e BLANC,
1992; FOURON e SCHILLER, 2001), em permanente diálogo com as teorias da globalização
e dos fluxos (IANNI, 2007; SANTOS, 2002; HANNERZ, 1997) de pessoas em sociedades

18

Trabalhos existem sobre a relação dialética Haiti-Ocidente (TROUILLOT, 1999; HURBON, 1993; 1988;
BUCK-MORSS, 2011; SCARAMAL, 2006). No plano da política interna (CASIMIR, 2006) é um bom exemplo.
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interconectadas de diferentes maneiras, especialmente pelas relações econômicas. Além dessas
perspectivas teóricas, a mobilidade haitiana está inserida como um movimento na era da
flexibilidade da acumulação capitalista (HARVEY, 2010) e da circulação de pessoas, bens,
serviços e coisas (APPADURAI, 1986) pelo espaço, em que há um permanente esforço
histórico de estudiosos de diferentes áreas na tentativa de estabelecer teorias ou uma teoria geral
das migrações (PEIXOTO, 2004; PIGUET, 2013; PICHÉ, 2013) para um objeto que lhes
escapa.
As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, especialmente a partir de
1990, com o advento da chamada sociedade global – globalização –, criou uma “nova era da
migração”, como no exemplo da imigração mexicana para os Estados Unidos que, dos 2,2
milhões da década de 1980, passou para 8,8 milhões na década de 1990 (ARIZA y VELASCO,
2012 p. 12). Esse reconhecimento de que a migração apresenta uma nova faceta fez com que se
desenvolvesse uma percepção de que havia uma característica heterogênea (cultural) da
migração.
Essas dinâmicas apresentam uma complexidade que exige métodos de pesquisa e
estratégias analíticas diferentes daquelas tradicionalmente empregadas para a análise em níveis
locais, de trânsito e de destino. Diante da complexidade da sociedade contemporânea e,
também, da escassez de trabalhos sobre métodos e técnicas de pesquisa sobre migração
internacional, Marina Ariza e Laura Velasco (2012, p. 12-15) propõem uma perspectiva
multivariada com sete abordagens metodológicas, a saber, o etnográfico, o biográfico, a
colaboração grupal, o visual, a construção de tipologias e trajetórias, a análise do discurso e o
comparativo-qualitativo. Essas abordagens metodológicas são necessárias para a análise e
compreensão das migrações contemporâneas e, também, podem ser enriquecidas com outras
proposições, como a pesquisa de campo itinerante empregada nesta tese como recurso
metodológico, a qual detalharei mais adiante.
As autoras optam para uma abordagem diferenciada, a qualitativa, questionam e expõem
o motivo de tal escolha. “Por que optar pelo olhar qualitativo da pesquisa social para elaborar
um volume de reflexão metodológica sobre a análise empírica da migração internacional?” (p.
15). A opção se deu por quatro motivos que estão, de certo modo, interrelacionados. São eles a
“complexidade” do processo migratório, o “leque heterogêneo” das abordagens metodológicas
qualitativas, os “distintos graus de estandardização e transparência” em relação à manipulação
das informações e a prática da pesquisa e, por último, o “desejo de contribuir” e melhorar a
qualidade da pesquisa e da abordagem metodológica. Esta tese segue alinhada a essa abordagem
e atenta a essas mudanças sociais em relação às migrações.
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Desse modo, a migração proporciona mudanças na sociedade de origem e de destino –
como o caso do direito ao voto de hispânicos nos EUA, o aumento demográfico, a relevância
da força de trabalho (economia) e a expansão da língua e cultura latino-americanas. Seus efeitos
não são sentidos de imediatos, mas a médio e longo prazos, como é o caso já histórico da
mudança proporcionada pela imigração haitiana para o Brasil, com criação, pela primeira vez
na história do país, de um “visto por razões humanitárias” (Resolução 97/2012). A circulação
de bens, símbolos, relações familiares entre origem e destino são fatores relevantes desse
processo profundamente marcado pelos contextos dos circuitos transnacionais. Os conceitos de
migração internacional, ou simplesmente migrações continuam operantes, contudo, o que se
apreende das últimas décadas é que o transnacionalismo, seguido de migração transnacional e
a categoria transmigrante emergiram e se tornaram indissociáveis das análises e debates teóricos
sobre o movimento de pessoas em âmbito internacional. Nesse rol, a migração haitiana
contribuiu e, ainda, continua a contribuir para a compreensão desses debates. O reflexo disso
pode ser percebido a seguir, nos caminhos que percorri para a construção da pesquisa.
1.3 – A construção da pesquisa – meu posicionamento, o campo e o objeto de análise
Ao ingressar no doutorado, um dos primeiros atos que fiz foi a submissão do projeto de
pesquisa no Conselho de Ética e Pesquisa – CEP – da Universidade Federal de Rondônia – ver
anexo 1 (p. 248). A pesquisa traz dados de um recorte de um período tempo longitudinal, com
uso de dados coletados desde 2011, dos quais parte já foram apresentados em minha dissertação
de mestrado (COTINGUIBA, 2014). Utilizo a primeira pessoa do singular como forma de
narrativa. Em alguns pontos, no entanto, será utilizada a primeira pessoa do plural 19, de acordo
com a situação, pois desde o momento em que iniciei a pesquisa, assim como a escrita de textos,
elaboração de projetos e viagens exploratórias de campo em diferentes lugares, o fiz na
companhia de outra pesquisadora, a professora Marília L. P. Cotinguiba. Delimitar o objeto de
análise de uma pesquisa é uma tarefa que exige de quem pesquisa atenção: de quem se fala, o
que se diz, para quem se fala, o que se quer dizer, quando se diz, em que condições se diz e de
onde se fala. São questões que se apresentam de maneira às vezes não tão claras, pois a
tendência é, geralmente, que se naturalize o que é corriqueiro, rotineiro. No entanto,
parafraseando Gilberto Velho (1978), nem tudo o que consideramos familiar aos nossos olhos,
nossos hábitos e tradições pode ser tomado como conhecido e vice-versa.

19

Pelo desenvolvimento dos trabalhos em parceria com a professora e pesquisadora Marília (companheira e
esposa), na maioria dos meus momentos em campo ela esteve em minha companhia. Faço essa menção não como
homenagem apenas, mas pelo respeito a uma colega e pesquisadora que tem seus méritos próprios.
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As abordagens que já realizei em outros estudos são aqui de grande importância,
especialmente para reforçarem argumentos e citadas no momento oportuno. O objeto da tese
aqui apresentada são as redes familiares, suas estratégias de mobilidade pelo espaço
transnacional, com o Brasil como locus de ampliação espacial e social. A análise se debruça
sobre como se dá a operacionalidade das estratégias dessa mobilidade transnacional, por meio
das redes familiares, entre pessoas de uma mesma origem étnica e nacional em comum,
haitianas. O campo e sua relevância têm a ver com o lugar físico e social (realidade social) e
onde os sujeitos se encontram no tempo e no espaço. A abordagem teórica sobre o campo foca
sobre a noção de espaço transnacional ou campos sociais transnacionais (FOURON e
SCHILLER, 2001). O campo é formado, assim, por diferentes lugares (que os chamo de
realidades sociais), onde vivem centenas de milhares de pessoas originárias do Haiti. As
realidades sociais transnacionais da migração haitiana agora contam 20, indelevelmente, com o
Brasil como uma baz. Nesse movimento por diferentes realidades sociais, os haitianos
constroem uma cosmovisão sobre sua mobilidade. Essa cosmovisão, por sua vez, é constituída
por práticas socioculturais21, políticas, econômicas, compartilhada e compreendida por meio de
um vocabulário e sentidos construídos historicamente – que será discutida mais adiante como
uma variável cultural da migração.
Analiticamente este é um estudo sobre os haitianos e sobre como se organizam suas
redes familiares no processo de mobilidade por diferentes cidades brasileiras. Dessa forma, as
categorias haitiano(a/s) deve ser relativizada, pois classifica homens e mulheres por meio de
um gentílico – e extrapola suas idiossincrasias e histórias pessoais – para fins analíticos. Propor
uma abordagem analítica sobre o que pessoas de uma nacionalidade fazem é uma forma que se
aproxima do universalismo, dadas as questões particulares. Diferentes pessoas de diferentes
origens étnicas ou nacionais estão em mobilidade e apresentam características semelhantes – as
regularidades sociais na migração –, contudo, cada nacionalidade ou etnicidade em movimento
está circunscrita a uma trajetória e realidade políticas, históricas, econômicas e
socioculturalmente particulares –, o que denomino como as singularidades sociais da migração.
As estratégias familiares de haitianos/as no processo de mobilidade pelo espaço transnacional
20

Estados Unidos, Canadá e França são os espaços de destino mais tradicionais e cobiçados (peyi blan = país
branco), devido à moeda local. Bahamas, Cuba, República Dominicana, apesar de serem antigos destinos e, juntos,
terem em seus territórios centenas de milhares de haitianos e seus descendentes, não têm a mesma relevância na
cosmovisão migratória haitiana. Peyi blan não é classificado nessa cosmovisão, necessariamente, pela cor da pele
da população, mas pela simbologia econômica, política e sociocultural que os países ocupam no imaginário social
haitiano. Nesse conjunto, o Brasil, mesmo não tendo o prestígio de um peyi blan, se tornou um novo ponto de
interconexão do espaço social transnacional haitiano e é local de destino, trânsito, circulação interna e retorno.
21
Emprego a palavra sociocultural como síntese de social e cultural, num sentido aproximado ao que A. R.
Radcliffe-Brown chama de “vida social”, para o termo cultura. “Os termos são modos convenientes para designar
certos aspectos da vida social humana” (2013: p. 12).

42

implicam considerar as condições históricas da emigração haitiana, os itinerários dos indivíduos
e suas vinculações com suas famílias no Haiti e a longa distância, em outros países22.
Pois a imigração não é apenas um deslocamento de pessoas e grupos no
espaço, atravessando fronteiras internacionais, tem sua própria temporalidade
e paradoxos, produz mudanças sociais e culturais, novas identidades,
conflitos. (SEYFERTH, 2007, p. 26).

Os diferentes momentos que constituem a trajetória dos meus estudos são a) o despertar
do olhar para imigração haitiana, em fevereiro de 2011; b) o encontro com um grupo de 15
pessoas – 14 homens e 1 mulher – em julho de 2011, em Porto Velho; c) a parceria com redes
de trabalho humanitário vinculadas à Igreja Católica; d) a realização de estudos teóricos sobre
a história do Haiti e suas migrações; e) realização da pesquisa de campo itinerante em diferentes
cidades brasileiras e em outros países. Como já apontado, tive de fazer uma escolha sobre um
determinado recorte temporal para fins analíticos, todavia a análise foi atravessada por
informações de diferentes momentos. Considerei essa estratégia como um elemento
enriquecedor desta tese, visto que se trata de uma pesquisa de campo longitudinal.
No desenvolvimento desta pesquisa, estabeleci relações de amizade e confiança com
muitos haitianos e haitianas. Essa confiança diz respeito à confidência de assuntos íntimos,
dificuldades pessoais, conflitos, projetos e histórias de vida, família. Tive acesso e
conhecimento a um universo sociocultural repleto de elementos multivariados como trajetórias
escolares, casamentos, aniversários, batizados religiosos, velórios, conflitos conjugais,
trabalho, culinária, religiosidade. Isso foi imprescindível para o estabelecimento dessa relação.
Essa confiança, considero, é fruto de vários serviços de assessoria que desenvolvi – e ainda
desenvolvo – gratuitamente, o que contribuiu para o meu aprendizado da língua materna dos
haitianos e haitianas23. A minha chegada à cidade de Porto Velho coincidiu com a chegada dos
primeiros haitianos, no dia 06 de fevereiro de 2011. Desse primeiro grupo que chegou, há uma
pessoa que até o momento da escrita desta tese vive na cidade e nos tornamos amigos desde
2012 – além de padrinho de seu casamento 2016.
No meu processo de aproximação e inserção relativa no grupo, diferentes recursos foram
empregados, com o objetivo de lograr êxito na sua consecução. Esses recursos foram a parceria
22

Apoio-me no conceito de família transnacional (AUDEBERT, 2004; 2012; CASTILLO, 2014; TORRALBO,
2016). A família transnacional mantém seus laços – de parentesco e cuidados – a distância, mesmo seus membros
não vivendo juntos ou sequer se encontrando com regularidade.
23
A assessoria tem vários serviços em forma de mediação social na migração, que tratarei mais adiante. É realizada
por meio do projeto de extensão universitária, descrito na nota seguinte. Sobre a língua, apesar de ser um país que
duas línguas oficiais, o francês e o crioulo haitiano – kreyòl ayisyen –, nunca presenciei duas pessoas falando
francês. Sobre o crioulo haitiano participei da publicação de um artigo (PIMENTEL, COTINGUIBA e RIBEIRO,
2016).
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com a igreja católica, a criação de um projeto de extensão universitária para ensino da língua
portuguesa para haitianos, o esforço para aprender a língua materna dos haitianos, o trabalho
de assessoria, inicialmente para a formação de uma associação e, posteriormente,
desenvolvimento de assessoria “consular”, orientações sobre aspectos básicos da legislação
trabalhista no Brasil e estreitamento de laços de amizade com diferentes interlocutores e, como
já apontado, a realização de pesquisa de campo itinerante pelo território brasileiro. Neste tópico
faremos uma descrição dessas atividades, pois elas foram imprescindíveis para a realização
deste trabalho.
Como já discutido em trabalhos já publicados (COTINGUIBA e PIMENTEL, 2015), a
criação de um projeto24 de extensão universitária, em 2011, inicialmente em parceria com a
Paróquia São João Bosco, por intermédio do Padre João Batista, proporcionou um contato
direto com 14 homens e 1 mulher de um grupo de haitianos que havia chegado à cidade de
Porto Velho em março daquele mesmo ano. A partir desse contato, todos os demais
desdobramentos foram com base nesse primeiro. Posteriormente, ainda naquele mesmo ano,
conhecemos a então freira, Irmã Ozânia da Silva, representante do Serviço Pastoral do Migrante
– SPM – na cidade e de quem nos tornamos parceiros de trabalho em prol dos migrantes e
amigos pessoais. O caminho desta pesquisa foi, indubitavelmente, pela parceria com a igreja e
seus representantes.
No ano seguinte, em maio de 2012, estivemos em Brasília – DF, indicados por Ozânia,
para participarmos de um encontro “de redes” no qual estavam presentes pessoas de diferentes
instituições, tais como o CNIg, o ACNUR, a Igreja Católica, o MJ e o IMDH, representado pela
Irmã Rosita Milesi. Nesse mesmo ano, no segundo semestre, a Revista Travessia publicaria seu
número 70 e, para isso, deu ênfase à presença haitiana no país como um dos primeiros estudos
organizados sobre a temática. Dirceu Cutti, à época editor da Revista, solicitou a Ozânia um
artigo e ela nos indicou como referência e, com isso, publicamos nosso primeiro trabalho, com
alguns apontamentos sobre o processo de inserção social desses imigrantes na cidade de Porto
Velho (COTINGUIBA e PIMENTEL, 2012), o que nos reservou um lugar como um dos
primeiros estudiosos sobre o assunto no Brasil25.

24

O nome do projeto é Migração internacional na Amazônia brasileira: linguagem e inserção social de haitianos
em Porto Velho, aprovado no Departamento de Línguas Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia.
Atendeu mais de 2.000 haitianos e haitianas, gerou um livro sobre ensino de língua portuguesa para os haitianos
(COTINGUIBA, PIMENTEL e NOVAES, 2014), artigos, monografias e dissertações. O último “produto” desse
projeto é o primeiro Glossário, com cerca de 6.000 verbetes de cada língua – português e crioulo haitiano – que
promove o encontro dessas duas línguas (COTINGUIBA, COTINGUIBA-PIMENTEL e ANDRETTA, 2018).
25
De acordo com um levantamento bibliográfico que realizei, o primeiro artigo sobre a imigração haitiana no
Brasil foi assinado por (FERNANDES, MILESI e FARIAS, 2011). No caso do artigo que assinei, fez parte do
segundo grupo.
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A partir da inserção no meio acadêmico e de representantes da Sociedade Civil em prol
dos Direitos Humanos, nosso trabalho com haitianos e haitianas tomou proporções
inimagináveis inicialmente. Ao perceber que estávamos diante de uma migração diferenciada
no Brasil, entendemos que os caminhos nos levariam a outras paragens e, com isso, a tarefa que
se fazia necessária era aprender a língua materna do Haiti, o Kreyòl Ayisyen. O aprendizado do
crioulo se deu por alguns motivos, quais sejam. 1) pela necessidade de comunicação de modo
mais fluido; 2) pela compreensão e necessidade de que a comunicação na língua materna dos
interlocutores possibilitaria um relativo acesso ao universo sociocultural do grupo e, 3) por
sentir que a tradução de que dispúnhamos não era satisfatória, tanto para a minha compreensão
quanto para que o que eu dizia fosse compreendido.
Aprender o Kreyòl Ayisyen possibilitou-me melhor interlocução com haitianos e
haitianas. Não recebi, necessariamente, uma instrução dirigida no processo de aprendizado.
Atribuo o meu aprendizado da língua a três recursos, ao uso de um recurso tecnológico via rede
de computadores, o “Google Tradutor”, no início, pois eu precisava formar um vocabulário que
fosse necessário para conversações iniciais. Ainda por meio dos recursos tecnológicos tive
acesso a trabalhos científicos (RODRIGUES, 2008; DeGRAFF, 2007) que foram importantes
para compreensão de aspectos estruturais, sociais e históricos da formação dessa língua.
O segundo recurso foi humano, o qual já estava em curso desde os primeiros encontros
que tive com os haitianos, no segundo semestre de 2011. Nesse começo, a comunicação se dava
por meio do uso do português, do espanhol, do inglês e limitadamente em francês para poder
entender o que algumas palavras significavam em Kreyòl Ayisyen, dado que muitos
interlocutores falavam duas ou mais dessas línguas. Foi nessa perspectiva que as pessoas me
ensinaram algumas palavras, corrigiram minha pronúncia e explicaram aspectos gerais da
língua. Entendo que havia uma resistência para me ensinarem – e eu sabia disso –, pois a língua
é um refúgio de intimidades e quando um “estrangeiro” a aprende não há como esconder
determinadas coisas, informações. À maneira que eu desenvolvia a amizade e os trabalhos de
ajuda (assessoria), mais eu aprendia a língua. Não tive um/a professor/a, mas certamente tive
dezenas de instrutores que me ensinaram muitas palavras e corrigiram minha pronúncia.
O terceiro recurso que fiz uso foi a minha capacidade de memória e comunicação para
arquivar e acessar as informações e vocabulário de uma língua no seu processo de aprendizado
e isso, juntamente com minha capacidade de comunicação sem medo de cometer erros,
permitiu-me desenvolver de modo rápido a fala em Kreyòl Ayisyen. Os meus erros de uso das
palavras ou das pronúncias eram motivos de riso e isso se tornava, de certo modo, uma forma
de aproximação, intimidade e aprendizagem, pois não só explicavam a pronúncia, mas sua
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polissemia26. Ao juntar esses três aspectos – tecnologia, humano e pessoal – foi possível
desenvolver cada vez mais a fluência e me aprofundar mais e mais no universo sociocultural
haitiano – consequentemente, com o aprendizado do crioulo me possibilitou desenvolver a
leitura e traduzir textos em francês, o que foi importante para leituras teóricas neta tese.
Consequente e paralelamente a esse processo, procurei aprofundar cada vez mais no
aprendizado do crioulo por meio de leituras e conversas. Desde o início verifiquei que era uma
língua que apresentava uma escrita o mais próximo possível da pronúncia dos sons, com poucas
variações. Outros dois aspectos foram a fixidez dos verbos em todos os tempos, com apenas
quatro partículas para indicar o tempo de conjugação, os pronomes pessoais e
possessivos/indicativos são os mesmos. Imprescindível foi, sem dúvida, o fato de eu estar em
companhia de uma companheira pessoal e de pesquisa doutora em linguística e língua
portuguesa, com quem pude discutir aspectos teóricos que envolvem a gramática natural e
teórica de uma língua. Meus limitados conhecimentos sobre esse campo foram ampliados e
pude, então, aprofundar-me cada vez mais nesse campo.
A partir do momento em que eu entendi os aspectos estruturais do crioulo haitiano, meu
processo de aprendizado foi mais rápido. O contexto das aulas que ministrávamos duas vezes
por semana – quinta-feira e sábado das 19:00 às 21:00 horas – nos dois primeiros anos e uma
vez por semana do segundo ano até o presente, as idas às igrejas haitianas durante um ano e
meio para assistir aos cultos proferidos na língua materna, as reuniões semanais – com três
horas de duração – de uma associação, entre setembro de 2012 e agosto de 2014, minhas visitas
a casas e lugares, além das entrevistas realizadas em outras cidades e na região de tríplice
fronteira formam um quadro geral de minha incursão pelo crioulo.
Assessoria para associação, juntamente com o ensino de português permitiram que
algumas demandas surgissem, basicamente vinculadas a três campos. O primeiro sobre a
regularização da categoria jurídica no país para aquisição do Registro Nacional de Estrangeiro
– RNE –, o segundo por questões consulares em relação à origem, tais como renovação de
passaporte, certidão de solteiro para casamento, tradução de documentos, certidão consular,
reunião familiar etc. O terceiro estava vinculado às questões trabalhistas, para ler e explicar
contratos de trabalho, rescisões contratuais, FGTS ou Seguro Desemprego, direitos e
obrigações trabalhistas, impostos e descontos. O quarto, me tornei uma espécie de “agente”
triplo”, isto é, alguém sob o consentimento da embaixada do Haiti para intermediar questões
documentais, um conselheiro a quem muitos recorreram – e ainda recorrem – para tomarem
26

Como ocorre em todas as línguas, a polissemia é uma característica do crioulo haitiano. Ao que me parece, nesse
caso, uma palavra nem sempre quer dizer uma única coisa. Ex. Fè = fazer. Bagay = coisa. Yon (youn) = coisa. Fè
yon bagay = fazer uma coisa, fazer algo. Fè bagay = ter ou manter relação sexual.
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decisões, pedirem orientações e, por último, o professor pesquisador realizando uma pesquisa
sobre a imigração haitiana, algo que sempre deixei transparente, seja expressando ou por meio
da apresentação de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa. Um
posicionamento que adotei desde o primeiro contato que tive em 2011 e em respeito à conduta
ética quando submeti o projeto ao Conselho de Ética para sua análise e aprovação.
1.4 – Escolha teórica: antropologia e sociologia
A decisão da escolha pela antropologia e pela sociologia se deu por três motivos
principais. O primeiro foi pela minha formação em Ciências Sociais e, nesse caso, pela minha
afinidade pelas duas áreas do conhecimento. A antropologia pelo fato de ser uma ciência que
tem uma tradição de se interessar e desenvolver estudos nos campos da etnografia, da cultura e
das relações microssociológicas. A sociologia pelo fato de sua tradição de abordagens
macrossociais e possibilitar, assim, relacionar acontecimentos locais com os universais em prol
de uma compreensão dessas dimensões. O segundo motivo foi pelo fato de a migração ser um
fenômeno social que envolve acontecimentos de ordem micro e macrossociológicas e no qual
eu sou um migrante inserido no contexto brasileiro. O terceiro motivo se deu pela escolha do
recorte analítico que fiz sobre a relação entre o indivíduo e a família, relações micro, e sua
relação com a sociedade e o espaço social transnacional, relações macro.
Assim, a antropologia e a sociologia foram escolhidas como ciências capazes de
oferecer os recursos metodológicos e analíticos para a compreensão do conjunto de relações
micro e macro da migração haitiana. Com essa escolha, não privilegiei uma única abordagem
teórica, mas recursos teóricos com termos, técnicas, conceitos e teorias que pudessem contribuir
para analisar uma prática humana que tem, no seu movimento, diferentes variáveis.
Para compreender a migração haitiana foi necessária a pesquisa de campo com
observação participante – etnografia –, em contexto urbano. Esse método, clássico por
excelência da antropologia, emergiu no início da década de 1922 (MALINOWSKI, 1978) e
seus estudos iniciais estiveram mais focados sobre as denominadas sociedades tribais. Para o
desenvolvimento da pesquisa sobre a migração haitiana, empreguei, desde 2011, esse método
e, ao mesmo tempo, busquei adaptar sua prática para a coleta de dados em contextos urbanos
(VELHO, 1978; HANNERZ, 2015). Enquanto realizei a pesquisa de campo numa perspectiva
etnográfica, desloquei-me por diferentes cidades e países, seguindo as pistas da “etnografia
multissituada” (MARCUS, 2001; HANNERZ, 2003) e o resultado disso foi a exploração do
método numa modalidade denominada pesquisa de campo itinerante ou etnografia itinerante
(COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2017).
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A pesquisa de campo itinerante – exposta mais adiante – com observações realizadas
em 50 cidades de 6 países, exigiu uma reflexão sociológica sobre a migração, qual seja, a de
que a mobilidade humana contemporânea é uma questão complexa, uma prática imbricada com
uma rede de eventos locais e globais. Esses eventos locais e globais são manifestações dialéticas
de um sistema macro e micro que passa por mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais.
É um “sistema mundo”, como o classificou Immanuel Wallerstein (MARTINS, 2015), no qual
as mudanças locais não estão desconexas com transformações de influências globais. Ou, na
lógica da perspectiva sociológica marxista da economia política, da acumulação capitalista
(MARX, 1988), atualizada para o que sugere David Harvey (2010), um processo de
“acumulação flexível do capital”, no qual grandes contingentes de trabalhadores são deslocados
de uma região do globo para outra (IANNI, 2007), acompanhando ao mesmo tempo, o
movimento do capital.. Para compreensão desses eventos e suas relações com a migração
haitiana para e pelo Brasil, a pesquisa de campo foi fundamental.
Assim, o método etnográfico privilegia a coleta de dados sobre a dinâmica social de um
determinado grupo humano, por meio da observação direta, da vivência junto ao grupo, de
modo regular e por um período de tempo relativamente longo ou intervalos sucessivos.
Preferencialmente, se não faz parte do mesmo grupo linguístico de quem pesquisa, aprender a
língua é um fator importante no método etnográfico. A coleta dos dados pode contar com
diferentes recursos ou estratégias metodológicas tais como anotações escritas, fotografias,
gravações em vídeo ou áudio, entrevistas. A etnografia é denominada, também, como pesquisa
de campo com observação participante (VELHO, 1978; DA MATTA, 1981).
A Antropologia, embora sem exclusividade, tradicionalmente, identificou-se
com os métodos de pesquisa ditos qualitativos. A observação participante, a
entrevista aberta, o contato direto, pessoal, com o universo investigado
constituem sua marca registrada. Insiste-se na idéia de que para conhecer
certas áreas ou dimensões de uma sociedade é necessário um contato, uma
vivência durante um período de tempo razoavelmente longo, pois existem
aspectos de uma cultura e de uma sociedade que não são explicitados, que não
aparecem à superfície e que exigem um esforço maior, mais detalhado e
aprofundado de observação e empatia. No entanto, a idéia de tentar por-se no
lugar do outro e de captar vivências e experiências particulares exige um
mergulho em profundidade difícil de ser precisado e delimitado em termos de
tempo (VELHO, 1978, p. 124).

Se o método etnográfico foi uma materialização contribuição teórica de Malinowski, a
prática da pesquisa de campo já vinha sendo empregada por antropólogos há algum tempo e a
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formulação do método era uma questão de tempo27. Em 1922, a antropologia já gozava do status
de ciência e contava com uma tradição de cerca de um século e foi naquele mesmo ano que
Malinowski apresentou ao público o método etnográfico, recheado de assertividades e, também,
frases pomposas e pitorescas, contudo, inaugural. “Antes de iniciarmos aqui o relato sobre o
Kula, será interessante apesentar uma descrição dos métodos utilizados na coleta dos dados
etnográficos” (op. cit. p. 18) ou ainda, “a etnografia, ciência em que o relato honesto de todos
os dados é talvez ainda mais necessário que em outras ciências, infelizmente nem sempre
contou no passado com um grau suficiente este tipo de generosidade (ibidem). Para
compreender a criação desse método é importante que se compreenda as bases da ciência
antropológica. Obviamente, a época e as condições de pesquisa da época de Malinowski eram
outras que as atuais.
Desenvolvido, paralelamente, na França e na Inglaterra, o primeiro dilema foi a
definição do que seria a antropologia. Segundo Gérard Leclerc (1973), em 1839 foi fundada a
Sociedade Etnológica de Paris e, em 1843 a de Londres. Contudo, ainda segundo este autor,
desde 1755 já se discutia a proposta da criação de uma “ciência do homem” e, em 1787, a
palavra etnologie passou a ser difundida nos círculos intelectuais franceses. Àquela época,
profundas mudanças estavam em curso na Europa, tais como os impactos da difusão dos ideais
do liberalismo por meio do Iluminismo (LASKI, 1973), as transformações causadas pela
materialização da Revolução Industrial (HOBSBAWM, 1979) e a radicalização dos fatos da
Revolução Francesa, a transformação do modo de vida feudal para uma nova sociedade
industrial e urbana. No Brasil, a antropologia lançou suas bases por meio dos museus, na
segunda metade do século XIX (SCHWARCZ, 2001) e seu surgimento esteve intimamente
alinhado ao evolucionismo.
As mudanças afetavam, sociologicamente, todas as dimensões da vida social e no campo
científico os acontecimentos proporcionaram as condições para a elaboração da teoria da
evolução das espécies, com a publicação da obra do naturalista Charles Darwin em 1859. Essas
mudanças que ocorriam na sociedade – predominante na Europa –, exigiram uma nova
explicação da sociedade e uma mudança de paradigma que, conforme apontou André LeroiGourhan (1985) os pensadores já vinham laborando sobre uma nova teoria social.

27

Um exemplo de como o método já estava sendo pensado e elaborado está no prefácio de um livro de W. H. R.
Rivers, de 1909, - The Todas – no qual logo na introdução, o primeiro parágrafo informa que “It has been my
object in writing this book to make it, not merely a record of the customs and beliefs of a people, but also a
demonstration of anthropological method. The great need of anthropology at the present time is for more exact
method, not only in collecting material, but also in recording it, so that readers may be able to assign its proper
value to each fact, and may be provided with definite evidence which will enable them to estimate the probable
veraciousness and thoroughness of the record (p. VI).
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De 1749 até à data de sua morte, em 1788, Buffon escreve os trinta e seis
volumes da sua História Natural, onde movimenta com majestosa amplitude,
numa massa documental ainda instável, os dois problemas que irão inflamar
o século XIX: a situação zoológica do homem e o caráter vertiginoso das
épocas geológicas” (p. 15) e conclui a ideia “os trabalhos de Cuvier, de
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, de Lamarck, a epopeia de Boucher de Perthes,
o aparecimento de muitos antropólogos e pré-historiadores por toda Europa,
dão corpo à ciência que se constrói através das descobertas no fim do século,
tomando como base o evolucionismo de Charles Darwin, chegar a uma
síntese. É em 1859 que Darwin, à margem da corrente recém-nascida da
ciência pré-histórica, publica a Origem das Espécies. E é, na realidade, com
ele que o movimento esboçado com Buffon termina” (LEROI-GOURHAN,
1985, p. 15-16).

Ao longo de décadas, a antropologia esteve vinculada com a noção de evolucionismo e
baseada, fundamentalmente, em estudos comparativos. Como já apontado anteriormente,
Malinowski operou uma virada significativa no campo da pesquisa, elegendo a etnografia como
um elemento imprescindível para a verificação entre o que se diz e o que, de fato, os grupos
estudados fazem. Com isso, a autoridade antropológica – de pesquisador de campo – imperou
por décadas, até começar a entrar em declínio entre as décadas de 1950 e 1970, quando se
questionou sobre o verdadeiro objeto da antropologia e seu status de autoridade para falar sobre
os “outros”.
Entre as décadas de 1950 e 1970, a antropologia passou por uma “crise” que a conduziu
a um processo de mudança teórica. A pergunta central era a seguinte. Se o mundo está se
ocidentalizando e os povos “primitivos” ou “tribais” estão desaparecendo, logo o objeto da
antropologia desaparecerá e, como isso, o antropólogo e a antropologia desaparecerão? 28 O
quadro era favorável para que isso ocorresse, pois
em decorrência da crescente penetração de capital em áreas outrora distantes
e isoladas, as populações que constituíam tradicionalmente seu objeto de
estudo foram sendo progressivamente incorporadas aos mercados nacionais e
internacionais de trabalho. Como, em consequência, as suas próprias
pesquisas de campo os levaram a investigar problemáticas e contextos
similares aos de outras disciplinas, antropólogos começaram a se preocupar
com sua identidade profissional. Os mais pessimistas chegaram, inclusive, a
apregoar o fim da Antropologia. Outros tentaram indagar sobre qual seria a
contribuição definitiva de sua disciplina para o estudo de sociedades
contemporâneas que passaram, de forma talvez um tanto etnocêntrica, a
denominar de “sociedades complexas” (FELDMAN-BIANCO, 1987, p. 13).

28

Essa preocupação não era nova, aliás, ela foi assentada no primeiro parágrafo do prólogo da obra de Malinowski,
que ele denominou de “situação tristemente cômica, para não dizer trágica” e acompanhou a antropologia como
um espectro intangível.
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Se a penetração do capital nos mais longínquos lugares em relação ao epicentro da
industrialização e do capital financeiro significou, de certo modo, mudanças socioculturais
profundas em diferentes lugares e práticas de distintas sociedades, ao mesmo tempo, gerou as
condições de novas abordagens. Nesse movimento, a antropologia passou por mudanças de
enfoque e suas abordagens passaram a centrara-se sobre as classificadas “sociedades
complexas”. Esses contextos sociais aos quais a antropologia passou a se dedicar estavam
marcados pela lógica de uma nova classificação social, que viria a ser chamada por sociedade
global ou a globalização. E, nessa nova lógica social, os aportes teóricos das Ciências Sociais
passaram a enfocar os eventos de cunho macrossociológicos e seus efeitos microssociológicos.
Nesse contexto de mudanças econômicas, políticas e culturais, as migrações passaram a ser
tomadas como objetos de pesquisa e como reflexos desses processos sociais.
Nesse arcabouço é que está inserida migração haitiana, especialmente com seus fluxos
migratórios que levaram para fora do país centenas de milhares de pessoas a partir do final da
década de 1950 e, para analisá-la, os aportes teóricos da antropologia e da sociologia são, como
no passado, necessários para compreender seus efeitos ao longo do tempo e na
contemporaneidade. A minha escolha pela antropologia e a sociologia tem essa trajetória de
afinidade teórica dado o meu percurso formativo, em primeiro lugar e, em segundo, pelos
instrumentais teóricos e metodológicos que possibilitam as análises micro e macro de fatores
que envolvem a migração. Por ser uma migração caracterizada pela mobilidade e a fluidez de
suas redes migratórias, a pesquisa de campo itinerante se mostrou um recurso metodológico
assertivo para a coleta de dados.
1.5 – Pesquisa de campo itinerante: uma técnica associada ao método etnográfico para
análise da mobilidade haitiana
Como retratado no tópico anterior, a etnografia é um método que tem seu lugar de
destaque no âmbito das pesquisas sobre a dinâmica dos grupos ou culturas humanas. Ao longo
do desenvolvimento da antropologia, diferentes métodos foram elaborados, propostos, testados
e apresentaram seus resultados e sofreram suas críticas. Tradicionalmente, pesquisadores em
antropologia deslocavam-se de seus lugares, suas sociedades e permaneciam por longos
períodos, em média dois anos (LAPLANTINE, 2000; HANNERZ, 2003) junto a povos de
outros lugares, geralmente no continente africano, na Oceania, Ásia ou entre os nativos do
continente americano.
Com as mudanças que ocorreram no período pós-guerra (2ª guerra mundial) e buscando
compreender a dinâmica das sociedades contemporâneas, especialmente urbanas, surgiu a
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proposta da etnografia multissituada (MARCUS, 2001), uma variante do método etnográfico
clássico. Com esse método, a tarefa de pesquisador também se modificou e seu deslocamento
não era mais apenas de uma sociedade para outra, mas para múltiplos lugares.
Este tipo de pesquisa define para si um objeto de estudo que não pode
ser abordado etnograficamente se se permanece concentrado em uma
só localidade pesquisada intensamente. Muda e desenvolve uma
estratégia de pesquisa que reconhece os conceitos teóricos sobre o
macro e as narrativas sobre o sistema mundo, mas não depende deles
para delinear arquiteturas contextuais em que estão marcados os
sujeitos. Esta etnografia móvel toma trajetórias inesperadas ao seguir
formações culturais através e dentro de múltiplos lugares de atividades
que desestabilizam a distinção, por exemplo, entre modo de vida e
sistema (....), distinção a partir da qual se tem concebido múltiplas
etnografias (MARCUS, 2001, p. 111-112)29.
Na abordagem de Marcus, a proposta de pesquisa de campo multissituada tem como
foco as mudanças ocorridas com o advento do sistema mundo e relacionadas com as práticas e
“formações culturais” da pós-modernidade. Essas novas formações fazem parte de uma forma
de produção cultural e de identidades, de relações de poder, vida social dos grupos e das coisas,
signos, símbolos, metáforas, fluxos/mobilidades, hibridização/crioulização (HANNERZ, 1987;
1997), economia, política, ciência, religião, cinema, mídia, consumo etc. Esse método trata
então, de abordagens etnográficas e não apenas de uma etnografia. Na sua visão, “os estudos
de migração são, talvez, o gênero de pesquisa contemporânea mais usual para essa forma de
etnografia multilocal” (ibid. p. 118).
Apesar desse artigo ser considerado um marco inovador – e o é pelo registro teórico da
escrita sobre o tema –, essa noção não é compartilhada por todos no meio antropológico.
Argumentos há de que a prática multilocal na pesquisa antropológica já estava presente desde
a elaboração da etnografia, como quando Malinowski, por exemplo, percorreu o arquipélago
Trobriand (Papua-Nova Guiné) com a sua pesquisa sobre o sistema de trocas do povo local –
trobriandeses –, o Kula, baseado na troca de braceletes por conchas. A contribuição do método
multissituado reside na sua aplicabilidade aos estudos migratórios. A inovação pode ser
considerada como uma publicação ou exposição de uma proposta metodológica, mas não,
essencialmente, como prática de pesquisa, quando estudos de campo já haviam sido realizados
em estudos bilocais.
Então, isso pode ser, que, quando a concepção de trabalho de campo
multissituado – estando lá ... e lá ... e lá! – propagada mais consistentemente
por George Marcus (1986, 1995) [sic] o primeiro a ganhar profundo
29

Tradução minha.
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reconhecimento na antropologia nos últimos anos do século 20, isso não foi
real ou tão inteiramente inovador”. (HANNERZ, 2003, p. 202)30.

A crítica de Hannerz não é contra a validade do método, mas especialmente em relação
ao título do artigo de Marcus, que anuncia o “surgimento da etnografia multilocal” e argumenta
que suas pesquisas, assim como mesmo a de alguns clássicos da antropologia e, como exemplo
especial, os trabalhos de um grupo de pesquisador da universidade de Estocolmo, são todas
multilocais. O fato é, para além dos debates teóricos, o método multilocal foi apresentado ao
público e sua aplicabilidade estava – e está – em consonância com o advento das transformações
sociais ocorridas nas últimas décadas do século XX, como a globalização e a divisão
internacional do trabalho e os novos fluxos migratórios.
Mesmo que essa modalidade de pesquisa de campo já se encontrasse em evidência há
mais de duas décadas, quando iniciei meus estudos sobre a mobilidade haitiana para e pelo
Brasil, com o intuito de analisar as estratégias e a maneira como os indivíduos se deslocavam
pelo espaço geográfico brasileiro, as referências sobre o emprego dessa metodologia ainda eram
escassos no âmbito dos estudos sobre migração31. Diante desse quadro metodológico e pela
maneira como a pesquisa foi se desenvolvendo, busquei aplicar uma metodologia que fosse
capaz de corresponder às minhas expectativas de compreender partes do processo da
mobilidade haitiana por meio de seus itinerários migratórios.
Era perceptível que entre o Haiti e o Brasil havia se estabelecido um campo migratório
e a migração entre esses dois países estava diretamente vinculada a acontecimentos de ordem
macrossociológica. Mesmo já tendo realizado viagens de pesquisa a diferentes realidades
sociais pelos percursos migratórios haitianos, delimitado e observado diferentes objetos de
análise em outros projetos de pesquisa. Com a minha admissão para o doutorado uma
necessidade se tornou clara. A urgência para delimitar o objeto da pesquisa a ser realizada e,
desse modo, segui-lo nos itinerários da migração. Delimitei como objeto da análise as redes
familiares, com foco sobre as estratégias dos sujeitos no processo de mobilidade. À maneira
que eu me deslocava, observava e coletava dados, confrontava-os com leituras teóricas e os
problematizava por meio de reflexões analíticas. Desse modo, mais se tornava nítida a
importância de relacionar a migração com o espaço social transnacional haitiano e sua relação

30

Tradução minha.
Isso não quer dizer que pesquisadores não se deslocassem pelo espaço para realizarem suas pesquisas, mas
conceitualmente os trabalhos eram parcos. A realidade hoje já é diferente e alguns trabalhos já recorrem a esse
método. Num artigo sobre a busca por “ferramentas metodológicas” (VETORASSI e DIAS, 2017) expressam a
importância desse método, porém sem oferecer inovação ou aplicação. Em um artigo também assinado por mim
(COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINBUIBA, 2017), tentamos expressar a aplicação desse método numa
variante que denominamos pesquisa de campo ou etnografia itinerante. Aqui a retomo para aprofundá-la.
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com as redes familiares e isso apontava para um processo de expansão do campo de atuação
dessas redes.
Assim, ao me deslocar de um lugar a outro, seguindo os itinerários da mobilidade
haitiana, realizando entrevistas e coletando dados, eu estava realizando uma pesquisa sob a
égide do método multilocal, contudo, passei a classificar o meu trabalho como pesquisa de
campo itinerante – etnografia itinerante –, um recurso metodológico para o desenvolvimento
deste estudo. Isso não era uma inovação do método da pesquisa de campo ou o conceito de
etnografia, todavia procurei inovar a maneira de pesquisar a mobilidade haitiana para o Brasil
por meio do meu deslocamento ao seguir o objeto da análise que estava, ao mesmo tempo, em
um ou mais lugares e também em movimento. Desse modo, o objeto observado eram as redes
familiares haitianas no processo migratório para o Brasil e como elas contribuíam para o
processo de ampliação do espaço social transnacional haitiano. Realizar a pesquisa de campo
de modo itinerante justifica-se porque o objeto estava em diferentes lugares e, ao mesmo tempo,
em mobilidade.
Assim, pesquisa de campo itinerante se mostrou uma técnica de pesquisa útil, derivada
do método etnográfico e uma forma de observar um objeto em diferentes realidades sociais. Na
sua definição, a pesquisa de campo itinerante é uma técnica que consiste em uma abordagem
com objetivo de seguir de um ou mais objetos de análise, expresso como uma categoria ou
conceito e que esteja presente em uma ou mais realidades sociais, que seja objeto ou pessoa.
Aplicada a um grupo humano, segue-se uma categoria de pessoa pelo fato de focar apenas um
grupo específico de indivíduos, identificados por meio de critérios definidos – língua, etnia,
origem geográfica nacional ou regional, religiosidade, ou qualquer prática social coletiva – em
diferentes lugares ou realidades socioculturais. O objeto que se busca são as práticas sociais dos
sujeitos.
No caso desta tese, o objeto não são as pessoas, mas suas instituições e práticas sociais
no processo de mobilidade – a migração em si, as estratégias de mobilidade, a organização das
redes familiares, os laços de parentesco, as obrigações morais, os recursos empregados na
migração, a importância e conformação do espaço social, os aspectos transnacionais da
migração e tudo o que diz respeito à sua consolidação e ampliação. Essa distinção se faz
necessária para estabelecer a diferença entre as pessoas e o que elas fazem, para evitar a
essencialização, a reificação do grupo enquanto categoria e suas práticas socioculturais.
Ao se desenvolver e empregar essa técnica de pesquisa, o objetivo foi triplo, primeiro o
de mapear e compreender as estratégias de mobilidades dos sujeitos, segundo, verificar se havia
uma interferência e relevância das famílias nesse processo e, terceiro, como essa mobilidade
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contribuía para a consolidação do Brasil como uma nova base da migração haitiana e para a
ampliação do espaço social transnacional haitiano. A minha itinerância por diferentes realidades
sociais da migração haitiana justificou-se pelo fato de ter verificado uma regularidade em
relação ao objeto da tese, qual seja, a presença das redes familiares e suas práticas sociais no
processo de ampliação do espaço social transnacional haitiano. Percorri itinerários e,
independentemente do lugar por onde estive, do tempo em que permaneci e do número de
interlocutores com quem conversei, o foco da pesquisa foi as redes familiares, suas estratégias
de mobilidade e como isso estava relacionado com o processo de ampliação do ESTH.
Do ponto de vista analítico desta pesquisa, o grupo social é definido pela categoria
haitiano. A importância disso é que, ao longo da pesquisa houve uma polissemia sociológica
dos interlocutores haitianos, e essa polissemia é de ordem de gênero (homem/mulher), faixa
etária (crianças/jovens/adultos/idosos), grau de escolaridade (desde a pessoa ágrafa até a pósgraduação), de origem (rural, urbano, do Haiti, de origem haitiana mas nascidos em outros
países) de classe social (média e pobre), religião (voduísta, católica, protestante, agnóstica),
estado civil (solteiros, casados, divorciados, vivendo em concumbinato...), racial (negro,
mulato32, wouj ‘vermelho’ etc.).
Um exemplo dessa heterogeneidade é a origem dos interlocutores dessa pesquisa. Num
levantamento que realizei sobre a cidade de nascimento, utilizei como fonte o passaporte. Esses
dados documentais foram obtidos por meio do projeto anteriormente mencionado. Para além
do ensino da língua portuguesa, o projeto desenvolve diferentes trabalhos em benefício dos
haitianos, dentre eles um serviço equivalente a uma assessoria consular, com a renovação de
passaportes. Essa atividade é reconhecida pela embaixada haitiana e os formulários são
enviados sob autorização do Primeiro Secretário, responsável pelo Serviço Consular. As taxas
são pagas diretamente pelos interessados na conta da embaixada haitiana, no Banco do Brasil.
O projeto assessora na organização do dossiê, no preenchimento dos formulários, envio do
dossiê pelo serviço postal, recebimento e devolução, tudo gratuitamente. Esse trabalho é
realizado desde 2012 e até o mês de outubro de 2018, foram renovados 360 passaportes. Por
gerar um arquivo com diferentes informações – como forma de memória e, principalmente,
segurança preventiva na realização dos serviços –, esses dados revelaram uma heterogeneidade
de origens.
No total dos 360 documentos foram encontradas 60 cidades como lugar de nascimento.
Se levássemos isso para uma abordagem estatística teríamos uma média de 6 indivíduos para
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Essa categoria, apesar de haver conotação pejorativa no contexto brasileiro, entre haitianos e haitianas é encarada
com “naturalidade”. Os mulatos são considerados, desde a independência, uma elite.
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cada 1 lugar de nascimento. Não segui esse raciocínio e o que fiz foi verificar as cidades de
origem e localizar no mapa do Haiti. Predominou o departamento (estado) de Artibonite como
principal região. Em seguida fiz um levantamento das 10 cidades que mais apareciam,
primeiramente pelo quantitativo de cada cidade origem, numa ordem de grandeza do maior para
o menor. Desse modo, entre essas 10 cidades encontravam-se 226 pessoas. Em seguida, tracei
uma relação dessas cidades e depois transformei os dados na forma de gráfico, com a
distribuição em percentual e o resultado foi o seguinte.

Tabela 1: Orignes por passaporte
Cidades
Gonaïves
Dessalines
L'Estère
Plaisance
Pilate
Port-au-Prince
St. Michel-de-l'Attalaye
Plaine-du-Nord
Crois-des-Bouquets
Aquin
Total
Fonte: Pesquisa de campo

St. Michel-del'Attalaye
3%

Quantidade
84
48
42
15
10
6
6
5
5
5
226

Plaine-du-Nord
2%

Crois-des-Bouquets
2%

Aquin
2%

Port-au-Prince
3%
Pilate
4%

Gonaïves
37%

Plaisance
7%

L'Estère
19%

Dessalines
21%

10 principais lugares de nascimento segundo documento pessoal
Total de pessoas: 226

Gráfico 1: Principais lugares de nascimento de haitianos residentes em Porto Velho.
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.
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Nesse universo de 360 documentos tabulados, a distribuição apresentou um quadro
significativo. Desse total, as pessoas eram originárias de 60 lugares e deles, 5 locais, ou 8% do
total são locais de nascimento de 199 pessoas, o que representa 55% do total delas. Essas 5
localidades ficam em um único departamento, Artibonite, cuja capital é Gonaïves, também
conhecida “a cidade da independência”. Ademais, 50% dos passaportes tinham sido renovados
na República Dominicana. Esses dados oferecem elementos para algumas inferências.
Primeiramente, não se pode tomar a origem, via de regra, como o local de residência dos sujeitos
no momento de sua emigração, pois há uma intensa mobilidade de pessoas dentro do Haiti33.
Por outro lado, essas informações devem ser levadas em consideração em relação às
redes familiares, porque o vínculo com o lugar de nascimento é um recurso no processo da
mobilidade, seja no trajeto ou no destino, momento de estabelecer as redes de amizade e aliança.
Outro dado importante é a experiência migratória dessas pessoas, o que contribui para reforçar
a tese de que se trata de uma migração de caráter heterogêneo. Como me confidenciou um rapaz
em uma conversa sobre a relação entre um provérbio e os segredos. O provérbio diz je wè,
bouch pè (olho vê, boca teme), que equivale no Brasil ao dito popular “boca fechada não entra
mosca” ou “quem conversa demais dá bom dia a cavalo”. “A gente não confia muito em quem
não é do mesmo lugar da gente, mesmo se for um haitiano, mas se ele nasceu em outro lugar
não podemos falar tudo” (Paul, Porto Velho, agosto de 2018).
Além dos dados conseguidos a partir da pesquisa de campo em Porto Velho, o recurso
da itinerância foi importante para confrontar esses dados com outras realidades sociais da
migração no espaço brasileiro. A heterogeneidade de origens no Haiti apareceu em todos os
lugares, contudo verifiquei que havia uma presença relevante de redes de pessoas provenientes
da região de Artibonite, uma região importante no país por ser o local onde Jean-Jacques
Dessalines declarou a independência em 1804 e, também, pela produção de arroz34. Ao fazer
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Para quem chega ao Haiti pela primeira vez a imagem é, de certa forma, impactante pelo frenesi do movimento,
dos sons das vozes, motos, carros, música, buzinas, o comércio nas ruas, as pessoas em um vai e vem constantes.
Sobre a condição e movimento (pessoas, coisas, espíritos), um trabalho é relevante e esclarecedor (BULAMAH,
2015). Ademais, em sua dissertação de mestrado (BULAMAH, 2013), o primeiro capítulo é dedicado as relações
de parentesco e família e se discute, dentre outros aspectos, a noção de reciprocidade, permeada por essas relações
que envolvem a família. Essa reciprocidade encontra eco na migração com o que discuto sobre o princípio da ajuda
mútua. Ainda sobre o movimento interno no Haiti, Cédric Audebert (2017) aponta que a mobilidade se intensificou
devido aos eventos chamados “desastres naturais” como furacões de 2004 e 2008 e o terremoto de 2010.
34
Uma das referências históricas de Artibonite para o Haiti é ter sido uma região produtora de arroz – atualmente
em menor escala. Numa troca de correspondência, fui interpelado por Georges E. Fouron, se havia alguma relação
dessa presença de Artibonite com o fato do desmantelamento da produção de Arroz na região. Passei a verificar
isso e encontrei pessoas que suas famílias eram produtoras e elas disseram que não era mais possível continuar
com a lavoura. Alguns alegaram, sem comprovação, que houve destruição das plantações por parte dos Estados
Unidos, com o uso de avião que jogava uma substância que destruía a plantação. Sobre a importância do arroz
para esta região ver (LOUIDOR, 2013; SANTIAGO, 2013).
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uso do recurso metodológico da pesquisa de campo itinerante pude perceber as regularidades,
tais como a presença das redes migratórias (família, amigos e intermediários), a migração como
um projeto familiar, a obrigação e preocupação em ajudar a família; e as singularidades dessa
migração, isto é, a maneira idiossincrásica de como aquilo que é regular se manifesta e é
vivenciado pelos sujeitos em mobilidade ou vinculados à migração.
No caso deste estudo, com o objetivo de compreender partes da operacionalidade da
mobilidade de haitianos e haitianas, a tarefa foi a de seguir os itinerários dos sujeitos por
diferentes realidades socioculturais e buscar as relações desse movimento singular com o todo.
Realizei observações das relações microssociológicas e como elas se relacionam com o
macrossocial, da dimensão do local ou uma particularidade com o global. Essa mobilidade me
possibilitou conversar com diferentes interlocutores e gerou um arquivo – entrevistas, fotos,
filmes, questionários – do qual as informações e argumentos foram retirados e analisados e
aparecem ao longo do texto, nos exemplos, argumentos e análises. Nessa modalidade, a
mobilidade do sujeito pesquisador estabeleceu interlocução com uma interconexão de lugares
e pessoas. Ao mesmo tempo, percebi que havia, também, uma interconexão entre pessoas e
instituições com os quais as pessoas em mobilidade o tempo todo mantêm relações. Estou
convicto que só pude perceber essas interconexões porque realizei a pesquisa itinerante, do
mesmo modo que considero que se houvesse me limitado a apenas a realizar a pesquisa de
campo em apenas um lugar os resultados seriam diferentes dos que aqui seguem.
A técnica pesquisa de campo itinerante desenvolvida nesta tese conta com um conjunto
de outras e diferentes técnicas: extensiva, exploratória e descritiva, com tempo de observação
relativamente curto nos lugares – desde visitas de pesquisa de curta duração (1 semana) e
períodos mais longos de alguns meses (no Haiti) e anos (como em Porto Velho). Para fins
analíticos, dentre as cidades visitadas ao longo da pesquisa algumas serão privilegiadas em
relação a outras nos relatos e o motivo disso se dá pelo fato de que os períodos mais curtos de
observação são levados em conta para afirmações de cunho mais generalistas. Por outro lado,
mesmo nos locais em que o tempo de permanência foi curto, um dia por exemplo, há
informações que aparecem, pois nesses casos o que se considera não é uma abordagem
etnográfica do lugar ou uma etnografia da vida cotidiana, mas como determinadas práticas e
instituições se mostraram regulares no processo da mobilidade. Cada lugar era uma continuação
da pesquisa, pois eu reencontrava meus interlocutores. O lugar era outro, mas os sujeitos eram
os mesmos, na maioria dos casos. Além do reencontro, eu conhecia outros haitianos e haitianas
que se relacionavam com os que já eram meus conhecidos. O objeto da pesquisa, desse modo,
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está em mais de um lugar e leva em consideração o sistema mundo do capitalismo global numa
perspectiva macrossociológica em contraste com a microrrealidade.
Desse modo, as mediações socioculturais praticadas pelos interlocutores deste trabalho
se dão em várias cidades e lugares – diferentes realidades sociais –, as quais formam um quadro
vivo da mobilidade por diferentes espaços nacionais e em conexão – e interconectadas – com
um espaço social transnacional. Os itinerários da mobilidade de haitianos pelo Brasil e no
exterior configuram-se como uma rede de pontos de interconexão entre os sujeitos em seus
processos de deslocamentos, os quais alguns fazem parte desta análise, como Santiago do Chile
e cidades da República Dominicana e do Haiti. Assim, a pesquisa de campo itinerante segue as
pessoas e, consequentemente, seus itinerários, e a observação incide sobre as práticas e
mediações sociais delas no tempo e no espaço circunscrita à migração. O objeto são as
estratégias das redes familiares, os efeitos da mobilidade sobre os projetos migratórios e sua
relação com a formação e ampliação do ESTH.
Assim, pelo contato corpo a corpo, face a face que desenvolvi ao longo dos anos na
pesquisa e em paralelo com as diferentes técnicas e métodos de pesquisa, privilegiei as pessoas
e os diálogos, de acordo com os critérios éticos da pesquisa. A situação do campo foi propícia
para essa tomada de decisão, pois desde o início a interlocução foi uma prática considerada
mais assertiva. Observar, ouvir, tomar notas, conversar com os interlocutores, perguntar,
responder perguntas, traduzir documentos foram ações que a pesquisa de campo participante
proporcionou e foi isso que possibilitou ter acesso a informações e dados. Essas ações foram
realizadas tanto em Porto Velho quanto em outras cidades, perfazendo um campo itinerante.
1.6 – O quadro da pesquisa de campo itinerante
Em Porto Velho, os primeiros haitianos chegaram no começo de 2011, motivados por
promessas de trabalho nos canteiros de obras das usinas de Santo Antônio35 e Jirau36
(COTINGUIBA, 2014), todavia, ao longo de um ano não houve contratação desses imigrantes
nas referidas usinas. Foi a partir do início de 2012 que as contratações ocorreram. Até meados
de 2015, havia um quantitativo de aproximadamente 2.500 haitianos na cidade, contudo, devido
às demissões realizadas pelas empresas construtoras das usinas, gradativamente assistiu-se à
Por intermédio da então Secretaria de Estado de Assistência Social de Rondônia – SEAS-RO – foram abertas
100 vagas de trabalho para haitianos – todos homens – para serem contratados para trabalharem nos canteiros de
obras da Usina Santo Antônio. Desses 4 não passaram nos testes ou exames (desconheço os motivos) e 96
ingressaram.
36
Os primeiros haitianos foram contratados somente no começo de 2012, para trabalharem no canteiro de obras
da Usina de Santo Antônio e, em Jirau, isso ocorreu um ano depois da chegada dos primeiros grupos. No caso de
Jirau, em uma das empresas – Jmalucelli – que operou no canteiro de obras de Jirau, o quantitativo de haitianos
foi de 295, o que representou 5,44% do total de todo o efetivo da empresa na obra, de acordo com informações
fornecidas em primeira mão pela própria empresa.
35
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evasão dessas pessoas em direção a outras regiões, tais como Cuiabá, São Paulo, Curitiba,
Santiago do Chile e em direção aos Estados Unidos. Desde 2012, percebi que havia uma
multiplicidade de lugares com a presença de haitianos e comecei me deslocar para lugares em
diferentes regiões, com o intuito de tentar captar parte dos processos sociais dessa mobilidade.
Além de Porto Velho, as primeiras cidades onde estive foram Rio Branco, Brasileia e
Epitaciolândia, todas no estado do Acre, em janeiro de 2012. A partir de então, outras cidades
passaram a fazer parte do itinerário da pesquisa, condicionado à presença de haitianos, ora para
discutir sobre o assunto com redes de acolhimento da Sociedade Civil (igreja católica e
militantes dos direitos sociais) e, também, com encontros acadêmicos. No total, a pesquisa de
campo itinerante levou-me a dezenas de cidades. Nessa itinerância, tive a oportunidade de
conhecer pesquisadores, agentes de governos federal, estaduais e municipais, militantes de
movimentos em defesa dos direitos sociais, leigos e religiosos(as) envolvidos com trabalhos de
acolhida e ajuda humanitária a imigrantes, haitianos e haitianas membros de associações e de
igrejas, estudantes, trabalhadores, crianças e adultos em processo de mobilidade.
Nessas locomoções ou itinerâncias, observei e ouvi interlocutores sobre suas práticas
socioculturais, religiosas, relações de trabalho, projetos autônomos, educação escolar, condição
do status jurídico, projetos familiares, projetos migratórios, planos e estratégias de mobilidade,
dentre outras atividades.
Quadro 1 – Lugares da pesquisa de campo itinerante
Cidade
1.
Porto Velho
2.
Rio Branco
3.
Brasileia
4.
Epitaciolândia
5.
Assis Brasil
6.
Manaus

Estado/país
Rondônia
Acre
Acre
Acre
Acre
Amazonas

Tempo
7 anos
4 dias
10 dias
10 dias
2 dias
5 dias

7.
8.

Macapá
Brasília

Amapá
Distrito Federal

3 dias
7 dias

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Maceió
Fortaleza
Cuiabá
São Paulo
Campinas
Cabreúva
Curitiba
Pinhais
Pato Branco

Alagoas
Ceará
Mato Grosso
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Paraná
Paraná
Paraná

4 dias
4 dias
20 dias
10 dias
10 dias
2 dias
12 dias
2 dias
6 dias

18.
19.

Foz do Iguaçu
Chapecó

Paraná
Santa Catarina

4 dias
10 dias

Objetivo
Etnografia
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
Seminário Univ.
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
Seminário Univ.
Seminário Univ.
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq. Itinerante
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
Pesq. Itinerante
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
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20.
21.

Nova Erechin
Florianópolis

Santa Catarina
Santa Catarina

2 dias
8 dias

Pesq. Itinerante
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
22.
Balneário Camboriú
Santa Catarina
2 dias
Pesq. Itinerante
23.
Itajaí
Santa Catarina
2 dias
Pesq. Itinerante
24.
Navegantes
Santa Catarina
2 dias
Pesq. Itinerante
25.
Xaxim
Santa Catarina
1 dias
Pesq. Itinerante
26.
Balneário Piçarras
Santa Catarina
2 dias
Pesq. Itinerante
27.
Encantado
Rio Grande do Sul
1 dia
Pesq. Itinerante
28.
Lajeado
Rio Grande do Sul
2 dias
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
29.
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
6 dias
Pesq.
Itinerante.
Seminário Univ.
30.
Iñapari
Peru
2 dias
Pesq. Itinerante
31.
Cobija
Bolívia
4 dias
Pesq. Itinerante
32.
Santiago de Chile
Chile
7 dias
Pesq. Itinerante
33.
Port-au-Prince
Haïti
6 dias
Pesq. Itinerante
34.
Cap-Haïtienne
Haïti
3 dias
Pesq. Itinerante
35.
Trou-du-Nord
Haïti
1 dia
Pesq. Itinerante
36.
Milot
Haïti
1 dia
Pesq. Itinerante
37.
Gonaïves
Haïti
4 dias
Pesq. Itinerante
38.
Delmas
Haïti
6 dias
Pesq. Itinerante
39.
Tabarre
Haïti
1 dia
Pesq. Itinerante
40.
Môle-St-Nicolas
Haïti
2 dias
Pesq. Itinerante
41.
St-Louis-de-Nord
Haïti
1 dia
Pesq. Itinerante
42.
Pétion Ville
Haïti
6 dias
Pesq. Itinerante
43.
Port-de-Paix
Haïti
3 meses
Pesq. Itinerante
44.
Barahona
República Dominicana
7 dias
Pesq. Itinerante
45.
Paraiso
República Dominicana
1 dia
Pesq. Itinerante
46.
Pedernales
República Dominicana
2 dias
Pesq. Itinerante
47.
Santo Domingo
República Dominicana
4 dias
Pesq. Itinerante
48.
Santiago de los Caballeros
República Dominicana
1 dia
Pesq. Itinerante
49.
Jimaní
República Dominicana
1 dia
Pesq. Itinerante
50.
Dajabón
República Dominicana
1 dia
Pesq. Itinerante
Fonte: Pesquisa de campo. Observatório das Migrações em Rondônia (OBMIGRON).

O quadro 1 – na forma ilustrada – indica as incursões a diferentes lugares cujos objetivos
exclusivos foram dois, um no âmbito da participação em eventos/encontros científicos/debates
sobre a migração haitiana no Brasil e o outro para observações e entrevistas com interlocutores
haitianos e representantes de instituições envolvidas com essa migração. Essas atividades
ocorreram entre janeiro de 2012 até 2018, somadas àquelas que já se encontravam em atividade
na cidade de Porto Velho.
O quadro 1 ilustra, assim, um campo formado por diferentes lugares/cidades, os quais
são classificados como realidades sociais. As análises mais intensivas foram realizadas em
três localidades diferentes. A primeira tem a cidade de Porto Velho como locus principal da
pesquisa, onde resido, desenvolvo projetos em prol de imigrantes, especialmente haitianos. A
segunda foi na região de tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru, no estado do Acre –
especialmente na cidade de Brasileia –, por onde passaram quase 50% (37.864) do total de
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haitianos e haitianas que entraram no país (85.084) até o final de 2015 – 37.864, governo do
Acre e 39.150, Secretaria Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiro – SINCRE
(COTINGUIBA e COTINGUIBA-PIMENTEL, 2017). A tabela 6, mais adiante, revela a
movimentação de haitianos e de pessoas de outros países pela tríplice fronteira. A terceira foi
a cidade de Port-de-Paix, no Haiti, onde permaneci baseado por quase quatro meses para a
realização de pesquisa de campo – complementada por visitas de pesquisa que realizei em
outras cidades do país e da República Dominicana. As demais localidades têm sua
contribuição na pesquisa pelo fato de que, nos lugares acima indicados, formou-se uma
polifonia e pude realizar entrevistas, discutir assuntos relativos à mobilidade haitiana e receber
críticas, o que criou um contexto favorável para melhor compreender esse movimento
migratório.
A partir da pesquisa iniciada em Porto Velho, em 2011, estabeleci ao longo de sua
duração um sistema de comunicação e diálogo com trocas de informações com as pessoas em
diferentes realidades sociais. Desse modo, o deslocamento na pesquisa que passou a fazer
parte da vivência etnográfica itinerante me fez também, um migrante. A partir dessa
itinerância de pesquisa, o contato com grupos de pessoas envolvidas no trabalho de
interlocução com os haitianos, assim como com instituições envolvidas com essa mobilidade
foi profícuo. Nos lugares e cidades onde estive pude observar as práticas e mediações
socioculturais no processo de construção de associações, mediação social para
empregabilidade e seus ramos de atividades empreendedoras, religiosidade, moradia,
escolarização.
Essas pessoas e instituições envolvidas com trabalhos em prol de imigrantes – dentre
os quais estão os haitianos e haitianas – tiveram uma importância fundamental em diferentes
lugares. Em muitos casos, antes de ir a uma cidade, o contato era estabelecido de antemão e,
desse modo, muitas informações foram conseguidas por meio dessas parcerias. Essas pessoas
e instituições foram – e muitas ainda são – interlocutores no processo de mediação social dos
haitianos e haitianas em diferentes lugares. Essa mediação social tem sido importante para
intermediar com os processos de entrada de crianças e jovens no sistema educativo, em
conhecer a língua falada no Brasil, tradições, situar-se geograficamente, compreender parte
do sistema econômico, das relações trabalhistas, das leis.
Foi nesses contextos sociais e físicos que a pesquisa foi desenvolvida, de modo que
possibilitou uma melhor aproximação com os imigrantes e, também, com os interlocutores
envolvidos nesse processo. A imagem abaixo reflete, de modo simbólico, um quadro geral do
processo de mobilidade em que a pesquisa se desenvolveu ao longo dos anos.
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Figura 1: Lugares do itinerário da pesquisa de campo itinerante no Brasil.
Fonte: Pesquisa de campo. OBMIGRON. MIMCAMB. Adaptação minha.

A figura 1 mostra a espacialidade percorrida no Brasil ao longo do desenvolvimento da
pesquisa, a itinerância em busca de dados. Essa itinerância foi fundamental, pois foi por meio
dela que a percepção a respeito das redes familiares e suas interconexões se estabeleceu. Nessas
interconexões encontram-se os indivíduos, os quais se estabelecem em diferentes realidades
sociais, por elas transitam, trabalham, desenvolvem suas práticas socioculturais e circulam pelo
espaço e fazem coisas e informações circularem. Isso denota uma prática de mobilidade
diferente de outrora, quando os grupos, geralmente, se deslocavam e se estabeleciam nos
lugares.
Essa mesma técnica foi empregada quando da pesquisa de campo realizada no Haiti e
na República Dominicana. Por meio da pesquisa de campo itinerante foi possível realizar
entrevistas e observações em algumas cidades da região norte e noroeste do Haiti, como se pode
notar na figura 2, a seguir. Durante quase 4 meses em que permaneci no Haiti, o foco principal
de minhas observações eram dois pontos, as estratégias das redes familiares na mobilidade e os
efeitos da migração sobre a origem.
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Figura 2: Lugares percorridos na pesquisa de campo itinerante no Haiti.
Fontes: Da imagem www.geomapas.com.br. Pesquisa campo. OBMIGRON. MIMCAB.

Essa etapa da pesquisa de campo itinerante foi de fundamental importância, pois foi
possível perceber alguns aspectos dos efeitos da migração sobre a origem. Dentre os aspectos,
pude verificar uma pista que eu já seguia, qual seja, a intrínseca relação existente entre a
migração, a família e, consequentemente, a sociedade. A família é, ao mesmo tempo, a
instituição social por excelência beneficiada e que sofre consequências desagregadoras37. Os
benefícios são, principalmente, de ordem material, com os recursos advindos dos emigrados
para alimentação, moradia, estudos, migração de outros membros familiares etc. As
consequências desagregadoras são causadas pela separação dos membros familiares, os gastos
dispendidos etc. Sobre os efeitos da migração retornaremos mais adiante, especialmente quando
for abordada a questão do envio de remessas.
A migração tem coisas boas e coisas ruins e boas. O lado bom é que ela
é fonte de ajuda e tudo aquilo que você já sabe. Mas tem um outro lado,
ela não é só benefício, ela causa problemas. Um problema é que quando
um pai vai para o estrangeiro os filhos ficam, a família fica. Há muitas
crianças abandonadas (Pierre, Porto Príncipe, março de 2018)
37

Um dos efeitos desagregadores pode ser notado numa expressão circunscrita à cosmovisão da migração que diz
chèche lavi miyò, detwi lavi = procurar uma vida melhor, destruir a vida. Essa sentença geralmente é pronunciada
quando alguém que aletranje morre. Partiu para buscar algo melhor para si e, principalmente, a família e, como
consequência, encontrou a morte. Nesses casos, a morte não apenas causa um desfalque de um membro do grupo
que ajuda a família, mas também gera gastos com velório e, às vezes, traslado do corpo, além da carga emocional.
De acordo com a tradição haitiana, dentre os eventos mais importantes para uma pessoa, o casamento e o velório
tem lugar de centralidade. Na migração, esses eventos são observados, porém de acordo com as condições de onde
se encontram e seus recursos financeiros. Este é um estudo que, a meu ver, ainda está por ser feito no Brasil e
quiçá no ESTH.
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A visão de Pierre pode não corresponder parcialmente com a realidade. Há dois detalhes
importantes nisso. O primeiro é que em relação às crianças que ficam, isso é um fato e
praticamente um tabu38. Exemplos disso foi um local que vi em Môle-St-Nicolas, um
equivalente a um “orfanato”, mas por estar acompanhado da equipe da universidade não pude
visitar, mas obtive informações de que se tratava de um lugar para crianças “sem família”. Em
Port-de-Paix os “meninos de rua” eram a preocupação de um jovem estudante de sociologia
que estava desenvolvendo uma pesquisa sobre o assunto e tentando verificar a relação entre eles
e a migração. O segundo detalhe na fala do meu interlocutor é que o que talvez ele não tenha
atentado é para o fato de que a família haitiana não se resume à maneira de viverem juntos sob
um mesmo teto.
É uma família que os estudos contemporâneos têm chamado de “família transnacional”
(TORRALBO, 2017), caracterizada pela permanência da instituição, porém sem
necessariamente viverem juntos. Encontrei alguns casos com essa característica, como um
jovem de mais de 20 anos, de Port-de-Paix que não encontrava seu pai havia mais de 10 anos
e, contudo, se falavam frequentemente e o pai enviava remessas para os cuidados da família.
Outro caso é que será analisado na última seção, do jovem Jean Charles, que em sua entrevista
me disse que sua referência era a sua mãe, porque seu pai ele quase não tivera contato ao longo
de sua vida, devido ao fato de ser um migrante (Bahamas, República Dominicana e atualmente
no Chile), mas o contato e os cuidados são mantidos (com sua presença no casamento do filho,
agendado para março de 2019).
Em relação à mobilidade, a migração haitiana é um processo histórico e tem como
destino diferentes territórios nacionais, o que fez com que essa migração construísse um espaço
social transnacional haitiano. Dentre os diferentes lugares ou realidades sociais que constituem
esse espaço social transnacional, a República Dominicana é um dos mais antigos, com um
histórico da presença haitiana marcada por momentos de aproximações e, principalmente,
tensões e conflitos. Ao longo da pesquisa de campo itinerante, a República Dominicana foi um
lugar onde realizei observações, na tentativa de compreender como as trajetórias são
arquitetadas e como os sujeitos fazem uso dos recursos disponíveis para relativa permanência
e trânsito para outros lugares, inclusive o Brasil. No segundo levantamento sobre a migração
apresentada pelo governo dominicano, realizada em 2017 e publicada em abril de 2018, os
38

As crianças que ficam para trás quando os pais emigram têm destinos variados. Se a família tem condições elas
podem ficar na companhia de alguém da família, tio ou tia, avós, ou os padrinhos. Outras, no entanto, ficam com
vizinhos ou, quando morrem os protetores, correm o risco de ficarem sozinhas. No passado elas podiam se tornar
algo como um “servo doméstico”, sob a categoria restavèk (ficar com). Essa prática é proibida por lei atualmente
no Haiti, mas a tradição é conhecida.
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haitianos aparecem como a nacionalidade com maior representação (497.825 pessoas) – 87,2%
–, perante os demais imigrantes presentes no país (ENI, 2018, p. 10).

Figura 3: Lugares percorridos na pesquisa de campo itinerante na República Dominicana.
Fonte do mapa: www.geomapas.com.br Adequação minha. Pesquisa de campo.

Entre os meses de janeiro e abril de 2018, realizei viagens para observação participante
e entrevistas não dirigidas em algumas cidades dominicanas, apontadas na imagem 3, com o
objetivo de compreender aspectos fronteiriços, relações conflituosas, etnicidade e o uso que as
redes de haitianos e haitianas fazem do espaço territorial dominicano para migrarem para outros
lugares. As observações e entrevistas mostraram, dentre outros aspectos, que a República
Dominicana faz parte, num tempo relativamente longo, da construção do espaço social
transnacional haitiano. Em relação à importância do país no processo de formação do ESTH e
a descrição desse campo, a discussão será retomada mais adiante, na seção 3, nos itens 3.2 e
3.6, respectivamente. A importância da pesquisa de campo itinerante ter se estendido até à
República Dominicana foi fundamental para entender parte do trajeto da imigração haitiana
para o Brasil, pois como já mencionado em relação aos passaportes, muitos dos meus
interlocutores haviam morado naquele país. Além disso, os primeiros grupos que adentraram
no território brasileiro, ou viviam ou utilizaram o território dominicano como ponto de saída
para chegarem ao Brasil. Hoje pode-se afirmar que essa imigração representa uma mudança em
relação à prática e aos estudos migratórios brasileiros, mesmo que sua importância ou interesse
diminuam no universo acadêmico.
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1.7 – Imigrações no Brasil – um panorama histórico
No passado, a imigração haitiana nos Estados Unidos provocou mudanças e “eles
forçaram pesquisadores e líderes políticos a começarem a reconceitualizar (reconceptualize) a
natureza da imigração e a criar um novo vocabulário e teoria para descrever as conexões
transnacionais dos imigrantes contemporâneos” (FOURON e SCHILLER, 2001, p. 3), no Brasil
ocorreu algo relativamente semelhante. A presença haitiana também promoveu mudanças, tais
como, pela primeira vez na história, a concessão do visto por ajuda humanitária para um povo,
reaqueceu os debates acadêmicos sobre a imigração, fomentou os debates sobre a nova lei
migratória e se tornou a nacionalidade com maior inserção no mercado de trabalho formal
brasileiro em 2014. Uma imigração com singularidades em relação às imigrações do passado.
Discutir e oferecer uma interpretação da imigração haitiana no Brasil é um debate que merece
dialogar com a história da imigração no país, mesmo que de forma teórica.
A literatura sobre imigração no Brasil é vasta e muito heterogênea (...) e inclui,
além da vasta bibliografia propriamente acadêmica, relatos de viajantes e de
diretores de núcleos coloniais, narrativas biográficas e outras contendo
matérias sobre a vida “comunitária” de grupos de imigrantes” (SEYFERTH,
2007, p. 26).

Esse repertório do qual fala Seyferth abrange diferentes momentos da história das
migrações no Brasil, assim como uma variedade de grupos humanos étnicos, regionais ou
nacionais. Subsídios há, porém, a lacuna existente é do ponto de vista teórico, pois há carência
de obras sobre uma história ou uma sociologia da imigração no país39. O Brasil tem, na sua
formação social, a marca da mobilidade humana, como apontaram os clássicos pensadores
brasileiros. Essa presença é a marca da heteorogeneidade, expressa no que Darcy Ribeiro (1995)
definiu como “matrizes étnicas”. Das três matrizes das quais o autor fala duas chegaram ao
território vindas de outros continentes, os europeus portugueses e os diferentes povos do
continente africano.
Ademais, transplantaram-se milhões de pessoas de diferentes grupos étnicos da África
para escravizá-los em sua empresa colonial, algo semelhante e no mesmo contexto histórico da
colonização do Haiti. Mais tarde, no processo de transição da condição de colônia para império,
outra dinâmica da mobilidade teve início, aquela da entrada de europeus de diferentes
nacionalidades europeias como imigrantes. Reconhecidamente, a imigração passa a receber um
tratamento oficial no Brasil com o monarca português, que se encontrava no país desde 1808,
39

No 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), realizado entre 26 e 29 de julho de 2017, em
Brasília, por exemplo, foi a primeira vez que houve um Grupo de Trabalho (GT) para debater migrações.
Recentemente foi publicado um artigo sobre a sociologia da imigração no Brasil entre os anos de 1940 e 1970
(OLIVEIRA, 2018).
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D. João VI. Exemplo disso foram dois decretos, um em 1810, que concedia terras a estrangeiros
e outro, anos depois, mais importante da perspectiva de uma política imigrantista, de 16 de
Maio de 1818, que aprova e autoriza a entrada de 100 famílias suíças (CAMPOS, 2015, p. 88).
Dessa forma, oficialmente, o Brasil passa a permitir a entrada de “estrangeiros”, que se
tornarão historicamente os primeiros imigrantes, pois até então o gentílico português era aquele
que transitava no território da colônia. De acordo com Giralda Seyferth (2007), “os primeiros
estrangeiros que chegaram ao Brasil na condição de imigrantes foram os suíços que fundaram
a colônia de Nova Friburgo, na província do Rio de Janeiro, em 1819” (p. 15)40. Era o momento
de transição política no país da condição de colônia para uma monarquia imperialista
independente. A partir da década de 1820, a entrada de povos de nacionalidades diferentes
passou a dinamizar o processo estrito da imigração41 para o país, de maneira mais ou menos
perene e significativa por cerca de um século.
Entre 1819, registro da entrada do grupo de imigrantes suíços, até por volta da década
de 1930, quando o governo de Getúlio Vargas passou a exercer controle sobre a imigração, o
Brasil recebeu um contingente de milhões de imigrantes em seu território, de diferentes
nacionalidades, com uma clara preferência para aqueles provenientes da Europa – excetuando
os japoneses. O que se destaca nesse período é o fato de a imigração de austríacos, poloneses,
libaneses, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, ter sido fomentada pelo Brasil e, em
parte, custeada com recursos públicos, a migração desejada.
Tabela 2: Características e contexto da imigração para o Brasil – 1808 a 1960

Período

Nacionalidades

Status

Fatos Relevantes

 Portugueses e povos  Colonizadores súditos  Mudança da família real para o Brasil
Até 1808 africanos
da coroa portuguesa  Escravidão colonial
em todo o território
 Em 1804 o Haiti se tornou a primeira
república negra da humanidade e o
primeiro país das américas a declarar
livre todos os indivíduos
 Germanos (austríacos  Imigrantes a convite  Casamento do imperador do Brasil
1808 a
do
rei
para com uma princesa austríaca
e alemães);
1822  Suíços
colonizarem pequenas  Inicia a imigração oficializada
propriedades
no  Crise do colonialismo aristocrático e
sudeste e sul do país
ascensão da burguesia na Europa
 Independência do Brasil e retorno do
rei para Portugal

Há controvérsias quanto o “primeiro” grupo a chegar no Brasil, pois antes houve os chineses, apesar da incerteza
da data (1812 ou 1815) e os alemães no sul da Bahia, em 1816 (CAMPOS, 2015: p. 74-75). Apesar disso, o projeto
de imigração que alcançou êxito foi com a imigração europeia.
41
Chamo de processo estrito da imigração porque a categoria imigrante não era aplicada antes dessa época.
Seyferth chama atenção para o fato de que, durante muito tempo, os estudos teóricos trataram analiticamente essa
categoria a partir do critério étnico da língua e da documentação. É o caso de poloneses e russos, por exemplo.
40
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 Todos
passam
à  Intensificação da nova colonização
condição
de no sul;
imigrantes, inclusive  Delimitação do território brasileiro
(sem o Acre)
os portugueses
 Proibido o tráfico de negros para o
Brasil (1850)
 Fim da legalidade da escravidão no
Brasil (1888)

 Italianos;
 Colonos
imigrantes Fundação da república brasileira
para trabalhar na  O negro não é incorporado no sistema
 Alemães;
1889 a  Espanhóis;
produtivo
lavoura de café;
1930

 Proletariado
da Teoria e prática do “branqueamento”
 Portugueses;
nascente
indústria  Delimitação final do território
 Chineses;
nacional (com o Acre – 1903)
paulista e carioca
 Japoneses

 Colonos
agrícolas, I Guerra “mundial”
 Sírio-libaneses
 Substituição da força de trabalho
comerciantes
escrava pela assalariada europeia;
 Início da industrialização no Brasil
 A era Vargas no Brasil
 Italianos;
1930 a  Alemães;
 II Guerra “mundial”
Imigrante;
1960  Espanhóis;
 O Brasil adere às Nações Unidas
Refugiado
sobre os refugiados de guerra
 Portugueses;

Diminuição da imigração europeia
 Sírio-libaneses
para o Brasil – fim da década de 1960
Fontes: Com base em (SEYFERTH, 2007), (ANDREWS, 1998), (KLEIN, 1994) e (CAMPOS, 2015).
Elaboração e modificação do autor.
1822
a 1888

 Germanos;
 Suíços;
 Portugueses;
 Italianos;
 Russos;
 Espanhóis

O que se vê, de acordo com a tabela acima, é que a imigração para o Brasil, até a década
de 1960, apresentou uma tendência do período, a predominância de imigrantes europeus42, mas
em contrapartida, a presença dos afrodescendentes ou do continente africano ou praticamente
não aparece ou foi relativamente negligenciada. Estudos recentes estão trabalhando no
preenchimento dessa lacuna. Um exemplo da marginalização dos dados é a entrada de
imigrantes bolivianos no Brasil que já era registrada desde 1951 (SILVA, 2006, p. 157).
Desde à época do império, até por volta da primeira metade do século XX, o poder
político instituído no Brasil (Imperial e Republicano) colocou em prática o que equivale
classificar como uma política de imigração seletiva e, ao mesmo tempo, restritiva.
Determinava-se quem podia e quem não devia entrar no país. O objetivo prático era, de fato,
efetuar um processo de “assimilação cultural” dos grupos de imigrantes que entrassem no país
em detrimento de grupos já existentes – não brancos – no Brasil. O que se pode denominar
como política imigrantista era uma prática que visava trazer para o Brasil um tipo seleto –

42

Falo em tendência da época porque o foco esteve voltado para os imigrantes europeus. Há registros de outros
fluxos imigratórios, como quando da construção da E.F.M.M. entre 1907 e 1912, que apresentou diferentes
nacionalidades. Em Porto Velho os imigrantes caribenhos ficaram conhecidos como “barbadianos” (MENEZES,
2010), mas outras nacionalidades participaram desse processo.
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imigração seletiva – de imigrantes, europeus e brancos. Em contrapartida, a contribuição dessa
imigração seletiva era “embranquecer” a população brasileira por meio de um caldeamento
“inter-racial” (ANDREWS, 1998).
Essa política imigrantista seletiva iniciou-se ainda no início no século XIX, como se
pode verificar na tabela acima. Sua prática nasceu estritamente vinculada ao argumento
científico da época sobre as raças, especialmente sob o argumento de que o problema do Brasil
era a miscigenação com negros e indígenas. Havia interesses econômicos e políticos. Por um
lado, a região mais ao sul do Brasil precisava, aos olhos da elite política e econômica, ser
politicamente delimitada e assegurada, enquanto, por outro lado, a lavoura do café ganhava
corpo e requeria um número cada vez maior de trabalhadores. Depararam-se com um dilema
que estava posto, qual seja, o abolicionismo. Como se sabe, a imigração se tornou uma realidade
para o Brasil. Por exemplo, “nos quarenta anos que se seguiram à abolição, São Paulo recebeu
mais de dois milhões de imigrantes europeus, dos quais quase metade tiveram suas passagens
pagas pelo governo do Estado” (ANDREWS, 1998, p. 93) No mesmo período, todavia, com a
lei de abolição da escravidão, o negro não foi imediatamente incorporado ao sistema produtivo
da “economia competitiva” (FERNANDES, 2008), algo que viria ocorrer cerca de quarenta a
cinquenta anos depois, a partir das décadas de 1920 e 1930 (ANDREWS, 1998).
A imigração, como se pode notar, é um tema controverso na sociedade brasileira, desde
a sua oficialização no período imperial – racializada seletiva por um lado e racializada
excludente, por outro. Verifica-se que num contexto macrossocial algumas mudanças estavam
em curso, tais como a atitude da Inglaterra em relação à escravidão quando, em 1807, “extingue
o tráfico para si e suas colônias e passa pressionar outras nações” (SCHWARCZ, 1987, p. 33),
ao mesmo tempo que se assiste a fuga da família real para o Brasil, em 1808 e, neste contexto
chega no Brasil, oficialmente, os primeiros grupos de imigrantes. Medidas foram empregadas
para a regularização da imigração, como o decreto de 25 de novembro de 1810, que permitia a
concessão de terras a estrangeiros residentes no país de acordo com os interesses do rei d. João
VI, ou com a regulamentação, quase um século depois, na era republicana, por meio do decreto
528 de 1º agosto de 1890, assinado pelo primeiro presidente da República, o militar Deodoro
da Fonseca, que excetuava “os indígenas da Asia ou da Africa”, citado por (CAMPOS, 2015,
p. 83).
Em diferentes momentos dos últimos dois séculos, o país registrou a imigração em sua
história sob diferentes aspectos. A questão da imigração manteve a regularidade de um caráter
seletivo, determinando quem podia e devia entrar ou não no seu território. Na
contemporaneidade, vê-se a entrada de grupos diferentes dos de outrora, tanto pela origem
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quanto pela etnicidade, como a presença haitiana. Esses novos fluxos migratórios fazem parte
do que as Ciências Humanas – especialmente a sociologia – classifica como o Sul global, as
chamadas migrações sul-sul. Essas migrações passaram a ser central nas discussões sobre o
assunto – como a haitiana, no Brasil –, seja nas esferas política e jurídica, nos meios de
comunicação social, na sociedade civil e no universo acadêmico. A diferença entre os fluxos
migratórios do passado e da contemporaneidade apresenta uma gama heterogênea de desafios
que envolve múltiplos agentes sociais nesse processo.
Essa seletividade da imigração pode não mais se manifestar abertamente como no
passado, mas seus resquícios ainda permanecem na memória coletiva brasileira. Exemplo disso
é o que ocorreu com a migração haitiana – e dos fluxos advindos do continente africano, por
exemplo – que parte dos discursos proliferados nas redes sociais eram claramente contra a
entrada de “negros” e “pobres” no Brasil, como analisado por Daniele Samora (2015) em
relação à imigração haitiana.
1.8 – Fluxos da mobilidade haitiana no Brasil – 2010-2015
A região de tríplice fronteira que congrega os três países, Brasil-Bolívia-Peru há
bastante tempo tem sido lugar de permanente circulação de pessoas e coisas. A partir do final
do ano de 2010, essa região se tornou um lugar de entrada e trânsito de pessoas de outras
nacionalidades além da brasileira, boliviana e peruana. A região se tornou um espaço de trânsito
de imigrantes, de modo que se interconectou com outras regiões do planeta, tais como as rotas
vindas do continente africano via Europa e, também, do Caribe. Dentre esses imigrantes, os
haitianos representam, expressivamente, o maior número. Dentre os 43.558 imigrantes que
entraram por essa tríplice fronteira entre 2010 e 2015, 37.864 foram haitianos e 5.694 dos
demais países, uma proporção de 83% para 17%, respectivamente, de acordo com a tabela 6, a
seguir.
Tabela 3: Entrada de imigrantes no Brasil pela tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru – 2010-2015

Item
País de Origem
1
Haiti
2
Senegal
3 República Dominicana
4
Colômbia
5
Gâmbia
6
Gana
7
Bahamas
8
Camarões
9
Equador

2010 2011
37
1.175
-

2012
2.225
-

2013
2014
10.779 14.333
589
1.690
136
148
06
13
01
02
02
01
02
01
03
01

2015 Total
9.315 37.864
2.917 5.196
126
410
03
22
11
14
08
10
01
03
01
05
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Serra Leoa
Cuba
Mauritânia
Nigéria
Bangladesh
Costa do Marfim
Togo
França
Namíbia
TOTAL

37

1.175

2.225

01
01
07
02
09
01
01
07
07
14
03
03
01
01
01
01
02
02
01
01
11.524 16.206 12.391 43.558

Fonte: Pesquisa de campo 2011-2017/Observatório das Migrações de Rondônia. Dados da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS43/AC.

A partir do controle de registro realizado pelo governo do Acre, percebe-se que cerca
da metade dos haitianos e haitiana que ingressaram no território brasileiro teve acesso via essa
região de tríplice fronteira e em diferentes momentos entre 2010 e 2015. Esses dados não
indicam, contudo, que todos os imigrantes que por aí transitaram tenham sido registrados.
Quando realizei a minha primeira viagem de pesquisa a Brasileia-AC, de 12 a 14 de janeiro de
2012, conversei com 02 cidadãos de Bangladesh e 01 da Jamaica e essas nacionalidades não
aparecem na tabela acima para esse ano.
Outro elemento que sustenta a minha dúvida sobre esses dados são os números da
Secretaria Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiro (SINCRE). De acordo com essa
Secretaria, foram registrados 39.150 haitianos e haitianas em Epitaciolândia-AC – cidade
conurbada com Brasileia, onde fica o escritório da Polícia Federal e que foi responsável pelos
registros – e 333 em Assis Brasil-AC, cidade vizinha às duas outras e que faz fronteira com
Iñapari, no Peru. A soma desses dois dados eleva o número para 39.483. Isso indica que 1.619
haitianos e haitianas não foram captados pelo controle do governo do Acre. A razão para isso
talvez seja em relação a 2010 e início de 2011, quando as ações de acolhimento eram realizadas
pela Paróquia de Brasileia e não pelo poder político, como me relatou o padre que iniciou os
primeiros trabalhos de recepção dos primeiros grupos que chegaram à cidade.
No total, entre 2010 e fim de 2015, o SINCRE captou e registrou um total de 85.084
haitianos no país, pelas regiões de fronteira e aeroportos, sendo a distribuição desse total por
sexo igual a 62.944 homens e 22.135 mulheres – além de 5 pessoas sem identificação. O que
se verifica com isso é que a presença feminina representa basicamente um quarto do total (26%)
e, por outro lado, indica uma masculinização dessa mobilidade (74%). Além de mostrar o óbvio,
43

Esta tabela já foi apresentada em (COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2017). Refere-se ao abrigo de
Imigrantes e Refugiados – Brasileia e Rio Branco – AC (2010 a 2015).
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que no período indicado essa migração é predominantemente masculina, outros elementos
merecem atenção, como a questão de gênero na sociedade haitiana e sua relação com a
migração. Existe uma concepção de um lugar reservado à mulher, o universo doméstico e do
cuidado da casa e dos filhos – o que não corresponde totalmente às expectativas masculinas –
e ao homem o universo exterior para ser o provedor da família (FOURON e SCHILLER, 2001b)
e, também, a partir das observações desta pesquisa.
A partir dos dados apresentados, ficam evidenciadas algumas características da região
dessa tríplice fronteira amazônica. A) houve, no período indicado, uma mudança nos fluxos de
pessoas e coisas, especialmente em relação à imigração, com o protagonismo de pessoas de
nacionalidades que antes não circulavam por esse espaço. B) Os registros indicam a
desproporção das relações de gênero na migração haitiana, com o privilégio ou a carga de
provedor sobre os homens. C) nem todos os imigrantes que utilizaram esse espaço de acesso e
trânsito no Brasil foi captado e registrado. D) a região foi o ponto de interconexão entre o Brasil
e o Haiti e, desse modo, um locus por excelência no processo de ampliação do espaço social
transnacional haitiano44 utilizado pelos migrantes haitianos por intermédio das redes de
parentesco e dos raketè45.
A seguir trago um mapa, de modo ilustrativo, no qual estão as principais rotas de entrada
dos imigrantes haitianos no Brasil, contudo, elas não foram – e não são – as únicas46 utilizadas
no processo da mobilidade entre a origem e o destino. Há duas linhas que indicam as saídas do
Haiti rumo ao Brasil e mostram a conexão que se estabeleceu entre os dois países. Elas
representam momentos distintos dessa migração e aqui as classifico como a rota dos migrantes
indocumentados e dos documentados.
Nos fluxos que entraram no Brasil entre 2010 e 2015 estão os indocumentados que
seguiram a rota, de avião, partindo do Haiti ou República Dominicana, com escala no Panamá
e desembarque no Equador. No Equador, muitos permaneceram por algum tempo, trabalhando
para conseguir dinheiro para seguirem a viagem ou moraram por algum tempo no país. Segundo
Mauricio B. Alarcón (2015), desde 2004 já era registrada a presença haitiana no país e, em
2010, segundo os dados do serviço de imigração, neste ano havia 495 registrados no país. Do
Outros aspectos já foram discutidos sobre essa região, como um lugar que de um “rito de passagem”
(COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2016), um lugar de recrutamento para trabalho (COTINGUIBA,
2014; MAMED e LIMA, 2016).
45
Retomarei mais em profundidade a categoria raketè ao discutir (item 3.7) sua importância no Haiti para se
conseguir documentos e intermediar processos. É uma categoria polissêmica, é uma pessoa (do sexo masculino)
que pode intermediar desde a compra de uma passagem, emissão de um passaporte ou registro de nascimento ou
mesmo cruzamento de países e fronteiras.
46
Como já mencionado anteriormente, outros pontos de entrada foram utilizados além dos que são apresentados
na ilustração do mapa 2. De acordo com o SINCRE, vários lugares foram utilizados, sendo mais 10 aeroportos e
41 outros lugares por vias terrestres. Ver tabela 7, nas páginas 97-8.
44
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Equador seguiram de ônibus até o Peru e, mais uma vez utilizando este meio de transporte, os
haitianos e haitianas seguiram para o Brasil, bifurcando em duas direções, uma para a tríplice
fronteira Brasil-Peru-Colômbia, utilizado por um número relativamente menor, enquanto a
outra se direcionou rumo à entrada pelo estado do Acre, como já mencionado.

Mapa 1: Principais rotas de entradas de haitianos no Brasil – 2011 a 2017.
Fonte: Pesquisa de campo; OBMIGRON; Observatório das Migrações em São Paulo47

Os classifico como indocumentados, porque não tinham o status de visto de entrada no
país e, por isso, foram retidos por um período, nos dois pontos de entrada, até a situação
documental ser resolvida. De acordo com os interlocutores desta pesquisa, o fato de os dois
pontos de entrada terem sido pela Amazônia se explica por duas razões principais. A primeira
porque o objetivo inicial era utilizar o Brasil como ponto de passagem para chegarem à Guiana
Francesa e o segundo porque os fluxos foram determinados por intermediadores (raketè,
Outras rotas de entrada no Brasil não estão presentes neste mapa – e que foram registradas pela pesquisa –, como
as entradas na fronteira com a Venezuela, a Argentina e a fronteira do estado de Mato Grosso do Sul com a Bolívia,
por exemplo. Observo que, por fazer parte de uma pesquisa mais ampla, este mapa encontra-se já publicado em
outro trabalho (COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2017).
47
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coiotes, facilitadores). O segundo grupo, que chamo de documentados, entrou no Brasil por
aeroportos ou outras regiões de fronteiras (como veremos a seguir), pois chegaram no país com
o status do visto no passaporte. A rota utilizada pelos indocumentados causava-lhes inúmeros
problemas, como relata Sidney Antonio da Silva (2015).
Em Tabatinga a situação ficou insustentável depois da publicação da Resolução
normativa 97, no dia 13 de janeiro de 2012, a qual proibia a entrada de haitianos
sem o visto expedido na Embaixada Brasileira de Porto Príncipe, além de
estabelecer o regime de cotas, limitando os vistos em até mil e duzentos por
ano. Assim sendo, aqueles que entraram depois desta medida ficaram retidos na
fronteira, enfrentando privações e insegurança, já que não podiam seguir
caminho dentro do Amazonas, porque estavam indocumentados, nem serem
deportados, já que de acordo com o princípio de non-refoulement, ou “não
devolução” presente na Convenção de Genebra de 1951, o governo brasileiro
não poderia tomar esta decisão. O confinamento na fronteira obrigou os
haitianos a se manifestarem sobre esta situação, fazendo uma passeata
silenciosa pelas ruas da cidade no dia 12 de janeiro de 2012, desafiando o
próprio Estatuto do Estrangeiro (lei 6.924/81), que no artigo 107, inciso III,
proíbe qualquer manifestação política de estrangeiros no Brasil. (SILVA, 2015,
p. 128).

Até o dia 11 de janeiro de 2012, o procedimento do Estado brasileiro com relação essa
migração era o seguinte: ao entrar no Brasil, a pessoa tinha de se dirigir ao posto da Polícia
Federal e fazer o registro de entrada, recebia um carimbo com a data no passaporte e preenchia
um formulário e recebia um protocolo. A partir de 12 de janeiro de 2012 – e não 13, como
aponta Silva –, com a publicação da a Resolução Normativa 97 do Conselho Nacional de
Imigração (CNIg), os haitianos e haitianas poderiam ser amparados por um “Visto por Ajuda
Humanitária” – limitado a 1200 ao ano, não para os que entrassem pelas fronteiras –, contudo,
tinham de continuar sendo submetidos aos procedimentos de triagem. Em 26 de abril de 2013
a RN 97 foi modificada e em seu lugar entrou a RN 102. Com ou sem a a normativa (dois
momentos distintos), os fluxos continuaram pelas fronteiras até 2016.
Com as mudanças na legislação pela concessão do visto de entrada no país, operou-se
uma mudança no fluxo de entrada de haitianos no Brasil. Por exemplo, no período de
implantação de RN 97 e sua modificação para a RN 102, houve o momento de pico e declínio
dos fluxos de entrada pela tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru. De acordo com a tabela 6, em
2013 foram 10.779, em 2014 foram 14.333 e em 2015 vê-se a diminuição para 9.315.
Concomitante a isso houve o aumento da entrada pelos aeroportos (com visto), o que coaduna
com a concessão de vistos emitidos no Haiti pela embaixada brasileira. Nos anos de 2013, 14,
15 e 16 foram concedidos pela embaixada 5.186, 6.994, 17.150 e 18.989 vistos,
respectivamente. Isso denota aspectos da inserção do Brasil no ESTH e sua interconexão com
as redes migratórias haitianas e, ao mesmo tempo, está implícito o processo de ampliação desse
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espaço. O gráfico a seguir, com base nos dados do SINCRE, da mesma forma, reflete a mudança
dos fluxos de entrada no Brasil por meio dos registros em aeroportos.

Entrada de haitianos por aeroportos internacionais entre 2010 e 2015. Acima de 100
Siglas do SINCRE e nominadas por mim. AI = Aeroporto Internacional. ACJ = Antônio
Carlos Jobim–RJ; BEG = Brigadeiro Eduardo Gomes–AM; GAFM = Governador André
Franco Montoro-
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Gráfico 2: Entrada de haitianos por aeroportos internacionais entre 2010 e 2015. Acima de 100 pessoas.
Fontes: SINCRE; pesquisa de campo, OBMIGRON, MIMCAB. Elaboração minha. Legendas do
gráfico. Elaboração e adaptação minhas, com base nos dados da fonte indicada.

Como se pode verificar, o principal destino de desembarque se deu nas regiões Sul e
Sudeste, com aeroporto internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, como aquele que
recebeu o maior número de haitianos no período, 26.365 – 18.673 homens, 7.690 mulheres e 2
não identificados. Esse total é o segundo maior fluxo dessa mobilidade. Cabe, contudo, indagar
sobre as categorias dos sujeitos em mobilidade por esse lugar. Não foi possível, por exemplo,
verificar se essas pessoas entraram pela primeira vez no país ou se retornavam ao país após
viagem ao Haiti. Outra pergunta que fica sem resposta para este estudo é sobre o lugar onde o
visto de entrada foi conseguido, pois as embaixadas brasileiras foram autorizadas a outorgarem
o visto em qualquer país onde os haitianos solicitassem. A tabela 7, a seguir, traz mais
detalhadamente o quantitativo e todos os locais de entrada dos haitianos, mas infelizmente não
indica ano a ano as entradas. É possível notar que os pontos de entrada estão presentes nas cinco
regiões do Brasil, tais como pontos de região de fronteira no sul do país, o que pode indicar –
ou não – a circulação por outros países da América do Sul e denotar como a região continental
veio se tornando, no período aqui abordado, um espaço de ampliação do ESTH.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tabela 4: Entradas de haitianos no Brasil, por aeroportos, entre 2010 e 2015.
Categoria dos Lugares
F
M
X
AER – LONDRINA – PR
0
1
0
AER – TABATINGA – AM
1
0
0
AERI - AFONSO PENA –
7
31
0
AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM – RJ
898
2479
0
AERI - BOA VISTA – RR
4
17
0
AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOMES – AM
796
2052
0
AERI - CABO FRIO – RJ
0
1
0
AERI - CAMPO GRANDE – MS
0
1
0
AERI – CATARATAS – PR
23
46
0
AERI - GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO – SP
7690 18673
2
AERI – GUARARAPES – PE
17
44
0
AERI - HERCÍLIO LUZ
10
22
0
AERI - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – BA
43
62
0
AERI - PINTO MARTINS
3
6
0
AERI - PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK – DF
371
895
0
AERI - SALGADO FILHO – RS
1445
2696
1
AERI - TANCREDO NEVES – MG
569
1356
0
AERI - VAL-DE-CANS – PA
38
62
0
AERI – VIRACOPOS – SP
59
229
0
DELEMIG/DREX/SR/DPF/ES
0
1
0
DELEMIG/DREX/SR/DPF/MG
0
1
0
DELEMIG/DREX/SR/DPF/RJ
2
1
0
DELEMIG/DREX/SR/DPF/RS
0
4
0
DPF/CAS/SP
0
1
0
DPF/FIG/PR
0
1
0
DPF/JVE/SC
1
3
0
DPF/VRA/RJ
1
1
0
PMT - ASSIS BRASIL – AC
64
269
0
PMT – BONFIM –
8
37
0
PMT – CÁCERES – MT
3
2
0
PMT – CHUÍ – RS
4
18
0
PMT – CORUMBÁ – MS
7
57
0
PMT - DIONÍSIO CERQUEIRA
11
69
0
PMT – EPITACIOLÂNDIA – AC
8757 30392
1
PMT – GUAÍRA – SP
2
13
0
PMT - GUAJARÁ-MIRIM – RO
21
71
0
PMT – OIAPOQUE – AP
1
0
0
PMT – PACARAIMA – RR
332
695
0
PMT - PLÁCIDO DE CASTRO – AC
0
1
0
PMT - PONTA PORÃ – PR
0
6
0
PMT - PONTE DA AMIZADE – PR
19
165
0
PMT - PONTE TANCREDO NEVES
90
295
0
PMT - RIO BRANCO – AC
33
42
0
PMT - SANTANA DO LIVRAMENTO – RS
2
6
0

T
1
1
38
3377
21
2848
1
1
69
26365
61
32
105
9
1266
4142
1925
100
288
1
1
3
4
1
1
4
2
333
45
5
22
64
80
39150
15
92
1
1027
1
6
184
385
75
8
77

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

PMT - SÃO BORJA – RS
PMT – TABATINGA – AM
PMT – URUGUAIANA – RS
PRF – BELÉM – PA
PRF – FAZENDINHA
PRF – MAUÁ – SP
PRF – OIAPOQUE – AP
PRF – SANTARÉM – PA
PRF – TROMBETAS
PRF - VILA DO CONDE
PRF – XAVIER
PRM – MUCURIPE – CE
PRM – RECIFE – PE
PRM - RIO DE JANEIRO – RJ
PRM - RIO GRANDE – RS
PRM – SALVADOR – BA
PRM - SÃO FRANCISCO DO SUL

8
6
0
14
219
515
1
735
197
913
0
1110
3
0
0
3
0
3
0
3
2
8
0
10
365
611
0
976
0
8
0
8
0
5
0
5
0
1
0
1
0
3
0
3
0
4
0
4
1
17
0
18
7
10
0
17
0
6
0
6
1
9
0
10
0
1
0
1
22.135 62.944
5 85.084
Total
Fonte: SINCRE; Pesquisa de campo, OBMIGRON, MIMCAB. Elaboração minha.

Como se vê, a partir do fluxo de entrada de haitianos no período aqui captado pelo
Estado brasileiro, o que se pode notar é uma heterogeneidade de lugares e uma variação no
quantitativo de um lugar para outro. Resta saber, como já mencionado, se esse fluxo indica, de
fato, a entrada pela primeira vez ou se houve entre essas pessoas um movimento de retorno de
férias ou se vinham de outros países da região. Ao mesmo tempo em que havia a mobilidade de
entrada, um movimento de saída também foi percebido por pesquisadores e setores da sociedade
civil. Talvez não seja correto falarmos em “uma” saída, mas em fluxos de saída de haitianos do
Brasil. Desde o início da entrada dessas pessoas no Brasil, movimentos em direção a outros
países foram registrados, como para a Guiana de língua francesa e o Suriname (HANDERSON,
2015) e, mais posteriormente, para o Chile e Estados Unidos (COTINGUIBA e PIMENTELCOTINGUIA, 2017).
A fronteira, no entanto, passou por mais mudanças a partir de 2015, pois ao mesmo
tempo em que verificou o fim do fluxo de entrada de haitianos teve início um fluxo de saída.
Era um movimento inverso, não daqueles que haviam entrado, mas daqueles que já se
encontravam no Brasil, com ou sem visto de permanência, empregados ou desempregados. O
fluxo se dirigia48 para a América do Norte, na tentativa de alcançar os Estados Unidos e o

48

Segundo as informações dos interlocutores imigrantes, assim como de brasileiros e peruanos na região de
fronteira, o destino era a América do Norte. Isso pude verificar in loco na ocasião da saída e, também, pelos
contatos que mantenho com os que se instalaram nos dois países citados e outros que foram deportados, com os
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Canadá. Mais uma vez entrava em ação as redes migratórias familiares ou de facilitadores. Os
fluxos de entrada e saída eram, assim, conjugados numa mesma realidade social, porém em
contextos históricos diferentes. Em 2010, a economia brasileira estava em ascensão e assim
permaneceu até meados de 2014, quando a instabilidade econômica e política colocaram o país
em situação econômica de estagnação. Foi nesse momento que houve um movimento de saída
mais intenso de haitianos. Em nossa última viagem de pesquisa ao estado do Acre, conversamos
com um jovem, no aeroporto de Rio Branco, em outubro de 2015. Claude, que havia entrado
no Brasil pela mesma fronteira anos antes, passado por Porto Velho e ido trabalhar em
frigoríficos no estado do Paraná comentou. “Está difícil no Brasil, a economia não está boa. O
Brasil foi pro buraco e os haitianos se fudeu”.
A preocupação de Claude – e de certo modo daqueles que saíam – era chèche lavi miyò
(buscar uma vida melhor) para poder ede fanmi an (ajudar a família). A centralidade da família,
tanto no processo de entrada – quando vieram do Haiti, República Dominicana, Venezuela,
Equador – quanto no processo de saída é de suma importância na compreensão dessa migração.
Se no primeiro momento, o Brasil aparecia no ESTH como uma possibilidade de instalação e,
consequentemente, sua ampliação, no momento de saída verifica-se dois aspectos relevantes, o
sentimento de insegurança econômica dos imigrantes e a possibilidade de entrada em outros
países com melhores expectativas de trabalho. É certo que o trabalho não deve ser tomado como
a única variável que explica esse processo, pois como já apontei, o movimento é parte
importante da sociedade haitiana. O desejo de conhecer outros países e de viajar também
influenciaram essas tomadas de decisão, pois como me disse Enock, que estava em companhia
de Claude, ainda no aeroporto de Rio Branco, disse: “eu ganhava R$ 2.200,00, pedi para sair
do frigorífico que eu trabalhava em Santa Catarina”. Ainda fui informado sobre outros casos de
pessoas que estavam trabalhando em Sinop e Cuiabá, ambas no estado do Mato Grosso, Porto
Velho-RO e no estado de São Paulo e desejavam viajar para outros países.
Talvez a insegurança econômica que sentiam naquele contexto – associada às
influências da propaganda das redes de migração – tenha sido fortalecida pelo fato de que os
haitianos tinham alcançado no Brasil, nos anos de 2014 e 2015, o posto de a nacionalidade que
alcançou o primeiro lugar entre todos os estrangeiros com contratos de trabalho formais
(CAVALCANTI et. al., 2017). Como já apontado em outro trabalho (COTINGUIBA, 2014, p.
112), o que chamou atenção desde o início dessa imigração foi o fato de o então Ministério do
Trabalho e Emprego – atual Ministério do Trabalho e Previdência Social – ter sido envolvido

quais me encontrei no Haiti ou que já se encontram de volta no Brasil. Falta, a meu ver, uma verificação mais
cuidadosa para saber se utilizaram a mesma rota de saída via Peru para chegarem ao norte do Chile.
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diretamente e mobilizado seus trabalhos burocráticos, como verificado na cidade de Brasileia,
para atendimento aos haitianos. A contratação de haitianos e haitianas, especialmente entre o
final de 2011 e até início de 2014, foi um acontecimento de mobilização nacional que levou
muitas empresas a se deslocarem do sul e sudeste até à região de tríplice fronteira.
Os dados (CAVALCANTI et. al. 2017) mostram, por exemplo, que no ano de 2014,
foram 23.017 contratos e em 2015, o número saltou para 33.154. Isso indica que houve uma
mudança significativa positiva de acordo com as regras das leis de trabalho no país e a
Previdência Social. A distribuição desses números apresenta um perfil sociológico dos
imigrantes no mercado de trabalho. Em 2014, por exemplo, foram contratados 18.825 homens
e 4.192 mulheres, cujos percentuais equivalem a 82% e 18%, respectivamente do total. Em
2015, a tendência e proporcionalidade se manteve, com 26.706 homens e 6.448 mulheres,
percentualmente praticamente igual ao ano anterior, 81% e 19%.
A tendência da empregabilidade por sexo não acompanhou, por sua vez, a
proporcionalidade do total de haitianos e haitianas que entraram no país no período de 2010 a
2015. No gráfico 3, a seguir, percebe-se a predominância de homens em relação às mulheres
numa relação de 3/1. Mesmo havendo uma mobilidade significativa de mulheres, o que se
depreende é que há uma tendência de preferência do trabalho em relação ao homem nessa
migração. Isso é semelhante com o que indica Jaime Aristy Escuder (2008, p. 230) em relação
à presença haitiana na República Dominicana, com 76% de homens, o que não pode ser
considerado um padrão, mas uma semelhança, pois como sabemos, no caso dos Estados Unidos,
essa dinâmica é diferente, uma vez que as mulheres, até 2011, representavam 54,1% e os
homens 45,9% nos 4 estados com a maior população desses imigrantes (GONZÁLEZ, 2013, p.
31)49. No caso brasileiro, o que se percebe é que os ramos de ocupação laboral têm grande
influência em áreas, como a construção civil.

49

Disponível em: http://www.cemla-remesas.org/principios/pdf/perfilpoblacionhaiti-en.pdf Acesso 20 Set. 2017.
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Porcentagem de entrada por sexo

26%
Mulheres
Mulheres

Homens

74%
Homens

Gráfico 3: Entrada de homens e mulheres haitianos no Brasil, em aeroportos, por sexo 2010 – 2015.
Fonte: SINCRE; pesquisa de campo; OBMIGRON. Elaboração minha.

Em relação à predominância da empregabilidade do homem, há variáveis que devem ser
levadas em consideração e merecem um estudo mais detido em relação ao Brasil. Essas
variáveis podem ser: a) de ordem histórica, cultural e política que reservou à mulher um lugar
específico, o de cuidadora do lar, b) a reprodução da hierarquia de gênero no processo de
mobilidade (SCHILLER e FOURON, 2001b), c) limitações de comunicação por serem as
mulheres, predominantemente, monolíngues apenas do kreyòl, d) as mulheres em processo de
reunião familiar (para cuidar do lar). Essas variáveis – e não apenas elas – devem ser
consideradas para que se possa pensar as desigualdades na inserção laboral.
No entanto, a faixa etária predominante desses imigrantes compreende uma idade de
atividade laboral produtiva, como tem sido percebido (COTINGUIBA, 2014; CAVALCANTI
et. al. 2017). Em seu trabalho, Luís F. A. Magalhães (2017) aponta para um aspecto importante,
qual seja, mesmo tendo havido um incremento dessa migração, o número de jovens abaixo da
faixa etária dos 20 anos não sofreu mudanças significativas. O mesmo pode ser percebido, e de
modo mais acentuado, para sujeitos em idade acima de 50 anos, pois foram poucos os sujeitos
encontrados nessa faixa etária50. Em Porto Velho, com o término da construção das usinas
hidrelétricas, a oferta de trabalho foi reduzida, o que ocorreu no mesmo período de mudanças
significativas das crise política e recessão econômica no Brasil. Isso fez com que muitos
50

Em Porto Velho, tive contato com 7 sujeitos acima de 50 anos, dos quais 5 homens e 2 mulheres. Três desses
homens faleceram na cidade. Uma mulher e um homem se mudaram.
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haitianos e haitianas que residiam e trabalhavam na cidade buscassem outras alternativas. Desse
modo, a partir de 2014, começamos a perceber um fluxo de saída para outras regiões do Brasil
– migração interna da imigração – e para outros países.
As principais cidades para onde os haitianos e haitianas se dirigiam eram Cuiabá e Sinop
(MT), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Florianópolis
(SC), dentre outras cidades das regiões sudeste e sul. Os principais países de destino passaram
a ser o Chile, num primeiro momento e os Estados Unidos, logo em seguida. Outros destinos
externos continuavam a ser buscados – desde o início da entrada no Brasil –, como território
francês ultramarino da Guiana Francesa e o Suriname.
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SEÇÃO II – INFLUÊNCIAS MULTIFATORIAIS SOBRE A MOBILIDADE HAITIANA

Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir aspectos estruturais que envolvem a
sociedade haitiana. Esses aspectos são classificados como variáveis multifatoriais que
influenciaram e continuam a influenciar as migrações haitianas. A discussão toma como ponto
de partida e de forma descritiva, um conjunto de eventos históricos anteriores à formação do
Haiti, que conduziram à formação colonial do Haiti até seu processo de independentização.
Com a independência conquistada, contradições inerentes à colonização não foram
solucionadas, mas anacrônica e sociologicamente mantidas, como a divisão sexual do trabalho
que reservou ao homem o espaço externo e à mulher o espaço doméstico. Essas heranças
manifestam-se na migração pelo espaço transnacional de modo que os lugares ainda são
definidos em critérios da tradição, contudo, a vida diária confronta a história e mostra que em
relação à mulher há mais que o espaço doméstico, ela é senhora das ruas e de certa forma,
responsável pelo lar, não como submissa, mas como protagonista de um papel social como
comerciante da economia informal e internacional, como as madanm sara. A partir do período
de independentização e pós-colonial, construiu-se uma imagem do Haiti e dos haitianos como
um lugar de um povo “bárbaro”. A influência do pensamento filosófico e científico oitocentista
não concebia o negro com capacidade de ser racional, todavia, os haitianos contrariaram o curso
dos acontecimentos e os efeitos de seus atos estremeceram as bases do escravismo colonial no
ocidente. Na análise, são elencadas as variáveis multifatoriais da história, política, economia,
natureza e cultura que exercem influências sobre os fluxos migratórios haitianos. Os eventos
do passado colonial e seus reflexos pós-coloniais, as encarniçadas e fratricidas lutas pelos
poderes político e econômico internas e sob influências externas, que desestabilizaram o país
ao longo do tempo e os eventos naturais conduziram os haitianos e haitianas a uma emigração
massiva e histórica. Essa historicidade da migração contribuiu enormemente para a formação
de uma cosmovisão da migração a tal ponto que se criou um vocabulário para se referir à
mobilidade. Desde criança se aprende a pensar na migração e a traçar os planos de um dia
aletranje, ale lòt bò dlo a – de ir ao estrangeiro, de ir para o outro lado da água. Enfim, entrar
na migração.
2.1 – Haiti: nem sempre o vencedor conta a história “oficial”
A história do Haiti desvela dois aspectos centrais para que se possa refletir sobre
qualquer discussão que se faça, tanto a respeito de sua história, quanto dos desdobramentos da
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mobilidade de seus cidadãos. Os dois aspectos são o lugar do Haiti na história e a relevância
desse lugar nos processos históricos de mobilidade dos haitianos. Outros aspectos estão
associados com a discussão, tais como sua estreita relação com a formação do capitalismo, do
processo de colonização, da escravidão, das revoluções, da etnicidade, das invasões sob a
bandeira das Nações Unidas, dentre tantos outros. De certa maneira, esses últimos aparecem na
discussão, contudo não são o foco desta tese.
Inicialmente tomo como recurso uma cronologia, a partir de uma leitura diacrônica de
eventos que tem como objetivo corroborar a tese dos determinantes históricos e sociológicos
para a mobilidade haitiana contemporânea. O que pretendo é argumentar e interpretar sobre
como a mobilidade haitiana tem relação com o passado histórico e social do Haiti, a partir de
resquícios da era colonial e no período pós-colonial. Os eventos que estavam em curso,
colocados em prática por europeus ocidentais, viriam afetar o futuro de milhões de pessoas em
todo o mundo ao longo da história.
A empresa escravista colocada em prática e difundida por alguns países europeus a partir
do século XV e XVI, especialmente por Portugal, teve início com as navegações de longa
distância. Até o ano de 1498 já se tinha navegado toda costa africana e chegado à Índia. No ano
de 1452 foi publicada a bula papal Dum Diversas, a qual autorizou o rei de Portugal a
conquistar, subjugar e escravizar os sarracenos e povos não convertidos ao cristianismo. A Dum
Diversas é a primeira lei da era moderna que concede o direito a alguém para escravizar os
outros seres humanos. Em 1455 a Dum Diversas foi concedida à Espanha e em 1492, Cristóvão
Colombo, o genovês a serviço da coroa espanhola, chega com os navios sob seu comando no
que hoje chamamos Mar das Antilhas ou Caribe, na ilha de Quisqueya.
Hoje, Quisqueya é a ilha onde se encontram a República do Haiti e a República
Dominicana. A ilha foi batizada de Hispaniola e, mais tarde, Santo Domingo, pelos espanhóis
e Saint-Domingue, pelos franceses. Em 1494, no dia 07 de julho, Portugal e Espanha
“dividiram” entre si as terras do “Novo Mundo” para seus reinos, com o consentimento da
Igreja de Roma. O século XV encerra-se com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500,
onde hoje chamamos Porto Seguro, Bahia, Brasil. Em 1538, os espanhóis fundaram três
universidades no “Novo Mundo”. A primeira foi inaugurada na ilha de Santo Domingo, a
Universidade de Santo Domingo e as outras duas foram fundadas no Peru e no México. No
Brasil, por sua vez, segundo Darcy Ribeiro (1995), foi nesse mesmo ano que aportou o primeiro
“carregamento” de pessoas africanas para serem escravizadas51. É fundada a primeira vila da
colônia portuguesa, a Vila de São Vicente, no atual litoral de São Paulo.
51

Darcy Ribeiro (1995) chamou a prática da escravidão no Brasil de “moinhos de gastar gente”.

84

No fim da primeira metade do século XVII, em 31 de agosto de 1640, os franceses
desembarcaram em La Tortue (COUPEAU, 2008, p. 17), uma pequena ilha a noroeste do Haiti
– vizinha à cidade onde realizei meu estágio de pesquisa, Port-de-Paix. Na segunda metade do
século XVII, o rei da França publicou um documento, uma lei, que traria consequências
indeléveis e mais profundas no processo da escravidão dos povos de origem africana: Édit du
roi, ou code noir, sur les esclaves des îles de l´Amerique. Mars 1680, à Versailles52 (Édito do
rei, ou o código negro, sobre os escravos das ilhas da América. Março de 1680, em Versalhes).
No final daquele século, no ano de 1697, a França consegue o domínio sobre um terço da ilha
de Santo Domingo, por meio do Tratado de Ryswick. A ilha era de “direito” da Espanha, de
acordo com uma decisão papal (VALLER FILHO, 2007, p. 142). A parte francesa passou a ser
chamada de Saint Domingue e se tornou, mais tarde, uma das colônias mais prósperas do mundo
à época (COUPEAU, 2008, p. 19), o que lhe rendeu o nome, para os franceses, de la perle des
Antilles, “a pérola das Antilhas”.

Figura 4: Cartografia da ilha de Hispaniola e sua divisão entre França e Espanha, em 1697.
Fonte: Disponível em: http://www.bowdoin.edu/~prael/239/L11.pdf Acesso: 18 de Agosto de 2017

No século XVIII, era da Revolução Industrial (HOBSBAWM, 1979) e do apogeu das
ideias iluministas, cerca de meio século de dominação francesa, a situação na ilha apresentava

52

Disponível em PEYTRAUD, 1987.
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sinais de revoltas e não tardou para que os africanos entrassem em conflito contra os colonos
franceses. Entre 1740 e 1750, foram registradas as primeiras revoltas de africanos escravizados
na parte francesa da ilha de Saint-Domingue. Seu líder foi um homem, originário de Guiné,
conhecido como Makandal (HURBON, 1987; SCARAMAL, 2006), o qual foi assassinado
pelos franceses em 1758, queimado vivo em uma praça para servir de exemplo para os demais,
contudo, esse martírio surtiu efeito contrário e Makandal passou a ser sinônimo de venenos ou
técnicas para se livrar de inimigos (COTINGUIBA, 2014). Os anseios pela liberdade não eram
desejos apenas da burguesia contra o absolutismo na Europa ou na América do Norte, mas dava
sinais de suas intenções entre os povos africanos que se encontravam sob o jugo da escravidão.
Na pesquisa de campo, estive na região norte do Haiti e uma das cidades onde passei
alguns dias foi Cap-Haïtien (Cabo Haitiano). Fui até a praça em frene à Catedral Notre Dame
– onde a tradição diz que foi o lugar da execução de Makandal – observei em todos os cantos
e, recorrendo a um provérbio53 que diz que “um haitiano pode lhe negar comida, mas nunca
uma conversa” sentei e conversei com algumas pessoas, perguntei-lhes se sabiam da existência
de alguma homenagem a Makandal54, mas ninguém soube me informar.

Figura 5: Catedral Notre Dame de Cabo Haitiano.
Fonte: Pesquisa de campo. Cabo Haitiano, 31/03/2018. Crédito: Marília L. P. Cotinguiba

53

Yon ayisyen ka sere w manje, men li pa janm sere w koze.
Fico com a dúvida, pois não sei se não existe alguma homenagem pública a esse herói lendário ou se não
quiseram me informar. Makandal é, também, sinônimo de feitiçaria no senso comum e talvez isso tenha
influenciado o resultado da minha busca.
54
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Ainda no século XVIII, no auge das transformações que ocorriam na Europa, uma
colônia inglesa independentiza-se, em 1776, dando origem aos Estados Unidos da América e,
13 anos mais tarde, em 1789, teve início a Revolução Francesa. No calor dessas revoluções e
motivados pelas mais abjetas condições de vida e as formas de violência provocadas pelos
colonos franceses, os africanos escravizados se organizaram e, revoltosamente, insurgiram
contra os colonizadores. Outras medidas passaram a ser tomadas contra os negros. As medidas
e tentativas de impedir o desembarque de qualquer mulher com categoria de escrava em
qualquer porto francês, ou a entrada de africanos ou de mulatos em Saint-Domingue, vindos de
Paris, ou o ato de impedir qualquer embarque de descendente de africanos (DUBOIS, 2004, p.
77) não foram suficientes para evitar o inevitável. Numa noite de agosto de 1791, aconteceu
um ritual vodu, realizado por um grupo de mawon (pessoas que eram escravizadas e
conquistaram a liberdade com a fuga) marcou o início da primeira revolução vitoriosa de
pessoas escravizadas da história moderna, e talvez da humanidade, a revolução haitiana.
O pivô central que deu início a esse processo (em 1791) foram um então escravo que
chegou à ilha vindo das Índias Ocidentais inglesas, provavelmente da Jamaica, Boukman55 e
uma mulher chamada Cécile Fatiman (DUBOIS, op. cit., p. 98-99). O “direito” de violência
outorgado pelo Code Noir¸ ao invés de reprimir e conter as revoltas, talvez esse ato tenha
servido como impulso. Inflamados pelas ideias dos “santos padroeiros da liberdade” (BUCKMORSS, 2011), pelo desejo de terem controle sobre seus próprios corpos – e o corpo do escravo
era propriedade propriedade privada –, contra os colonos que os oprimiam. Ao que se sabe, em
Paris, os líderes revolucionários e defensores da liberdade contestam a ideia de atender às
reivindicações de liberdade aos africanos na colônia mais próspera de exploração francesa
(JAMES, 2010). Sua prosperidade se fazia sobre a força de trabalho escravizada, subjugada,
exaurida até à morte de negros sequestrados no continente africano dentre seus inúmeros grupos
étnicos.
O governo revolucionário de Paris decidiu enviar um exército a fim de
restabelecer a ordem. Então apareceu na cena política um personagem fora do
comum: um escravo culto e cristão, nascido na diáspora de pai africano e
exercendo as funções de cocheiro, Toussaint, que adotou depois o nome de
Louverture. Toussaint pediu à população que apoiasse seu pequeno exército
através de ações de guerrilha. Ele demorou cinco anos para vencer as tropas
de Napoleão, com a ajuda da febre amarela, restabelecendo a ordem e a
prosperidade no Haiti. Foi aclamado no mundo inteiro por seu gênio militar,
suas capacidades de administrador, sua humanidade e sua habilidade política.
55

Segundo Dubois, Boukman pronunciou que o Deus dos homens brancos os ordenava a cometer os crimes e
clamava pelas lágrimas dos negros, enquanto o Deus dos negros era bom e lhes pediam boas obras, mas os
ordenava a se vingarem das atrocidades cometidas pelos brancos. A ordem era, ou mate todos os brancos ou
pereçam. Semelhante ao lema das revoluções da época, liberdade ou morte.
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Sua reputação alastrou-se rapidamente e alcançou os negros dos Estados
Unidos, graças aos marinheiros negros que desempenharam um papel
importante na difusão das informações no mundo negro (HARRIS, 2010, p.
151).

Em meio ao processo revolucionário da ilha, e para pôr fim a um conflito entre os dois
países, a Espanha concede, definitivamente, o controle de uma parte da ilha de Santo Domingo
à França. Assim, no ano de 1795, “a Espanha, pelo Tratado de Basiléia, cedeu a parte oeste da
ilha de São Domingos à França” (VALLER FILHO, 2007, p. 162). A revolução que já se
encontrava em curso aprofundou-se e entrou no século XIX.
No dia 18 de novembro, de 1803, na região norte do Haiti, ocorreu o último confronto
entre franceses, africanos e afrodescendentes na Batalha de Vertière, na cidade Cabo Haitiano.
Os negros que eram escravizados derrotaram as tropas francesas e realizaram o que o senso
comum filosófico e científico da época não acreditava: fundaram uma república.
Vemos lá o mulato, a garra, isto é, os diferentes tipos de mestiçagem que
ocorrem do negro ao branco, enfim, o próprio negro dá prova de todas as
atitudes intelectuais e morais que os europeus sempre atribuíram, por uma
exclusão orgulhosa e temerariamente, apenas aos homens da raça caucasiana
(FIRMIN, 1885, p. 436)56.

Essas qualidades e atitudes intelectuais e mentais eram sinônimas, à época, da
racionalidade e acreditava-se que só os caucasianos, isto é, os brancos eram capazes de pensar,
de raciocinar e realizar trabalhos intelectuais. Essas atitudes, a seu tempo, provocaram
desconfortos não apenas intelectuais, mas no âmbito da economia política. Num texto que
discute o processo de colonização e do que se classifica “recolonização do Haiti”, o sociólogo
haitiano, Franck Seguy, após passar em revista a filosofia da história do filósofo alemão, W.
Hegel, faz a seguinte interpretação.
[...] caso as afirmações feitas pelo grande pensador da Aufklärung não
bastassem para convencer do porquê a revolução haitiana que aboliu a
escravidão é considerada uma anomalia no âmbito das relações internacionais.
Dito sem meias-palavras, um povo de negros, escravizados, de origem
africana e que conseguiu uma revolução vitoriosa através da qual, em vez de
esperar a eliminação gradual da escravidão, ele preferivelmente a aboliu
brutalmente, esse povo sempre será tratado de forma suspeita num mundo
governado pelo pensamento moderno/colonial. (SEGUY, 2014, p. 90).

Eis aqui um dos pontos que considero uma das molas propulsoras das migrações
haitianas na história. Estou de acordo com o sociólogo haitiano de que existe uma retaliação
histórica anti-haitiana por meio de um processo que tenho chamado “empobrecimento do

56

Tradução minha.

88

Haiti57”. A aversão ao Haiti devido a sua independência também foi o ponto inicial para a
construção de uma imagem negativa do “bárbaro haitiano”, assim classificada pelo pensador
haitiano Laenëc Hurbon (1993).

Figura 6: Monumento de Vètyè aos Heróis da Revolução.
Fonte: Pesquisa de campo. Cabo Haitiano, 31/03/2018. Crédito meu.

Com a independência conquistada, estabeleceu-se o dia 1º de janeiro de 1804 como seu
dia de comemoração. Seu proclamador foi o revolucionário Jean-Jacques Dessalines, que
estabeleceu os fundamentos da primeira República Negra da história humana e declarou
“livres” todos os habitantes do Haiti (BLACKBURN, 2002). A dominação e o escravismo
colonial chegavam ao fim na parte francesa da ilha58.
Em 1806 Dessalines foi assassinado, no episódio que ficou conhecido pelo nome do
local, Pont Rouge (Ponte Vermelha) e o recém-criado país se dividiu em dois, o Norte e o Oeste.
O reino do Norte ficou sob o comando de Henry Christophe e o restante do território sob as
ordens de Alexander Pétion. Essa divisão durou até 1820, quando foi reunificado sob o
comando do presidente Jean-Pierre Boyer (COUPEAU, 2007, p. ix). O Haiti havia se tornado

57

Este é um estudo paralelo que venho trabalhando e que, nas próximas páginas estão assentados alguns de seus
pressupostos, de modo que os utilizo para fundamentar a afirmação no início dessa seção, de que os acontecimentos
do passado têm influências sobre as migrações haitianas, inclusivo no fluxo que se dirigiu ao Brasil.
58
Digo fim da escravidão em relação aos franceses, pois a servidão não foi encarada de frente por todos os
membros dos grupos que comandaram a revolução e, principalmente, pós-revolução. Pode não ter havido uma
escravidão, de fato, porém o regime de servidão e de desigualdade baseado na cor da pele (mulato x negro), de
classe (ricos x pobres), de origem (cidade x campo) e de gênero (homem x mulher) foi uma questão não resolvida.
(ROSA, 2006; ROSA e POGNON, 2013; PRICE-MARS, 1953).
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um lugar onde, empiricamente, os negros deram provas de que as capacidades, “atributos” e
“atitudes intelectuais e morais” não eram exclusividade apenas de um grupo, mas de todos os
seres humanos. No entanto, a França exigiu um preço para reconhecer a República do Haiti, o
pagamento de 150 milhões de francos e Boyer, em 1825, assinou o acordo, o que impôs ao Haiti
uma dívida impagável – até 1938 –, com consequências desastrosas para o desenvolvimento do
país, conduzindo o Haiti a um processo histórico de empobrecimento.
O sucesso do movimento de libertação africano no Haiti provocou um
sentimento de pânico junto aos brancos dos Estados Unidos, que temiam que
os afro-americanos também reivindicassem eles mesmos sua liberdade. Criouse uma legislação mais rigorosa, reforçaram-se os controles de polícia e
tomaram-se medidas com vistas a restringir a liberdade de movimento dos
negros no país e a impedir a chegada de novos imigrantes negros,
particularmente daqueles provenientes do Haiti. Entretanto, os sucessos dos
negros do Haiti deram ideias a seus irmãos dos Estados Unidos. Assim, tanto
o Haiti quanto Toussaint Louverture tornaram-se símbolos para os negros que,
em outras regiões das Américas e do Caribe, almejavam a liberdade, e até
mesmo a independência (HARRIS, 2010, p. 151).

Não se pode ignorar que os acontecimentos pelos quais a burguesia, na luta por seu
modo de vida, contra seus antípodas – a nobreza e o absolutismo monárquico – moldaram o
modo de vida do Ocidente “à sua imagem e semelhança” (MARX e ENGELS, 1982). E devido
à universalização dos valores burgueses, essas propostas se disseminaram e impusera-se aos
demais povos. O pânico tomou não apenas “aos brancos dos Estados Unidos”, mas de um modo
geral, a todos os escravistas, como no Brasil e Portugal. Por exemplo, o termo haitianismo se
tornou sinônimo de revolta de negros escravizados em busca de sua liberdade (SOARES e
GOMES, 2002)59, num momento histórico em que o rei de Portugal, D. João VI, preparava sua
fuga para o Brasil, por causa das revoluções burguesas e levava consigo a sua corte. Era o
momento em que a colônia se transformava em reino.
Foi no início do século XIX, marcado por transformações profundas na economia, na
política e na organização social europeia que teve início, no Brasil, a oficialização da imigração,
como já apontado. Assim, enquanto o Haiti se torna o primeiro lugar do continente e ilhas
adjacentes e “foi o primeiro a afirmar a liberdade civil de todos os habitantes (BLACKBURN,
2002, p. 279), em outros países a escravidão durou ainda mais de meio século, como nos
Estados Unidos (até 1863) e no Brasil (até 1888).
Em 1822, enquanto o Brasil se declarava independente de Portugal, o Haiti dava início
ao processo de entrada na parte espanhola da ilha – leste – e lá permanecendo até 1844, ano em
59

Esses autores dão pistas de que naquele contexto oitocentista, negros no Brasil usavam medalhões com a imagem
de Dessalines e davam vivas à revolução haitiana.
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que a República Dominicana declarou independência em relação ao vizinho. A Espanha
retomou, mais tarde, o controle do lado dominicano entre 1861 e 1865. No calor dos
movimentos de independência e de revolta dos povos escravizados e colonizados, em 1835
ocorreu a revolta malê, no Brasil, na cidade de Salvador. Essa revolta, liderada por pessoas
escravizadas e de orientação religiosa muçulmana (REIS, 1986), foi brutalmente repelida – e
reforçou-se o sentimento contra o haitianismo. No fechamento da primeira metade do século
XIX, em 1850, a Inglaterra impõe legislação internacional para proibir o tráfico transatlântico
de pessoas sequestradas na África para as Américas. No Brasil, foi publicada a Lei nº 581, de
4 de setembro do mesmo ano, sobre a repressão ao “tráfico negreiro”60.
Em 1855, Joseph Arthur Gobineau publicou a obra Ensaio sobre a desigualdade das
raças humanas, livro que foi motivo de controvérsias devido ao seu conteúdo, que traz a
mensagem de superioridade racial do arianismo em relação aos demais grupos étnicos humanos.
Três décadas depois, em 1885, um intelectual e diplomata haitiano, Joseph Antenor Firmin
publicou um livro-resposta a Gobineau, Da igualdade das raças humanas: ensaio de
antropologia positiva, obra que aborda de modo magistral o desenvolvimento histórico e social
da civilização negra.
A ascensão de movimentos de “libertação” agia como força motora transformadora das
realidades sociais e, um a um, os novos territórios independentes promoveram a abolição da
escravidão, não como ato de benevolência, mas porque o modo de produção escravista havia se
tornado um anacronismo. Foi nesse contexto que o Brasil, em 1888, publicou a lei de abolição
da escravidão, que ficou conhecida como Lei Áurea e, no ano seguinte, por meio de um golpe
de Estado, transforma-se em República. Nesse contexto o Haiti permanece de certa forma
isolado do comércio internacional, ao mesmo tempo em que já era há algum tempo o lugar de
destino de negros que buscavam a liberdade.
De 1804 a 1898, o Haiti foi um país recebedor de imigrantes. No início do
século XIX, os escravos fugitivos de outras colônias fizeram o seu caminho
rumo ao Haiti. No final do século, aproximadamente 15,000 imigrantes do
Oriente Médio se estabeleceram no Haiti. Contudo, no século 20 trouxe a
continuidade da violência política e econômica e a emigração do Haiti
aumentou. (JACOBSON, 2003, p. 7)61.

O advento do século XX trouxe mudanças para o Haiti. No começo da segunda década
já se verificava a saída e circulação de pessoas do Haiti pelos países vizinhos. Um fato relevante
foi a invasão de seu território, em 1915, pelos Estados Unidos, que durou até 1934. O contexto
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Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM581.htm Acesso 16/12/2016.
Tradução minha. É importante pontuar que mobilidade de haitianos para fora do país já era registrada desde o
século XIX, o que ocorreu no século XX foi a sua intensificação.
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internacional era, à época, conflituoso, com uma guerra entre 1914 e 1917, iniciada pelos
europeus – que ficou conhecida como a “I Guerra Mundial” –, a Revolução Bolchevique, na
Rússia, que implantou o socialismo e, mais tarde, a “quebra” da Bolsa de Valores de Nova
Iorque, em 1929, deflagrando uma profunda crise econômica mundial. Sob dominação dos
Estados Unidos e tendo que atender seus interesses econômicos na região. Foi nessa época que
milhares de haitianos foram recrutados para trabalharem nos canaviais de Cuba e da República
Dominicana.
A segunda metade do século XX desenvolveu-se marcada pelos horrores da Guerra
“mundial” (1939-1945) e, principalmente, pelas disputas das economias políticas planificada
(socialista) e de livre mercado (capitalista). Entre 1957 e 1986, o Haiti foi governado pelas
ditaduras de François Duvalier, o Papa Doc e seu filho e sucessor, Jean-Claude Duvalier, o
Baby Doc. Um governo investido de um duplo discurso, nacionalista e anticomunista. No início
da década de 1960, os Estados Unidos mudaram a lei de imigração e passaram a receber
imigrantes em “massa” e isso fez com que, até a década de 1990, entrassem no país cerca de 31
milhões de imigrantes (FOURON e SCHILER, 2001a), dentre os quais centenas de milhares de
haitianos e haitianas, especialmente aqueles que fugiam da ditadura duvalierista e para chèche
lavi miyò – buscar uma vida melhor. Nesse mesmo contexto da década de 1960, o ocidente
passava por um processo de mudanças que influenciariam não somente a sociedade ocidental,
mas a população de uma forma geral, especialmente com as migrações entre países e
continentes.
Essas transformações econômicas – políticas e culturais – pelas quais muitos países em
volta do mundo passavam não foram alheias ao Haiti e tiveram impactos diretos, tanto no
interior do país quanto na dinâmica de sua população. Nessa época, por exemplo, pelo
recrudescimento da ditadura sob as ordens de François Duvalier, muitos haitianos buscaram
uma saída desesperada da ilha e, literalmente, se lançaram ao mar. Esse episódio ficou
conhecido como os boat people62, em 1972 (STEPICK, 1982). Boat people é um conceito que
ficou bastante conhecido, especialmente na década de 1980, para se reportar ao processo de
fuga de milhares de haitianos pelo mar do Caribe e Atlântico em precárias embarcações63.
Enquanto categoria, foi também empregada para designar as pessoas que realizavam o traslado.
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Tive a oportunidade, durante minha pesquisa de campo no Haiti, de permanecer na cidade Podepè (Port-dePaix) – Porto da Paz – principal cidade do departamento de Noroeste, região que tem estreita relação com os boat
people e com o fluxo migratório haitiano para Nassau (Bahamas) e Miami, n’os Estados Unidos, conforme se
revelou nas falas das pessoas com quem conversei. O tipo de embarcação é conhecida como batiman bwa (barco
de madeira) e a ação é chamada de virewon, em crioulo haitiano.
63
De acordo com interlocutores da pesquisa de campo em Podepè, essas embarcações são conhecidas no Haiti
como vierewon.
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No processo desse traslado, que foi realizado por milhares de pessoas, muitas outras morreram
ainda em alto mar.
Em 1986, Jean-Claude Duvalier foi destituído do cargo de presidente e o Haiti deu início
ao processo de democratização64. Em 1991 foi eleito para presidente Jean-Bertrand Aristide e,
meses depois, logo deposto por um golpe de Estado no mesmo ano. A Organização dos Estados
Americanos interveio no país entre 1991 e 1994 e, em linhas gerais, não conseguiu êxito
(CÂMARA, 1998).
Com a chegada do século XXI, o Haiti, ao completar 200 anos de sua independência,
sofreu dois golpes, um pelo furacão Jeane, que deixou cerca de 3 mil mortos e danos imensos
danos materiais e o segundo, a “invasão” de seu território por tropas militares da Organização
das Nações Unidas (ONU)65, por meio da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do
Haiti (MINUSTAH), liderada pelas tropas militares brasileiras. Nesse mesmo ano, a seleção
brasileira de futebol realizou uma partida de futebol contra a seleção do Haiti, que ficou
conhecido como o “Jogo da Paz”.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas – CSNU, pela
Resolução 1.542, de 30 de abril de 2004, criou a MINUSTAH com o objetivo
de garantir a estabilidade, apoiar a reconciliação política e promover a
retomada do desenvolvimento do país. Ela substituiu a Força Multinacional
Interina, criada pela Resolução 1.529 daquele mesmo ano, instrumento
aprovado no dia em que o presidente Jean-Bertrand Aristide deixou o país. A
queda do presidente, provocada em grande parte pela pressão e revolta de
grupos internos, agravaria as condições de segurança - à época já bastante
deterioradas – e colocaria em situação de extrema vulnerabilidade expressivas
parcelas da sociedade civil, que conviviam com níveis alarmantes de pobreza,
insegurança e violência (VALLER FILHO, 2007: p. 16).

Em 2008, outro furação, o Hanna, causa devastações em partes do Haiti e mata centenas
de pessoas. Em 2010, a pior catástrofe do país, um terremoto teve como epicentro a cidade de
Port-au-Prince, deixando um rastro de milhares de mortos e prejuízos materiais imensos. Esse
terremoto desestabilizou o país, pois a cidade atingida, a capital do país, operava como o
principal centro econômico e de estudos. Nessa mesma época, o Brasil é tido como uma das 8
maiores economias (e em 2013 chegou ao 6º lugar, apesar das desigualdades). Começam os
registros dos primeiros haitianos no Brasil. Estabelece-se uma rota de trânsito – Haiti-República
Dominicana-Panamá-Equador-Peru-Brasil. Em 2012, o Brasil publicou a Resolução nº 97,
concedendo “visto por razões humanitárias” aos haitianos, justificando que as “razões” são em

Fica uma observação de que, nesta década, houve uma “febre” de queda de ditaduras e redemocratização em
vários países.
65
Tecnicamente não se pode falar em invasão, pois a MINUSTAH foi criada, enviada e instalada no Haiti a pedido
da junta de governo que comandava o país naquele momento. Para a população aquilo era uma invasão.
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decorrência do “agravamento” das condições de vida naquele país. O país foi, mais uma vez,
afetado por um furacão, Sandy, o qual comprometeu as colheitas em cerca de 70%.
Entre o final de 2010 e o final de 2015, entraram no Brasil 85.084 haitianos e haitianas,
contudo, nem todos permaneceram no país, uma vez que muitos passaram a buscar outros
destinos no processo de mobilidade. Os principais destinos verificados foram o Chile, os
Estados Unidos e o território ultramarino francês, a Guiana de língua francesa. Em outubro de
2016 um furacão atingiu o Haiti e causa a morte de mais de 500 pessoas. Em 2017, mais dois
furacões causam prejuízos no país. Das pessoas que saíram do Brasil para outros países, muitos
já retornaram e outros estudam as estratégias de retorno. Diante desse quadro cronológico
apresentado acima, com informações genéricas sobre fatos e eventos, a intenção a partir desse
ponto é construir e sistematizar elementos que possam oferecer explicações sobre a migração
haitiana contemporânea a partir de diferentes variáveis. Antes de discutir diferentes variáveis
que influenciam a migração haitiana, a discussão continua com uma abordagem sobre os lugares
sociais ocupados por mulheres e homens no processo pós-independência haitiana.
2.2 – Divisão sexual dos lugares sociais – das heranças pós-coloniais sobre a formação da
família transnacional
Optei por uma discussão sobre alguns aspectos que envolvem a dicotomia homem x
mulher na sociedade haitiana por considerar importante para a compreensão das redes
familiares na migração. Dentre os trabalhos que encontrei, selecionei os que considerei mais
pertinentes para a discussão. A principal fonte sobre a família que guia esta discussão – e nela
as relações de gênero – é um trabalho assinado por George E. Fouron e Ninna G. Schiller,
intitulado All in the Family: gender, transnational migration and the state-nation (2001b).
Muito relevante é a tese de doutorado de Michaëlle Desrosiers, Trabalho, mulheres negras e
zonas francas no Haiti contemporâneo: o “empresariado humanitário” neocolonial em
movimento (2015).
Os demais trabalhos dialogam sobre a mobilidade e servem como fontes
complementares que busco corroborar, que se estabeleceu no Haiti lugares sociais de homens e
mulheres e como isso reflete no processo de mobilidade66. Traçar alguns apontamentos sobre o
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No caso de Porto Velho, há dois trabalhos que apresentam de modo mais aprofundado a questão de gênero na
migração haitiana. O primeiro trabalho (PEREIRA, 2016), tem como objetivo análise compreensiva sobre
“aspectos da experiência religiosa evangélica” e discute muitos aspectos, numa perspectiva geográfica do conceito
de “lugaridade” que, no caso da mulher, aborda especialmente a desigualdade de gênero e os desafios e
dificuldades encontrados por elas no processo de inserção, principalmente no trabalho. O outro trabalho
(JORDÃO, 2017), se dedica a uma análise “da inserção socioeconômica dessas imigrantes na capital do estado”,
numa abordagem de gênero, pautada por uma pesquisa etnográfica no viés da análise do discurso e da antropologia,
mostrando que existe uma desigualdade de gênero e poder na migração. Observo que Pereira, assim como Jordão
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mundo social entre homens e mulheres neste estudo é importante, especialmente para
compreender certos aspectos da mobilidade, mas deve-se ter em mente que falo sobre um
mundo social pautado por relações desiguais de gênero e de uma sociedade patriarcal e
patrilinear67.
Como ocorreu e ocorre em muitas sociedades, os lugares sociais reservados às mulheres
não foram e não são os mesmos que os homens tiveram direito, de modo que podemos dizer
que há uma divisão sexual dos lugares sociais. No caso haitiano, é certo que homens e mulheres
constituíram uniões – de acordo com a lei, com a religião, a tradição ou aparte disso – e
formaram suas famílias, seus sistemas de parentesco e, consequentemente, a sociedade haitiana.
Não é possível reconstruir o passado ou retratá-lo de maneira fiel, mas é possível interpretar os
acontecimentos a partir de fontes e oferecer uma explicação para práticas contemporâneas,
como a predominância dos homens na imigração haitiana para o Brasil.
No período em que desenvolvi essa pesquisa, vários aspectos estiveram em evidência,
dentre os quais o jogo das relações dos lugares ocupados socialmente por homens e mulheres.
Homens e mulheres têm relativamente suas práticas e seus lugares definidos pelas coisas de um
e de outro. Podem ser classificadas como de gênero e não podiam ser ignoradas e, desse modo,
trazê-las aqui para a discussão é poder oferecer informações importantes sobre as redes de
mobilidade haitiana pelo espaço transnacional e esboçar um panorama histórico do processo de
alguns elementos sobre a definição dos lugares de homens e mulheres e como isso reflete nessa
mobilidade.
A divisão sexual dos lugares sociais no Haiti reservou à mulher o espaço doméstico
como seu locus de atuação e, ao mesmo tempo, uma condição de pobreza, especialmente para
as mulheres campesinas (DESROSIERS, 2015). Destinada a uma vida de cuidados68 do lar, dos
filhos, do marido e de gerar cidadãos para a nação. “Até bem recente, o sistema legal legitimou
o papel da mulher como esposa e mãe, ignorando as experiências de vida de muitas mulheres
haitianas do campo. Os homens, como pais, eram reconhecidos pela lei como o cabeça da casa
(FOURON e SCHILLER, 2001, p. 549)69. Na contemporaneidade, além das heranças do
passado, as mulheres ainda acumulam as tarefas de dinamizarem a economia informal e fazerem
– além de outros/as pesquisadores/as – coletaram dados e realizaram uma pesquisa-ação no projeto do qual sou
vice-coordenador, desde o início.
67
O filho, exceto quando é registrado apenas pela mãe, sempre leva o nome do pai. Tradicionalmente, entre os
haitianos, a pessoa tem um non (que é o nome da família, do pai, o equivalente ao sobrenome no Brasil) e um
prènon (que é seu nome e que será passado aos filhos). Assim, se uma pessoa se chama Joseph Paul, o primeiro
foi herdado do pai e o segundo, Paul, é o que será passado para o(a) filho(a), que se chamará Paul (Marie, Antoine,
Charlot, Mirlene...).
68
Chamo atenção para a noção de cuidado, pois é um tema que tem recebido atenção nos estudos migratórios,
especialmente nos debates e análises sobre transnacionalismo nas últimas duas décadas.
69
Tradução minha.
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parte dos fluxos migratórios, sejam como escolhidas pela família para a migração,
mantenedoras de famílias no Haiti ou na condição de esposas70.
No Haiti, o processo de pauperização das mulheres trabalhadoras, portanto, de
preparação da força de trabalho feminina sub-remunerada, iniciou-se com as
(contra) reformas agrárias abusivas do presidente Jean-Pierre Boyer, no
quadro do serviço da dívida cujo Haiti foi um dos primeiros clientes.
(DESROSIERS, 2015, p. 88).

O processo do qual fala a autora é o acordo que o presidente assinou para indenizar a
França pela independência do Haiti, cujo peso recaiu sobre os camponeses e,
consequentemente, as mulheres foram diretamente afetadas. Na sua visão, o lugar social e
sexual da mulher, especialmente no mundo do trabalho, foi determinado ainda na era colonial,
o que indica que o Haiti, ao se independentizar, deu início a inúmeros conflitos e contradições
internos que, somados aos fatores de interferências externas, conduziu o país ao que chamo de
empobrecimento do Haiti.
Destarte, a divisão sexual e social do trabalho não é entendida aqui no sentido
tradicional do termo, pois, quando referimo-nos às mulheres “negras”
escravizadas, e às suas descendentes, a categoria divisão sexual e social do
trabalho precisa ser reconceitualizada ou contextualizada. Além do mais, a
realidade da escravidão colocou as mulheres “negras” como trabalhadoras ao
desembarcar dos negreiros. (DESROSIERS, 2015, p. 190).

Portanto, a divisão sexual dos lugares sociais que abordo aqui não é a mesma da autora
– contextualizar o conceito à realidade da proletarização e exploração das mulheres nas
tecelagens da zona franca do Haiti –, o que busco é compreender como o passado influencia
ainda o presente e se expressa na migração. O aspecto jurídico de legitimar um lugar social para
a mulher não quer dizer que a vida social tenha sido rígida para elas. A distância entre o direito
e fato da vida prática e das rotinas diárias é abissal. Apesar de até 1979 as mulheres terem sido
consideradas “legalmente menores” e somente a partir de 1987 as casadas terem tido o direito
de possuir legalmente uma propriedade, na prática, tanto homens quanto mulheres herdavam a
posse da terra no interior do país. O direito ao voto feminino só ocorreu em 1957 (antes que as
suíças) (FOURON e SCHILLER, 2001b). A divisão sexual reservou ao homem um lugar social,
político e econômico prestigiado, pois assim como em outros países, como os Estados Unidos
70

Chamo atenção para o fato de que minhas fontes são limitadas. Um estudo sobre a família ocuparia uma tese ou
um longo tempo e seria necessária uma pesquisa documental em arquivos e documentos e uma pesquisa de campo
mais demorada. Um dado importante a ser levado em consideração sobre a família é a historicidade da poligamia,
como apontou Jean Price-Mars (1956, p. 89) sobre diferença entre filhos naturais e legítimos, e como isso ainda
se manifesta no presente (HANDERSON, 2015, p. 87). Outro aspecto é o que entendo, a partir da pesquisa de
campo, como “rearranjo familiar” na migração de homens e mulheres, que mesmo tendo uma família no Haiti
constitui outra ao migrar. É um tema ainda a ser analisado.
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da América, o Haiti conta com um grupo de “pais fundadores” da nação, os quais são lembrados
e reverenciados até o presente.
Em minha estada no Haiti, nas cidades por onde passei, visualizei várias estátuas, bustos,
pinturas e nomes dos pais fundadores – Dessalines, Toussaint e Christophe, principalmente.
Seus nomes estão estampados em ruas, praças, escolas, universidades. A única referência que
encontrei a uma mulher foi em relação a Catherine Flon71, conhecida por ter sido aquela que
costurou a bandeira do Haiti. Apesar de historicamente conhecida nesse fato, o seu lugar social
é secundário, um papel de coadjuvante. Sendo atribuída a ela a confecção da bandeira, todo
haitiano e toda haitiana tem no seu imaginário a seguinte versão da história, sintetizada aqui na
fala de um interlocutor, que traduz a tradição sobre a confecção da bandeira haitiana.
Após derrotar os franceses, Dessalines tomou a bandeira tricolor francesa e,
num golpe heroico, rasgou-a, retirando a parte branca. Em seguida ordenou
[grifo meu] a Catherine Fon que a costurasse, de modo que juntasse as partes
azul e vermelha, simbolizando a união entre negros e mulatos na conquista da
independência. (Robert, Porto Velho, agosto de 2017).

Figura 7: Homenagem a Catherine Flon72
Fonte: http://numismondo.net/articles/flon/Catherine%20Flon%20presentation_files/slide0007_image005.jpg

No processo pós-independência foi realizada uma divisão sexual dos lugares sociais de
homens e mulheres e essa divisão tem reflexos, mesmo que modificados, ainda na
contemporaneidade. Isso pode ser percebido no Haiti e em outros lugares no processo
migratório pelo espaço social transnacional haitiano. Apesar de haver mulheres casadas que
trabalham e seus maridos lhes incentivarem a isso, há aquelas que os maridos não lhes “permite”
e querem que elas se dediquem aos cuidados da casa. Outro exemplo disso se reflete na questão
71

O mesmo não se passa em relação a Cécile Fatiman, a manbò (sacerdotisa) do vodu que ministrou com Duty
Boukman (homem e conhecido). Encontrei pouquíssimos haitianos que sabiam o nome dessa sacerdotisa. Existem
divergências quanto aos nomes das mulheres. Schiller (2000) e Fouron e Shciller (2001) referem-se a Flon como
Claire Heureuse. Fouron e Shciller (op. cit. p. 548) referem-se Fatiman como an unamed woman “uma mulher
sem nome”.
72
Nota de 10 (dez) Gourdes. Homenagem a Catherine Flon, costurando a bandeira, série 1988.

97

linguística que, como já foi discutido (PIMENTEL, COTINGUIBA e RIBEIRO, 2016), as
mulheres com quem a pesquisa teve contato são majoritariamente monolíngues falantes do
crioulo. No projeto que coordenamos de ensino de português, em Porto Velho, o quantitativo
delas é bem menor que o dos homens. Isso não se explica pela tendência de menor presença
feminina na migração ou pelo monolinguismo, mas como foi constado pela pesquisa, é pela
imposição masculina – mesmo que não seja unânime – que não concorda com o fato de a esposa
aprender o português73.
No jogo político do processo de independentização do Haiti, os lugares de homem e de
mulher parecem ter sido delimitados com base em uma tradição patriarcal antiga 74. Os heróis
da independência são todos homens e, ao que parece, todos os haitianos sabem claramente quem
foram Toussaint L´Ouverture, Alexandre Pétion, Jean-Jacques Dessalines e Henri Christophe.
Reflexo disso é o fato de que Toussaint e Dessalines são os únicos que gozam de um feriado
nacional, a 17 de outubro e a 7 de abril, respectivamente. Aliás, ao que se sabe, uma mulher foi
utilizada como “barganha” na negociação de poder pós-independência, quando Dessalines
ofereceu a sua filha, Célimene, para se casar com o líder mulato, o general Alexander Pétion
(FOURON e SCHILLER, 2001, p. 548), o que reforça a ideia da mulher como confinada ao
espaço doméstico.
Em relação à mulher, a história haitiana reservou-lhe lugares para serem ocupados
socialmente, porque “na maior parte da história haitiana, o pai era de fato e de direito o chefe
da família” (SCHILLER, 2000, p. 120), o provedor, o que ao longo da história podia transitar
no mundo fora e dentro da casa. À mulher ficou reservado o espaço da vida doméstica, pois as
“leis de cidadania do Haiti refletem a idéia de que as mulheres são parte de uma nação, mas que
sua parcela de contribuição é a de ajudar a produzir cidadãos para a nação” (idem), enquanto
sua cidadania esteve atrelada à ascendência de pais haitianos75. O lugar reservado à mulher foi,
desde a independência do Haiti, o da vida doméstica.
O lar (household) e a vida familiar são checados (surveyed), disciplinados e
habitados pelo regime político. No entanto, as pessoas criam família e lar que
produzem indivíduos de gênero (genered individuals), cujas atividades,
crenças e identidades como mulheres e homens são parte integrante das
maneiras pelas quais a nação é reproduzida e suas ligações com o Estado são
73

Verifico que essa mesma regra não se aplica às filhas ou irmãs. Na migração há incentivo para elas estudarem.
Ao que parece, mesmo tendo se tornado independente e majoritariamente de origem africana, há influências da
tradição ocidental, como a noção grega de cidadania que não levava em conta a mulher, assim como países
europeus que a mulher só conseguiu seus direitos civis no século XX, como no caso da Suíça, com o direito ao
voto na década de 1960. Os valores iluministas não tiveram influências na revolução e formação do Haiti. Para
isso ver (JAMES, 2010; MORSS, 2011).
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Constituição de 1987, da nacionalidade, Cap. II, Tít. I. Arts. 11 ao 15. No Cap. I, da cidadania, Art. 17.1, é
assegurada uma quota de 30% às mulheres “à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services
publics” (p. 13).
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re-imaginadas. Na medida em que a família e o lar, simultaneamente, são
definidos como domínios de mulheres e o local de honra nacional e de virtude,
quando as mulheres fazem o trabalho de mulher, elas se tornam
comprometidas com as ideias e imagens que constroem a nação (FOURON e
GLICK SHCILLER, 2001, p. 542)76.

Como se pode notar, a divisão sexual dos lugares sociais delimitou o espaço feminino –
a vida doméstica – e definiu, ao mesmo tempo, o seu oposto, o lugar dos homens.
Transformações ocorreram ao longo do tempo e as mulheres realizaram algumas mudanças na
estrutura das relações sociais e políticas no âmbito das questões de gênero. O direito ao voto,
em 1957, a reversão da menoridade legal (incapazes), em 1979 e o direito à propriedade, em
1987, com a nova Constituição. Esse processo de transformações teve início com a participação
feminina ainda na década de 1930 como, por exemplo, a formação da Ligue Féminine d´Action
Sociale (Liga Feminina de Ação Social, fundada por mulheres mais abastadas contra as
violações sofridas durante a invasão estadunidense – logo suprimida) e, mais tarde, com as
astúcias de François Duvalier – o Papa Doc –, com a criação de uma divisão paramilitar, a
versão feminina Toton Macoute, “denominando-a Marie-Jeane” (FOURON e SCHILLER,
2001, p. 549-50).
A divisão sexual dos lugares sociais de gênero aparece na migração, com base nos
sujeitos, pela visão que se tem de que “o homem tem que sustentar a casa, tem que trabalhar”
ou, então, em relação aos cuidados do lar pelas mulheres e pelos clamores de muitos homens
que argumentam mwen pa ka viv san madanm mwen, (eu não posso viver sem minha esposa),
ou então “eu precisa minha mulher para cuidar da casa, cuidar de mim”. A delimitação imposta
à mulher haitiana pela estirpe política masculina não foi capaz, entretanto, de resistir ao tempo.
Contraditoriamente, essa “dominação” masculina demonstra sua fragilidade. O que se vê nas
ruas das cidades haitianas é uma sociedade com uma frenética economia informal, dinamizada
pela mulher como agente principal, o que coloca em dúvida o papel social do homem como o
único provedor do lar que ele pensa que é.
A mobilidade haitiana por e para diferentes países é dinamizada por centenas de
milhares – ou milhões – de pessoas, o que equivale a cerca de 30% de todos os haitianos na
mobilidade77. Por um lado, as mulheres assumiram uma outra posição social, aquela que pode
ser classificada inversamente com a tradição, como de chefe do lar. Frederico Neiburg et. al.
(2014) aponta que em 2009, o número de lares mantido por mulheres era de 33%, enquanto em
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Tradução minha.
É sempre difícil fazer afirmações sobre o número de haitianos vivendo fora do Haiti, uma vez que não há censo
estatístico no país que ofereça dados seguros sobre isso. Do mesmo modo, é difícil afirmar qual o percentual real
para homens e mulheres vivendo fora do país.
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2013 esse percentual subiu para 41% na região da capital do país, Porto Príncipe. Ao mesmo
tempo em que essas mudanças vêm ocorrendo, uma atividade profissional se consolidou ao
longo dos anos como coisa de mulher, o ofício de comerciantes ou, para recorrermos a uma
categoria endógena, as madanm sara, que dinamizam a economia do país.
As madanm sara são mulheres comerciantes que comercializam diversos produtos –
nacionais ou importados –, seja nos lugares onde residem ou viajando pelo país, buscando
produtos no interior, na capital ou em outros países. Em sua tese de doutorado, o antropólogo
haitiano, Joseph Handerson (2015), ao fazer a descrição de sua etnografia, relata a trajetória de
uma – dentre várias – interlocutoras haitianas.
Além dos estudos na Venezuela, ela também fazia comércio, entre Venezuela,
República Dominicana e Panamá. Comprava produtos num país e vendia em
outro, era uma madanm sara, assim como as comerciantes haitianas que
compram num determinado mercado para vender em outro em escala regional,
nacional e internacional (HANDERSON, 2015, p. 179).

Nem toda mulher que dinamiza a economia informal do país é uma madanm sara. A
exemplo disso, as mulheres andeyò (camponesa, do campo) que vendem seus produtos
agrícolas na cidade, não são madanm sara. Do mesmo modo, não se pode afirmar que as
mulheres que comercializam comida nas ruas (comida conhecida pejorativamente como chen
janbe) sejam madanm sara. Se essas mesmas mulheres, ao comercializarem seus produtos
(agrícolas ou comida), comercializassem produtos nacionais e importados, industriais e
manufaturados e circulassem pelo território nacional e entre países, elas certamente seriam,
então, madanm sara78.
A dinâmica das mulheres extrapola o universo da vida doméstica e são elas as principais
responsáveis pelo comércio e pela circulação de coisas entre o Haiti e outros países. Se no
processo de formação do Haiti, à mulher foi definido como lugar por excelência a vida
doméstica, o que vemos é que as transformações ocorridas ao longo da história vêm
estabelecendo um novo campo social para elas e, principalmente, por elas. Pistas dessas
mudanças estão no trabalho de Omar Ribeiro Thomaz, no contexto do terremoto de 2010, em
relação às madanm sara, quando o teceu críticas às ineficiências das equipes das Nações Unidas
presentes no Haiti, ao alegar que a ONU ignorou os conhecimentos das redes de serviços dessas
mulheres.
As madanm sara são as comerciantes que garantem a oferta de produtos de
boa parte dos mercados de Porto Príncipe. Conectam a capital com as regiões
rurais do país e são responsáveis até mesmo por circuitos existentes entre o
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Em Porto Velho conheço uma madanm sara. Ela compra seus produtos na Bolívia e vende em Porto Velho.
Roupas, sapatos, cintos, perfumes, cosméticos etc. fazem parte do repertório desses produtos.
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Haiti e a República Dominicana, os Estados Unidos e o Panamá (THOMAZ,
2010, p. 25).

Mesmo com essas mudanças, percebe-se que há uma estreita relação entre o regime
político e o processo de construção de gênero dos indivíduos, estritamente vinculada com o
Estado-nação. Em relação ao gênero, as instituições “lar” e “vida familiar” operam numa lógica
simbiótica com o modus operandi político e, assim, postulando o lugar e o fazer dos indivíduos.
Retornando a Schiller e Fouron (2000; 2001), a dinâmica analisada por ambos é o que
denominaram conceitualmente como long distance natioanlism “nacionalismo a longa
distância”, no contexto da migração transnacional haitiana, que discorre sobre a reprodução de
práticas de gênero no Haiti e nos Estados Unidos com base em valores da origem. O
nacionalismo a longa distância é manifesto pelos transmigrantes79 que, por sua vez, operam
dentro de uma lógica em que os sentimentos nacionais extrapolam as fronteiras da origem e se
estendem para outros territórios nacionais, fazendo com que, mesmo longe de casa, os
indivíduos sintam-se pertencentes à origem e, com isso, interferem no curso dos acontecimentos
do país e na vida dos que ficam.
Nesse movimento pelo espaço transnacional, em que os sujeitos se deslocam de seus
lugares de origem comum para outros, que têm suas próprias lógicas cultural, política e
econômica diferentes, eles mantêm práticas que podem indicar um grau de “reprodutibilidade”
das relações de gênero daquelas da origem e, ao mesmo tempo, mantêm os vínculos ligados em
diferentes realidades sociais transnacionais e o Haiti. Ao longo de minha vivência etnográfica
com os haitianos, tem sido possível verificar que há, em certa medida, determinadas práticas
que demonstram a prática de organização da família como instituição que extrapola os limites
das fronteiras haitianas e alcançam o espaço transnacional. Essas práticas manifestam-se por
meio de relações amorosas em que o homem passa a viver com outra mulher na migração,
enquanto isso é interdito à sua esposa que ficou no Haiti, aos casamentos realizados à distância
por meio de representantes com as noivas que não migraram, a tarefa da esposa de cuidar do
lar e dos filhos.
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De uma perspectiva endógena, o que teoricamente é aqui chamado de transmigrante é conhecido como dyaspora
pelos haitianos. Dyaspora é polissêmico e categoriza coisas (casa, presentes, carro, dinheiro etc) e pessoas no
contexto da migração (geralmente para os chamados países ricos). Ser um dyaspora implica, geralmente, a ideia
de se ter sucesso, ganhar dinheiro, ajudar a família, retornar ao Haiti, patrocinar o movimento de parentes para
outros países. Não há, contudo, um consenso entre os haitianos sobre dyaspora. Numa conversa que tive com um
rapaz, em Porto Velho (agosto, 2015), perguntei: – Você é um dyaspora? E ele respondeu: – Bem, se a gente tá
fora do Haiti é dyaspora. Retruquei: – Mas tem haitiano que diz que no Brasil não dá pra ser dyaspora porque não
ganha lajan dyaspora “dinheiro dyaspora”. E ele respondeu: – Bem, o sonho dos haitianos é ir para os Estados
Unidos ou Canadá, por isso eles falam isso. Eu não sei eles, mas eu sou dyaspora, sim. Assim, dyaspora escapa
ao conceito analítico de diáspora, o qual foi preterido pela concepção endógena haitiana.
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A família transnacional se mostra mais eficaz na realização de seus objetivos
de ascensão social e ela se funda sobre uma geografia da dispersão e da
circulação material (remessas financeiras) e imateriais (informação) e pode
participar em diferentes níveis de vida, de oportunidades econômicas, de
dispositivos regulamentares mais ou menos favoráveis nos países de
instalação. Nas metrópoles como Miami, Nova Iorque e em menor medida em
Montreal, constituintes dos maiores centros de dessa estrutura diaspórica
(AUDEBERT, 2012, p. 78)80.

Vê-se que a família transnacional é a instituição social central no processo de
mobilidade de seus membros e, também, na circulação de coisas. Ao mesmo tempo em que a
família, enquanto uma unidade social se organiza para proporcionar a migração de um de seus
membros, ela também é beneficiada pela junção de esforços coletivos dos seus membros
instalados no espaço transnacional. Essas formas de vinculação, ao que parece, tem suas raízes
fincadas na tradição do passado social, em que o lakou81 é considerada a primeira forma de
organização familiar haitiana.
O lakou é a primeira forma de organização da família no Haiti. Constrói-se no
marronage que antecede e sucede o triunfo da revolução negra. E a família
ampliada parece ser uma estratégia de marrons para se beneficiar ao máximo
do rendimento de numerosas capacidades de trabalho, visto que a ferramenta
agrícola é rudimentar. Ademais, a concentração familiar parece também
responder à necessidade de defesa em caso de ataque do exército dos grandons
urbanos, que fazia certas razzias nas montanhas para fornecer às plantations
das planícies mão de obra. De qualquer modo, a instituição do lakou não
provocou a liberação sexual das mulheres; testemunha a existência das
mulheres-jardins, encarregadas de cuidar das terras do seu patriarca e de
procriar para fornecer a mão de obra necessária à perpetuação da sua
dominação. (LOUIS JUSTE, 2009, Apud. DESROSIERS, 2015, p. 86. Grifos
da autora).

A necessidade de se unirem para se protegerem no contexto colonial quando entravam
na marronage (fuga, equivalente ao quilombo no Brasil). Isso nos dá pistas de que a família
haitiana tem como base o princípio da ajuda mútua para se conservar no tempo e no espaço. A
família transnacional não é uma exclusividade haitiana, ao contrário, elas existem há séculos,
mas somente nas últimas décadas é que se tornaram objeto de análise (TORRALBO, 2017, p.
9). Essa instituição é aquela em que seus membros mantêm relações de pertencimento
(consanguinidade e afinidade) e ajuda mútua (cuidados) a distância, de modo que cultivam uma
ancestralidade comum. Mesmo sendo uma unidade social, a família transnacional tem seus
membros vivendo em diferentes lugares, os quais permanentemente reforçam seus laços de
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Tradução minha.
Literalmente é “quintal”. Dada a polissemia do crioulo, pode ser usada como sinônimo de lugar. Lakou é uma
porção de terra onde vários membros de uma mesma família constroem suas casas. Não está, todavia, estritamente
vedado ao universo familiar apenas.
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pertencimento. No caso haitiano, o contato via telefone ou redes sociais virtuais como Watts
App e Facebook, o intercâmbio de fotos, notícias, o envio de remessas via instituições
financeiras e envio de presentes, a ajuda prestada a um membro da família em dificuldade em
outro país, a construção de casas no Haiti são práticas transnacionais dessa organização
familiar.
A família transnacional haitiana é constituída por um grande número de membros. O
ponto de convergência que interliga a todos é o Haiti como origem espacial e o parentesco.
Alguns dos quais jamais se encontraram, contudo, com a utilização das redes sociais virtuais,
eles mantêm contato periódico, trocam informações, prestam ajuda, tomam decisões a distância,
ajudam parentes em diferentes lugares. As categorias de parentesco formam a estrutura familiar
e, homens e mulheres, enquanto indivíduos, ao nascerem são inseridos em seu sistema de
valores, regras e obrigações. Como diz o ditado haitiano para se fazer alusão às obrigações
familiares, bourik fè pitit se pou do li ka poze (o jumento faz filho é para poder descansar seu
lombo – esse provérbio será discutido na Seção IV). Nessa perspectiva, pode-se afirmar que
uma criança haitiana, ao nascer, vem ao mundo com uma dualidade familiar, um dom a receber
por toda vida e uma dívida a ser paga indefinidamente.
Ajudar a família não é uma questão de escolha ou ato de benevolência, é uma regra
inscrita em um código invisível que influi sobre a conduta dos sujeitos. A força exercida pela
obrigação em relação à instituição família enquadra-se, sociologicamente, na noção de
coercitividade, generalidade e anterioridade/exterioridade do fato social (DURKHEIM, 1990)
e a sua obrigação de ajudar como forma de retribuição conduz ao fato social total (MAUSS,
2003). A essa obrigação chamo de princípio da ajuda mútua, que será discutida mais adiante.
No caso dessa obrigação como um fato social, como uma força invisível que impele os sujeitos
a agirem e aletranje chèche lavi miyò para a família, de modo que a migração é um projeto
completamente atravessado pela projeção que a família traça. Os motivos e as razões que fazem
com que os sujeitos migrem são variados e multifatoriais, mas a força da família é a sua base
na mobilidade.
Homens e mulheres têm trajetórias que aparentemente são diferentes nessa migração,
como o fato de ser uma migração com desproporção de categorias (homens 74%, mulheres
26%) para o Brasil, mas se trata de um processo mais amplo e com uma regularidade. Chamo
de aparente porque o propósito é o de chèche lavi miyò e ede fanmi (buscar uma vida melhor e
ajudar a família). Na sua singularidade, cada indivíduo traz uma experiência ou vivência
migratória singular e essa singularidade está interrelacionada com com a migração enquanto
um sistema. Um homem pode ter como projeto, além de ajudar a família, estudar, viajar e
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conhecer outros lugares, fazer riqueza. Uma mulher pode, de forma semelhante, migrar para a
reunião familiar, mas seu propósito na migração não é apenas esse. Também migra-se para
trabalho, para estudos, para ajudar a família, para apoiar nos cuidados. Não são projetos fixos,
mas fluidos que se modificam ao longo do tempo. Os projetos pressupõem previsibilidade, mas
são os movimentos dos percursos migratórios e das redes que dão ritmo às vivências de cada
pessoa entre um lugar e outro.

Figura 8: Esboço da estrutura familiar haitiana e o sistema de obrigações morais.
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Tomando como esboço um modelo de família ilustrado acima, a família haitiana
estrutura-se sobre uma lógica de organização que exige de seus membros o desempenho de
papeis sociais, os quais são baseados no sistema de obrigações familiares compulsórias, por um
lado, o que aumenta sua carga com o casamento e com a entrada no processo de mobilidade e,
por outro lado, pela posição designado pela divisão sexual dos lugares sociais. Nesse modelo,
os indivíduos estão vinculados a um sistema de parentesco que o precede e, ao longo de sua
vida, ao se tornarem adultos e contrair casamento, vinculam-se à família do esposo (ou esposa)
– a família ampliada ou extensa (NIETO, 2014: p. 36).
Um filho ou uma filha está ligado a seus pais, seus irmãos e avós pela vinculação
consanguínea, por outra via, a afinidade, liga-se a seus tios e tias paternos e maternos e seus
filhos, os primos e primas. Ao se casarem eles se vinculam à estrutura familiar da esposa ou do
marido, que é semelhante à sua. O seu dom é o que poderá contar com a ajuda da família e a
sua dívida é aquela que será reclamado a participar na ajuda de alguém. O esforço pela tentativa
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de encontrar as pistas que ligam os eventos do passado, o desenvolvimento histórico que
influenciou na formação dos lugares sociais de homens e mulheres, o que chamo aqui de
“divisão sexual dos lugares sociais” e que, na contemporaneidade, reflete sobre as relações
familiares no processo de migração transnacional. Mesmo que mudanças ocorreram e
continuam ocorrendo na sociedade haitiana, o que é possível perceber é que as heranças sociais
da divisão sexual dos lugares sociais ainda são perceptíveis na contemporaneidade, tanto no
Haiti quanto no ESTH.
2.3 – A construção da imagem do outro e seus efeitos
Para além do plano material dos efeitos dos conflitos e interesses políticos e econômicos
no Haiti, desenvolveu-se, em paralelo e longitudinalmente, a construção de uma imagem
simbólica do país e de seu povo. Os mesmos eventos que tornaram os feitos haitianos como
inéditos na história social e política humanas, contraditoriamente foi a fonte de um discurso
ocidental anti-haitiano que repercute até o presente. O intelectual haitiano, Laenëc Hurbon
(1993) classificou esse processo, assim como a construção da imagem do povo haitiano como
“o bárbaro imaginário”. No Brasil, em um trabalho de pesquisa sobre a noção de barbárie
imposta sobre o Haiti, a pesquisadora Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal (2006) aponta que
esse processo foi construído por “detratores de Haiti”. A construção da imagem da sociedade
haitiana como uma instituição social de um povo bárbaro não foi finalizada no passado, ela
continua presente na contemporaneidade.
A noção de bárbaro, aliás, era uma categoria sociológica largamente utilizada por
cientistas e filósofos desde o século XVIII82 e ao longo do XIX para classificar as sociedades
e, consequentemente, as práticas de seus habitantes, que determinariam quem era ou não
civilizado. Nesses termos, apenas alguns povos haviam alcançado a civilização (na Europa
ocidental) e os demais se encontravam em estágio de barbárie ou selvageria e, assim, a Europa
teria a tarefa de carregar o fardo civilizacional para os demais povos. Aliás, no contexto da
própria independência do Haiti o estigma do bárbaro já estava presente (DUBOIS, 2004, p. 255,
272, 300). A acusação de barbárie se deve, inicialmente, aos desdobramentos da revolução, com
seus meios, estratégias e resultados, com a destruição pela queima das plantações e engenhos,
com os envenenamentos (makandal) e com a eliminação dos brancos na luta pela conquista da
liberdade frente ao regime escravista colonial.
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O filósofo Escocês Adam Smith publicou seu livro sobre A riqueza das nações em 1776 e neles os pressupostos
dos estágios da humanidade foram lançados. “Os historiadores filósofos escoceses como Ferguson, Adam Smith
e John Millar constuíram entre eles uma teoria do desenvolvimento da humanidade em estágios” (MERQUIOR,
2014, p. 81).
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Ao longo da história, a classificação de bárbaro passou por mudanças. A análise de
Hurbon (1998), por exemplo, foca sobre como se deu a relação entre o vodu, visto como
feitiçaria – e não como religião – e a noção de bárbaro. Como o autor aponta inicialmente, seu
trabalho não é sobre o vodu, mas sobre os discursos sobre a feitiçaria no Haiti. Quando da
escrita do seu trabalho, um ano após (1987) a queda de Baby Doc, ele estimava que 80% da
população (ibid. p. 192) estava sob a égide dessa imagem e discurso. Essa imagem afeta tanto
a imagem do país quanto de sua população residente ou na migração. O trabalho de Scaramal
(2006) trata da questão da abjeção em relação aos migrantes haitianos e apresenta um quadro
histórico e pontual da repulsa existente em relação aos haitianos em diferentes contextos.
As correntes migratórias haitianas tanto são conhecidas internacionalmente
pelo intenso fluxo populacional que enviam aos demais países do Caribe aos
Estados Unidos, quanto recebem pouca atenção nos constantes processos de
repatriação coletiva que sofrem. Por outra parte, a discussão sobre o fenômeno
de repulsa – as organizações de apoio aos refugiados denominam de nonrefoulement – ainda está por ser feita. (SCARAMAL, 2006, p. 87).

A repulsa é a manifestação crua do sentimento anti-haitianista que grassa a história
desde a sua independência. Diferentes formas da abjeção contra os migrantes haitianos, ou
contra o Haiti, se manifestam e formam quadros vivos da aversão existente. Seja nos Estados
Unidos pelas inúmeras deportações – como as mais recentes dos que saíram do Brasil em
direção a esse país –, seja no passado, quando 189.020 foram enviados para trabalharem em
Cuba – nos canaviais e fruticultura – entre 1913 e 1931, quando nesta última data o governo
cubano ordenou o fechamento das fronteira e a repatriação de milhares de haitianos (CASEY,
2012). Outros aspectos dessa abjeção também se manifestam em outros países, como me
disseram alguns interlocutores em relação às Bahamas, “eu vivi 3 anos em Nassô (Bahamas) e
lá eu tinha de andar com o documento sempre e renovar todos os anos. Lá eles dizem que os
haitianos são os haitians dogs – cachorros haitianos” (Louis, Porto Velho, abril de 2013).
Um exemplo dos efeitos dessas classificações e seu processo é o que ocorreu
recentemente no Brasil, quando o apresentador de TV, Luciano Huck, visitou o Haiti e, em seu
retorno, publicou suas impressões no jornal O Globo. Além disso, no mesmo contexto, o
apresentador ainda participou, como comentarista e na TV Rede Globo, no período de uma
partida de futebol entre as seleções do Haiti e do Brasil. Em suma, a impressão do “astro”
televisivo foi dupla, a primeira de que a única coisa boa e humana que ele presenciou naquele
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país fora o trabalho das tropas militares brasileiras e, por outro lado, sentenciou que, no Haiti,
“a humanidade não deu certo”83.

Figura 9: Um discurso brasileiro de barbarização do Haiti.
Fonte: Jornal O Globo, 05/06/2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/depois-do-quevi-acho-que-humanidade-nao-deu-certo-diz-luciano-huck-sobre-haiti-19444700> Acesso em 15 Out.
2018.

A imagem e seu título falam mais que mil palavras! “A humanidade não deu certo”,
“sofrimento”, “país mais pobre das Américas” são modalizadoras e classificadoras de um país
inteiro, um povo inteiro. O reducionismo reside em um fator básico. O olhar unilateral sobre o
Haiti a partir de um ponto de sua capital, Port-au-Prince. Se se desejar, a poucos minutos podese chegar de carro, por exemplo, em Pétion Ville, onde está localizada a embaixada brasileira e
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Reflexo disso na contemporaneidade (2016) foi a afirmação do apresentador de televisão, Luciano Huck, da
Rede Globo, que após sua visita ao país concluiu que no Haiti, “a humanidade não deu certo”. A matéria desse
apresentador foi publicada em 05/06/2016, no Jornal O Globo e teve veiculação televisa no intervalo da partida
entre as seleções do Brasil e do Haiti, em 08/06/2016. Esse fato gerou repúdio de muitos haitianos no território
brasileiro.

107

lá encontrar as luxuosas mansões e as ruas repletas de carros de luxo. O Haiti não é somente
Cité Soléi e Belle Air, é um país constituído por dez estados. Não se pode negar a pobreza
material existente no país, assim como outros desafios, mas fazer dela o único argumento para
classificar um país e seu povo é reificar uma visão tacanha e medíocre, é reducionismo. Essa
classificação de Huck é um reforço de outras classificações.
Ademais, classificar um povo inteiro com base em impressões de menos de uma semana
e de apenas um lugar observado superficialmente é, no mínimo, um ato de covardia.
Classificações como essa refletem sobre o imaginário social em relação ao processo de
mobilidade das pessoas, como ocorreu no Brasil com a publicação do apresentador de TV acima
citado. As manifestações de repúdio de vários haitianos em diferentes cidades brasileiras – em
redes sociais virtuais – refletem isso, com destaque para um grupo que vivia, naquele momento,
na cidade de Curitiba-PR84. Ao mesmo tempo em que se constrói um imaginário social coletivo
sobre os haitianos e haitianas, indiretamente contribui-se para reforçar a imagem negativa desse
-povo e, consequentemente, sobre a migração. O intuito “jornalístico” do apresentador, de
mostrar o Haiti para o Brasil contribuiu para reforçar estereótipos de longa data sobre o Haiti.
Sua visão segue um padrão, como o que apontamos em trabalho recente (COTINGUIBA e
PIMENTEL-COTINGUIBA, 2018) sobre aspectos das fronteiras físicas e sociais presentes na
mobilidade haitiana.
Quadro 2 – Dicotomias das fronteiras sociais entre RD x RH.
Discursos das dicotomias das fronteiras sociais domenico-haitianas
RD (segundo discursos)
RH (segundo discursos)
Branco
Negro
Católico
Pagão
Espanhol
Africano
Civilizado
Selvagem
Desenvolvido
Subdesenvolvido
Geradores de empregos
Pegadores de empregos dominicanos
País invadido
Invasores
Soberanos
Ameaçadores da soberania dominicana
País com inúmeras empresas de turismo
País sem empresas de turismo
Fonte: COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA (2018, p. 221)85

Esse processo de classificação não está associado somente ao discurso por meio de
textos jornalísticos – talvez o mais efetivo –, mas ocorre, também, por meio de relatórios
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Resposta de haitianos a Luciano Huck. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rKp5LDeKero>.
Acesso em 20 Out. 2018.
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Como observamos neste trabalho, esse quadro não reflete nossa visão sobre os dois povos, trata-se de captar, de
um ponto de vista analítico, os discursos presentes em relação aos haitianos por meio da fala de interlocutores,
noticiários na TV, jornais impressos e eletrônicos.
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produzidos por organizações internacionais sobre o país, como apontei anteriormente em
relação ao Banco Mundial, com o ranqueamento do Haiti num conjunto de países no continente
e Caribe e sua posição no mundo (na seção IV). As instituições colaboram para a negativação
de sua imagem. A classificação criada pelo Banco Mundial pode servir como padrão e pode ser
utilizado como argumento para diferentes propósitos e um deles tem sido o da construção de
uma imagem ou concepção do Haiti como um lugar pobre, atrasado, não civilizado, “bárbaro”.
Não se pode negar que existem problemas e desafios no Haiti e que envolvem a
migração haitiana, contudo eles não explicam a si mesmos de uma maneira fenomenológica. A
emigração, as intervenções políticas e econômicas internacionais, as lutas, conflitos e
instabilidades políticas internas, os efeitos de fatores de ordem da natureza são elementos que
contribuíram e contribuem para um estado de coisas que envolvem o país e sua população. Esse
sistema de classificação do Haiti tem sido operado ao longo do tempo e os resultados disso é a
formação histórica do país como um lugar ruim e sua população como incapaz de gozar de
determinados atributos sociais e políticos – ou “incivilizados”. O Haiti e o povo haitiano têm
uma história marcada pelo processo do colonialismo e as consequências do pós-colonialismo,
associadas à formação do capitalismo. O resultado desse processo é um conjunto de variáveis
que tem exercido suas influências sobre a mobilidade haitiana ao longo da história.
2.4 – Variáveis multifatoriais na formação de um espaço social transnacional haitiano
A mobilidade haitiana ao longo da história, de modo expressivo, originou-se há cerca
de um século, na segunda década do século XX, para países do Caribe (COTINGUIBA, 2014),
Cuba, a partir de 1913 e República Dominicana, a partir de 1919, na condição de braceros,
devido à demanda desses países por trabalhadores naquele contexto e para trabalharem nos
canaviais (WOODING y MOSELEY-WILLIAMS, 2004, p. 26)86. Desse modo, o que se
depreende até este ponto é que os diferentes fluxos migratórios haitianos são influenciados e
carregam consigo uma série de variáveis multifatoriais. Essas variáveis têm influenciado as
tomadas de decisões para a migração, são resultantes de decisões e lutas pelos poderes políticos
e econômicos dentre outros aspectos.
Para pensar a mobilidade haitiana no tempo e no espaço, é importante que se tenha em
mente dois elementos constitutivos do passado, quais sejam, a formação do capitalismo e a
África. A formação do capitalismo se justifica pelo fato de que este está inscrito na empresa da
colonização e pós-colonização como processo de acumulação de capital que se fez, em grande

Prefiro chamar a esse processo de “migração compulsória”, porque na prática, haitianas e haitianos já gozavam
de um fluxo migratório entre esses países e o Haiti, como indicarei na página seguinte.
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parte, pela empresa escravista e posteriormente, industrialista. A África, terra mater dos
haitianos, por sua vez, como a matriz de pessoas que foram caçadas como animais,
sequestradas, transportadas e submetidas à escravidão nas Américas – principalmente – para
produzir a acumulação capitalista. A mobilidade haitiana não é um acontecimento singular ou
fortuito, ela está inserida diretamente na história das sociedades ocidentais contemporâneas.
O Haiti é equivocadamente chamado – por haitianos, não haitianos e mesmo estudiosos
– de La perle des Antilles (a pérola das Antilhas), como um saudosismo de que a ilha foi um
lugar rico e produtivo. O equívoco está no fato de que era uma riqueza produzida à base do
chicote, da tortura e do assassinato – não será equívoco se alguém concordar com isso e não
perceber que o que estava por trás desse discurso é a divisão racial do trabalho87 – e, também,
porque pertencia à França e não ao Haiti e aos “haitianos” que ainda não existiam, enquanto
lugar e categoria política. A chamada “pérola das Antilhas” não era e nunca foi o Haiti, pois
quando a República do Haiti veio a existir a “pérola...” desapareceu.
Bridget Wooding e Richard Moseley-Williams (2004) situam, como já apontado, que
os movimentos de saída de haitianos rumo a outros países do Caribe tiveram início na primeira
década do século XX, com a categoria braceros para trabalharem nos canaviais de Cuba e
República Dominicana. Uma migração exclusivamente para trabalho. A circulação de pessoas
entre a RD e o Haiti já ocorria antes dessa época, ainda no século XIX (DERBY e TURITS,
1993), articulada pela circulação de pessoas e mercadorias, especialmente produtos agrícolas
na região fronteiriça entre onde hoje se localizam as cidades de Dajabón-RD e OuanamintheRH. Registros há, também, da presença haitiana ainda no século XIX nos Estados Unidos, em
Louisiana, Baltimore, Philadelphia, como aqueles que fundaram o povoado que deu origem à
cidade de Chicago (JACOBSON, 2003, p. 7). Para Cuba, desde o século XIX a presença
haitiana era conhecida por meio das redes familiares, que já contavam com membros
estabelecidos e mesmo casamentos foram realizados (CASSEY, 2012)88, ou ainda, na prática
de comércio de trocas de conchas por frutas entre haitianos e os moradores das ilhas Turks e
Caicos na metade do século XIX (RUDD, 2003), além dos fluxos de estudantes da elite mulata
que se dirigiam a Paris no século XIX (HANDERSON, 2015). Há bastantes estudos sobre a
presença histórica da mobilidade haitiana em diferentes países, o que falta é um trabalho que
compile e reúna esses dados numa obra que congregue essa dispersão89.
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A noção do termo divisão racial do trabalho é com base em Aníbal Quijano (2005).
Cassey classifica essa prática como uma família transnacional.
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No Brasil, o melhor trabalho publicado com esse enfoque é (HANDERSON, 2018), que traz a historicidade da
migração haitiana, abordando os 4 principais fluxos, tomando 1913 como início desses fluxos. Para o século XIX
esse autor aponta os estudantes que iam para a França. A novidade em relação ao Brasil são seus números em
relação à presença haitiana no país em algumas décadas do século XX, de acordo com dados do IBGE.
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A variável história deve ser levada em consideração por dois aspectos principais. O
primeiro é em relação ao próprio processo histórico que tem o Haiti como uma sociedade de
emigração no século XX, a ponto de ser quase impossível encontrar uma família que não tenha
registrada uma experiência migratória por meio de um ou muitos de seus membros. O segundo
é o aspecto da formação de uma cosmovisão que opera numa lógica de um ethos, de modo que
influencia o comportamento dos indivíduos – tratarei desse aspecto sob o enfoque de uma
variável cultural, mais adiante.
A migração haitiana está inscrita em um processo marcado por variáveis múltiplas e sua
classificação enquanto transnacional não dependeu da vontade dos sujeitos em mobilidade. Ela
surgiu de uma necessidade teórica de autores para explicar como se davam as relações e ações
entre os migrantes, o local de estabelecimento e a origem. Ao mesmo tempo em que famílias
haitianas passaram a estabelecer conexão com outros lugares, neles radicando-se ou por eles
transitando por meio de diferentes práticas sociais, o lugar de origem passou a se conectar com
diferentes espaços sociais. Assim, hoje falamos da existência de um espaço social transnacional
haitiano.
A imigração é uma ação marcada por questões complexas que envolve trajetórias de
pessoas, coisas e lugares e isso exige uma compreensão do fenômeno como um todo. É uma
prática que está inserida em contextos e dinâmicas de sociedades que operam com suas lógicas
econômicas, políticas e culturais próprias e, ao mesmo tempo, em conexão com outras
realidades sociais que criam condições que exercem influências sobre os sujeitos em mobilidade
e sobre os espaços sociais em que ocorrem as migrações.
A imigração é um processo sujeito à vontade e ação de seres humanos com
identidades e trajetórias vitais que não podem encaixar-se simplesmente no
conceito “imigrante”, que serve aos interesses políticos, económicos e sociais
do país receptor. Não há uma prova definitiva nesse assunto, mas sim, há
pautas observáveis (SASSEN, 2013, p. 185)90.

No caso da mobilidade haitiana, não se pode falar em uma migração monolítica ou na
migração enquanto um fenômeno reificado. É um movimento marcado por diferentes ações,
por diferentes grupos sociais no interior de uma mesma sociedade, por motivos variados e
classificada de diversas maneiras pelos sujeitos em movimento e pelos teóricos que a
analisaram ao longo de sua história. A exemplo disso é o que é classificado como espaço social
transnacional haitiano, uma construção teórica que remota à virada do século XX para o XXI.
Entretanto, o estabelecimento de famílias em diferentes países e a circulação de pessoas entre
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esses países e suas conexões com o Haiti são práticas que contam com uma história de mais de
um século. Por ser histórica, as variáveis se tronaram múltiplas e, da mesma forma, os destinos
se multiplicaram ao longo do tempo e do espaço.
O Haiti e os haitianos, tal como os conhecemos hoje, são resultados dos processos do
colonialismo e da formação do capitalismo europeu. A Revolução haitiana, cujas consequências
foi a conquista da liberdade por parte de africanos e seus descendentes escravizados, foi uma
reação ao processo do colonialismo escravista. Existem, assim, diferentes acontecimentos e
fatores que exerceram e ainda continuam a exercer influências sobre a tomada de decisão dos
indivíduos migrarem, tanto no interior do país quanto, especialmente, para aletranje – que é
nosso principal interesse. Essas influências formam um conjunto constituído por elementos
históricos, econômicos, políticos, ambientais e culturais e são tomados como variáveis
multifatoriais da migração. Podem haver outros elementos que possam compor esse conjunto,
contudo, são esses aqui apontados que serão levados em consideração.
A migração haitiana tornou-se uma prática social de tal modo presente no dia a dia das
pessoas que podemos falar sobre uma cosmovisão ao nos referir a ela. É uma cosmovisão
organizada a partir de relações estruturantes do mundo social com reflexos e influências diretas
sobre os indivíduos, a família e a sociedade. Até esse ponto do desenvolvimento da tese, as
informações e dados foram levantados, sistematizados e trabalhados de modo a construir um
argumento sobre o processo de formação de um espaço social transnacional da migração. Nesse
ponto, a tentativa agora é a de que congregar alguns dos principais elementos que exercem
influência sobre esse movimento e a construção de sua cosmovisão. Esses elementos formam
as variáveis multifatoriais da migração haitiana e têm relação com a mobilidade em uma
dimensão ampla.
No desenvolvimento dessa pesquisa, diferentes motivos foram elencados a partir da fala
dos interlocutores. Esses motivos podem ser classificados em diferentes grupos ou categorias,
de modo que apresentam um quadro geral. O motivo predominante alegado pelos interlocutores
foi em razão de chèche lavi miyò (procurar uma vida melhor, melhores condições de vida) que
não puderam encontrar na origem e, dessa forma, viram-se obrigados a emigrar. Essa categoria
insere-se no conjunto da variável econômica da migração, contudo, por trás dela pode haver
outras variáveis tais como a climática e a política.
Nós temos exemplos né, de haitianos, intelectuais haitianos que já foram e
voltaram, esses aparecem como modelos pra gente. Isso mostra que a vida de
fora é melhor do que a vida dentro do país, então esse é um ambiente que no
Haiti pensa que lá fora é melhor que o seu próprio país. Por isso mesmo, pros
haitianos, estando na escola, estudando, se preparando. (Jean Charles, Porto
Velho, novembro de 2018).
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Outras pessoas migraram para acompanhar a família, por interesse nos estudos ou para
buscarem tratamento de saúde, ou serem missionários pastores protestantes ou simplesmente
porque desejavam ter uma experiência migratória para conhecer outras realidades sociais e,
com isso, fazer da migração um valor, um capital cultural ou social, para estudar, como é o caso
de Jean Charles. A seguir, elenco um quadro com os motivos de migração, na tentativa de
ilustrar esse movimento. Em seguida, a abordagem se detém sobre as variáveis histórica,
econômica, política, ambiental e cultural, na tentativa de construir um argumento com fatores
multivariados da migração haitiana.
Quadro 3 – Motivos da migração haitiana e aspectos teórico-analíticos
Motivação
Histórica

Vinculação / razões
Migra-se há mais de um século por força de pressões
externas (para Cuba e República Dominicana)
Migrar dota o sujeito de valor, experiência,
profissionalização, aprende línguas, culturas
Migra-se para ajudar a família (casa, estudos,
alimentação) e com a ajuda da família
Migra-se por falta de opções na sociedade local

Aspecto teórico-analítico
Push-pull, estrutural-funcionalista
durkheimiana, marxista
Valor/status
Capital social, capital humano, ação
social
Família
Antropologia interpretativa, ciclo de
vida, microssociológica.
Trabalho
Mercado de trabalho segmentado,
economia informal, sociologia do
trabalho
Rearranjo da Migra-se porque existem estruturas espaciais Sistema mundo, globalização,
economia
transnacionais vinculadas ao sistema-mundo da macrossociologia.
capitalista
economia global
Redes
Migra-se por meio de uma gama de possibilidades de Sociologia econômica, ação social,
migratórias
uma rede baseada em origem, etnicidade, família, capital social, nichos étnicos,
sociabilidade etc.
microssociológica
Residir em Migra-se para conhecer diferentes lugares, abrir Transnacionalismo, capital social,
diferentes
caminho para familiares, ganhar dinheiro, mudar a ciclo de vida, estruturalismo
países
realidade de casa
Climática e Furacões, chuvas e o terremoto influenciaram a Refúgio ambiental, refugiados
ambiental
tomada de decisão de indivíduos
econômicos
Política
Histórica
instabilidade
política,
ditadura Teoria do conflito, teoria do poder
duvalierista, golpe de Estado
Fonte: Pesquisa de campo e revisão bibliográfica.

Como se pode notar, a mobilidade haitiana reflete aspectos que, de modo geral, podem
ser discutidos por diferentes abordagens teóricas, pois a migração não é um acontecimento que
pode ser compreendido por apenas uma abordagem teórica. Assim, não se pode falar em teoria
da migração, mas teorias das migrações, como apontam alguns autores (PICHÉ, 2013;
PIGUET, 2013). O quadro 3 reflete um conjunto de motivos pelos quais a migração haitiana é
dinamizada e que pode ser ilustrada pela imagem 5. Os fatores ou causas da migração são
múltiplos e isso faz com que, por diferentes razões, as pessoas deixem seus lugares de origem
e partam para outras regiões. Desse modo, não há uma causa ou um motivo de migração, mas
um conjunto formado por variáveis multifatoriais que envolem a mobilidade de haitianos e
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haitianas no espaço e no tempo. Mesmo se um homem ou uma mulher migre para ajudar a
família, ou com o intuito de se estabelecer em outro país por questões econômicas por meio do
trabalho, de saúde ou para que os filhos possam e outros membros familiares possam estudar,
essa decisão de migrar não pode ser tomada isoladamente, deve ser ser confrontada ou, ao
menos, levada em consideração frente a um conjunto de variáveis presentes no Haiti.

Figura 10: Ilustração dos motivos da migração haitiana.
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Essa imagem ilustra que a migração é um processo multivariado e que as razões
(causas/fatores/motivos). Isso dá base para o argumento de que para se pensar essa migração é
necessário levar em conta uma gama de variáveis que, cada uma a seu tempo, revela detalhes,
características, padrões e tantos outros aspectos da sociedade e da própria lógica da migração.
A história, a economia, a política, os impactos naturais são exemplos de como acontecimentos
de ordem macrossocial afetam o espaço microssocial.
2.5 – Variável política
A República do Haiti é um dos lugares que registra, em sua história, altos índices de
instabilidade política. Essa instabilidade diz respeito à trajetória política que o país percorreu
desde a sua independência, em 1804, até a contemporaneidade. É marcada pelas lutas pelo poder
que culminaram, ora em assassinatos dos representantes políticos, ora em tomadas do poder
pela derrubada dos líderes políticos por meio de golpes de Estado. Do ponto de vista dos
acontecimentos internos, a maneira como o Haiti se formou no momento subsequente à
independência, associado aos desdobramentos externos, pode servir como fonte para a
compreensão da migração. Obviamente, isoladamente a dimensão política não dá conta de
explicar a totalidade da migração, mas auxilia o entendimento. Selecionei fatos políticos com
114

o objetivo de fundamentar a argumentação de que o campo da política é uma variável relevante
para a migração haitiana.
O processo revolucionário que culminou na independência do Haiti teve como um de
seus líderes Toussaint L’Ouverture, um ex-escravo doméstico que aprendera ler aos 40 anos e
fora nomeado por Napoleão como governador da parte francesa da ilha, Saint-Domingue, entre
1795 a 1802, até ser acusado de traição, preso e deportado para morrer na França. Com a saída
de Toussaint, Dessalines tornou-se comandante em chefe da revolução e, uma vez vencida a
luta, no final de 1803 e proclamada a independência, em 1º de janeiro de 1804, Dessalines
autoproclamou-se governador geral e, logo em seguida, imperador Jean Jacques I. Em 1806. A
primeira república negra logo entraria em uma luta encarniçada pelo poder quando Dessalines
decidiu aprofundar a revolução e fazer a justiça social equitativa com uma reforma agrária. Foi
emboscado e morto. “Com o assassinato de Dessalines na Pont–Rouge, em 1806, os séculos
XIX e XX no Haiti foram marcados por fases de crises internas e interferências brutais
estrangeiras na política haitiana”. (ROSA e PONGNON, p. 464).
O assassinato de Dessalines desencadeou a luta pelo poder e pode ser tomada como um
dos principais fatos políticos do Haiti independente. Antes desse fato, uma ruptura já se
encontrava em curso quando realizaram a divisão interna do território sob o comando dos
líderes revolucionários. Jean-Jacque Dessalines estabeleceu sua base na região central – meio
do território – o que hoje é o departamento de Artibonite, Alexandre Pétion dominou a parte sul
até Porto Príncipe e Henri Christophe ficou com a parte superior do território, norte e nordeste.
Um dos maiores expoentes intelectuais haitianos, Jean-Price Mars, defendeu que, por exemplo,
após a independência, a questão da escravidão não foi resolvida, ao contrário, deu-se
prosseguimento apenas transferindo o jugo de uma mão branca para uma mão colorida.
A independência política não libertou a massa negra de trabalhadores de
semelhante estigma. Mudou simplesmente a roupagem do comando, que de
mãos brancas passou a outras mais ou menos coloridas. A respeito da estrutura
da comunidade podemos afirmar que permaneceu idêntica a si mesma
(MARS, 1953: p. 31)91.

A mudança propugnada pela revolução em prol de uma independência política não foi
aprofundada socialmente. Reproduziu-se a servidão e os poderes econômico e políticos foram
acumulados por uma minoria negra e mulata. Dividida nesses dois grupos étnicos, o que ocorreu
foi uma luta sangrenta pelos privilégios dos poderes.
As grandes e medias propriedades coloniais – engenhos, cafezais e algodoais
mais ou menos fracionadas –, o poder político, a riqueza e o bem estar foram
91
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o patrimônio de uma minoria composta de negros e de mulatos. Então se
produziu no próprio seio dessa minoria uma luta e uma concorrência
encarniçadas para a conquista e os privilégios conferidos pelo poder que
tinham por objeto, consciente ou inconscientes, a dominação das massas
(MARS, 1953: p. 31)92.

Essa luta não ocorreu apenas no contexto pós-independência, ela grassou o tempo e
perpassou a sociedade como um todo. O que se tem como resultado na contemporaneidade é
um Estado fragilizado. Apontar essas questões tem como objetivo mostrar que as disputas pelo
poder e a reprodução da estrutura social deixou um legado que as gerações posteriores não
foram capazes de se livrar e contribuiu, assim, para uma sociedade fragilizada. Mesmo sendo
um território relativamente pequeno (27, 3 mil km²), as diferenças internas no Haiti não foram
superadas. O campo político é, indubitavelmente, um espaço de luta tanto simbólica.
Da independência, em 1804, até 2004, ano da queda do Presidente Jean
Bertrand Aristide, o Haiti teve 41 governantes. Desse total, um suicidou-se, o
segundo rei do país recém-independente, Henri Christophe; 28 foram
destituídos ou levados a renunciar, por força de golpes de Estado ou pressões
da oposição; 4 foram assassinados; 3 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 3 durante o
cumprimento de mandatos não-vitalícios Philippe Guerrier, em 1845, Florvil
Hyppolite, em 1896 e Tancrède Auguste, em 1913. Em dois séculos como
Estado independente, só Ertha Pascal-Trouillot chegaria ao final de um
mandato constitucional. A partir de 1991, com a eleição de Jean-Bertrand
Aristide, diversos golpes e contra-golpes se sucederiam e dariam origem a
crises que levariam a diversas intervenções internacionais e se prolongariam
até 2004 (VALLER FILHO, 2007: p. 16).

Nessa arena de disputas pelo poder ao longo da histórica, quem mais perdeu em meio a
essas lutas foi a população, de um modo geral, que permaneceu distante das benesses que o
poder político pode proporcionar. Em não participando do poder e não usufruindo das benesses
que o campo político – enquanto proposta de bem comum – poderia lhes proporcionar e
pressionados por fatores de ordem externa – embargo, invasão estadunidense –, muitos
haitianos e haitianas tiveram suas trajetórias influenciadas em relação à tomada de decisão de
deixarem o país rumo aletranje. A exemplo disso, a interferência dos Estados Unidos (19151934, o que chamo de invasão) foi um ato político que causou interferências no curso dos
acontecimentos do país e no destino de milhares de pessoas. Fato registrado foi o envio de
trabalhadores haitianos para Cuba e República Dominicana. Posteriormente a esse período é
sabido que o Haiti vivenciou um processo de empobrecimento.
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Tradução minha.
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Sob o pretexto de desestabilizar o Haiti, os Estados Unidos ocuparam o país
caribenho para estender seu imperialismo e o capital estadunidense através da
implantação de suas corporações, que se dedicaram principalmente às
indústrias açucareira e bananeira. A ocupação americana foi acompanhada por
grandes expropriações de terras dos campesinos e pela apropriação dos
recursos financeiros do Banco Nacional da República do Haiti (BNRH)
(LOUIDOR, 2013, p. 19).

Além desse processo de interferência, os Estados Unidos operaram outras medidas,
como o controle do Banco Nacional da República do Haiti, que foi colocada sob controle do
City Bank de Nova York, de acordo com Louidor (2013), que classifica esse processo como um
ecocídio (p. 20), por meio de medidas que substituíram a agricultura de subsistência por uma
prática de agricultura de larga escala, voltada para exportação, especialmente com a produção
de borracha, cana-de-açúcar e banana. A variável política (intimamente entrelaçada com os
interesses econômicos) é um campo que revela uma faceta da história da migração haitiana,
tanto interior do país quanto aletranje. Politicamente o Haiti se tornou uma sociedade
vulnerável e essa vulnerabilidade reverbera no universo social a ponto de, como ouvi muitas
vezes, criar um imaginário social em que “todos pensam que podem ser presidente do país”.
Isso quer dizer, um sentimento íntimo, identitário e de vinculação nacional arraigado.
No Haiti, o Estado ou praticamente não existe ou é extremamente frágil. A
organização da sociedade civil é precária. Todavia o país possui uma
consciência profunda de sua história, uma cultura viva e original, uma forte
identidade que desemboca facilmente no nacionalismo. Uma grande massa de
pessoas submissas às necessidades humanas elementares e que estão
subjugadas pela busca de respostas a necessidades básicas. São fatalistas
quando analisam o passado e quando projetam o futuro (SEITENFUS, 2006,
p. 5)93.

Reflexos históricos de eventos políticos tais como a invasão dos Estados Unidos (19151934), que enviou milhares de trabalhadores para os canaviais em Cuba e República
Dominicana (WOODING y MOSELEY-WILLIAMS, 2004) e, mais tarde, o período ditatorial
duvalierista (1957-1986) que motivou a saída de milhares de pessoas para Estados Unidos,
Canadá e França, principalmente da classe média. Na década de 1990, com a eleição e
derrubada do presidente Jean-Bertrand Aristide mais uma vez, instabilidades políticas puseram
o país embaixo de uma interferência internacional da ONU e da Organização dos Estados
Americanos (OEA), aliás, esta última não logrou o êxito que desejava por meio de suas medidas
políticas e diplomáticas sobre o Haiti (CÂMARA, 1998; VALLER FILHO, 2007) a mesma
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Tenho um sentimento de que um dos maiores inimigos do povo haitiano é o próprio Estado por meio de seus
governos.
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ONU interveio militarmente – ano que o Brasil fazia parte do Conselho de Segurança e não
consentiu com a ação – para reconduzir o presidente deposto ao poder.
A deposição de Aristide motivaria um verdadeiro êxodo em direção ao Canadá
e à costa da Flórida para onde expressivos contingentes de haitianos se
dirigiram em precárias balsas. Segundo dados da Guarda Costeira norteamericana, no espaço de um ano, cerca de 42 mil haitianos entraram, desse
modo, em solo americano (VALLER FILHO, 2007: p. 146).

A influência da política sobre a migração é uma variável que não pode ser ignorada e,
inegavelmente, contribuiu de forma substancial para que a emigração se formasse e se
consolidasse no Haiti. Os dados aqui apresentados não dão conta, de modo satisfatório, para
compreender a migração, no entanto, apontam indicativos para entender que a migração é uma
prática que se encontra interrelacionada com outros aspectos, como por exemplo, a economia,
dado que as decisões e as lutas políticas afetam direta ou indiretamente o campo econômico.
2.6 – Variável econômica
O lixo produzido por uma pessoa pode nos dar muitas pistas sobre ela. Quando isso
ocorre com uma sociedade, a diferença que há é basicamente quantitativa. Se os produtores do
lixo lhe dão um destino, acondicionam-no, tratam-no o reciclam-no, o trabalho de quem
pesquisa pode ser concentrado em pontos específicos. Contudo, quando isso não ocorre, as vias
públicas se tornam lugares para observações. No Haiti, na maioria das cidades que visitei não
existe um sistema regular e organizado de coleta pública do lixo. Abundante é a quantidade de
dejetos jogados nas ruas. Jete fatra (jogar lixo) é uma expressão comum e, em alguns casos,
como vi escrito na parede de um imóvel em Podepè, quem jogasse lixo na porta seria
denunciado para a polícia.
O que isso tem que ver com a migração? Muito. Como o lixo de produtos
industrializados traz em sua embalagem a origem do fabricante, percebe-se logo que o lixo que
abunda no Haiti é de produtos majoritariamente importados. E por que importam? A resposta
não é porque gostam de produtos estrangeiros, mas porque não há industrialização no país que
atenda, satisfatoriamente, às necessidades de consumo de sua população. E, em sendo
consumidores e não produzindo o que se consome, logo se nota que o trabalho em fábricas não
é o lado forte do país. Aliás, fala-se em cerca de uma constante de desemprego que atinge parte
da população economicamente ativa (OIM, 2015), seja nas áreas urbanas quanto rurais. Dois
campos de atuação são fundamentais nas atividades laborais do país. A agricultura é um setor
que garante renda, mesmo que baixa, a muitas pessoas. A economia informal é a base das
relações econômicas do país. É nesse ponto que se percebe a importância que migração para a
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sociedade haitiana e, de certo modo, há uma estreita e simbiótica relação entre a migração e os
recursos econômicos que as famílias têm para assegurar seu sustento.
O que fazemos aqui é juntar esses dois argumentos em prol de outro, o de que a
mobilidade haitiana tem como consequência fatores e influências diretas de ordem dupla, os
quais chamamos aqui de condições externas e condições internas da mobilidade haitiana. Essas
condições provocaram situações políticas, econômicas e sociais ao longo da história que
passaram a influenciar no processo de tomada de decisão (individual e coletiva) de homens e
mulheres a deixarem o Haiti e buscarem outros lugares para se estabelecerem.
Essa busca por outras realidades sociais é conhecida entre os haitianos por uma
expressão vinculada ao processo de mobilidade: chèche lavi miyò. Buscar/procurar uma vida
melhor. Melhor porque não podem encontrá-la no Haiti e não a encontram por causa de fatores
e agentes externos e internos que geram as condições de mobilidade. Ao longo da história, como
veremos, como o intuito de chèche lavi miyò, centenas de milhares de haitianos e haitianas
deixaram o Haiti e partiram para outros países e esse movimento veio a construir um espaço
social multifacetado, marcado por diferentes economias, culturas, línguas, regimes políticos e
com os quais eles passaram a realizar mediações sociais na mobilidade e construir o que veio a
ser chamado de transnacionalismo ou espaço social transnacional.
A construção desse espaço social transnacional está dialeticamente imbricada com
fatores e agentes internos e externos ao Haiti e sua história. Essa estreita relação não é apenas
com os últimos cem anos de mobilidade de parte de sua população, mas sua “gestação” tem
início nas décadas subsequentes à sua independência. O período pós-colonial do Haiti contém
vários elementos que escapam a esta tese, contudo, um conceito aqui é proposto para servir de
aporte teórico para nos referirmos a esse processo. Propomos a noção conceitual de que o Haiti
é um país empobrecido. Desse modo, estamos invertendo94 a noção de chamá-lo de “país mais
pobre do ocidente”. A tese do empobrecimento do Haiti é uma retomada de discussões iniciais
já realizadas (COTINGUIBA, 2014). Esse empobrecimento é um reflexo dos fatores e agentes
externos e internos ao Haiti, cuja mobilidade das pessoas tornou-se uma condição e não,
necessariamente, uma opção.
A tese do empobrecimento do Haiti é respaldada por fontes que apontam como isso
ocorreu ao longo dos anos pós-coloniais, entre o século XIX e o início do século XX. O
pagamento à França como forma de indenização pela “perda da colônia”, apontado por
WOODING,
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Essa crítica se aplica, inclusive, ao meu primeiro trabalho sobre o tema (COTINGUIBA e PIMENTEL, 2012),
que concorda com um relatório da ONU de que o Haiti é o país mais pobre.
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desenvolvimento econômico; a reprodução dos “vícios” elitistas coloniais “tanto na infra como
super-estrutura” (ROSA, 2006, p. 7), o fracasso do projeto de país ainda no início do século
XIX, como a não incorporação do negro (negro x mulato) e mesmo a manutenção da servidão
pós-independência (ROSA e POGNON, 2013), assim como a incapacidade das elites do país
de pensarem um projeto autônomo, sem se espelharem na antiga metrópole (CASIMIR, 2012);
a desestabilização e as “expropriações” perpetradas pelos Estados Unidos quando de sua
invasão, de 1915 a 1934 (LUIDOR, 2013a, p. 19). Esses fatos e outros marcam indelevelmente
a condição do Haiti na contemporaneidade e contribuíram, desse modo, para construção de um
espaço social transnacional vivenciado pelas redes familiares haitianas.
Um discurso recorrente que ouvi no Haiti, em relação ao campo econômico, foi
concernente ao controle que dois grupos específicos exercem no país. Um deles é chamado de
a elite haitiana – constituída majoritariamente por mulatos – e o outro é formado pelos sírios.
No caso da elite local, a alegação regular dos interlocutores era a de que “eles controlam as
importações e ganham muito dinheiro com isso, não querem que o país se desenvolva” ou,
quando eu questionava sobre a questão da debilidade do sistema elétrico do país e dos potenciais
para a produção de energia solar ou energia eólica, a resposta era regularmente a mesma: “a
boujouazi (burguesia) não quer, porque se tiver energia as pessoas podem produzir e isso
atrapalha os negócios dela de importação”.
No caso dos sírios, a versão sobre a presença desse grupo no país – versão oral, pois não
encontrei trabalhos escritos sobre o assunto95 – data da época da invasão e intervenção direta
estadunidense no país (1915-1934). Alega-se que “foram os Estados Unidos que trouxeram os
sírios para o Haiti, para representarem seus interesses econômicos”. Quando permaneci na
região de Porto Príncipe, quando fui aos supermercados de Pétion-Ville, vi que eram “pessoas
brancas” que estavam no comando – não sei se eram proprietários –, em salas que indicavam
administração ou gerência. Busquei por fontes de informações para além das pessoas, procurei
em vendedores de livros nas ruas, estive na livraria Pléiade, considerada a maior e melhor,
perguntei por um livro sobre a presença síria96 no país e não encontrei. Questionei professores
e estudantes sobre o tema e não obtive indicações.
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Ressalto que são informações dos relatos dos meus interlocutores. Pode ser que não sejam sírios, mas sim
libaneses. O fato é que descrevo o que me foi relatado. Talvez essa presença tenha relação com a citação que fiz
de Jacobson (2003), quando diz que no século XIX, 15 mil imigrantes do Oriente Médio (Middle East) se
estabeleceram no Haiti.
96
Alguns poucos interlocutores falaram de libaneses, mas assim como a respeito dos sírios não encontrei
referências, o que não quer dizer que não existam.
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2.7 – Variável ambiental ou da natureza
Em relação às influências da natureza, não se pode negar que os eventos naturais que
atingiram o Haiti ao longo de suas duas últimas décadas exerceram influência no processo de
mobilidade de saída do país97. No dia15 de fevereiro de 2018, estávamos no alojamento da
universidade, enquanto conversava com uma aluna, de repente, senti o local tremer por alguns
segundos e ela, por um ato impensado, tentou segurar-se na mesa ao lado dela, onde se
encontrava sentada numa cadeira. Enquanto sentíamos o local tremer eu comentei: é um
terremoto. E de fato era e, para a nossa sorte, foi apenas um sismo de baixíssima intensidade e
que era a ressonância de um maior que ocorrera no México, cerca de uma hora antes. Não foi
assim que aconteceu em Port-au-Prince – e cidades vizinhas – em 12 de janeiro de 2010.
O assunto terremoto constitui-se como um tema que se deve, convenientemente, ser
evitado de abordar com as haitianas e os haitianos, tanto no Haiti como fora dele. O motivo
para isso se dá pelo fato de que os danos causados deixaram profundas e tão dolorosas marcas
que não é comum alguém falar. Em todos os meus anos de pesquisa me lembro de ter
conversado apenas duas vezes com pessoas sobre isso e, mesmo assim, foi de uma forma bem
superficial. Não se fala de coisas ruins, argumentou um interlocutor. Aprendi desde cedo na
pesquisa que não se devia provocar uma abordagem sobre o sismo. No Haiti, ao conversar com
o diretor do Centro Cultural Brasil Haiti, Werner Garbers, obtive a mesma informação. Na visão
de Werner, o que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2010 foi mais uma catástrofe social que
propriamente um desastre ambiental.
O argumento para isso é o fato de que a privatização da companhia nacional produtora
de cimento fez com que os preços aumentassem e, com isso, dadas as condições econômicas da
população, a qualidade do concreto utilizado nas construções não era boa, pois os preços
tornavam as construções caríssimas. Essa fragilidade da qualidade do concreto foi, dessa forma,
uma variável importante para os desmoronamentos e, consequentemente, para o grande número
de mortos e a destruição física dos imóveis. Ainda no contexto do terremoto, milhares de
pessoas deixaram do Haiti rumo à República Dominicana, como foi dito a mim durante uma
entrevista com o chefe da Dirección General de Información dominicano. “Naquela época eu
era o chefe da Imigração e ordenei que as fronteiras fossem abertas para que os haitianos que
viviam aqui, na República, mesmo sem documentação, pudessem ir ao Haiti e depois retornar”.
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Dentro das variáveis naturais há influências sociais, com a interferência antrópica sobre o desmatamento e,
consequentemente, o esgotamento de recursos naturais ou, também, a questão do lixo e a contaminação da água,
por exemplo.
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Figura 11: Memorial aos mortos de 12 de janeiro de 2010.
Foto: O autor. 17/01/2018. Estima-se que foram enterrados 300 mil corpos. A inscrição diz: Memorial
12 de janeiro de 2010 – O Haiti não Esquece. Em cada cidade haitiana por onde passei há um totem
em memória dos mortos.

Entre os eventos naturais, não apenas o terremoto pode ser considerado com uma
variável que exerceu influência no processo de mobilidade de milhares de pessoas, mas as
chuvas, ciclones e furações que com certa regularidade têm afetado o país – e a região. Além
desses fenômenos naturais, outra variável relevante desse processo são as condições do solo
que, por um duplo fator, não oferece condições de permanência dos produtores: o relevo e os
recursos de nutrientes do solo mais a alta densidade populacional não permitem, de certo modo,
o assentamento e desenvolvimento de uma agricultura que possa atender, de modo satisfatório,
às necessidades internas do Haiti e de sua população. Acrescido a isso, as intempéries exercem
um poder de repulsão da população.
Lembro-me de uma canção gravada por um grupo de jovens haitianos que residiram em
Porto Velho entre os anos de 2012 e 2014. O grupo era o J.M.V.C98. e a canção era Sim te yo
(Se eu fosse eles). A canção começa da seguinte maneira:
De mil kat, de mil iwit, de mil dis.
Evènman sou evènman, ann Ayiti, pa janm g on bon tan,
Si m pa dyaspora, nou pa t janm prèt san lajan
...Oh papa, kisa pou nou g on bon tan?
Dois mil e quatro, dois mil e oito, dois mil e dez.
De evento em evento, no Haiti, nunca há um bom tempo,
Se eu não fosse dyaspora, nunca teríamos dinheiro
Oh, pai, o que [podemos fazer] para termos tempos melhores?
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=okscpMeLEOI&t=34s Acesso 26 abr. 2018. O grupo
J.M.V.C. se formou em Porto Velho e logo se desfez, pois se mudaram para outras cidades, como o um dos
vocalistas que foi viver em Curitiba-PR, onde o visitei e, atualmente, vive em Miami, Estados Unidos, com a
família.

122

A canção fala em seu início das influências de ordem natural que ocorrerem ao longo
de menos de uma década e fizeram com que eles, os membros do grupo, deixassem o país em
busca de uma vida melhor – chcèche lavi miyò – em outro lugar para que, assim, pudessem
ganhar dinheiro e, desse modo, entrassem na lógica de se tornarem um dyaspora.
A vulnerabilidade dos citadinos de Porto Príncipe com os desastres ecológicos
e sanitários já estavam em discussão nos anos de 1940 (Tobin, 2013) e se
exacerbou sob o regime dos Duvalier e, assim, criaram condições para a perda
massiva de vidas e uma onda de deslocamentos internos precipitaram pelos
eventos de 12 de janeiro de 2010 (OIM, 2015: p, 13)99.

As condições ambientais operam como um fator de expulsão de muitos haitianos. A
vulnerabilidade ambiental, sejam por questões sanitárias, pelas questões ecológicas é uma
realidade e um discurso que está presente no Haiti e exerce suas influências. Essas influências
pude verificar, por exemplo, numa entrevista que realizei com o ex-primeiro ministro do Haiti,
Sr. Enex Jean-Charles100.
Somos cerca de 12 milhões de pessoas e esse pedaço de terra é um território
que oferece poucos recursos pois, por exemplo, temos um terreno formado por
muitos montes, o que impossibilita a prática da agricultura, uma vez que não
tem água e, além disso, torna-se difícil a vida das pessoas nessas regiões
(Enex, Port-de-Paix, março de 2018).

Vê-se que o ambiente tem sua contribuição com o processo de migração que ocorreu e
ainda ocorre no Haiti. Obviamente, essa variável não está desvinculada da economia e da
política, por exemplo, uma vez que ações poderiam ser realizadas para corrigir alguns dos
problemas existentes. Tecnologias existem para coleta e reciclagem de lixo, para correção de e
melhoramento do solo para agricultura etc. Ao andar por diferentes lugares no Haiti
frequentemente interroguei às pessoas se havia algum projeto da ONU sobre esses assuntos e,
infelizmente, não encontrei por onde passei. Talvez até exista, mas se existe ainda não alcançou
resultados expressivos, é necessário, portanto, relativizar esse aspecto.
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La vulnérabilité des citadins de Port-au-Prince aux désastres écologiques et sanitaires, déjà en discussion dans
les années 1940 (Tobin, 2013), a été exacerbée sous le régime des Duvalier, ainsi créant les conditions pour la
perte de vie massive et la vague de déplacements internes précipitées par les évènements du 12 janvier 2010 (OIM,
2015: p, 13).
100
Enex é considerado eminente professor de direito, escreveu livros sobre Direito Constitucional e lecionou
durante anos nos campi da Université d’État d’Haïti. Dedicava-se, no momento desta pesquisa, aos negócios
particulares, dentre eles a direção da Université Valparaiso. Na entrevista revelou que após o impasse do resultado
das eleições de 2015 e da iminente instabilidade política, foi convidado para ser o primeiro ministro e assumir e
mediar o processo de transição presidencial. As credenciais que lhe renderam o convite foram a sua condição de
não pertencer a nenhum partido político. Enex orgulha-se de ter evitado uma instabilidade política, justamente no
momento em que a MINUSTAH preparava sua saída do país.
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Assim como houve uma missão liderada pelo Brasil e cujo objetivo foi “estabilizar”
politicamente o Haiti (MINUSTAH 2004-2018), algo poderia ter sido feito, também, como
forma complementar do plano em áreas distintas do país, tais como segurança alimentar, saúde,
estradas, escolas, saneamento. Recordo uma crítica feita em outra ocasião, antes de ir ao Haiti
(COTINGUIBA e PIMENTEL, 2014, p. 86), apontando que “talvez o Haiti não precisasse de
fuzis e blindados em seu território e sim de médicos, professores, técnicos e engenheiros”. Após
ter ido ao país vejo que foi assertiva essa crítica, contudo é importante ressaltar que a
intervenção foi solicitada pelo Haiti e não imposta. Da mesma forma, o país poderia solicitar
uma ajuda internacional para auxiliar nos processos produtivos internos e auxiliar sua
população. Retorno, contudo, à variável econômica e ao ex-primeiro ministro Enex que disse,
em abril de 2018101, “há grupos especialistas em evitar o desenvolvimento do Haiti”. Penso que
se há impedimento do desenvolvimento do país, o caminho para ‘procurar uma vida melhor” é
a migração.
2.8 – Variável sociocultural
A migração haitiana é uma prática social de longa duração. Como exposto acima, é um
movimento com pelo menos um século de regularidade. A regularidade dessa prática social de
longa duração exerce, de tal modo, uma influência sobre a vida dos homens e mulheres, adultos
e crianças, de tal modo profunda que se pode falar em uma visão sociocultural da migração.
Encaro a migração enquanto uma perspectiva sociocultural como aquela que é tomada como
um conjunto de práticas que afetam as pessoas materialmente e que, ao mesmo tempo, opera
como um sistema simbólico (GEERTZ, 2008) ou imaterial na vida das pessoas. Um sistema
simbólico, por sua vez, com uma capacidade de investir de sentido e significado coisas e ações
e que, ao mesmo tempo, cria uma perspectiva no universo social que reverbera em todas as
etapas da vida humana, da infância à velhice, material e imaterialmente102.
Desse modo, é possível afirmar que a mobilidade criou um conjunto de conceitos e
categorias endógenos que formam uma cosmovisão da migração. Nesse conjunto estão
implicadas as obrigações morais, classificadas como o princípio da ajuda mútua, o qual gera,
por sua vez, um ethos no qual os indivíduos se veem vinculados e não podem, voluntariamente,
se desvincularem. Ao cumprirem com os princípios da ajuda mútua e contribuírem simbólica e

Haiti – Ex Prime Minister Enex Jean Charles says Haiti is going nowhere, he explains in details.
Disponível
em:
<http://www.belpolitik.com/blog/haiti-ex-prime-minister-enex-jean-charles-says-haiti-isgoin.html>. Acesso em 30 Out. 2018.
102
Enquanto estive em Podepè, por exemplo, não encontrei uma pessoa sequer que não tivesse um parente vivendo
aletranje e em todos os anos da pesquisa essa característica é uma regularidade.
101
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materialmente toda a rede de relações existente, cria-se um conjunto de valores da migração, o
qual dota de sentidos e qualifica os indivíduos aletranje ou que permanecem na origem. É nesse
contexto que aqui se qualifica como uma variável sociocultural da migração que a família
exerce uma influência estruturante sobre a migração e, ao mesmo tempo, a migração, enquanto
uma prática coletiva, exerce uma influência estruturante sobre a sociedade que, por sua vez,
retroalimenta-se.
A visão mista de esperança de – um dia irá aletranje – que migrar é uma alternativa real
de um dia poder ajudar à família e, também, de pessimismo, de que “o Haiti não tem jeito”,
frase bastante corriqueira e em tom de desesperança na elite política. A migração contribui para
moldar não apenas o ethos, o hábito, o modo agir de pensar – dimensão imaterial –, como
também reflete no mundo material por meio da construção de casas (kay dyaspora), a aquisição
de carros, motocicletas, a introdução de vocábulos de outras línguas (djòb = trabalho), o
recebimento de objetos dyaspora de aletranje.
Além disso, basicamente podemos dizer que em torno da migração desenvolveu-se um
glossário e, com isso, todo um vocabulário é utilizado na mobilidade. A exemplo disso são as
palavras vyewo e kongo, opostos que indicam, respectivamente, aquela pessoa que já tem uma
experiência migratória versus uma pessoa que é recém-chegada, recém-migrada. Procurar um
ajans ou raketè é um dos passos necessários antes de aletranje ou lòt bò dlo a. Assim, isso
significa deixar o Haiti, emigrar, pois é inserida nesse processo que a pessoa pode chèche lavi
miyò para, desse modo, ede fanmi an. Preferencialmente o sonho é alcançar um peyi blan para
que se possa ganhar lajan. Se é por meio da linguagem que se expressa o mundo, ela
indubitavelmente está diretamente imbricada com a maneira como os sujeitos pensam e sentem
a realidade, balizam seus valores, traçam projetos, influenciam as gerações mais jovens,
moldam comportamentos, enfim, formam uma cosmovisão.
Se a cultura é, na perspectiva geertziana um sistema simbólico no qual “o homem é um
animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” (GEERTZ, 2008: p. 4), tomo a
dimensão sociocultural como uma variável indispensável e que contribui para a organização do
mundo social no contexto migratório, seja na origem, na wout (rota) ou no destino. Uma vez
chegando aletranje, os desafios pessoas são basicamente conseguir kay (casa) para morar, um
djòb (emprego), um viza pemanan (visto de permanência) para não ser depòte (deportado) e,
dessa forma, poder ede fanmi an. Essa e as demais variáveis são partes constitutivas do processo
de formação e configuração do espaço social transnacional haitiano.
Um exemplo de como essa dimensão simbólica ou imaterial é vivenciada é o
intercâmbio que se tem com o mundo material de uma casa. O termo kay dyaspora é uma
125

perspectiva endógena e está diretamente relacionada à cosmovisão da migração.
Temporalmente, o termo ganhou uma dimensão social ampla na década de 1990
(HANDERSON, 2015, p. 280). É um termo polissêmico que opera, por um lado, como um
indicador de sucesso de um dyaspora e de sua família – material e imaterial –, pois indica que
se ganhou lajan aletranje para ede fanmi.
Essa realização material – e imaterial – investe de valor a quem migra e à sua família, o
que contribui para que vizinhos e parentes alimentem a esperança de um dia poder empreender
o projeto de aletranje. Nas imagens a seguir vemos esse exemplo, de uma casa construída com
lajan dyaspora de um dyaspora nos Estados Unidos. Um exemplo disso é o que disse um rapaz,
Jean Charles, 25 anos, que ao falar sobre sua trajetória migratória, expressa sua opinião sobre
como é vista a pessoa que migra – referindo-se, principalmente aos dyaspora – e como a
migração pode dotar quem parte aletranje de valor e referência para os que ficam e alimentam
o sonho de um dia partirem. Na sua visão, “sempre tive o meu pensamento que, conhecer outros
lugares é uma forma de se desenvolver”. Seu sonho era viajar, conhecer outros lugares, estudar
e encontrar maneiras de ajudar a família e o país. Sua inspiração são os
Intelectuais haitianos que já foram e voltaram, estes aparecem como modelo
pra gente. Isso mostra que a vida de fora é melhor que a vida dentro do país,
porque então gera um ambiente que pensa que lá fora é melhor que o seu
próprio país (Jean Charles, Porto Velho, novembro de 2018).

É possível propor aqui numa interpretação da concepção de Jean Charles, pois se
conhecer outras realidades socioculturais é encarada como uma forma “de se desenvolver”, a
migração é, então, encarada como uma estratégia para o “desenvolvimento humano”. Com isso,
a influência da migração sobre os que ficam é operada como um elemento organizador das
relações sociais – daí sua lógica estruturante da sociedade – e sua importância como variável
sociocultural. Os bens materiais e os valores imateriais conseguidos por meio da ação de deixar
o país e aletranje formam uma cosmovisão própria da migração, a ponto que se tornar difícil
encontrar uma família que não tenha um membro vivendo fora do Haiti ou uma pessoa que não
queira emigrar. Aliás, não ter um membro familiar aletranje não significa, necessariamente,
que não se quis deixar o Haiti, a limitação pode ser uma imposição pela limitação financeira
para empreender o projeto.
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Figura 12: Kay dyaspora – frente.
Fonte: Pesquisa de campo. Local: Môle-St.-Nicolas. Crédito meu.

Figura 13: Kay dyaspora – lateral.
Fonte: Pesquisa de campo. Local: Môle-St.-Nicolas. Crédito meu.

Vê-se o tipo de casa e seu contraste com a vizinhança, o tipo de material utilizado, o
acabamento, a imponência de um piso superior, suas janelas de vidro, antena parabólica para
TV103. Uma kay dyaspora se destaca das demais pelo seu projeto arquitetônico, pelos materiais
103

O veículo parado em frente é da Université Valparaiso, que viajamos de Port-de-Paix para Môle. A cidade de
Môle, como é chamada, é o lugar onde, segundo a história, Cristóvão Colombo chegou em 1492. Apesar de antiga
seu núcleo urbano é pequeno. Também é conhecida como a cidade que mais tem Fortes no Haiti (83 no total,
segundo nossos anfitriões – visitamos alguns), construídos a mando do imperador Henri Christophe. A cidade
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utilizados na sua construção, pelo acabamento, pela mobília, enfim, pela estética que ostenta.
Como aponta Handerson (2015) em sua análise sobre o termo dyaspora (diáspora),
as casas construídas no Haiti por compatriotas residentes no exterior,
combinando objetos (eletrônicos e eletrodomésticos etc), materiais de
construção (cerâmicas, portas, janelas, luzes etc) do exterior com os do país,
são denominadas kay diaspora (casas diaspora) (p. 40).

Nessa casa que dormimos104 – ainda inacabada – havia cama de casal, geladeira, luz
elétrica 24 horas, ventiladores. Esse exemplo revela que há uma teia de relações que se
desenvolve imbricada às práticas sociais da migração, de modo que o mundo material está
justaposto ao mundo imaterial e, com isso, cria-se uma visão de mundo que alimenta sonhos e
esperanças, traça-se planos e desenvolve-se todo um conjunto de demais práticas que
influenciam no comportamento social dos indivíduos e suas famílias na sua relação com o lugar
de origem, Haiti, e o mundo aletranje, o espaço social transnacional haitiano.

conta com eletricidade 24 horas de uma usina mista de geradores diesel e energia solar controlada por um grupo
estadunidense. A novidade é que a energia é ofertada por um sistema de crédito em que cada unidade consumidora
compra um quantitativo e, ao ser totalmente consumido, o sistema se desliga automaticamente se não se adquire
mais crédito. Para restabelecer a alimentação da energia não é cobrada multa, compra-se o crédito apenas.
104
A viagem a Môle-St-Nicolas foi em equipe. Eu, Marília, Eryck, Pâmela, Venance (motorista), Brutus (prof. e
administrador da UV) e Gaspard (prof. da UV e um amigo que o conheci no Brasil, em durante seu mestrado na
UNIFAP). Essa viagem fez parte de minha pesquisa de campo, pelo projeto financiado pela CAPES, por meio do
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, com o projeto O encontro do Brasil com o Haiti:
reconstrução, migração e negritude nas Américas, coordenado pela prof.ª. Dr.ª Renata de Melo Rosa.
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SEÇÃO III – TEMPO E ESPAÇO – CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL
TRANSNACIONAL

O propósito desta seção é apresentar um quadro geral, no tempo e no espaço, da formação do
espaço social transnacional haitiano. A análise se debruça sobre a configuração desse espaço,
composto por uma gama variada de realidades sociais da migração e numa dupla perspectiva,
congregando o passado e o presente, ao mesmo tempo diacrônica e sincrônica, sobre a formação
e consolidação de um campo social no qual se instalaram centenas de milhares de haitianos ao
longo dos últimos 100 anos. Essa mobilidade representa, na contemporaneidade, um importante
papel para a sociedade haitiana pelo envio de remessas que alcançam mais de 2 bilhões de
dólares e coloca o país na lista dos mais dependentes em termos da relação remessas x produto
interno bruto. A esse processo denomino relações sociais interdependentes da migração. Migrar
é, acima de tudo, um projeto, um investimento familiar. A presença haitiana na República
Dominicana fazem parte da primeira fase, com a migração exclusiva para trabalho no passado
e, na contemporaneidade, marcada por questões políticas e étnicas; Canadá e Estados Unidos e
França como uma segunda fase e, por último, a América do Sul, com o protagonismo do Brasil,
num primeiro momento e, em seguida, do Chile, como principais destinos dessa migração. A
análise se encerra sobre o fluxo que se dirigiu para o Brasil, com base em dados da pesquisa de
campo no Haiti e a complexidade das relações que envolvem o processo de obtenção de um
visto para migrar.
3.1 – Configuração do espaço social transnacional haitiano
A influência de diversos fatores desempenha uma importante influência sobre os
condicionantes dos fluxos migratórios haitianos. As variáveis multifatoriais da migração são
fundamentais para a compreensão do processo de formação do espaço social transnacional
haitiano. A configuração desse espaço social transnacional é formada por um conjunto de
países em diferentes regiões e com diferentes línguas. De modo semelhante que há as variáveis
multifatoriais, há uma gama de estudos sobre os fluxos migratórios haitianos e sobre variados
enfoques em outros países, assim como já acontece no Brasil 105. Neste tópico, o propósito é
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Encontra-se em andamento um trabalho de pesquisa, em nível de mestrado, de Viviane Nolaiscio, a ser
defendido na Universidade Federal de Rondônia – UNIR (2019), sob orientação da Dra. Marília L. P. Cotinguiba.
A pesquisa faz um levantamento sobre as regularidades e as dispersões (visão foucaultiana) presentes em 74
trabalhos (dissertações de mestrado e teses de doutorado realizadas no Brasil) sobre a imigração haitiana.
Desconheço se há alguma outra mensuração sobre monografias, dissertações, teses, artigos, capítulos e livros
publicados sobre a imigração haitiana no e para o Brasil.
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apresentar um quadro geral do ESTH, de modo que se possa ter uma visão holística do alcance
de suas redes e a sua importância para as redes familiares migrantes e o Haiti.
A imagem 14, elaborada no início da década de 1980 é o que melhor ilustra por meio
de um “mapa” o quadro do ESTH de uma forma visual. Os números apresentados pelo autor
devem ser tomados com cautela, pois de acordo com os dados e as fontes levantadas por esta
pesquisa, eles são superestimados. Até o presente momento deste trabalho, não encontrei dados
e nem fontes que indiquem uma estatística mais precisa sobre a população haitiana migrante.
Num texto recente, Cédric Audebert (2017, p. 57) indica, a partir de dados do Banco Mundial,
1.377,000,00 haitianos vivendo fora do Haiti. Mesmo esses números devem ser tomados com
cautela, pois há o que os países, instituições e estatísticas apresentam. Um dado adicional deve
ser tomado em conta, os filhos de haitianos nascidos em outros países que, para os haitianos,
são haitianos.

Figura 14: A migração haitiana no mundo106.
Fonte: ANGLADE, Georges (2005)107.

106

Disponível em: http://ile-en-ile.org/georges-anglade-les-haitiens-dans-le-monde/ Acesso em 24 Jan. 2017.
Georges Anglade, pensador haitiano nos campos da Geografia, Literatura e Ciências Sociais, fez parte do grupo
que fundou a Universidade de Québec, em Montréal – UQÀM – Canadá e um dos fundadores do Departamento
de Geografia dessa universidade. Morreu aos 56 anos no terremoto de 2010, em Porto Príncipe. No Haiti, um de
seus legados foi criação – simbólica – do “décimo estado haitiano” (HANDERSON, 2015, p. 346), expressão
criada para se referir aos haitianos viventes fora do Haiti – aletranje. De acordo com um relatório da OIM, o
décimo estado foi “créé en 1994, le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger est la première institution étatique
de la région destinée à répondre directement aux besoins des expatriés d’un pays dans la région et pour traiter la
relation entre la migration et le développement au niveau international” (O.I.M., 2015, p. 43). Com a nova divisão
política do território haitiano, esse “estado” passou a ser o “décimo primeiro”.
107
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A imagem apresenta um panorama geopolítico da mobilidade haitiana no tempo e ilustra
a construção do espaço social transnacional. Pode-se notar que a emigração de haitianos começa
na segunda década do século XX, circunscrita ao Caribe, envolvendo seus vizinhos República
Dominicana e Cuba. A imagem mostra um retrato caricatural, porém, cabe a nós desvendarmos
alguns aspectos por detrás dela. Dois exemplos são as Pequenas Antilhas (Petites Antilles) e a
América Latina (Amérique Latine). A migração haitiana no tempo e no espaço, elaborado por
Georges Anglade (2005), a partir de sua primeira versão – com valores numéricos menores
(ANGLADE, 1982, p. 132).
As Pequenas Antilhas são ilhas que têm laços com uma “herança” cultural francesa,
como Guadalupe, Curaçao, Martinica e Aruba, nas quais algumas pessoas com quem
conversamos nelas estiveram por algum tempo. A América Latina constitui um inventário a ser
realizado, dada sua diversidade de países por onde se encontram haitianos, como o Chile108,
Equador e Venezuela. Por exemplo, em 2015, em uma entrevista que realizei com uma
interlocutora, na cidade de Curitiba.
Eu morava na Venezuela há 5 anos e decidi vir para o Brasil. Eu entrei no Brasil em
Roraima, e fui para Boa Vista. Fiz o pedido de visto na embaixada do Brasil na
Venezuela. Depois fui para Manaus, mas lá não foi bom, não tive trabalho. Depois
vim para Curitiba e trabalhei. Não tenho trabalho, por isso eu venho na igreja 109 para
saber se vou conseguir um trabalho (Joana, Curitiba, 2015).

A trajetória de Joana é um exemplo de que a América do Sul constitui parte do ESTH
e, com a busca pelo Brasil, dá-se a sua ampliação na busca por uma vida melhor. A cosmovisão
da mobilidade haitiana foi formada dialeticamente, pois o processo de emigração e formação
de comunidades fora do Haiti proporcionou outras gerações a elas se vincularem e, dessa forma,
uma influencia a outra. Termos como aletranje e chèche lavi miyò são expressões que fazem
parte do vocabulário haitiano. O depoimento de Joana revela uma mobilidade em prol da busca
por uma vida melhor, onde se possa trabalhar, ser bom para viver, criar os filhos e proporcionálos uma formação escolar. Viver no estrangeiro – aletranje – não significa, literalmente, que se
vive fora do Haiti, pois há uma vinculação direta com a vida cotidiana da origem por meio dos
mais variados recursos proporcionados pela construção do espaço social transnacional haitiano.
A construção de um espaço social transnacional haitiano é marcada por um processo
histórico que acompanha a mobilidade, instalação e circulação de pessoas e coisas entre o Haiti

108

Muitos haitianos afirmaram, orgulhosos, de que o jogador da seleção chilena, Boissejour (1984- ), é filho de
haitianos.
109
A referida igreja – católica – fica no bairro Santa Felicidade, um dos principais lugares para onde haitianos e
haitianas se dirigiam ao chegarem a Curitiba. O local era ponto de referência sobre orientações sobre documentação
brasileira, renovação de passaporte, encaminhamento para trabalho e ajuda humanitária.
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e diferentes países, o que possibilitou a entrada de centenas de milhares de homens e mulheres
em diferentes lugares ao longo do tempo. A exemplo disso, o quadro 4, abaixo, elaborado a
partir dos números extraídos da obra de Georges Anglade (2005), ilustra esse processo.
Quadro 4 – Quantitativo de haitianos no tempo e espaço transnacional.
País de Destino
Ano de Início
Quantitativo em 2005
Rep. Dominicana
1919
750.000,00
Cuba
1919
400.000,00
França
1946/1976
100.000,00
México
1957
?
Bahamas
1956
50.000,00
Estados Unidos
1959
2.500.000,00
Continente Africano
1962
25.000,00
Pequenas Antilhas
1965
200.000,00
Québec (Canadá)
1969
132.000,00
Miami (Estados Unidos)
1971
750.000,00 incluso nos E.U.A
Guianas inglesa e francesa + Suriname
1972
50.000,00
América Latina
1976
75.000,00
Nº total de emigrados
*******
4.282.000,00
Fonte: A partir de dados de Georges Anglade (2005). Elaboração minha.

O quadro ilustra, de modo peculiar, o que se pode considerar como o processo base de
construção de um espaço transnacional haitiano no qual milhões de cidadãos e cidadãs do Haiti
estabeleceram suas redes migratórias e fez de cada país um lugar de emigração, ao mesmo
tempo em que passaram a desenvolver suas atividades políticas, econômicas e culturais em
outros países sem, todavia, perder os vínculos com o lugar de origem, caracterizando as práticas
do transnacionalismo (FOURON e SCHILLER, 2001).
Os números, contudo, como já apontei, devem ser tomados com cautela. Essa cautela
justifica-se, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, país em que há uma enorme distância
numérica entre as estimativas apresentadas por Anglade (2005) e o que é reconhecido pelo
censo da imigração do país. As fontes devem ser confrontadas e, portanto, relativizadas numa
perspectiva de estimar o que se registra oficialmente e o que passa despercebido pelo censo e
controle de imigração, que não chega a 700 mil. Portanto, Anglade indicou quase quatro vezes
mais que o quantitativo reconhecido. De toda forma, essas estimativas são superestimadas,
especialmente porque o autor apresenta números e não fontes.
As duas próximas imagens trazem dados que justificam essa cautela. A primeira trata
especificamente da população haitiana nos Estados Unidos e o segundo apresenta o quantitativo
nos demais países. No caso estadunidense, por exemplo, o quantitativo é aproximadamente 4
vezes menor que a estimativa de Anglade, o que justifica o argumento da desconfiança na
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superestimativa. Esse conjunto de países é o que estamos chamando, de acordo com a
perspectiva da teoria da migração transnacional, de espaço social transnacional haitiano.

Figura 15: Quantitativo de haitianos nos Estados Unidos – 1980-2015.
Fonte: Migration Policy Institute (2014). Disponível em:
http://www.migrationpolicy.org/article/haitian-immigrants-united-states. Acesso em 01 Out. 2017.

Figura 16: Países da imigração haitiana – 2010.
Fonte: GONZÁLEZ, 2013, p. 5.

A cautela deve-se ao fato de que a mobilidade haitiana – como as mobilidades
contemporâneas – é um processo dinâmico, fluido. Isso faz com que a realidade dos espaços
por onde circulam passem por modificações extremamente rápidas e, do mesmo modo, as
estratégias que as pessoas se valem se modificam. Um exemplo disso é a América do Sul – e
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de modo geral Latina, que se tornaram lugares de destino de pessoas de nacionalidades que
antes não se encontravam em quantidades expressivas. Não só isso, a região se tornou, também,
um lugar de trânsito. O Brasil, por exemplo, computou a entrada 85.084 haitianos e haitianas
entre 2010 e 2015, contudo, não há registros seguros sobre a saída daqueles que passaram pela
tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru, como verifiquei in loco, em setembro de 2016, no
contexto de saída com desejo de entrarem nos Estados Unidos, quando centenas deixavam o
país por semana, de acordo com as entrevistas que realizei no local.
Por isso, quando problematizo a cautela com dados, o que pretendo é relativizar as
informações. A presença haitiana em diferentes países revela uma constante no tempo e no
espaço. As fontes apresentam dados que levantam essa desconfiança.
O volume de emigrantes de origem haitiana está estimado em 751 245 pessoas
(Migration DRC, 2007). Os principais países de acolhimento (2010) são os
Estados Unidos da América, o Canadá, a República Dominicana, a França,
Bahamas, as Antilhas holandesas e Curaçao, a Bélgica, a República
Bolivariana da Venezuela, a Suíça e os Países Baixos (Banco Mundial, 2011).
A taxa de emigração de pessoas qualificadas por informe de pessoas formadas
em nível terceiro grau (superior) está entre as mais altas do mundo, estimada
em 83,6% em 2010 (Banco Mundial, 2011) (O.I.M., 2015, p. 27)110.

Nos dados mais adiante, por exemplo, percebe-se que essa circulação apresentava certa
regularidade no processo da mobilidade rumo à América do Sul, tendo países como o Chile e o
Equador como destino nos últimos anos. A América do Sul, desse modo é, há pelo menos uma
década, um lugar de destino e circulação (ou de trânsito, em alguns casos). O que chama atenção
é o fato de que, à exceção de Suriname e Guiana Francesa – bem mais antiga a migração –
alguns países da região fazem parte da migração de haitianos e haitianas há algum tempo e o
Brasil, contudo, manteve-se fora desse conjunto111.
Pode-se especular ou propor a tese de que até 2010, esse fluxo migratório de haitianos
para outros países sulamericanos se dava pela familiaridade da língua. No entanto, essa tese não
encontraria sustentação, uma vez que a presença haitiana no Suriname, com o neerlandês como
língua oficial, já era registrada há algumas décadas (JUBITHANA-FERNAND, 2009, p. 190;
HANDERSON, 2015). Outra tese, mais plausível, seria a de que países da região serviriam
como uma baz no processo de mobilidade até alcançarem a Guiana de língua francesa, como já
foi apontado por outros estudos (SILVA, 2012) e verificado por meio de entrevistas em minha

110

Tradução minha.
Não havia um fluxo migratório regular, contudo, a presença haitiana já era registrada por meio da missão
diplomática ou como aponta Joseph Handerson (2015) sobre o caso de uma mulher. Mas era um quantitativo,
relativamente, pequeno. Abro parêntese aqui para dizer que o na bibliografia aparecem duas formas do nome desse
autor, sigo a forma das referências bibliográficas por ele publicadas.
111
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dissertação de mestrado (COTINGUIBA, 2014), mais aprofundado e analisado por uma
etnografia (HANDERSON, 2015).
As primeiras duas décadas dos anos 2000, de acordo com os dados que encontrei,
constitui-se como um período de consolidação e ampliação do ESTH na América do Sul. Desde
a primeira década já era registrada a entrada e a saída de haitianos nos países vizinhos. Não se
sabe com clareza qual o(s) destino(s) dos que transitam por esses países.
Quadro – Entrada de haitianos no Chile e Equador 2008-2011

Chile – Quantitativo Ano de entrada
392
2008
477
2009
820
2010
435
Até 31/03/2011

Equador – Quantitativo Ano de Entrada
*****
*****
1.258
2009
1.687
2010
1.112
Até 27/03/2011

Fontes dos dados: LOUIDOR, Woodley Edson (2011, p. 2). Números extraídos pelo autor do Servicio
Nacional de Turismo de Chile e Dirección Nacional de Migración de la Policia de Ecuador. Elaboração
minha. Para o Equador, segundo Alarcón (2015), entre 2004-2013, entraram 24.483 e saíram 7.233, com
saldo de 16.250.

A principal tese da região como lugar de passagem para a Guiana de língua francesa é
plausível e sustentável, como pude verificar com interlocutores, entretanto é uma variável em
um processo multifatorial. A presença dos haitianos na América do Sul tem origem há pelo
menos quatro décadas, como para o Suriname, a Guiana de língua inglesa e a Guiana de língua
francesa. Outros países têm uma relação relativamente mais recente, como Venezuela, Equador
e Chile. O Brasil, no entanto, passou a fazer parte dessa mobilidade a partir dos anos 2010 e
num período de meia década se tornou o lugar onde passou a residir o maior quantitativo de
haitianos da região. Ainda em relação a outros países da região, estudos indicam um aumento
da entrada no Chile no mesmo período em que o Brasil passou a receber esses imigrantes.

Figura 17: Vistos outorgados a haitianos no Chile entre 2005 e 2015112.
Fonte: Extranjería de Chile.
112

Disponível em: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/09/boletin-1.pdf. Acesso em 12 Ago. 2017.
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Figura 18: Total de vistos outorgados no Chile para haitianos – 2010-2017.
Fonte: D.E.M. Chile, 2017, p. 7.

Essa ausência de dados de saída foi verificada na região da tríplice fronteira BrasilBolívia-Peru. As informações verbais da Polícia Militar de Brasileia, a Igreja Católica, taxistas
e a Polícia Federal da alfândega, em Assis Brasil, assim como de motoristas de van de Iñapari,
Peru, todos indicaram a saída diária de dezenas de haitianos entre abril e setembro pela fronteira
com o Peru, em 2016. Ao questionar sobre o número de imigrantes que saíram do Brasil por
aquela fronteira, os agentes da alfândega alegaram que não havia dados, pois não registravam
a saída.
A seguir, apresento um quadro, o qual elaborei tomando como base as fontes de dados
apresentados nesta pesquisa. Em algumas colunas são indicadas fontes nas notas de rodapé,
para facilitar a identificação. A minha intenção é apresentar um quadro mais amplo da migração
haitiana e, consequentemente, a configuração atual do ESTH. É provável que haja países que
não estão aí inclusos e a razão para isso é por eu não dispor dos dados. De modo semelhante,
em algumas colunas as linhas estão vazias, pois não foi possível encontrar a informação
desejada para um conjunto de países. Os números seguidos de um asterisco indicam conflito de
informação entre fontes e, por isso, não devem ser tomados como absolutos, mas com cautela.
Nas linhas que aparecem OIM, isso indica que a fonte dos dados são a Organização
Internacional para as Migrações, uma das maiores agências supranacionais que trabalham com
o gerenciamento de migrações em diversos países – inclusive é a responsável contratada para
intermediar o processo de visto dos haitianos para o Brasil.
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Quadro 5 – Espaço social transnacional haitiano contemporâneo

Nº
1
2
3
4
5
6
7

PAÍS
ALEMANHA
ANTILHAS HOLANDESAS
ARGENTINA113
BAHAMAS
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ

INÍCIO DA MIGR.

ANO
2010-2013

1965
2008*
1965

4.658

2010
1962

ANO
2014-2017
645
3.757
1890
19.051
1.921
85.084

74.000*
OIM

114

8
9
10
11
12
13
14

CHILE
CUBA
DINAMARCA
EQUADOR115
ESPANHA
ESTADOS UNIDOS
FRANÇA

15
18
19
21
22
23
24
26
27
28
30
31

GRÉCIA
HOLANDA
ITÁLIA
MÉXICO
PEQUENAS ANTILHAS
REINO UNIDO
REPÚBLICA DOMINICANA
SUÉCIA
SUÍÇA
SURINAME
VENEZUELA
OUTROS PAÍSES
TOTAL GERAL

2005
1913
2004
1959
1965*

100.000*
909
177
16.250
769
676.000
77.000*
OIM

131
1.087
278
500

1957
1972
1919*
1972

458.233 (OIM)

217
497.825
138
1.257
809
1.509
36.027
1.329,981

Fonte: Pesquisa de campo e revisão bibliográfica

A migração haitiana forma um quadro amplo de seu espaço social de circulação. Suas
redes se estabeleceram em diversos países de diferentes continentes ao longo de pouco mais de
um século. Nem todos os países onde se encontram migrantes haitianos fazem parte de seu
espaço social transnacional, entretanto, isso indica que há fluxos migratórios que podem se
manter ao longo do tempo ou serem ampliados de acordo com as contingências políticas desses
lugares. As diferentes variáveis que influenciaram – e continuam – essa migração são
multifatoriais e a busca por uma vida melhor é um dos principais argumentos para aletranje.

113

(EVANGELISTA, 2016, p. 12). A autora aponta dados a partir Dirección General de Migraciones argentina. A
coluna 2014-2016 (1890) é com base nos detentores de vistos na data indicada e a fonte é (O.I.M, 2017, p. 109) e
dizem respeito aos pedidos de residência temporária e permanente.
114
(O.I.M, 2017, p. 82). Os números dizem respeito às permanências temporárias outorgadas entre 2011-2015. Os
dados atuais indicam cerca de 100 mil.
115
(ALARCÓN, 2015, p. 207). O autor alerta que para o Equador os dados são aproximados, pois é classificado
como um país de trânsito “curto” e “longo” para haitianos. Seus dados foram extraídos da Dirección General de
Migraciones equatoriana.
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Essa busca reflete as relações de interdependências provocadas pela migração e faz parte dos
recursos das redes migratórias.
3.2 – Mobilidade e remessas – relações sociais interdependentes da migração
A mobilidade haitiana é uma das principais fontes de renda do país e poderíamos dizer
– sem desejar ofender ninguém – que o principal “produto de exportação haitiano” são as
pessoas. Essa afirmação, contudo, precisa ser contextualizada para que se possa relacioná-la
com a mobilidade. Os valores enviados ou levados em mãos para o Haiti têm função vital na
organização da vida familiar e na economia nacional. No âmbito da América Latina e Caribe,
o Haiti é o país que apresenta a maior proporção de dependência das remessas em relação ao
Produto Interno Bruto (WB, 2017, p. 24). A migração é um tema de interesse de instituições
supranacionais, pois as mobilidades de pessoas de um país ou continente a outro estão
vinculadas às questões econômicas, políticas, climáticas, religiosas, étnicas etc.
Instituições internacionais, como Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional,
Banco Mundial têm uma tradição e uma sistemática de fazerem “ranqueamento” ou
classificação dos países nos mais variados assuntos, quais sejm, educação, saúde,
desenvolvimento econômico ou político, direitos humanos, saneamento básico dentre outros.
Nesses sistemas de classificação o Haiti encontra-se como um dos países mais pobres mundo.
Além disso, relatórios dessas instituições mostram, ainda, um quadro geral dos países, de modo
a traçar um perfil de suas populações. Por exemplo, num relatório publicado em 2016, pelo
Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) – Conhecimento
Global sobre os Padrões de Migração e Desenvolvimento, tradução minha –, sob a bandeira do
Banco Mundial e apoiado por diferentes instituições, o padrão ou classificação do Haiti aparece,
grosso modo, da seguinte maneira.











71,5% dos profissionais emigram – o segundo maior índice do mundo em 2010/11;
Não tem refugiados;
As remessas representam 22,7% do PIB – o oitavo maior índice do mundo em 2014116;
Enviam para fora 2,9% do PIB – 2014, cerca de 200 milhões de dólares;
Está entre os dez que mais emigram na América Latina e Caribe;
O principal destino de emigração são os Estados Unidos;
Está entre os 31 países de baixa renda do mundo;
Foi o quinto país no mundo que mais emigrou – 2014, foi o oitavo em 2013;
Foi o terceiro com maior participação das remessas no PIB – 2014;
Foi o segundo no mundo em 2015 na proporção remessas x PIB – 2 bilhões de dólares;

116

Em 2016, esse percentual alcançou 27,8% do PIB, o mais alto do hemisfério. Fonte:
http://pubdocs.worldbank.org/en/992371492706371662/MigrationandDevelopmentBrief27.pdf Acesso em 03
jan. 2019.
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Está entre os 48 países menos desenvolvidos no mundo (ONU);
Está entre os 35 Estados mais frágeis do mundo;
Foi o quinto país que mais recebeu remessas dos emigrados em 2015 – 2 bilhões de
dólares;
O objetivo de trazer essas informações é reforçar o argumento da tese de que a migração

é um elemento estruturante da sociedade haitiana. Essa importância da mobilidade, como já
dito, é dialética, pois opera na dinâmica daqueles que vivem aletranje quanto daqueles que
vivem no Haiti. É importante ter em mente que, no tocante aos valores de envio de remessas
que aqui aparecem são com base em informações coletadas por meio da pesquisa de campo.
Esses mecanismos de detecção não captam a circulação de valores – e coisas – entre o Haiti e
sues viventes aletranje carregadas com as pessoas. Certamente, esses valores poderiam
apresentar diferenças positivas substanciais e representar percentuais bem mais elevados. Isso,
certamente, não tem como ser captado de forma precisa em estudo algum, mas uma etnografia
mais apurada poderia lançar pistas sobre o assunto. O envio de remessas pode ter sua
indiscutível importância para a economia do Haiti, contudo é muito mais importante para a
manutenção das famílias e da dinâmica migratória interna e externa de adultos e crianças, como
apontado em um estudo conduzido pelo antropólogo Frederic Neiburg.
A vasta maioria dos residentes de baixa renda dos distritos de Porto Príncipe
são migrantes ou crianças de migrantes do interior do país. Homens e
mulheres mantêm vínculos com os lugares de origem de suas famílias, indo e
vindo regularmente como parte de um circuito comercial ou simplesmente
visitando, compartilhando momentos importantes da vida familiar. Eles
também estão intimamente envolvidos nas dinâmicas dos haitianos da
diáspora no exterior: eles viajam para outros países, ajudam a organizar e
financiar viagens de seus parentes, crianças e outros membros da família e
amigos e recebem dinheiro enviado e outros itens como ajuda daqueles que
vivem no exterior (NEIBURG, BRAUM e DALMASO, 2014, p. 3)117.

117

Tradução minha.
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Figura 19: Envio de remessas por países e relação percentual com o PIB em 2016.
Fonte: Extraído de World Bank, 2017, p. 3.

Ora, essa dependência econômica da migração118 extrapola os limites da economia
doméstica das famílias dos emigrados. Toda uma interação de serviços está organizada em torno
dessa mobilidade, o que faz com que mais de dois bilhões de dólares circulem anualmente e
alimente a existência de uma rede que abrange, dentre tantos, os seguintes grupos no interior
do país e suas redes de relações: agências de viagens e seus agentes, bancos de transferência
internacional (kay transfè), agentes independentes de serviços (os raketè), companhias
telefônicas, companhias de aviação e transporte de cargas, ‘coiotes’ e ‘traficantes de pessoas’,
o governo haitiano por meio de suas missões consulares para emissão de documentos, a
cobrança de taxas do governo (US$ 1,50) por cada transferência de dinheiro para o Haiti. Como
apontado mais acima, 27,8% PIB do Haiti são oriundos de parte de sua população que vive e
circula no espaço social transnacional.

118

A tese de Luiz Felipe Aires Magalhães, defendida em 2017, tem uma discussão aprofundada sobre a noção
teórica de “migração de dependência” e retrata a relevância conceitual dessa modalidade.
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Figura 20: Fluxograma das transferências de remessas e a rede de inter-relações.
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Esse quantitativo indica que o PIB haitiano seria em torno de 9 bilhões de dólares nos
períodos indicados. Esse valor é díspar diante do que estima o governo haitiano em suas
projeções. De acordo com informações presentes na página oficial do sítio eletrônico do
Ministério da Economia e Finanças (MEF) do Haiti, o PIB do país teve projeções semidefinidas
de 15,439 bilhões de dólares para 2014, de 15,626 e estimativas de 15,851 bilhões de dólares
para 2015 e 2016, respectivamente. Uma diferença de aproximadamente 60% entre o que o diz
o Banco Mundial e o que informa o MEF haitiano. Dessa forma, se tomássemos os números do
MEF haitiano, o percentual registrado das remessas cairia para aproximadamente 13% do PIB
e não seriam, assim, os 22,7% que dizem o Banco Mundial. São informações que não podem,
num primeiro momento, serem tomadas como definitivas e capazes de revelar um padrão da
sociedade, mas serem problematizadas.

Figura 21: PIB do Haiti em bilhões de dólares.
Fonte: http://www.mef.gouv.ht/ Acesso em 28 Set. 2017.
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Outro dado que precisa ser relativizado é quanto aos valores que as instituições declaram
que o Haiti recebeu de seus emigrados. Acima, de acordo com o KNOMAD em seu relatório
para o Banco Mundial, o valor das remessas para o Haiti foi de 2 bilhões, entretanto, uma outra
fonte, o Instituto de Política Migratória, também com base em fontes do Banco Mundial informa
que apenas dos Estados Unidos foram remetidos 2,3 bilhões no mesmo ano.

Figura 22: Envio de remessas de haitianos dos Estados Unidos para o Haiti – 1980 a 2016.
Fonte: Migration Police Institute. Disponível em: http://www.migrationpolicy.org/article/haitianimmigrants-united-states. Acesso em 01 Out. 2017.

Se tomarmos a tendência de proporção que vinha sendo seguida em anos anteriores, é
bem possível que os valores reais movimentados entre os emigrados e o Haiti possam ser muito
superiores que aqueles que são captados ou mesmo veiculados pelas instituições. Prova disso é
outro relatório, de 2014, preparado pelo MPI para a Fundação Rockefeller.
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Figura 23: População e envio de remessas de haitianos emigrados – 2012.
Fonte: Migration Policy Institute, 2014, p. 7.

A imagem aponta que, no ano de 2012, foi enviado o valor de 1.596,2 (um bilhão e
quinhentos e noventa e seis milhões e duzentos mil dólares) por um contingente de 1 milhão e
119 mil haitianos e haitianas vivendo em 8 países – o Brasil não aparece, porém já havia envio
de remessas nessa época. Se considerarmos todas pessoas captadas pelo MPI, isso significa que
cada indivíduo enviou, em média, mais de 1.400,00 dólares às famílias. Certamente esse valor
não corresponde à realidade, pois nem todas as pessoas que estão vivendo aletranje enviam
dinheiro, por diferentes razões, tais como desemprego, idade inapta para trabalho remunerado
etc. Contudo, é importante considerar que esse valor é apenas hipotético, pois há uma variação
entre o quantitativo de cada transferência. Ainda, como revelou um ajan kay transfè (agente de
casa de câmbio) no Haiti:
Há dois tipos de transferências, a oficial e a não oficial. A não oficial é
aquela em que várias pessoas se juntam e enviam o dinheiro em nome
de uma única pessoa, para pagar menos taxa. Você sabe, cada
transferência tem uma taxa de 1 dólar e cinquenta centavos para o
governo. A outra é quando cada pessoa envia individualmente para a
família. São estratégias. (Wislet Paul, entrevista concedida em Podepè,
fevereiro de 2018).
Essas transações são aquelas que podem ser captadas pelas instituições de controle de
movimentação financeira sobre o volume que entra no Haiti. Como já apontado, o montante
que entra com as pessoas – impossível de mensurar – dá pistas de que o valor é bem superior,
pois a tradição de visitar o país leva muitos dyaspora a retornarem. Além disso, chama atenção
um fato que merece uma reflexão, qual seja, o envio de remessas do Haiti para outros países no
143

percentual de 2,9% do PIB, que representa um valor de cerca de 200 milhões de dólares. Podem
haver duas pistas – ou ambas – para isso. A primeira pode ser valores que as famílias enviam
para seus membros que saem do país para estudar, como forma de suporte. O segundo pode ser
em relação à manutenção dos membros da família no processo de mobilidade quando em
trânsito, para instalação e permanência aletranje, especialmente antes de conseguirem uma
fonte de renda ou em momento de desemprego. Ambos os casos foram verificados ao longo
dessa pesquisa, especialmente no tocante ao desemprego. Há pessoas com longo período sem
um contrato de trabalho ou fonte regular de renda e a família é que providencia a manutenção
à distância. Nesse último caso, o recurso pode vir de diferentes lugares do espaço social
transnacional ou mesmo que uma parte possa ser repassada diretamente do Haiti, mas com a
fonte aletranje.
Faço uma observação que considero importante para os estudos de migração em relação
às remessas. Tenho percebido que a renda obtida na migração não se destina apenas à
manutenção dos sujeitos nos países onde se instalam e às suas famílias na origem. Há uma
circulação de dinheiro – e coisas – dedicada aos cuidados da família transnacional. Os cuidados
dispensados pela família transnacional já são estudados (TORRALBO, 2016; 2017), no entanto
percebo que há um campo ainda a ser investigado em relação às remessas feitas pelos migrantes
transnacionais, o que se dedica à manutenção de suas famílias em países que não são a origem
ou onde o(a) provedor(a) se encontra. Essa é uma prática comum entre os haitianos e, pelo que
verifiquei até este momento da pesquisa, ainda é inexplorado analiticamente. As remessas – e
cosméticos, roupas, calçados – não saem apenas do Haiti, mas de pessoas que recebem recursos
oriundos do Canadá, Estados Unidos e França.

Figura 24: Kay transfè.
Fonte: Pesquisa de Campo. Port-de-Paix. Janeiro de 2018.
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As kay transfè desempenham, nesse contexto, uma atividade de suma importância. Elas
estão espalhadas por todo o país, nas áreas urbanas e rurais, às margens de rodovias
pavimentadas ou estradas de terra batida. O vai e vem e o entra e sai diário de homens e
mulheres, jovens, adultos, anciãos indicam esse movimento. Recebe-se lajan (ou kòb) de
diferentes lugares do mundo. CAM, UNI TRANSFER, MONEYGRAN, WESTERN UNION são
nomes das principais agências internacionais – como se vê na figura 25 – que operam essa
lógica no Haiti. Nas ruas vê-se os “cambitas” com bolsas ou maços de dinheiro para trocarem,
seja de Dollar estadunidense para Gourde ou vice-versa. Aletranje para chèche lavi miyò é um
processo que mobiliza o país inteiro, envolve milhões de pessoas dentro e fora do Haiti e exige
articulações diplomáticas plurinacionais.

Figura 25: Placas das empresas de transferência de dinheiro – Kay Transfè.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito Marília L. Pimentel Cotinguiba. Local: Gonaïves, janeiro de 2018.

A vinculação entre os que vivem aletranje e os que residem no Haiti se mantém por
meio de um conjunto de relações que envolvem diferentes práticas sociais e, dentre elas a
mobilidade é uma de fundamental importância. Ao contrário do que se poderia pensar, a
mobilidade não opera como um desagregador119 da família ou da sociedade de origem, mas
como um elemento estruturante. Ao defender a tese de que a família é estruturante da migração
e a migração é estruturante da sociedade, este estudo encara a migração como um sistema

119

Retorno ao depoimento do interlocutor de Porto Príncipe, que alega que há casos de desagregação, mas eles são
em menor número. Nem por isso, devem ser ignorados e, assim como as questões das remessas para países que
não a origem, essa é uma abordagem analítica que merece atenção dos estudos migratórios em relação ao Haiti.
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organizado e uma prática organizadora da vida social e é nela que se denota a pertinência da
família na mobilidade haitiana pelo espaço social transnacional. Ao estabelecerem uma baz em
diferentes realidades sociais, uma das ações que as famílias haitianas estão fazendo é ampliar o
campo social de possibilidades para seus membros aletranje e, também, na origem.
3.3 – Para o Chile
Desde o início da entrada de haitianos no Brasil um fato se mostrou patente, qual seja,
circularidade ou mobilidade dos indivíduos na busca de novos espaços cujas condições fossem
adequadas para a sua permanência no projeto de chèche lavi miyò. Conforme apontam alguns
estudos, como a minha dissertação de mestrado (COTINGUIBA, 2014) e mais detalhado e
discutido em relação, por exemplo, à Guiana de língua francesa e o Suriname (HANDERSON,
2015), existe uma regularidade na prática migratória que a torna, de certo modo, uma categoria
estruturante da sociedade haitiana. Desse modo, não seria uma surpresa movimentos de saída
de haitianos do Brasil rumo a outros países. E isso passou a ocorrer, de modo mais acentuado,
entre os anos de 2015 e 2016, para o Chile.
A presença da mobilidade haitiana no Chile é anterior ao que se registra no Brasil. Como
apontam alguns estudiosos, a presença e mesmo o trânsito pelo território chileno já vinha
ocorrendo de modo relativamente regular, porém foi a partir de 2010 (JELDES et. al. 2014) que
teve maior notoriedade. Fato esse que, como aponta Teresa Pérez Cosgaya (2008), em
entrevistas realizadas entre 2007 e 2008, o Chile era já um destino desde a primeira metade da
década de 2000 e, também, lugar de passagem para a Argentina.
Entrevisté a chicos que ya tienen más de 3 años asentados en el país, otros con
poco más de un año y uno de ellos que, al momento de la entrevista, estaba a
punto de partir a establecerse en Argentina. Es decir, elegí jóvenes con
tiempos distintos en el proceso y la experiencia migratória (COSGAYA, 2008,
p. 74).

Entre 2015 e 2017, o Chile se tornou destino de dezenas de milhares de haitianos e, ao
que indicam os dados, é provável que essa migração tenha superado o Brasil em termos
numéricos. Em Santiago do Chile, onde uma etapa desta pesquisa foi realiza por meio da
pesquisa de campo itinerante, em janeiro de 2017, estive na companhia da pesquisadora Marília
L. P. Cotinguiba120, que também realizava pesquisa de campo para seu estágio pós-doutoral.

120

O projeto de pesquisa de pós-doutoramento de Marília foi realizado no Programa de Pós-Graduação em
Demografia da Unicamp, no Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, sob supervisão da Dra. Rosana
Baeninger e com bolsa do CNPq. Um dos resultados do projeto foi a criação do Observatório das Migrações em
Rondônia, OBMIGRON, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, FAPERO.
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Permanecemos em Santiago durante 5 dias e nesse período realizamos visitas nas casas de
imigrantes, encontramos com pessoas que estiveram no Brasil e com parentes de outros
conhecidos. Estivemos em reuniões de associações e conversamos com trabalhadores haitianos
na economia informal. Munidos de informações prévias por intermédio de uma rede de
amizades que construímos ao longo dos anos e por meio do recurso da comunicação via
aplicativo para telefone celular, o Whatts App.
Antes de nossa viagem recorremos a uma estratégia, a de acionar a rede de amigos
haitianos que, por sua vez, acionou as redes transnacionais para que pudéssemos minimizar
gastos, tempo e incursões no campo. Pedimos aos nossos conhecidos que se encontravam nas
cidades de Porto Velho, São Paulo e Miami para informar à rede familiar sobre nossa ida a
Santiago. Desse modo, por meio do aplicativo WhattsApp estabelecemos a comunicação com 5
pessoas no Chile – 3 homens e 2 mulheres –, dentre as quais duas mulheres já nossas conhecidas
que passaram por Porto Velho. Por meio de mensagens de texto, de voz e ligações, trocamos
várias informações e fomos instados, em crioulo haitiano, por 3 rapazes, que não os
conhecíamos, a explicarmos o motivo de nossa viagem e de nosso interesse em conhecê-los e
em querermos conhecer os seus espaços sociais.
Explicamos-lhes o motivo, o tipo de pesquisa que estávamos realizando, com o
argumento que precisávamos da ajuda deles em uma cidade que não conhecíamos121.
Combinamos que uma dupla nos receberia no aeroporto de Santiago e até o momento da viagem
fomos mantendo contato. Nossa previsão de chegada era às 22:50 no horário local, contudo
houve atraso no voo e só chegamos 00:50 e, para atrapalhar um pouco mais, esquecemos de
acionar um sistema de comunicação internacional em nossos celulares. Ao procuramos nossas
bagagens uma de nossas malas havia sido extraviada e, com isso, tivemos de registrar o fato na
companhia aérea para recebê-la no hotel.
Resultado, saímos do aeroporto 3 horas além do combinado, 01h:50m e nossos ‘amigos’
não estavam mais no local. Então, contratamos um táxi e fomos para o hotel, no centro da
cidade, na Avenida Libertador Bernardo Ohiggins. Nossa noite parecia que não estava
completa, pois o elevador do hotel estava em manutenção e sem serviço de internet. Exaustos,
só restava uma coisa a fazer, dormir e foi o que fizemos. Felizmente, nossa estratégia de viajar
nessa época do ano livrou-nos do frio andino. No dia seguinte resolvemos as falhas e fizemos
contato, além de termos de sair para comprar roupas, pois a mala só chegaria 3 dias depois.

121

Há, na cosmovisão da mobilidade haitiana pelo espaço transnacional, duas categorias de pessoas que se
distinguem, são os vyewo e os kongo. Os primeiros são pessoas que contam com a experiência de já ter migrado e
conhecer diferentes realidades sociais, línguas, estratégias. Os segundos são aquelas pessoas sem experiências
migratórias, ingênuas, sem as malícias. Para melhor compreensão dessas categorias ver (Handerson, 2015).
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Aproveitamos o dia para andarmos pelo centro da cidade e realizar observações sobre a
dinâmica urbana daquela realidade social. Ao cair da noite encontramos nossos amigos, que
vieram até o centro nos visitar.
Falar a língua materna dos haitianos foi um dos fatores de maior relevância para a
consecução do trabalho e para nossa mediação social na migração em Santiago. Além disso,
leituras sobre a presença haitiana no Chile serviram de base para uma visão mais geral das
condições de vida desses imigrantes no país, tais como (PEDEMONTE et. al., 2015) sobre as
facetas do racismo, ou (JELDES, et. al., 2014) a respeito da integração laboral de haitianos,
dominicanos e colombianos no mercado de trabalho. Além desses trabalhos de cunho
acadêmico lemos, também, um relatório da Polícia Internacional chilena, (REPORTE Nº 5,
2012), que trazia um quadro geral dos 3.427 imigrantes haitianos que ingressaram no país, por
categorias, entre 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011. Essas informações e recursos,
com algumas limitações, certamente, foram fundamentais. Hoje percebo que essa nossa viagem
de pesquisa ocorreu em um momento que pode ser denominado como o ápice da imigração
haitiana no Chile. Falo de ápice porque a partir de 2018, com o novo governo e a nova lei de
migração, muitos haitianos deixaram o Chile em direção ao Brasil122.
Os dias mais profícuos, em termos de diálogos com nossos interlocutores, foram o
sábado e o domingo, pois estivemos na histórica Estación Central, na qual havia um posto de
transferência bancária – AFEX –, com adesivos de outra empresa de transferência, a
MONEYGRANG. Também estivemos no Sanctuário San Alberto Hurtado, onde participamos
de reuniões e visitas a lugares e realizamos entrevistas não dirigidas123.

122

Além de notícias jornalísticas, não encontrei fonte científica sobre essas informações. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/apos-mudanca-de-lei-no-chile-haitianos-voltam-a-procurar-obrasil.shtml Acesso em 03 jan. 2019.
123
Sempre nos identificamos como pesquisadores e o motivo de nossa visita. As entrevistas eram a partir de
algumas perguntas-chave, feitas ao longo das conversas, tais como era a experiência de vida no Chile, a relação
com a família e a migração, os espaços percorridos, a situação de trabalho e renda no país etc.
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Figura 26: Estación Central. Santiago do Chile.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu. 14 jan. 2017.

Na manhã de sábado, dia de nosso encontro com um grupo de rapazes, combinamos o
local com um rapaz que ainda não conhecíamos e para isso, foi escolhido a Estación Central.
Antes de irmos, porém, fizemos contato com uma conhecida de Marília, uma freira chilena que
vivera no Brasil por alguns anos e naquele momento vivia em Santiago. Ela ficou preocupada
e nos fez muitas recomendações, alertando que o local para onde íamos era “perigoso” e
principal foco dos “roubos” por ladrões contra turistas desavisados ou imigrantes, já que era
um local de circulação de dinheiro por causa das transferências que ali ocorriam. Felizmente
nada sofremos no local.
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Figura 27: Sanctuário Padre Hurtado.
Fonte: Pesquisa de campo. Santiago do Chile. Crédito meu. 14 jan. 2017.

Partimos de metrô, da estação Universidad Católica e chegamos um pouco mais cedo
que o horário combinado, estrategicamente para observarmos o local. Saímos do metrô e
ficamos do lado oposto da rua, em frente à Estación Central, observando a paisagem por alguns
minutos, para que pudéssemos ter uma visão mais ampla e só um pouco depois nos dirigimos
ao local. Cercado de grades, a paisagem interna do local era marcada por uma aglomeração de
centenas de pessoas que transitavam pelo espaço, fossem como passageiros embarcando e
desembarcando, fossem os vários rostos, como imigrantes em uma longa fila para acessarem os
dois caixas do guichê para fazerem suas transferências de dinheiro ou, ainda, combinada com a
movimentação de uma exposição universitária de arqueologia, com várias tendas. A fila para
realizar o envio de remessas era grande, com algumas dezenas de pessoas.
Sabíamos da importância da mobilidade haitiana em direção ao Chile, não sabíamos, no
entanto, que naquele momento, estávamos diante de um processo de profunda relevância para
a cosmovisão da migração haitiana. O que quero dizer com isso é o fato de que, como pude
verificar no Haiti, a partir de conversas com cidadãos haitianos: o Chile é tido como um lugar
de desejo de migração para muitas pessoas, pois como me informou um político e proprietário
de uma Kay Transfè, ao conversarmos sobre nossa pesquisa e a importância das redes
migratórias no envio de remessas.
Atualmente, o Chile é o segundo país que mais envia remessas para o Haiti.
Já se tornou um país importante nas remessas, atrás dos Estados Unidos e
República Dominicana e passou na frente do Brasil. Se parar o envio de
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remessas esta cidade para o país quebra, vai haver fome, vão passar muita
miséria. O envio de remessas é tudo. (Antoine, Port-de-Paix, março de 2017).

Isso quer dizer, o Chile passou à categoria de lugar onde haitianos e haitianas estão
ganhando dinheiro e ajudando suas famílias. A importância do Chile na configuração do espaço
social transnacional haitiano é fundamental para que se possa compreender diversos aspectos
dessa mobilidade, inclusive a importância do Brasil como um local de trânsito e como a
mobilidade e o trabalho são práticas estruturantes desse processo, como apontam alguns
estudos.
No caso haitiano, os entrevistados representam a população mais jovem da
amostra. Se bem que quase 70% declara ter tido um trabalho antes de sair de
seu país, este era realizado de forma independente no marco de atividades
produtivas vinculadas à agricultura, comércio, construção e serviços (como
cabelereiro, pedreiro, comerciante, garçom, polícia e professor). É importante
assinalar que entre os haitianos é frequente a migração com fins educativos e
laborais para a República Dominicana. Na sua generalidade, os entrevistados
correspondem a um “migrante rural-urbano” dentro de seu próprio país e
“migrante fronteiriço de retorno” na República Dominicana. Quer dizer, a
mobilidade territorial dessa população tem sido uma característica importante
dentro da configuração de suas trajetórias de vida e laborais (JELDES et. al.,
2014: p. 105)124.

Para alcançarem o Chile, as estratégias e recursos de mobilidade apresentam uma
regularidade, semelhante àquelas empregadas quando vieram para o Brasil. A estrutura da rede
de mobilidade são os intermediários (raketè, agentes de viagens, facilitadores), os membros
familiares, amigos e as redes de apoio ao longo do trajeto e no destino. Outra característica que
se mostra regular é em relação aos recursos – que são relativamente altos – utilizados. Os
recursos são oriundos de diferentes fontes, tais como a família transnacional, amigos, alguns
poucos de empréstimos e outros por meios próprios. Como estratégia, aparecem a demanda
pelo visto de turista – para substitui-lo depois por outra categoria –, a solicitação de refúgio ou
o visto direto saindo do Haiti. No caso dos que saíram do Brasil, encontramos relatos desses
recursos e estratégias – à exceção do visto na origem.

124
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Figura 28: Saída de haitianos do Brasil.
Fontes: Pesquisa de Campo/2011-2017, Observatório das Migrações em Rondônia/Observatório das
Migrações em São Paulo.

Por valerem-se dessas estratégias e recursos diferenciados, os desdobramentos dessas
práticas são sentidos no desenrolar dos acontecimentos no processo de inserção laboral. A
inserção haitiana no Chile apresentava, naquele momento, um paradoxo, qual seja, para
permanecer no país e trabalhar era necessário o visto de permanência ou de trabalho e para obter
o visto era necessário ter uma proposta de trabalho. A alegação de nossos interlocutores era a
de que os empresários não lhes ofereciam uma proposta de trabalho, pois não queriam se
comprometer com o serviço de imigração e, com isso, a inserção laboral se dava por meio de
trabalhos remunerados diariamente, sem contrato. Nesse contexto aparecia uma expressão
bastante conhecida dos haitianos, anpil mizè, o que quer dizer “muita dificuldade, situação
difícil, abjeção, miséria”. O trabalho informal foi uma alternativa encontrada para driblar a
condição imposta pelo Estado e pelas condicionantes sociais e políticas da migração. Mais uma
vez a variável trabalho (o econômico) aparece com muita relevância na migração.
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Figura 29: Kay transfè. Santiago do Chile.
Fonte: Pesquisa de campo. 14 jan. 2017. Crédito: Marília Cotinguiba

Isso mostra uma realidade da migração, sua intrínseca relação com o trabalho que, por
mais que se busque outras variáveis que tenham relevância no processo da mobilidade, o
trabalho ainda opera como um elemento que desempenha uma influência de profunda
relevância. Foi nesse senso que um rapaz haitiano nos disse em Santiago: se você tem visto tem
trabalho, se não tem visto não tem trabalho, mas para ter visto tem de ter trabalho. Essa não é
uma exclusividade do caso do Chile. O caso brasileiro segue na mesma cadência.
Art. 3º Antes do término do prazo previsto no caput do art. 1º desta Resolução
Normativa, o nacional do Haiti deverá comprovar sua situação laboral para
fins da convalidação da permanência no Brasil e expedição de nova Cédula de
Identidade de Estrangeiro, conforme legislação em vigor (Resolução 102,
Artigo 3º, 2012. Grifo meu).

O trabalho é uma das variáveis mais constantes nesse processo de mobilidade, como já
havia sido identificada em trabalho anterior (COTINGUIBA, 2014), pois a comprovação do
vínculo laboral é o que dá a garantia ao migrante de permanecer no país ao término do prazo de
validade de seu documento – no caso Brasil – ou para que se consiga a sua permissão de
permanência com documentação – no caso do Chile. Não é novidade que isso seja dessa forma,
pois como já foi apontado Abdelmalek Sayad (1998), o “imigrante é essencialmente uma força
de trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito” (p. 54). E essa
provisoriedade e o trânsito revelam-se no contexto da migração haitiana, tanto no Brasil quanto
no Chile.
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O trabalho é, pois, motivo de entrada e condição de permanência ou de saída. Para
deixarem o Brasil e se dirigirem para o Chile, os haitianos com quem conversei – no Brasil e
no Chile –, alegaram que o salário não estava mais sendo suficiente no Brasil e, por isso,
precisavam buscar outro lugar. É importante recordar que a economia brasileira alcançou o seu
melhor nível histórico entre os anos de 2012 e 2014, quando esteve entre as seis economias
mais ricas do planeta. No entanto, com a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e a
eleição para presidente – com a reeleição de Dilma Roussef –, associados aos reflexos da crise
econômica iniciada em 2008, o Brasil deu início a uma “crise” no interior da classe política
federal, marcada pela insatisfação de um grupo derrotado democraticamente, frente às
investigações e denúncias de corrupção. Diante desse quadro, anunciou-se uma “crise
econômica” brasileira um avanço da economia chilena. Nesse mesmo contexto, na realização
de minha pesquisa de campo passei a ouvir de haitianos e haitianas que muitas pessoas estavam
indo para o Chile – além de Estados Unidos, Guiana de língua Francesa e Canadá.
Fato é que muitos deixaram o Brasil e partiram para o Chile, enquanto a situação política
e econômica no Brasil passava por alterações até que, em 2016, a presidente brasileira foi
impedida de concluir seu mandato. Com a promessa de melhores condições e a insegurança de
permanecer no Brasil, estabeleceu-se um movimento de saída rumo ao Chile para chèche lavi
miyò. Mais uma vez, o fator trabalho passou a figurar como um elemento aglutinador. No
entanto, quando estive em Santiago do Chile, o que ouvi de haitianos que estiveram no Brasil
– e que emigraram do Haiti para lá – era que a situação não era o que esperavam. As condições
de trabalho e moradia, o custo de vida e a questão documental não correspondiam à propaganda.
O salário mais elevado atrai uma parte maior da população trabalhadora para
a esfera favorecida, até que ela esteja saturada de força de trabalho e o salário
novamente caia para o nível médio anterior ou abaixo do mesmo, caso o afluxo
tenha sido demasiado grande. Então não só cessa a imigração de trabalhadores
para o ramo de atividades em questão, mas ela inclusive dá lugar à sua
emigração (MARX, 1988b, p. 196).

O pêndulo do trabalho exerce influência como força motriz da migração, atraindo
pessoas para um lugar e, ao mesmo tempo, influenciando para que busquem novos destinos125.
As condições de vida para haitianos em Santiago do Chile não eram o que esperavam. Na
pesquisa de campo, ao conversar com alguns indivíduos, a decepção era um aspecto. Foi o caso
de um rapaz que esteve em diferentes lugares do Brasil, até chegar em Santiago do Chile. Porto
Velho-RO, Curitiba-PR e Maringá-PR. Ao nos encontrar em um bar haitiano, próximo ao
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O trabalho é uma variável indissociável dessa migração, contudo, sozinho não a explica, pois outros fatores
como legislação, racismo ou mesmo clima podem influenciar a tomada de decisão de permanecer ou partir.
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santuário San Alberto Hurtado, passamos a conversar sobre a época que nos conhecemos em
Porto Velho, sua trajetória no Sul do Brasil até chegar ao Chile.
A grande maioria dos entrevistados entra no país com visto de turismo,
sabendo de antemão que vêm por motivos laborais. Quem entra no Chile com
este visto tem a possibilidade de solicitar um visto de residência, podendo
optar por quatro opções: 1) sujeito a contrato, 2) temporário, 3) estudante e 4)
permanência definitiva. No entanto, para o caso particular dos entrevistados,
os vistos aos quais podem ter acesso são o “temporário” e “sujeito a contrato”.
Nesse contexto, identifica-se que é o trabalho o mecanismo por excelência que
permite normalizar seu processo migratório (JELDES et. al., 2014, p. 108)126.

Mesmo diante de anpil mizè, muitos haitianos e haitianas fizeram do Chile, nesses anos,
mais um espaço de atuação e ampliação de suas redes migratórias no espaço social
transnacional. Ao que indicam os dados oficiais do Departamento de Extranjería y Migración
do Chile, é possível que o número de haitianos que entraram, transitaram e permanecem no
Chile seja compatível ou senão superior ao que entrou no Brasil. Duas imagens ilustram esse
incremento ocorrido nos últimos anos. A primeira indica o fluxo da categoria “Permanência
Definitiva”, cujas quantidades anuais indicam um período de 12 anos, entre 2006 até 2017.

Figura 30: Permanência Definitiva no Chile – 2006 a 2017.
Fonte: D.E.M. Chile, 2017, p. 2.

A segunda figura traz o quantitativo de solicitações de visto “pela primeira vez”. Se
compararmos com os 85.084 registros de entrada no Brasil, entre 2010-2015, essas solicitações
de “primeira vez” no Chile, em apenas dois anos (96.083), superam o período brasileiro em
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10.999. Esses dados justificam o que chamei anteriormente de “auge” da imigração haitiana no
Chile.

Figura 31. Solicitação de vistos por primeira vez no Chile.
Fonte: D.E.M. Chile, (2017, p. 12).

Há pesquisadores analisando a imigração haitiana para o Chile, pois os fluxos
migratórios fizeram do país, juntamente com o Brasil um dos principais lugares de destino na
América do Sul, de modo que corrobora a tese da ampliação do espaço social transnacional
haitiano na macrorregião.

3.4 – República Dominicana – as distâncias na proximidade
A República Dominicana é um dos lugares onde está concentrado um dos maiores
grupos de população emigrada de haitianos. Historicamente é, também, um dos primeiros
lugares para onde se dirigiram os primeiros grupos, ainda nas primeiras décadas do século XX.
As relações entre os dois países vizinhos são marcadas por tensões, provocadas por fatores
políticos há quase dois séculos. No campo social isso se manifesta nas relações entre haitianos
e dominicanos, especialmente por meio da etnicidade. Na atualidade, os haitianos (e seus
descendentes, os chamados dominicano-haitianos ou haitiano-dominicano) foram o grupo com
o maior número de origem não nacional127 vivendo na República Dominicana, com 497.825
pessoas, de acordo com o último censo realizado pelo país (ENI, 2017).

127

A República Dominicana é o país do continente que, depois dos Estados Unidos, tem o maior proporcional de
imigrantes vivendo em seu território, beirando os 10% do total de pessoas no país.
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Figura 32: Distribuição da população imigrante vivendo em território dominicano, 2017.
Fonte: Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes em la República Dominicana (ENI-2017).

Essa imagem mostra que o quantitativo de haitianos é significativamente maior em
relação aos demais imigrantes vivendo no país. Entretanto, essa presença não goza de uma
convivência harmoniosa, ela reflete uma problemática aparentemente insolúvel para o Estado
dominicano, especialmente no âmbito documental, tanto para os que nasceram no Haiti quanto
para os que nasceram na República Dominicana. A documentação traz uma tripla problemática
para essa migração. A primeira é sobre a ausência de documentos por parte dos haitianos no
Haiti e que estão aletranje. A segunda é relativa aos que nascem em solo dominicano. A terceira
é a dificuldade para se conseguir a documentação de permanência no país128. Reflexo disso é o
trecho abaixo, da entrevista que realizei com o então diretor da Dirección General de
Información (D.N.I.) sobre a questão haitiana no país – outrora esse mesmo senhor foi Diretor
do serviço nacional de imigração e, noutro momento, Ministro de Defesa e Chefe das Forças
Armadas dominicanas (o primeiro e único civil a ocupar tal cargo).
Na República Dominicana, a principal dor de cabeça nossa não é a migração
em si, mas que setenta por cento da migração que vem para a República
Dominicana, do Haiti, é de haitianos indocumentados, não têm documentos.
Porque, realmente, mesmo no Haiti, em Porto Príncipe e nas cidades haitianas,
mais da metade da população – eu imagino que a metade – carece de
documentação também em seu próprio país. Ou seja, que estamos falando de
128

Não é novidade encontrar um/a haitiano/a com dois ou mais registros de nascimento. Na República Dominicana
vigora o direito de sangue e não de solo, portanto, quem nasce no país não recebe a cidadania.
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uma nação que a metade de sua população internamente é indocumentada.
Então, isso faz com que, realmente para eles, para os mesmos haitianos, fazer
um censo é quase impossível. Para nós, todavia, é muito mais difícil pelo fato
de que o migrante se sente, muitas vezes, quando lhe vão fazer perguntas,
pensa que é para expulsá-lo e, realmente, nós aqui da República Dominicana
os censos, os censos se fazem com as entrevistas, pelo menos por elementos
que são estatísticas fronteiriças. A grande porcentagem dos que ingressam
vindo do Haiti são indocumentados. E, realmente, essa é uma realidade que a
República Dominicana lhe há tocado viver e terá de viver pelos restos de seus
dias (Diretor do D.N.I. dominicano, Santo Domingo, 16 de abril de 2018)129.

Talvez não seja factível a estimativa do diretor de que a metade da população haitiana
se encontre sem documentação, todavia não é totalmente despropositada. Isto porque depois de
2014 o governo haitiano deu início a um processo de registro de seus cidadãos, como é
encontrado em muitos registros de nascimento que traduzi, nos quais consta um Decreto
presidencial que estipula: “Conforme decreto presidencial de 16 de janeiro de 2014, acordando
que a toda pessoa desprovida de registro de nascimento tem um prazo de cinco anos para fazer
regularizar seu estado civil”. No Haiti estive em contato direto com um funcionário do governo
– o reitor da universidade Valparaiso, onde fiquei –, corretor de língua francesa, que me
explicou a razão dessa medida como uma forma de assegurar o documento de nascimento para
as pessoas, como forma de documentar, um ato de cidadania. Essa medida pode ser uma
iniciativa adequada, mas parece ainda demonstrar uma limitação nacional, pois as dificuldades
para se conseguir fazer uso desse direito é algo ainda distante para parte da população, conforme
relatos de algumas pessoas com quem conversei e têm problemas em relação a esse documento.
A resolução dessa questão seria um passo importante, mas não é essa a limitação que os
haitianos encontram na República Dominicana, os problemas são outros.
A dialética da relação de ódio e dependência entre a República Dominicana e Haiti não
é um processo simples de compreensão, pois congrega em si diversos aspectos e um processo
histórico de relações de cerca de dois séculos. No entanto, considero necessária uma discussão,
mesmo que breve e sem aprofundamento analítico, para que se possa compreender um dos
espaços sociais da mobilidade haitiana, uma vez que o país vizinho é a primeira experiência
internacional de centenas de milhares de haitianos e haitianas. A RD é, penso, um campo social
por excelência da mobilidade haitiana, pois é aí que se aprende o que é a discriminação, a
solidariedade, a extorsão, as expectativas. Na RD é que se começa, em geral, a vivenciar de fato
o processo de chèche lavi miyò e, ao mesmo tempo, pase anpil mizè.
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Para compreendermos o discurso de transformação do semelhante em um outro marcado
por oposições, é necessário um breve diálogo com alguns estudos. O discurso parece residir
apenas em um dos lados da ilha, mesmo que reverbere em ambos os lados. O Haiti se
transformou, especialmente nos último 80 anos, num “inimigo imaginário” da República
Dominicana (DERBY e TURITS, 1993) e a causa simbólica disso foi massacre de 1937, quando
as forças policiais, ordenadas pelo general Trujillo, assassinou, segundo os autores citados,
entre 12 mil e 25 mil pessoas de origem haitiana – tanto os nascidos no Haiti quanto
dominicanos de nascimento130. O genocídio ocorreu na região de fronteira DajabónWannament e serviu de promoção para a construção de uma identidade dominicana
profundamente marcada um sistema de oposições em relação a um inimigo inexistente ou sem
poderes para tal, porém transformado em uma ameaça real e permanente. Esse massacre foi um
divisor de águas nesse processo, pois ambos os povos reconhecem que origem das divergências
foi a tomada do “território dominicano” pelos haitianos ainda no século XIX.
De acordo com a tese de Derby e Turits (1993), a identidade dominicana foi construída
com raízes no passado e fundada sobre o sentimento de antihaitianismo que, curiosamente,
havia apenas reminiscências provocadas por uma elite intelectual branca, desde o século XIX e
que tinha pouco contato com os haitianos e seus descendentes. Trujillo soube aproveitar isso e
transformou em ato de nacionalismo, necessário para receber o apoio de uma pequena elite
antihaitiana e, para isso, lançou mão da ideologia dos intelectuais antihaitianos que o
transformou em um líder nacionalista. O que é estranho e talvez incompreendido até o presente
é o fato de que havia uma integração binacional da economia da região fronteiriça, mesmo
havendo clareza das diferenças raciais e linguísticas. Outro fato é que cerca de um ano antes do
massacre de 1937 a relação era amistosa entre os dois países a tal ponto que suas fronteiras
foram definidas em 1936. O genocídio de 1937 foi um ato sem explicação, irracional e criou
uma ferida permanente, além de arrancar pelas raízes as comunidades haitiano-dominicanas
fronteiriças.
É importante lembrar que ao se livrar da dominação francesa (1803), o Haiti viu-se
permanentemente ameaçado pelos colonizadores espanhóis no território vizinho. Na tradição
oral do Haiti, os haitianos não “invadiram” a parte dominicana (1822) para colonizarem-na,
mas para se defenderem dos colonizadores espanhóis que invadiam seu território para
capturarem haitianos para escravizá-los. Assim, o que houve foi, na verdade, uma ação e o Haiti
contra-atacou e ocupou a parte dominicana entre 1822 a 1844 (DERBY e TURITS, 1993, p.
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Esses números são sempre colocados pelos autores em aproximações. Derby e Turits (1993) falam de 12 a 25
mil, enquanto Audebert (2012, p. 22) aponta de 15 a 30 mil mortos.
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69). Em 1844, os haitianos foram expulsos e da parte dominicana – a República Dominicana
comemora sua independência a partir desse ato. Independente, a parte dominicana logo caiu
sob domínio espanhol, novamente, até 1865131.
A identidade dominicana passou a ser construída a partir de um sistema marcado por
critérios binários contrastivos e distintitivos de “brancos versus negros, africanos versus
espanhóis, pagãos versus católicos, raça selvagem versus raça civilizada132” (DERBY e
TURITS, op. cit.). Apesar de origens históricas comuns, o regime trujillista perpetrou essas
diferenças, as quais passaram a ser a marca das relações de poder na ilha. Se se falar de uma
identidade133 dominicana esta não pode ser pensada descolada de uma ideologia antihaitiana.
Por outro lado, essa ideologia é contraditória, pois é clara a dependência por trabalhadores
haitianos para a lavoura da cana, numa relação histórica que existe desde o século XIX – e que
era pacífica – até o presente, que traz a marca do medo e desconfiança, como pude presenciar
nos Bateys, por meio de observações e conversas com trabalhadores de origem haitiana. O que
se assiste na contemporaneidade é um ambiente marcado permanentemente pela relação de
proximidade entre dominicanos, haitianos e haitianos-dominicanos ou dominico-haitianos.
Uma relação de proximidade marcada por gestos de solidariedade e alteridade, como as
instituições de proteção aos direitos humanos, as associações, as redes religiosas e voluntários,
tanto dominicanos como haitianos trabalhando juntos ou conjuntamente em prol da construção
de uma convivência de paz ou, pelo menos, menos conflituosa. Um desses caso é o da
instituição Centro Educativo Casa del Caribe, fundada e coordenada pelo padre diocesano (e
militante da dignidade humana) Julio Acosta (Julín), que trabalha há 41 anos com a migração
haitiana na RD e Haiti, sob a perspectiva do que ele denominou e denomina como a Teologia
de la ternura (ACOSTA, 2015), que opera como gotas de solidariedade em meio a um mar de
intolerância. A autoridade e o respeito que gozam esse padre é algo que me impressionou nas
nossas andanças. Da mesma forma, a sua hombridade e coerência entre o discurso e a prática
na sua vida diária. Destaco dois parágrafos para falar sobre isso.
Pude verificar isso em diferentes momentos, lugares e diante de diferentes pessoas,
haitianas e dominicanas. Uma cena que marcou isso foi quando fomos pela primeira vez a
Pedernales. Ao retornarmos, a bordo de uma caminhonete, o motorista era um rapaz, nascido
na República Dominicana e de pais haitianos. Ao nos aproximarmos de um posto de controle
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É digno de nota que a independência do país é em relação aos haitianos e não em relação aos colonizadores
espanhóis.
132
Tradução minha.
133
Impressionaram-me, de um ponto de vista socioantropológico, alguns aspectos ou elementos identitários
dominicanos em relação aos seus vizinhos, dentre eles a valorização de um passado indígena com seus símbolos
– como o pilão –, como a negação do passado histórico em comum com o Haiti.
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de fronteira – CROSFRONT –, um soldado acenou para o carro encostar e assim foi feito. O
vidro da porta do lado do passageiro dianteiro abaixou parcialmente e houve uma troca de
cumprimento, enquanto o soldado começou a verificar visualmente o carro, olhou para os
bancos de trás, onde eu e Marília estávamos e seguiu olhando a carroceria, que estava vazia e,
ao chegar na parte traseira, de súbito, ele retornou e pediu para abaixar o vidro. Olhou com um
semblante de decepção e imediatamente pediu desculpas ao padre, pois não sabia que era ele
quem estava a bordo e disse: sigale, sigale.
Depois desse episódio até o dia em que fomos entrevistar o chefe do Departamento
Nacional de Informação dominicano, no palácio do governo e ficamos sabendo que o padre era
conhecido do presidente da república e fora grande amigo pessoal de Juan Bosch, considerado
um dos melhores presidentes do país, o descrevemos como um homem que é conhecido do
presidente ao soldado raso de fronteira. Além dessas características, esse padre mantém relação
com diferentes grupos haitianos, como políticos, associações, professores. Da mesma forma
que foi amigo pessoal de Juan Bosch, ele também é amigo de longa data do ex-presidente Jean
Bertrand Aristide. O seu trabalho, a seu turno, destaca-se mais na proximidade e assessoria aos
imigrantes haitianos e aos nascidos na República Dominicana, na sua luta por uma questão
principal, a regularização da documentação para que as possam trabalhar, estudar e transitar.
Em meio a isso ele transita entre os dois mundos socioculturais, no qual a interdependência dos
dois grupos é o que coloca em movimento a roda das relações sociais.

Figura 33: Centro Educativo Casa del Caribe. Local onde haitianos e haitianas são assessorados
gratuitamente. Local: Barahona – R.D. Crédito meu.
Fonte: Pesquisa de campo

A interdependência que existe entre os dois povos é algo tão nítido que se torna, ao que
parece, imperceptível, ou pelo menos fazem parecer. O trabalho é a manifestação dessa relação.
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Enquanto estivemos na R.D., nossa base foi a cidade de Santa Cruz de Barahona, onde
estivemos por três vezes para realização de uma pesquisa de cunho mais exploratório. No total
ficamos na cidade por 8 dias e contamos com a acolhida do padre e ficamos hospedados na casa
de um casal de aposentados. Nessa ocasião, tivemos a oportunidade falar com haitianos e
dominicanos, ler jornais e acompanhar alguns programas televisivos de um dos canais de
alcance nacional, como noticiários. Recorrentemente, a questão da imigração haitiana estava na
pauta dos noticiários e não era, segundo meus anfitriões, uma exceção das notícias, pelo
contrário. O tema da migração haitiana é tratado, de modo geral, com certo tratamento passional
e o discurso de que há uma “invasão” haitiana é recorrente. O Estado tem um posicionamento
relativamente dúbio, pois por um lado age com seu braço forte, por meio da polícia de
imigração, fiscalizações intensivas e ostensivas sobre vendedores ambulantes e deportações,
contudo o fluxo nas fronteiras é permanente e a força de trabalho haitiana é bem vinda pelos
empresários urbanos e agrícolas, especialmente pelos salários mais baixos que lhes são pagos.

Figura 34: Página de um jornal eletrônico dominicano, Diario Libre.
Fonte: https://www.diariolibre.com/cronologia/ver/meta/haitianos-en-republica-dominicana Acesso:
24 jan. 2018
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A figura 34 ilustra sobre a situação da imigração haitiana na República Dominicana.
Como se pode notar, nos primeiros dias de janeiro de 2018, a média diária de repatriação
haitiana foi superior a 1.000. Quando digo que o Estado dominicano tem um posicionamento
dúbio em relação à presença haitiana, incluo essa postura na perspectiva dos interesses
econômicos, pois o Haiti é o seu segundo maior parceiro comercial, conforme pode ser notado
na imagem abaixo. Os pontos de controle alfandegário revelam essa dinâmica econômica,
especialmente nos postos Dajabón-Ouanaminthe e Jimaní-Malpasse, onde pessoas, caminhões,
tap tap (pequena caminhonete para transportar pessoas), mercadorias e outros artigos mantêm
um fluxo permanente, intenso e marcado por uma ambiente de tensão quanto aos agentes de
imigração, os soldados, “agentes” e ladrões134 que agem e, de certo modo, controlam esses
microterritórios.

Figura 35: Principais destinos das exportações dominicanas.
Fonte: Extraído de (OCTEUS, 2017).

A República Dominicana é, talvez, o mais importante território do espaço social
transnacional haitiano, mesmo que no imaginário social não seja considerado aletranje pela
proximidade com o Haiti. Sua importância congrega diferentes aspectos, tais como operar como
um rito de passagem na primeira experiência migratória para milhares de haitianos e haitianas,
o contato intenso com uma língua não oficial de seu país, contato com a xenofobia, e mesmo
em termos do contato com equipamentos urbanos como saneamento, eletricidade permanente,
água encanada. A proximidade entre os dois países por via terrestre facilita o deslocamento, o
intercâmbio de mercadorias e bens, a possibilidade de circular entre os dois territórios (quando
se tem o visto). Mesmo não sendo um peyi blan – país rico, país onde se pode receber salário
em dólares estadunidenses ou euro, dentre outros aspectos –, a República Dominicana ocupa o

134

Classifico como ladrões, pois enquanto estive num dos momentos de passagem pela fronteira Jimaní-Malpasse,
um jovem roubou dinheiro de um senhor haitiano enquanto saíamos do serviço de imigração para o ônibus. Por
diversas vezes fui alertado sobre a possibilidade de roubos nessa fronteira, especialmente numa área conhecida do
lado dominicano como Tierra de nadie, terra de ninguém – em crioulo haitiano Teren nèt.

163

segundo lugar como país de destino dessa mobilidade, tanto em volume de migrantes haitianos
quanto no envio de remessas para o Haiti.
Apesar de uma relação tensa entre os dois povos, a fronteira é, certamente, o lugar por
excelência para as manifestações dessa tensão. Essa tensão se manifesta, entretanto, sobre os
haitianos e, dentre os haitianos, sobre aqueles que cruzam a fronteira em veículos pequenos
particulares ou fretados, moto ou ônibus. Numa das 5 vezes que passei por essa fronteira, pude
perceber esse diferencial de tratamento. O ritual da passagem de entrada, por exemplo, requer
os seguintes critérios. Descer do ônibus, dirigir-se até o serviço de imigração levando a mala
de viagem, carimbar o passaporte e apresentar a bagagem para o funcionário da alfândega de a
verifica, geralmente ordenando que abra a mala para uma breve inspeção visual e apalpando as
coisas. Ao passar numa das vezes, cumpri este ritual e, ao chegar com a mala para a inspeção,
havia dois funcionários, um homem e uma mulher. Coloquei a mala sobre a esteira e quando
tentei abri-la, o funcionário homem olhou para mim imediatamente empurrou a mala e me disse
que não precisava abri-la. No entanto, todos os haitianos e haitianas foram obrigados a abrirem
as malas e tiveram suas coisas reviradas e apalpadas.

Figura 36: Entrada do posto de fronteira
dominicano em Jimaní.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.
23/01/2018.

Figura 37: Fila para carimbar passaporte na
imigração, na fronteira dominicano, em Jimaní.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.
23/01/2018.

Entendi claramente do que se tratava. Naquele contexto eu era um “branco” ou pelo
menos o meu fenótipo era o bastante para não ser confundido como um cidadão haitianos. De
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qualquer maneira, eu não era um haitiano e nem me parecia com a maioria dos haitianos e o
funcionário da aduana – não sei qual outro critério ele pode ter usado – inseriu-me, certamente,
numa classificação diferente da que aplicam sobre haitianos e haitianas. A classificação dos
sujeitos era, naquele contexto, suficiente para indicar quem deveria ou não ser revistado.
Assim como há uma dubiedade estatal em relação à imigração haitiana e, também, em
relação às pessoas de origem haitiana, a fronteira também tem sua dubiedade. Enquanto há o
claro e desigual tratamento entre haitianos e qualquer outro que seja identificado ou que se
pareça com um não haitiano, a dubiedade é entre as relações de cumplicidade e de comércio
entre os dois povos. Num espaço onde parte dos sujeitos de ambas as nacionalidades falam os
dois idiomas, o espanhol e o crioulo haitiano, não se percebe desafeto entre os dois grupos.
Dominicanos e haitianos circulam em um vai e vem pelos dois territórios nas mediações
próximas aos dois portões.
No território “terra de ninguém”, entre comerciantes e pessoas, está sob o domínio de
grupos, como pudemos perceber em nossa última passagem no local, quando tentei transpor o
portão de acesso ao território dominicano, na companhia de um motorista que levou a mim, a
pesquisadora Marília e mais 2 pessoas em um carro. Um sujeito – julgamos ser dominicano,
pela aparência e pela língua – disse categoricamente ao motorista: pastor, 100 pesos para
entrar. Eu tentei argumentar com o motorista, dizendo que poderíamos só cruzar o portão de
pedestres. O motorista meteu a mão no bolso e entregou ao rapaz a quantia de 100 Gourdes
haitiano. Eu já tinha pagado mais 10 dólares estadunidenses além do combinado, para que o
motorista nos deixasse em local menos perigoso, em frente à migração. Ao receber o dinheiro,
o que mais chamou atenção não foi o fato de pagar, foi o fato de que o sujeito no espaço
denominado “terra de ninguém” ordenou para que o soldado do estado dominicano abrisse o
portão, e assim ele o fez. Fiquei sabendo, naquele momento, quem era “dono” da “terra de
ninguém”.

Figura 38: Portão de fronteira na cidade de Pedernales. Divisa entre Pedernales e Anse-a-Pitres).
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu. 20/01/2018.
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Na fronteira Pedernales x Anse-à-Pitres, a situação é um pouco diferente, contudo
marcada por tensões. Quando de nossa visita à região – estivemos no local por duas vezes –,
vivenciamos momentos diferentes de uma mesma realidade. Na primeira vez foi uma visita
rápida, no mês de janeiro (2018), estivemos no local numa visita de pesquisa e para conhecer
esta fronteira, porém tivemos uma oportunidade única, a de atravessar a fronteira entre os dois
países (entrar e sair) sem a necessidade de ter de carimbar e nem sequer apresentar o passaporte.
O nosso acompanhante dominicano conversou com os responsáveis de cada lado, dominicano
e haitiano. Fomos autorizados e passamos pelo portão. Uma passagem suspensa sobre o rio
quase seco, uma espécie de ponte para pessoas, motos e bicicletas. Sobre essa “ponte”
observamos as crianças haitianas tomando banho na pouca água que corria e indicava o limite
da divisão territorial e o lugar de ninguém. As mulheres lavavam roupas, acocoradas, uma cena
cotidiana desses locais onde se lavam roupas.
Sobre a ponte eu tentava entender tudo aquilo, as divisões territoriais, a separação por
idiomas, pela cor da pele, pela etnicidade, a nacionalidade. As poucas árvores no local, as
bandeiras hasteadas tremulavam de acordo com o vento que vinha do mar aberto logo ali
próximo e indicavam essas diferenças. Cruzamos a fronteira e caminhamos por uma rua, que
era, na realidade, a continuidade daquela mesma do outro lado dos portões. Um campo de
futebol de terra batida, meio abandonado, o barulho das crianças, o zunido das motocicletas, o
ritmo musical konpa parecia preencher os espaços por onde andávamos, já era uma cidade
haitiana. Filmamos, fotografamos, observamos. Tudo parecia tranquilo, mas não era bem assim.
Quem anda pelas rodovias dominicanas sabe que entre um ponto e outro tem sempre um posto
de controle migratório, nos quais sempre se tem de passar devagar para ser observado pelos
soldados metidos em suas fardas “camufladas” e de fuzis em punho.
Observamos que os portões só estavam fechados do lado dominicano. Do lado haitiano,
estavam totalmente abertos, talvez aquilo quisesse dizer, de alguma forma, que só um lado é
que estava preocupado em exercer o controle sobre os fluxos. Diferentemente das outras duas
fronteiras por onde passamos – Jimaní x Malpasse e Dajabón x Ouanaminthe –, onde os portões
são controlados e o fluxo de pessoas, transportes e mercadorias é intenso, especialmente nos
dias de feiras. Em Pedernales x Anse-a-Pitres era diferente, porém não podíamos nos enganar.
Mesmo sendo uma passagem de fronteira considerada tranquila entre esses dois países, o
controle era uma realidade. Como nos alertou o responsável pelo controle do lado dominicano,
ao liberar nossa saída: eu não vou exigir o passaporte quando vocês voltarem, mas eu não posso
garantir pelo chefe haitiano. Do lado dele é ele quem manda”. Felizmente não fomos
interpelados ao voltarmos.
166

Figura 39: Totem da empresa de ônibus
Capital Coach Line, uma das duas empres que
circula entre R.D. e Haiti.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.

Figura 40: Embarque no ônibus em Santo
Domingo para Porto Príncipe.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.

Pela segunda vez, para adentrar no território haitiano, fizemos o trajeto por via terrestre.
Na primeira havia sido na companhia do padre e um motorista e recebido pela equipe da
universidade. Na segunda viagem o trajeto foi de ônibus. Na ida do Haiti para a República
Dominicana, fomos na companhia de um casal135 até Santa Cruz de Barahona. No retorno, o
padre me levou até a estação de ônibus da empresa Caribe Tour, porém não era o horário e, por
isso, me deixou às 05:15 da manhã, ainda escuro, na estação da empresa Capital Coach Line –
no Haiti e na RD não há rodoviárias como há no Brasil, o que há uma estação semelhante,
porém de cada empresa. Fiquei aguardando no local até o horário para a venda das passagens e
o embarque, que seria somente a partir das 07:00 com partida às 08:00.
Enquanto estava no local, já depois das 7 horas da manhã, um fato me chamou atenção,
qual seja, uma caminhonete passou em frente, devagar e, na carroceria pude contar 06 homens
negros sentados no assoalho, enquanto 03 outros, fardados com roupas tipo militar, estavam
sentados um na lateral e 02 nos cantos do fundo da carroceria, armados. No veículo pude ler as
inscrições, além de um logotipo com o brasão do país que continha a frase DIRECCIÓN
GENERAL DE MIGRACIÓN havia escrito, na lateral CONTROL MIGRATORIO. Logo ficou
subentendido para mim que se tratava de uma viatura do controle migratório e que aqueles
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Viajei para acompanhar Marília e fomos de carona com uma médica haitiana que trabalha em Barahona-RD e
seu marido, um agente de viagens. Ficamos na cidade de Santa Cruz Barahona, na casa da irmã do padre e seguimos
dois dias depois para Santo Domingo.
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rapazes sentados no assoalho possivelmente seriam haitianos que estavam sendo conduzidos a
algum lugar para serem deportados ou, como se diz localmente, repatriados ao Haiti.
A mensagem que entendi era a de que passavam naquele local como forma de ostentar
o poder e coagir simbolicamente os que estavam presentes no local de embarque do ônibus.
Aquilo me fez pensar que, além da conclusão imediata que tive no local, quando alguns
haitianos verbalizaram na pesquisa de campo que o Brasil é um país acolhedor e que os tratava
como gente eu passei a ter um entendimento diferente dessas afirmações. Casos de
discriminação não são isolados em relação aos haitianos no Brasil, como já apontado em um
trabalho (COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2015), mas o fato é que não há no país
um serviço de controle migratório que interpela as pessoas na rua, pede-lhes documento para
saber sua condição no país. Isso não relativiza os problemas existentes no Brasil, o que percebi
naquele momento foi que havia uma diferença de tratamento no âmbito do Estado, suas
instituições e seus agentes com a migração haitiana.
3.5 – No Haiti o movimento continua: o Brasil como destino, circulação e passagem
Por duas vezes visitamos a embaixada do Brasil no Haiti e, em ambas as vezes, o
objetivo era obter informações sobre a migração e, nesse caso, o setor responsável direto era o
Consulado. Da primeira vez, a visita não teve êxito em conseguir uma reunião com uma pessoa
responsável pelo setor e nem mesmo dados. O motivo disso foram as circunstâncias em que
chegamos ao local. Por não termos conseguido agendar previamente uma visita, decidimos ir
diretamente e nos apresentar136. Ao chegarmos lá fomos recebidos e tivemos acesso ao interior
do Consulado, contudo permanecemos por um tempo relativamente curto e conversamos137
com o vice-cônsul, o sr. Tarcísio Dias, a quem informamos a intenção de nossa visita e
informações gerais de nossa pesquisa no país e onde nos encontrávamos baseados no país. Da
segunda vez a situação foi diferente, pois agendamos previamente a visita e fomos recebidos e
permanecemos no local por mais de uma hora, em conversa com o chefe de Chancelaria, que
se apresentou como o sr. Gaetan, que nos informou sobre parte da rotina do Consulado, de seu
trabalho no país e sobre dados relativos aos vistos concedidos aos haitianos.
O sr. Gaetan nos disse que sua missão de trabalho no país era de curta duração, pouco
mais de um mês, pois havia sido designado exclusivamente para auxiliar o Consulado para
“desafogar” o volume de trabalho acumulado. Sua tarefa era acompanhar e analisar os processos
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Neste dia estávamos eu, Marília, Pâmela e Eryck.
Talvez pela informalidade da visita sem agendamento, não fomos convidados a tomar um assento e
permanecemos todo o tempo de pé.
137
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de concessão de visto. A nossa conversa transcorreu sobre nossa pesquisa, os trabalhos
realizados pelo Consulado, a migração haitiana para o Brasil e o visto. Num dado momento da
conversa, ao tratarmos da Nova Lei de Migração e suas mudanças nas regras para a concessão
do visto de entrada e permanência no Brasil, a perspectiva é a de que o governo exerça maior
controle sobre os fluxos migratórios para entrada no país. A nova medida estipula que a contar
da data em que o visto é concedido pelo Consulado brasileiro no Haiti, a pessoa conta com um
prazo de 3 meses para entrar no Brasil. Da mesma forma, ao haitiano ou haitiana que vive no
Brasil e tem um visto de permanência, ao deixar do país sob qualquer circunstância terá um
prazo igual, de 3 meses, para retornar ao território brasileiro. Em ambos os casos, a não
observância desse prazo implicará na perda do visto.
Antes dessa medida, havia dois prazos diferentes. No caso de quem obtivesse o visto no
Haiti, a entrada no Brasil poderia ocorrer em até 1 ano, a contar da data de emissão e, para quem
já dispunha do visto e vivia no país, se deixasse o território brasileiro, o prazo máximo para
retorno era de 2 anos. Quando questionei sobre qual a real motivação que levara as autoridades
brasileiras a adotarem tal medida, a resposta que obtive foi a de que “não se quer é que o Brasil
seja um lugar de trânsito e de circulação para os haitianos em direção a outros países”. Ao ouvir
esse argumento, disse ao oficial de chancelaria:
Desculpe-me, mas penso que vocês não entenderam ainda a migração haitiana.
Essa medida não impedirá os haitianos de agirem de tal forma, pelo contrário,
continuarão a migrar, circular e transitar. Como pesquisador – argumentei –
posso dizer que se isso os impedir, buscarão outras vias por meio de
‘intermediários’. Penso que, ao invés de solucionar algo, o Brasil está criando
um problema. Pode-se construir um muro que encontrarão um modo de
entrar”.

Meu comentário – talvez em vão – teve como objetivo a crítica à adoção da medida do
Estado brasileiro. O argumento governamental – por meio do interlocutor – era o de que o Brasil
não poderia permanecer com os mesmos prazos anteriores enquanto as pessoas ficariam
aventurando-se por outros países e, ao invés de melhorem a situação de si mesmos e das
famílias, consumissem recursos em viagens e projetos migratórios. Não se pode discordar que
o argumento não apresente uma boa intenção, entretanto não é nessa lógica que a migração
haitiana opera. O meu comentário, enquanto crítica, teve como objetivo demonstrar que essa
migração ainda não tinha sido sociologicamente compreendida pelo setor consular e pelos
agentes governamentais brasileiros que criaram tal dispositivo – o prazo de 3 meses. O fato é
que o movimento de entrada e saída no Brasil continua e os indivíduos buscam as condições
que consideram melhor no processo de mobilidade para chèche lavi miyò.
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Desde o Brasil, a pesquisa de campo havia revelado quão dificultoso é para se conseguir
um visto para migrar para o Brasil. A dificuldade se dá, não pela missão diplomática brasileira,
mas para se conseguir os documentos. A documentação exigida não é complexa, todavia tem
sua complexidade dadas as vicissitudes que um candidato tem de se submeter e, em muitos
casos, compreender a lógica burocrática. Elaboro abaixo um quadro ilustrativo e seus percursos.
Quadro 6 – Etapas e requisitos para obtenção de visto no Haiti para entrar no Brasil

Documento

Condição

Onde Consegue
Oficialmente
Paspò
Com validade antes Tem ou retira no
Passaporte
de 6 meses para sua órgão governamental
expiração
responsável
Ak Nesans / Ekstrè Achiv
Tem ou se consegue
Registro de Nascimento / Legível e válido
num Tribunal de
Extrato de Arquivo do
Civil ou com um
Registro de Nascimento
Advogado / Notário
Bònn vi e mès
Não ter passagem Tribunal de Paz,
Atestado de Antecedentes pela polícia
Ministério da Justiça
Criminais
Resi Peyman
Comprovar
o Pago no Banco
Recibo de Pagamento da pagamento de 60 SOGEBANK
Taxa
dólares

Extraoficialmente
Contrata
Raketè

um

Contrata
Raketè

um

Contrata
Raketè

um

Contrata
Raketè

um

Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Cabe aqui abrir espaço para situar a categoria raketè na migração e, de modo geral, na
sociedade haitiana. Em dois trabalhos anteriores (COTINGUIBA, 2014; COTINGUIBA e
PIMENTEL, 2014), essa categoria não foi bem esclarecida, de modo que a noção que se passou
foi a de traficante de pessoas. Entretanto, raketè é uma categoria endógena haitiana que
classifica um tipo de pessoa e suas ações. Geralmente são homens – não conheci sequer uma
mulher raketè, apesar de que as práticas poderiam ser desempenhadas por elas – e as práticas
envolvem diversas atividades. Por exemplo, se se quer renovar um passaporte, fazer o registro
de nascimento, conseguir cumprir os trâmites e entregar um dossiê numa embaixada para visto,
comprar uma passagem. A importância – boa ou não – dessa categoria é tal que uma expressão
é o que, penso, melhor lhe traduz: ou bezwen pase anba anpil raketè – você precisa passar
embaixo de (submeter-se a) muitos raketè. Como expressaram alguns interlocutores, “qualquer
coisa que você precisa tem que ter um raketè. Desde uma vaga numa fila até receber um
documento numa repartição, tudo é intermediado por raketè138.
138

Na fronteira, quando entrei no Haiti e no momento de entregar o passaporte para carimbar, lá estava um raketè
oferecendo seus serviços. Se por um lado, no âmbito da economia informal são as mulheres dominam o comércio,
por outro, os homens – raketè – monopolizam o que classifico como economia informal da burocracia. A
importância dos raketè é uma lacuna de estudo que merece atenção de pesquisadores.
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Nas entrevistas que realizei no Haiti e no Brasil sobre o processo para a obtenção do
visto foi possível perceber a complexidade para que uma pessoa pudesse lograr êxito. Para
entender essa complexidade, é necessária uma descrição das etapas de acordo com o que foi
observado e o que foi relatado pelos sujeitos envolvidos no processo. O que poderia ser
resolvido de maneira célere, torna-se um ato moroso. O processo envolve múltiplas dimensões
institucionais e humanas. As dimensões institucionais envolvidas nesse processo são a
Embaixada brasileira, a “Burocracia” haitiana, a Organização Internacional para as Migrações
(OIM), os sujeitos interessados e os raketè. Excetuando casos individuais que algumas pessoas
dispõem de recursos próprios para custear as despesas para organizar a viagem aletranje, a
regra geral é a que as famílias são mobilizadas em prol de uma pessoa, aquela que migrará.
O primeiro passo é a definição de quem irá aletranje, o segundo é buscar as informações
necessárias, o terceiro é juntar a documentação necessária. O quarto é o pagamento de taxas. O
quinto é submeter a documentação (dossiê) para análise na OIM. O sexto é esperar pela
avaliação da documentação e pela resposta via telefonema, para agendamento de uma data para
a entrevista – esse agendamento é chamado de randevou. O sétimo passo é a entrevista. Se a
documentação do dossiê estiver de acordo com as normas, o/a candidato/a recebe o visto e, a
partir da data de recebimento tem-se 90 dias para ingressar no Brasil. Como já dito e se pode
notar, aparentemente é um processo relativamente fácil de se realizar, um rito que se cumpre
por etapas para atender as reivindicações. Entretanto, como apontado anteriormente, a
dificuldade geralmente se esbarra em dois passos. Um é a documentação, que nem sempre
atende às solicitações e o outro são os agentes independentes, os raketè, que têm sua regra clara,
o pagamento em dinheiro. Afinal, para tudo que se quer fazer bezwen pase anba anpil raketè.
Um exemplo disso foi o fato de o Brasil ter terceirizado o serviço de demanda de visto,
transferindo todas as atividades para a OIM. O argumento para isso que ouvi no consulado foi
o de que o volume de serviços era grande e a quantidade de empregados no país era pequena, o
gerava um “gargalo”, enquanto os processos se acumulavam. Ouvi de outras fontes – sem poder
aqui dá pistas de quem tenha sido, para resguardar – tratou-se na verdade, transferir para outra
parte da cidade atividades, com o objetivo de se livrar da aglomeração diária de pessoas em
frente ao Hexagone, nome dado ao prédio onde está situada a Embaixada e o Consulado
brasileiros, na área rica no awondisman (no entorno de) de Porto Príncipe, em Pétion-Ville.
Um interlocutor assegurou-me que, devido à concentração de pessoas que se formava
em frente ao Hexagone, o trânsito nas mediações ficava ainda mais complicado, a falta de
banheiros, discussões e o monopólio dos raketè para selecionar quem entrava ou não no prédio
fez com que a vizinhança reclamasse constantemente.
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Uma vez, tinha muita gente na frente e a polícia foi chamada. Bateram em
mulheres grávidas, homens e todos que estavam no local. Ainda a polícia
jogou um jato de água que molhou e destruiu os documentos de muita gente,
que perdeu tudo, até as taxas que já estavam pagas. Foi uma humilhação. Além
disso, tinha reclamação de corrupção. Se você não pagasse o raketè, seu dossiê
não entrava na embaixada e se quisesse o visto mais rápido tinha de pagar
mais (Paul, Pétion-Ville, abril de 2018).

Essas reclamações, alegações e acusações não são exclusivas desse interlocutor. Foram,
inclusive, noticiadas em jornais de grande circulação no Brasil e obrigou, ainda, o governo
brasileiro a se manifestar sobre acusações de corrupção em relação ao assunto no Haiti. Assunto
esse que já era de meu conhecimento no Brasil, antes de ir ao Haiti. Efetivamente não se
comprovou práticas factíveis139 de corrupção por parte de membros da Embaixada e Consulado
brasileiros. A parte externa do Hexagon é território haitiano e a missão diplomática brasileira
não tem poderes sobre o que ocorre nas ruas, que estão sob as autoridades do Estado haitiano.
O Hexagon está numa localização privilegiada, numa região que pode ser classificada como um
bairro de classe média alta ou rica, numa região onde se concentram a maioria das embaixadas
dentro do Haiti, com equipamentos urbanos como supermercados bem abastecidos de produtos,
estações de ônibus para a República Dominicana ou para o interior do país, galerias de arte,
bancos, restaurantes e livrarias.
O local onde estão as instalações da OIM é uma área que também faz parte do
awondisman de Porto Príncipe, numa cidade vizinha, Tabarre, geograficamente distante e
praticamente do lado oposto de onde se encontra Pétion-Ville. A referência ao local para uma
pessoa se situar é sempre em relação à embaixada dos Estados Unidos – lugar dos sonhos para
buscarem um visto. Observo que, além da supracitada embaixada, é nessa região que está a
empresa de ônibus Capital Coach Line, que tem uma linha direto para Santo Domingo – na
qual viajei uma vez –, além da sede da mais nova missão da ONU no país, a MINUJUST e
grandes áreas que foram ocupadas pela ONU (MINUSTAH) e que, no momento em que estive
no Haiti, o que se via era o mato crescendo em meio a containers que se enferrujavam e diversos
galpões aparentemente abandonados pelas Nações Unidas.

139

Obtive informações extraoficiais de que um cidadão haitiano, funcionário do Consulado, estava envolvido e
fora demitido. Oficialmente essa informação não foi confirmada. Em relação à alta demanda de vistos ver o vídeo
publicado
em
27
Abr.
2015
pela
TV
Folha,
disponível
em
<https://www.youtube.com/watch?v=mVZD_O89NMc> e acessado em 27 Out. 2018. Sobre as acusações de
corrupção ver a “Nota de Esclarecimento” do Itamaraty, publicada em 07 Jul. 2015 e disponível em
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10438-nota-de-esclarecimento-haiti>. Acesso em 27 Out.
2018.
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Figura 41: Hexagone, prédio onde estão a
embaixada e o consulado brasileiros. Local:
Pétion-Ville.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.

Figura 42: Muro e primeiro portão utilizado
como entrada para o escritório da OIM. Local:
Tabarre.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.

Com a mudança de um local para outro, o “problema” da concentração de pessoas na
frente do Hexagon foi resolvido, todavia o que ocorreu na prática foi a sua transferência da
concentração de pessoas para outro lugar. Pode-se invocar o provérbio que diz que “o que os
olhos não veem o coração não sente”. Do ponto de vista do governo brasileiro, é compreensível
e justificável a contratação de uma empresa especializada e internacionalmente reconhecida em
questões migratórias para intermediar a questão da concessão de vistos, dado o volume de diário
de pessoas que fazem suas demandas. Por estar afastada dos locais com visibilidade social, de
circulação de carros e pessoas, a alegação que ouvi de interlocutores foi a de que nesse local,
definitivamente, a regra quem faz são os raketè. Diante disso eu perguntei: e a polícia, não
fiscaliza? “É difícil saber quem é polícia e quem é raketè, é a polícia que controla”.
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Figura 43: Vista aérea das instalações da OIM em Tabarre, Haiti.
Fonte: googlemaps

Quando estivemos no local não havia pessoas, era por volta das 16 horas, final de
expediente e não havia pessoas na rua. O motorista que nos levou ao local, André, era um jovem
de 24 anos, falava português, pois já estivera no Brasil por cerca de 18 meses, morou em Porto
Velho, frequentou o curso de português por algum tempo e depois foi trabalhar em Sinop-MT
e retornou ao Haiti. Depois de percorrermos a região, finalmente encontramos o local. Entramos
na rua longa e de terra branca e coberta de pedregulhos, sem asfalto, de um lado terrenos vazios,
arbustos, do outro inúmeros barracões e containers da ONU por detrás de muros e cercas de
arame farpado. Seguimos adiante e finalmente chegamos diante do portão da OIM. Pedimos
para seguirmos mais adiante, para podermos visualizar a extensão do muro. André lembrou que
já estivera lá com amigos quando fez a sua solicitação de visto. E relatou.
Está vendo esse portão pequeno, era aqui que as pessoas entravam. Era muita
gente. Para entrar era difícil. Se não pagasse o raketè não entrava. Tinha gente
que arrancava o arame e pulava o muro. Teve uma mulher que foi jogada de
dentro para fora por cima do muro. Os guardas batiam nas pessoas. Muita
humilhação, muita humilhação. Para entrar tem que pagar o guarda, se não
pagar não entra. Às vezes a polícia vem e bate nas pessoas, pega dinheiro e
vai embora. Aqui não lugar para ficar, é sol e chuva, molha o papel, estraga
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documentos, as pessoas passam mal. É muita humilhação140 (Claudy, Porto
Príncipe, abril de 2018).

Mesmo com essas adversidades, milhares de haitianos e haitianas enfrentaram
conseguiram lograr êxito no processo e tiveram o pedido de visto deferido pelas autoridades
responsáveis. Abaixo apresento um quadro com o quantitativo de vistos outorgados pelo
consulado brasileiro no Haiti entre os anos de 2012 até 2017.
Quadro 7 – Quantitativo de vistos emitidos pela embaixada brasileira no Haiti
Ano

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Quantitativo

1.404

5.186

6.994

17.150

18.989

13.152

Total

62.875

Fonte: Documento emitido pelo Consulado brasileiro no Haiti; Pesquisa de campo. Tabulação minha.
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Gráfico 4. Vistos para o Brasil 2012-2017.
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Por se tratar de números oficiais fornecidos por meio de um documento pelo consulado,
alguns aspectos são interessantes nesse fluxo. Como se sabe, a Resolução CNIg 97 de janeiro
de 2012 outorgava 100 vistos mensais, no entanto vemos que nesse ano foram concedidos 204
a mais. Em abril de 2013, a Resolução CNIg 102 tornou a quantidade ilimitada, porém essa
medida não foi suficiente ou não repercutiu no Haiti, dado que muitos continuaram entrando
indocumentados no Brasil pela fronteira do Acre pelo menos até 2015. Por último, mesmo com

140

Ressalto que não presenciei tais eventos, reproduzo o depoimento desse interlocutor. Essa versão eu já tinha
ouvido de outros interlocutores ainda no Brasil, tanto pessoalmente quanto por telefone e WhatsApp.
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a difusão de notícias, de 2015 em diante, de que o Brasil entrava em uma “crise”, o que se vê é
o reflexo de um movimento perene. O quantitativo do ano de 2017 não indica, necessariamente,
uma diminuição nos pedidos e concessões, o que houve foi a suspensão dos serviços no mês de
novembro daquele ano.
Em virtude da aprovação, em 21/11/2017, de nova Lei de Migração brasileira,
a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe e a Organização Internacional para
as Migrações (OIM) informam que neste período de transição foram
suspensos, temporariamente, todos os agendamentos para pedidos de vistos
humanitários permanentes e de vistos permanentes com base em reunião
familiar. Por esta razão, informa-se aos interessados que nenhum valor deverá
ser depositado na conta da Embaixada no Banco SOGEBANK até que novas
instruções sobre os pedidos desses vistos possam ser divulgadas pela
embaixada do Brasil em Porto Príncipe e pela OIM141.

Em 2018, como pude verificar in loco no Haiti, mesmo com os serviços tendo sido
retomados apenas na metade do mês de abril e o fluxo se dirigindo para o Chile e Argentina –
e Taiwan, como algumas pessoas me disseram –, o Brasil continua como um lugar de destino,
seja para trabalho, estudo, visita ou como local de trânsito. Os vistos concedidos, no entanto,
não significam que todas as pessoas contempladas entraram em território brasileiro, pois não
há um controle para saber se emigraram ou apenas obtiveram o visto, se permaneceram no Haiti
ou foram para outro país.
Quadro 8 – Etapas da migração haitiana para o Brasil e a concessão de visto
Períodos, Recursos e Burocracia
Período
 2010 até 11 de janeiro de 2012
 12 de janeiro de 2012 a 24 de abril de 2013
Recurso
 Entrada pelas fronteiras – Mato  Entrada pelas fronteiras – Acre, Amazonas
Grosso do Sul, Acre e Amazonas
e Roraima
 Solicitação de Refúgio.
 Solicitação de Refúgio.
Postura do  Nega o pedido de Refúgio.
 Envia o pedido de Refúgio para o CONARE
Estado
 Envia o pedido para o CONARE  Cria o visto por razões humanitárias –
analisar
Resolução Nº 97/12 jan. 2012 (100 por
 Fecha fronteira.
mês).
 Publica a Resolução Nº 102/24 abr. 2013
com vistos ilimitados.
 Pedido pode ser feito em consulados
brasileiros em outros países
Categoria
 Entrada – Ilegal (indocumentado)
 Registro Nacional de Estrangeiro – RNE
Jurídica
 Permanência – Protocolo
Tempo de  Indefinido
 Na fronteira durou entre uma semana e 3
espera
meses
 No Haiti a espera pode levar 1 ano
Categoria
 Homem (maioria) casados e  Direito à Reunião Familiar.
Sociológica
solteiros
 Crianças nascem no Brasil – brasileiras
141

Disponível
em:
<http://portoprincipe.itamaraty.gov.br/fr/viza_pemanan_imanite_pou_ayisyen__visa_permanent_humanitaire_pour_haitiens.xml>.
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Mudanças

 Mulher (minoria) casadas e solteiras
 Criança (minoria geral)
 Suspensão temporária

 Abril de 2018, entra em vigor a nova
lei de migração e os vistos são
concedidos novamente.
Mudanças
 1º de agosto de 2018. Em uma
semana foram agendados mais de 9
mil pedidos de visto, causando
esgotamento.
Fonte: Pesquisa de campo
Retomada

 Naturalizado/a
(vários
pedidos
de
naturalização são feitos)
Novembro de 2017. Aguarda a publicação da
nova lei de migração.
Muda o prazo para entrada no país e retorno.
Antes era 1 ano, a partir desse momento são 3
meses.
 Suspensão temporária de concessão de visto
até 31/12/2018.

Como se pode notar, há uma perenidade da migração haitiana para o Brasil e, como
apontado anteriormente em meu argumento para o chefe de chancelaria do consulado brasileiro,
as limitações, barreiras ou mecanismos de controle não irão impedir que esse movimento
continue. Estou convicto de que nem mesmo mudança de política de governo ou estagnação
econômica farão com que cessem a entrada, circulação, saída, trânsito ou permanência de
haitianos e haitianas no Brasil. Um exemplo disso foi o rápido esgotamento do randevou, em
agosto de 2018, para entrevista daqueles que desejam entrar no país. Mais uma vez foi suspenso
temporariamente, assim como agendamento eletrônico para pedido de visto humanitário – por
meio do BVAC Brazil Visa Application Center – conforme foi publicado pelo Itamaraty e cujo
objetivo foi informar aos interessados e, ao mesmo tempo, atender aos pedidos já realizados e
com agendamento marcado até o final do ano. Segue, na íntegra, a nota publicada na página
eletrônica do Itamaraty.
VISTO HUMANITÁRIO PARA HAITIANOS (VITEM III)
A Embaixada do Brasil em Porto Príncipe informa ao público em geral
que, temporariamente, está suspenso o sistema de agendamentos
eletrônicos para vistos humanitários por meio do “Brazil Visa
Application Center – BVAC” (http://haiti.iom.int/bvac/fr/), administrado
pela Organização Internacional para as Migrações – OIM. Todos os
horários para agendamento, até 31/12/2018 já foram preenchidos, em
razão da grande demanda pelos vistos brasileiros.
A OIM está tomando as providências necessárias para colocar à
disposição do público, tão logo seja possível, novos horários de
agendamento para o próximo ano, de janeiro a julho de 2019. Assim,
pede-se a compreensão e paciência daqueles interessados em obter vistos
humanitários, que deverão aguardar a reabertura do sistema.
A Embaixada do Brasil reitera que TODOS OS AGENDAMENTOS
DEVERÃO SER FEITOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
BVAC/OIM. O pagamento da taxa de processamento deve ser feito
somente na conta da OIM. A Embaixada não trata de
agendamentos e tampouco
recebe
documentos ou
pagamentos
diretamente dos interessados. Por este motivo, não deverão ser
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encaminhados pedidos de agendamento para os correios eletrônicos
da Embaixada ou do Setor Consular da Embaixada142.

Entre 2010 e 2018, em diferentes momentos desse movimento migratório, a entrada de
haitianos e haitianas em território brasileiro ocorreu em diferentes lugares, utilizaram-se
diferentes tipos de recursos na origem, nos trajetos e no destino e as situações em que tiveram
acesso ao país foram bastante diversificadas. Desse modo, quando se fala de uma “imigração
haitiana” fala-se de um movimento de pessoas marcado por variáveis e não de um movimento
constante e de mesma característica. Trata-se, na verdade, de movimentos. Os recursos e
estratégias empregados pelos sujeitos no processo inicial de entrada e, posteriormente, variaram
de acordo com as respostas de contrapartida utilizadas pelos raketè ou pelo Estado brasileiro.
Vê-se que a migração haitiana para o Brasil é um movimento que se iniciou de maneira insegura
para os sujeitos em mobilidade, indocumentados e por meio de diferentes estratégias. Após
quase uma década encontra-se consolidada e mantém uma regularidade. O Brasil se tornou uma
baz para milhares de famílias que, por sua vez, vem ampliando o espaço social transnacional
haitiano, conforme discutirei na próxima seção.

142

Disponível em: <http://portoprincipe.itamaraty.gov.br/pt-br/vistos_humanitarios_para_haitianos.xml>. Acesso
em 27 Out. 2018. Note-se a preocupação implícita na mensagem em relação a pagamentos, que não devem ser
feitos na embaixada. Isso, a meu ver, é uma precaução em relação às acusações de corrupção de outrora.
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SEÇÃO IV – ANALÍTICOS – INTERCONECTANDO LUGARES E AMPLIANDO O
ESPAÇO SOCIAL TRANSNACIONAL
O objetivo desta seção é apresentar os dados da pesquisa que justificam e corroboram a tese de
que o Brasil se tornou uma nova baz para a migração haitiana, interconectado com outras
realidades sociais dessa migração e, ao mesmo tempo, ampliou o espaço social transnacional
haitiano. Nesse processo, a cidade de Porto Velho se tornou um locus privilegiado dessa
pesquisa, em conexão direta com a região de tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru. Por essa
tríplice fronteira passaram mais de 39 (trinta e nove) mil haitianos, equivalentes a 46% do total
registrado entre 2010 e 2015. Para Porto Velho, muitos estiveram em trânsito ou se
estabeleceram, enquanto a região de fronteira se tornou um lugar de “recrutamento” de
trabalhadores haitianos para empresas do sul e sudeste brasileiros. As análises de casos no
contexto da fronteira mostram como essa migração esteve interconectada com outras realidades
sociais dessa mobilidade e, ao mesmo tempo, como a categoria trabalhador foi importante para
a penetração por diferentes cidades brasileiras, o que estabeleceu a vinculação com as redes
migratórias em diferentes países. Os fluxos reversos, ou de saída de haitianos para outros países
entre 2015 e 2016, principalmente, denotam o caráter fluido dessa migração, as lacunas
existentes pela ausência de uma política migratória nacional e a importância das redes
migratórias. Trago nesta seção a noção de princípio da ajuda mútua, um elemento estruturante
do projeto migratório familiar. A análise do princípio da ajuda mútua aponta que ajudar é um
verbo central dessa migração e amplia, de certo modo, a noção analítica de dyaspora enquanto
uma categoria êmica e prática social. Os casos analisados em relação a itinerários migratórios
demonstram o papel das redes que apoiam os sujeitos em mobilidade e como eles contribuem
para a ampliação do espaço das famílias. A tese sobre o Brasil como uma nova baz haitiana no
processo de ampliação do espaço social transnacional haitiano é uma contribuição ao tema,
visto que os estudos até então realizados sobre essa mobilidade no contexto brasileiro lançaram
pistas e indicaram perspectivas, esta tese, por sua vez, expõe dados e os analisa como as redes
migratórias haitianas, especialmente familiar, ampliaram o espaço social transnacional com a
inserção do país nesse processo.

179

Bourik fè pitit se pou do li ka poze
O jumento faz filho é para descansar o seu lombo
(Provérbio haitiano)

4.1 – Brasil: formação de uma base haitiana e estudos básicos
Quando teve início a imigração haitiana para o Brasil, da mesma forma que os primeiros
haitianos encontraram desafios linguísticos, jurídicos e culturais que precisavam encontrar
maneiras de dialogar em seu processo de tentativa de integração, os primeiros pesquisadores se
depararam diante de um desafio: o de construir as bases do debate teórico sobre o assunto.
Havia obras publicadas no Brasil sobre o Haiti, fosse na forma de livros ou em forma de artigos,
dissertações e teses. Nenhuma, contudo, tratava da migração, pois ela não existia de maneira
que fosse capaz de despertar o debate a seu respeito.
Nos primeiros meses, o que havia de informação sobre a presença haitiana no Brasil
eram as notícias publicadas periódicos jornalísticos como jornais e revistas ou em blogs. Eram
notícias que abordavam a migração como causa e efeito do terremoto ocorrido no Haiti em 12
janeiro de 2010, faltavam análises. Os comentários dos blogs ou páginas eletrônicas de jornais
estavam divididos em dois grupos principais, um com um discurso humanitário, em defesa a
acolhida, da solidariedade, da ajuda, o outro, um discurso xenófobo, em defesa do fechamento
das fronteiras, da expulsão, da repatriação, como veio analisar, mais tarde, Daniela Samora
(2015).
Uma limitação que encontrei foi em relação a materiais acadêmicos sobre a história e a
migração haitiana publicados em português. Havia material disponível no Brasil naquele
momento, porém poucos depositados na internet. Encontrei as primeiras – e não únicas –
referências, (GORENDER, 2004; RODRIGUES, 2008; JAMES, 2010; THOMAZ, 2010;
ROSA, 2006b; HURBON, 1986; MANIGAT, 2004). Por ter iniciado uma pesquisa de campo
e o já referido projeto de ensino de português em 2011, a tarefa era estudar sobre o assunto e,
ainda no final desse ano publiquei um breve texto com comentários sobre a imigração
haitiana143. No começo de 2012 fomos convidados para escrever um artigo para o número 70
da Revista Travessia (COTINGUIBA e PIMENTEL, 2012) e isso nos levou a ler mais e mais
sobre o Haiti. Continuamos a busca por mais materiais e encontramos um outro artigo, que tinha
sido publicado em 2011 (THOMAZ, 2011), mas as discussões disponíveis na internet estavam
publicadas em espanhol, inglês e francês. Mais um desafio a ser vencido, ler nessas línguas.
Desde o momento em que tomamos conhecimento dessa migração, quando chegamos em Porto
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Velho, em fevereiro de 2011, tivemos a certeza de que estávamos diante de um desafio e
encaramos a tarefa de fazer parte da história juntamente com o movimento, escrevendo sobre o
assunto e desenvolvendo intervenções por meio da universidade e redes de apoio.
Em minha pesquisa, encontrei alguns artigos que considero os primeiros sobre a
imigração haitiana para o Brasil. O primeiro artigo publicado no Brasil sobre a imigração
haitiana foi assinado por (FERNANDES, MILESI e FARIAS, 2011). Esse texto trouxe para o
debate a proposta de apresentar a demanda dos “desafios às novas realidades que o mundo vive
frente aos deslocamentos humanos por motivos ambientais e, sobretudo, a responsabilidade de
garantir, em primeiro lugar, que os direitos humanos destes imigrantes sejam respeitados” (p.
74). O segundo artigo, assinado por Gabriel Gualano de Godoy (2011), também traz um
enfoque sobre a “proteção humanitária” sob o prisma das respostas do Estado brasileiro. No
ano de 2012 outros textos foram publicados, ainda que em número limitado, como o número
70 da referida revista, seção “primeiros relatos” que ainda trouxe outro texto (COSTA, 2012;
CUTTI, 2012), um texto de (SILVA, 2012) e um artigo de (AGUADO e ZEFERINO, 2012).
Esses foram os primeiros trabalhos – e não os únicos em 2012 – que ganharam repercussão nos
primeiros debates. De 2013 em diante as publicações de cunho acadêmicos foram
incrementadas sobremaneira.
O que pareceria no início ser uma migração fortuita para o Brasil, mostrou-se uma
prática de mobilidade com um longo histórico e imbricada com variáveis multifatoriais, como
as de ordem política e econômica locais e internacionais. O desdobramento dos acontecimentos
envolvendo a imigração haitiana para o Brasil também mostrou que existe uma relação entre os
países envolvidos, direta ou indiretamente nas relações internacionais e no contexto da
economia globalizada.

Estabelecer se a migração forma parte integrante do modo de funcionamento
e desenvolvimento de um sistema econômico e social é, na minha opinião,
decisivo. A lógica do argumento, já expressada plenamente, é a seguinte: se a
imigração se concebe como resultado da agregação de indivíduos que buscam
uma vida melhor, a imigração é, da perspectiva do país receptor, um processo
exógeno, um processo constituído e configurado por condições externas ao
país receptor. Esse país sofre, então, a carga de acomodar essa população. Se
crescem a pobreza e a superpopulação, semelhante concepção postularia um
crescimento paralelo da emigração, ao menos potencialmente. A experiência
do país receptor se entende como a de um espectador passivo de processos que
escapam a seu domínio e controle e, portanto, tem poucas opções além de
fechar rigorosamente as fronteiras para evitar uma “invasão” (SASSEN, 2013,
p. 184)144.
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De acordo com a autora, caso se considere que a entrada de imigrantes é um problema
exógeno, como conflitos políticos, guerras, fome, catástrofes, pobreza, o país para onde se
dirigem os migrantes não tem, de certo modo, obrigação para com aqueles que chegam. Uma
saída que geralmente tem sido vista é o fechamento das fronteiras ou a deportação dos
imigrantes. Indícios dessa tese apareceram no início da entrada dos haitianos no Brasil, quando,
por duas vezes, o governo brasileiro anunciou o fechamento das fronteiras, em 2010 e entre
2011 e 2012. A partir de janeiro do 2012, todavia, essa perspectiva mudou quando foi publicada
a Resolução nº 97 que concedeu o “visto por razões humanitárias”, com a justificativa de que
era uma resposta ao agravamento das condições de vida no Haiti em decorrência do terremoto
de janeiro de 2010.
A imigração não é responsabilidade apenas do país de origem. No caso haitiano, que no
momento que se iniciou a migração para o Brasil, já se encontrava há 6 (seis) anos sob
intervenção das Nações Unidas com o propósito de ‘estabilizar’. Se os haitianos começaram a
deixar o país em busca do Brasil e de outros países mais ao sul, dentre tantos aspectos, a
emigração mostrava que a promessa de ‘estabilização’ tinha sido falha até aquele momento. Na
perspectiva de Sassen, os custos da imigração devem ser encarados também como
responsabilidades dos países para onde os migrantes se destinam.
Se, por outro lado, a imigração está condicionada pelo funcionamento do
sistema econômico dos países receptores, incluindo o recrudescimento direto,
então o país receptor não pode considerar-se um mero observador passivo de
todo o assunto. A imigração se apresenta como parte integrante dos espaços e
períodos de crescimento da economia receptora ou, em determinados casos,
de fases concretas de decadência e reorganização, como ocorreu nos Estados
Unidos, quando o trabalho subcontratado em condições de exploração
substituiu os postos de trabalho amparados por convenções coletivas durante
a desindustrialização dos anos setenta e oitenta. A imigração se produz em um
contexto de desigualdade entre países, mas a desigualdade, por si só, não é
suficiente. Essa desigualdade tem que se ativar mediante um fator
desencadeante da migração: contratação organizada, laços neocoloniais, etc.
As condições econômicas, políticas e sociais do país receptor estabelecem os
parâmetros dos fluxos imigratórios” (SASSEN, 2013, p. 184-5)145.

Não se pode negar que um processo migratório, com as características da imigração
haitiana – e de outras nacionalidades –, que teve o Brasil como destino na virada da primeira
década do século XXI, tem uma relação direta com o crescimento econômico brasileiro da
época. É certo que apenas essa variável não dá conta de explicar esse movimento migratório,
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mas indica pistas para isso.146 A imigração haitiana é, de certo modo, “parte integrante” do
momento político e econômico que o Brasil vivenciou naquele período, com alta taxa de
empregabilidade, aumento do Produto Interno Bruto, projeção internacional de sua economia,
protagonismo político de seu governo junto à comunidade internacional. O que destoa dos
fluxos migratórios que se têm verificado na história é o fato de não haver uma relação política,
econômica, linguística ou colonial entre Brasil e Haiti.
A novidade em relação aos haitianos é o fato de serem originários de um país caribenho
e sem histórico de relações políticas, exceto por dois fatores: o primeiro fator é em relação à
presença brasileira no Haiti por meio da MINUSTAH, desde 2004 e o segundo é em relação ao
futebol que, como se declararam muitos haitianos nessa pesquisa, fanatik malad, “torcedor
doente”. A seleção brasileira é o time de coração dos haitianos. O fato é que a imigração
haitiana, em meio às outras nacionalidades, ganhou destaque e ofuscou as demais. Numa
perspectiva comparativa, a imigração boliviana (37.334 pessoas) de 2012 a 2014 foi mais que
o dobro de haitianos no mesmo período (17.927 pessoas)147 (PERES, 2016, p. 279) e, no
entanto, tanto por parte do governo federal quanto dos nos meios de comunicação, a imigração
boliviana e os bolivianos foram claramente invisibilizados e o assunto silenciado.
Com a chegada dos primeiros grupos e a perenidade da migração, algumas perguntas
começaram a ser feitas por diferentes setores. Uma polifonia de discursos implícitos nas
perguntas de agentes e instituições como o Estado, a mídia, os serviços de pastorais sociais da
Igreja Católica e pesquisadores em universidades, afora as indagações e abjeções do senso
comum. Por que os haitianos vêm para o Brasil? Por que entram pelas fronteiras da Amazônia?
Quem são esses imigrantes? Até quando essa imigração vai durar? O Brasil deve aceitá-los ou
mandá-los de volta ao país de origem? Deve o Brasil fechar as suas fronteiras? O Brasil já tem
problemas demais com seus pobres, vai querer importar mais pobreza? Se o país não consegue
resolver os problemas internos, por que aceitar mais problemas? Outros ainda diziam: os
haitianos não são problema do Brasil, mas da França que colonizou a ilha, então que vá para a
França! Uma pergunta que não recebeu enfoque ao longo das discussões foi uma que
consideramos fundamental diante das inúmeras que foram feitas: quais as estratégias utilizadas
pelos haitianos para migrarem?
Analisar como os indivíduos entram em mobilidade, quais recursos estratégicos são
acionados e colocados em prática para se alcançar o destino almejado no processo migratório
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Como já apontado em outros trabalhos, outras variáveis estão em jogo nesse processo. Ver (COTINGUIBA,
2014; SILVA, 2012; COTINGUIBA e PIMENTEL, 2014).
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foi uma das minhas tarefas de pesquisa. A hipótese inicial foi a de que a família exerce
importância central no projeto de deslocamento transnacional dos seus membros por meio de
uma rede de ajuda mútua composta por pessoas distribuídas pelo espaço internacional, porém
o que faltava era uma explicação de como esse processo ocorria.
Assim, o Brasil é tomado como um ponto de interconexão de uma rede ampla de
migrantes, espalhada por diversos países que, a partir de nossa interpretação da concepção dos
sujeitos em mobilidade, o país é uma baz e, analiticamente, é hoje parte constitutiva do espaço
social transnacional haitiano. Essa mobilidade pelo espaço transnacional é entendida como um
movimento de pessoas e coisas, de modo que os haitianos, ao se estabelecerem em outros países,
mantêm contato perene com a origem por meio de suas redes familiares e de sociabilidade,
valendo-se de diferentes recursos, tais como as relações de parentesco, de amizade, o envio de
remessas, de presentes, religiosidade, língua, política, estudos. Nesse processo de mobilidade
circulam-se pessoas, coisas e sentidos pelo espaço.
Dessas relações tomo um dado que considero central dessa lógica, a reciprocidade
fundamentada nas práticas de obrigações familiares ou o que chamo de princípio da ajuda
mútua. O princípio da ajuda mútua no mundo social da mobilidade haitiana – e no Haiti – opera
como uma força sob a qual os indivíduos estão sujeitos a imperativos coletivos. Se migrar é
uma perspectiva ou projeto de vida de muitos haitianos (HANDERSON, 2015), ajudar à família
não é uma opção ou uma negociação, é condição imperativa. Essa ajuda é prestada de onde quer
que se encontre e para os membros da família, desde que disponha dos meios. Ao longo dos
anos a pesquisa de campo, especialmente em Porto Velho, possibilitou compreender esses
aspectos e, ao mesmo tempo, mostrou que a cidade se tornou um ponto de interconexão com o
espaço social transnacional haitiano.

4.2 – Porto Velho – uma cidade na Amazônia Brasileira e sua interconexão com o espaço
social transnacional haitiano
A cidade de Porto Velho, como já contextualizada em relação à construção da pesquisa
e de minha entrada em campo, é o locus por excelência desta tese. É a partir desse lugar que
minha trajetória de pesquisador da imigração haitiana se edificou. Foi aí que aprendi o crioulo
haitiano, desenvolvi e ainda desenvolvo trabalhos de ajuda humanitária, inseri-me na rede de
apoio do serviço pastoral, o SPM e Cáritas, ingressei nos programas de pós-graduação e
participei de projetos científicos por meio da Universidade Federal de Rondônia. Nesse ponto,
retomo sua importância para esta tese por três aspectos principais, quais sejam, um lugar da
pesquisa com acompanhamento longitudinal, a sua importância como lugar de trânsito,
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permanência e circulação dessa imigração e, por último e não menos importante, sua
localização espacial como um ponto de interconexão com o espaço social transnacional
haitiano. Muitas outras cidades brasileiras se tornaram lugar de trabalho, moradia e estudo para
muitos haitianos, mas talvez, Porto Velho tenha sido aquela que se tornou um ponto de
referência para as redes migratórias haitianas, a ponto de ser comparada em muitos aspectos
com o Haiti – por suas feiras livres, as bananas de fritar, a pimenta de cheiro, os temperos, o
calor.
A chegada do primeiro grupo de haitianos (11 pessoas) na cidade de Porto Velho
ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2011, que – mesmo dia em que eu e a professora Marília
chegamos para residir na cidade – não foi objeto de atenção local, ao contrário do que ocorreu
com o segundo grupo. A chegada desse primeiro grupo foi intermediada por uma empresa do
ramo da construção civil. O grupo ficou hospedado em uma casa alugada pela empresa, na
região próxima ao atual Centro Político Administrativo – CPA. Um mês depois, no dia 05 de
março, a cidade recebeu outro grupo, dessa vez composto por 105 pessoas. Foi a partir da
chegada desse último grupo que se tornaram notícia nos meios de comunicação local – rádio,
televisão, jornais, blogs. Interessei-me pelo fato e comecei a buscar informações sobre os
acontecimentos e me deparei com uma série de limitações.
Nos primeiros meses da chegada dos haitianos havia um questionamento, tanto nosso,
do meio acadêmico, quanto da esfera governamental local, se aquela migração seria passageira
ou se duradoura. Em meu estudo de mestrado, uma das conclusões foi a de que Porto Velho
não era, inicialmente, um destino daquela migração e denominei a chegada do segundo grupo
de 105 pessoas como um “acidente de percurso”, pois a escolha da cidade não foi deles, mas
uma sugestão. No momento em que os haitianos chegaram, no começo de 2011, a cidade
passava por uma efervescência devido à construção das de usinas hidrelétricas na calha do rio
Madeira, Santo Antônio e Jirau – naquele momento duas das três maiores obras do planeta.
Havia uma alta demanda por trabalhadores.
A justificativa, em todos os casos que levantamos, é a de que o Brasil se
mostrava, quando migraram, como um país com oportunidades econômicas.
A migração haitiana para a cidade de Porto Velho se iniciou de maneira
aleatória, sem um planejamento prévio, o que chamamos de “acidente de
percurso”, por indicação de representantes do governo do Acre. Devido ao
superávit de trabalho na capital rondoniense, promovido pelo contexto da
construção das duas hidrelétricas do rio Madeira, o grupo se inseriu,
majoritariamente, nos postos de trabalho da construção civil (COTINGUIBA,
2014, p. 142).
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A realidade é que a cidade se tornou um dos principais lugares da migração haitiana no
Brasil e importante ponto de interconexão entre a chegada no país – na tríplice fronteira do Acre
– e a dispersão pelo território nacional, trânsito para outros países, circulação interna e, mais
tarde, saída148. A razão para isso se deveu ao fato de que, no processo de entrada no Brasil pelo
Acre, os meios disponíveis aos imigrantes para alcançarem outras regiões como Centro Oeste,
Nordeste, Sudeste e Sul eram ou por vias aérea ou terrestre. O meio terrestre – utilizando ônibus
– foi o meio amplamente empregado e, ao utilizarem esse recurso, obrigatoriamente passaram
pela cidade de Porto Velho.
A construção das duas hidrelétricas na calha do rio Madeira foi estimada a um custo de
cerca de 16 bilhões de Reais – à época cerca de 13 bilhões de dólares – de acordo com as
próprias usinas. Para que fossem construídas essas duas usinas, muitos impactos aconteceram,
muitos modos de vida foram alterados social, econômica, cultural e politicamente. Alteração
do ciclo de reprodução da vida no Rio Madeira, interferência na prática da pesca, alagamento,
desmatamento. A investida do capital se mostra, neste empreendimento, pelo fato de que a
energia produzida em Porto Velho não é para atender às necessidades locais, mas para ser
transmitida para São Paulo, a 2750 km, para alimentar as indústrias e as cidades. As imagens
de satélite das duas hidrelétricas encravadas no Rio Madeira dão uma dimensão de sua
grandiosidade e poder de fazerem o mais veloz de todos os rios do planeta gerar energia e ser
transmitida até quase 3 mil km de distância, até o estado de São Paulo, na cidade de Araraquara.

Figura 44: Usina Santo Antônio barrando o
Rio Madeira.
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@8.7935263,-63.952265,6879m/data=!3m1!1e3

Figura 45: Usina Jirau barrando o Rio Madeira.
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@9.2643416,-64.6491789,6881m/data=!3m1!1e3
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Faço uma diferença entre trânsito e saída neste estudo. Trânsito é aqui aplicado quando um/a haitiano/a entrou
no território brasileiro e prosseguiu para outro país. Saída é utilizado para se referir aos que entraram e
permaneceram por algum tempo, trabalharam e decidiram migrar para outro país. Passagem/circulação referemse ao contexto interno brasileiro, aos que apenas passaram numa cidade e ficaram um dia ou uma semana ou
àqueles que residiram em diferentes cidades e, por meio das redes familiares ou de amizade (baz) podem se
deslocar de um ponto a outro de acordo com as circunstâncias do momento.
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Uma imagem mais aproximada da Usina Santo Antônio, dá uma dimensão dessa
grandiosidade quando se vê a cidade de Porto Velho no plano de fundo, na margem direita do
rio a jusante. Essa hidrelétrica está construída a apenas 9 km da cidade, quase metade da
distância mínima do que é considerado seguro (15 km). Apesar de terem sido, em 2011, o
argumento em forma de promessa de emprego para os haitianos que chegaram em Porto Velho,
não houve contratação desses imigrantes no primeiro ano de sua chegada à cidade. O primeiro
grupo de haitianos – 100 entrevistados e 96 efetivamente contratados – somente foram
admitidos entre janeiro e fevereiro de 2012, como pudemos acompanhar na pesquisa de campo
naquela época.

Figura 46: Usina Santo Antônio em operação. Ao fundo, a jusante à direita, a cidade de Porto Velho.
Fonte: http://www.cimentoitambe.com.br/usina-santo-antonio-sustentabilidade/

É certo que a maioria dos haitianos esteve apenas de passagem, ou por conta própria ou
custeados por empresas e mesmo com recursos dos governos do Acre ou federal, para chegarem
a outras regiões do Brasil. Aos que chegaram à cidade de Porto Velho, por um período foi
mantida uma ação de trabalho pelo governo estadual, coordenada pela SEAS-RO, Secretaria de
Estado de Assistência Social de Rondônia e, de forma permanente, um projeto de ensino da
língua portuguesa, como já mencionados. A principal intervenção da SEAS sobre a migração
haitiana foi concernente ao trabalho, como apresentei no referido estudo (COTINGUIBA,
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2014). Vê-se que a chegada dos haitianos remete àquilo que Abdelmalek Sayad (1998) diz em
relação ao imigrante, é desejado e querido pelo capital.

Intermediação da SEAS para encaminhamento de haitianos para trabalho
em outros estados
São Paulo

315

Santa Catarina

352

Rio Grande do Sul

255

Rio de Janeiro

134

Paraná

380

Mato Grosso do Sul

46

Mato Grosso

33

Minas Gerais

120

Goiás
Espírito Santo
Brasília

192
16
22

GRÁFICO 5: Quantitativo de haitianos encaminhados para trabalho em outros estados por meio da SEAS-RO.
Fonte: COTINGUIBA, 2014, p. 120.

Quando afirmei que a imigração haitiana na cidade de Porto Velho era um acidente de
percurso, o que tinha em mente eram os fatos de que não foram eles que escolheram o destino
e, também, num estado cuja economia é dinamizada predominantemente é a agropecuária,
certamente não era o que buscavam aqueles imigrantes. Hoje percebo que o acidente de
percurso foi causado por diferentes condicionantes, tais como a indocumentação que gerou a
impossibilidade de entrarem no Brasil pelos aeroportos, a rota traçada pelos raketè até o Acre,
o esgotamento dos recursos financeiros que os obrigou a deixar o Acre pela via terrestre, a alta
demanda por trabalhadores gerada por uma situação pontual, a construção das hidrelétricas.
Como se pode ver na figura 47, a localização do estado de Rondônia, na região de fronteira,
mais as condições acima elencadas contribuíram para o estabelecimento de grupos de haitianos
na capital, Porto Velho.
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Figura 47: Delimitação espacial do estado de Rondônia. No interior do círculo branco, a área mais
clara indica o desmatamento da região. No círculo vermelho, no meio da margem esquerda da imagem
localizam-se as cidades de Assis Brasil e Brasileia, ponto de entrada dos haitianos no Brasil.
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-10.4851059,-63.4137684,801040m/data=!3m1!1e3
Acesso em 05 Jul. 2016.

Situado numa região de fronteira e estratégica em relação à sua localização geopolítica
no centro da América do Sul, o estado de Rondônia mantém uma recorrência de grandes
investidas do capital. Grandes investidas que, como espasmos ou surtos econômicos, de tempos
em tempos apresentam-se na região, tais como a Construção da E.F.F.M (1907-19011) para o
escoamento da produção do látex, que foi a base para a formação de Porto Velho, a corrida do
ouro e da cassiterita, a da energia. Findada a construção das hidrelétricas, a investida do capital
parece acenar para a logística. A BR-364 – também conhecida como a Rota do Pacífico é a
mesma que foi utilizada pelos haitianos para deixarem o Acre e, do lado peruano, ela é a
continuidade da que liga à cidade Lima.
Essa BR-364, que passa pela cidade de Porto Velho, é a mesma rodovia que serve de
base para guiar a construção de uma possível ferrovia que promete singrar o estado de sul a
noroeste. A Ferrovia Transoceânica ou do Pacífico, que irá atravessar o Brasil desde o estado
do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Após o
Acre seu trajeto seguirá por outro país, o Peru, até o Oceano Pacífico conforme a figura 48.
Resta saber se esses projetos serão realizados e qual será sua viabilidade. Os impactos
são possíveis de uma previsão, tais como a intervenção em territorialidades indígenas, alteração
do modo de vida de diferentes etnias, de populações amazônicas, desmatamento, migração para
trabalho e forçada. Uma assertiva podemos fazer, aliás, duas, as de que essa ferrovia atenderá
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aos interesses do capital em suas investidas na região amazônica e a de que o que circulará não
serão pessoas, mas commodities como carne, minérios, madeira, celulose, soja etc.

Figura 48: Projeto da Ferrovia Transoceânica.
Fonte:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150518_ferrovia_transoceanica_construcao_lgb

Figura 49: Placa de sinalização na saída de Assis Brasil para Brasileia, na Estrada do Pacífico,
próximo à fronteira com o Peru.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.

Os grandes projetos do capital, a circulação de mercadorias e pessoas na região são um
processo histórico. O que se evidenciou nessa última década, especialmente entre 2011 e 2011,
foi uma mudança no âmbito da circulação de pessoas. Além da circulação de pessoas que vivem
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na região – do Brasil, da Bolívia e do Peru –, a região se tornou um lugar de destino, de
circulação interna e de passagem para outras nacionalidades que até então não se faziam
presentes. Dentre essas nacionalidades, os haitianos formaram o grupo predominante no
processo de entrada no Brasil. Nessa mesma década ainda foi verificado um movimento de
saída – como veremos adiante – de haitianos rumo aos Estados Unidos e Canadá. Certamente
não apresenta um movimento semelhante, nem migratório e nem de circulação de mercadorias,
como em outras fronteiras ao sul do Brasil, mas o fato é que a região passou por mudanças
nessas categorias.
Com os projetos que estão, ou em curso ou em discussão, como a construção da ponte
sobre o rio Madeira, que ligará a via terrestre entre Rondônia e Acre (figura 50) – além de outra
ponte, inaugurada em 2014, na saída de Porto Velho para Humaitá, no sul do estado do
Amazonas –, a Ferrovia do Pacífico e a hidrelétrica binacional com a Bolívia, nas cidades
gêmeas de Guajará-Mirim-RO e Guyara-Merim149. Porto Velho se tornou, assim, uma cidade
interconectada com outras cidades do mundo por meio das migrações, especialmente a
migração haitiana, que a vincula com o seu espaço social transnacional, seja como espaço de
chegada, de circulação, de trânsito ou de saída.

Figura 50: Ponte sobre o Rio Madeira, na BR-364 RO-AC, situada no distrito de Abunã – em
construção em 2016.
Fonte: http://contilnetnoticias.com.br/2016/05/07/dnit-diz-que-recursos-para-ponte-sobre-o-riomadeira-estao-garantidos-ate-fim-do-ano/#

149

Segundo dados do SINCRE, por essa fronteira entraram 92 haitianos, 71 homens e 21 mulheres.
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Ao entrarem pelas fronteiras da Amazônia brasileira, os haitianos utilizaram as rotas
que parecem indicar dois objetivos, ser o caminho mais curto entre Brasil e Haiti por via
terrestre e ser uma rota de trânsito para a Guiana Francesa e Suriname. Isso parece não se
sustentar, pois a Venezuela seria, desse modo o caminho mais curto e menos caro. Duas
variáveis foram cruciais pela rota que percorreram. A primeira foram as redes de migração,
basicamente controladas por raketè, que determinam os trajetos e a segunda por uma questão
de ordem política, qual seja, o Equador não exigia visto de entrada para haitianos naquele
contexto e isso facilitou, pois cabia “apenas” pagar aos raketè para passarem pelo Peru. Pelas
características físicas da região e pelos preços das passagens aéreas no Brasil, a saída de
Brasileia por via terrestre se mostrou uma alternativa viável.
Ao longo desses anos dessa migração, Porto Velho se tornou um ponto de interconexão
das redes migratórias haitianas, seja no processo de entrada no país, para o estabelecimento de
famílias, trabalho, estudos, no trânsito para outros países ou na circulação interna. O
quantitativo diminuiu significativamente com a diminuição do superávit de vagas para trabalho
com o fim da construção das usinas supramencionadas, mas ainda há uma presença perceptível
que ocupa determinados lugares sociais, como o trabalho no ramo da construção civil, na coleta
de lixo urbano, em alguns setores de serviço, as crianças nas escolas e a presença nos bairros
próximos à região central da cidade (COTINGUIBA e PIMENTEL-COTINGUIBA, 2018). A
área da cidade onde estão instalados ainda conta com as redes de sociabilidade construídas pelos
próprios haitianos, como as 4 (quatro) igrejas evangélicas – de denominações diferentes – que
mantêm um calendário de encontros regulares para leituras e estudos bíblicos, além dos cultos
e reuniões proferidos em crioulo haitiano.
4.3 – Tríplice fronteira
A região de tríplice fronteira na qual realizamos visitas150 de pesquisa entre os anos de
2012 e 2016, se tornou o principal ponto de entrada de haitianos no Brasil entre 2010 e 2015.
Por esse ponto foram registrados 39.150 (SINCRE) e durante esse período, esse fluxo alterou
significativamente a dinâmica das cidades brasileiras de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia.
Imigrantes, jornalistas, políticos, empresários, missionários e pesquisadores foram categorias
que passaram a fazer parte do contexto. Ao longo desses anos foram cinco viagens em
momentos diferentes. A primeira entre 12 e 14 de janeiro de 2012, no momento em que tinha
150

Em todas as viagens estive acompanhado por Marília. A primeira viagem foi em um veículo do governo do
estado de Rondônia, a terceira em um veículo da CPT, Comissão Pastoral da Terra, nua equipe do SPM, Serviço
Pastoral do Migrante. As demais viagens foram realizadas em veículo próprio. A quarta e quinta viagens
recebemos ajuda de custos, eu pela Bolsa CAPES doutorado e Marília pela Bolsa CNPq pós-doutorado.
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sido anunciado o fechamento das fronteiras pelo governo brasileiro e a publicação da RN 97.
A segunda foi em novembro de 2012, que tomarei como relato de caso no tópico a seguir,
contextualizando com a trajetória de 4 (quatro) grávidas. A terceira foi em abril de 2013, quando
a publicação de um relatório causou um imbróglio com o governo do Acre e provocou a visita
in loco do então Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. A quarta visita foi em janeiro de
2014, para pesquisa de campo com entrevistas gravadas e filmadas, num momento em que havia
1.280,00 pessoas no abrigo e a quinta viagem foi em outubro de 2016, para realizar observações
sobre os fluxos de saída para Estados Unidos e Canadá.
Entre a primeira viagem e a última, minha experiência em campo alterou
significativamente devido ao conhecimento que acumulei sobre essa migração e a história do
Haiti, as vivências que tive em outras regiões do país e, principalmente, como aprendizado do
crioulo haitiano. A língua se mostrou o melhor recurso para a pesquisa, pois antes de começar
a fazer perguntas, eu era questionado151. Além disso, iniciar a conversa com um bojou, kijan w
ye? (bom dia, como está você?) posso dizer que era o mesmo que, simbolicamente, ‘abrir
metade da porta’.

151

Aliás, isso foi algo recorrente na pesquisa. As pessoas inicialmente fazem uma série de perguntas antes de
responder qualquer indagação. Querem saber quem é, qual o propósito, para qual finalidade é o estudo etc. Entendo
isso como a etapa da pesquisa em que o pesquisador é o pesquisado. Em muitos momentos passei por isso em
diferentes lugares.
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Figura 51: Trajeto de Brasileia a Porto Velho.
Fonte: googlemaps

O percurso da viagem é longo, com cerca de 750 km de distância e 8 (oito) horas de
automóvel. O trajeto é via rodovia federal BR-364, também conhecida na região como “Estrada
do Pacífico”, tendo de atravessar o rio Madeira em uma balsa e, no Acre, escolhe-se passar ou
não pela cidade de Rio Branco. A travessia do rio pode atrasar a viagem em até uma hora,
dependendo do fluxo de veículos ou das balsas e, também, se houver caminhões de transporte
de combustíveis, que por medida de segurança, atravessam isolados dos demais veículos, como
aconteceu na primeira viagem.
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Figura 52: Travessia do rio Madeira em balsa.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu.

O intuito de falar da região de tríplice fronteira é discutir os aspectos presentes nesse
espaço como elementos constitutivos da mobilidade haitiana no contexto do espaço social
transnacional. A região, a meu ver, se tornou um importante ponto de interconexão do Brasil
com as redes migratórias, pois foi o principal ponto dessa migração na entrada no país, com
46% do total registrado pelo SINCRE até o final de 2016. O processo de entrada, permanência
e procedimentos para obtenção de documentação foi classificado como um “rito de mudança
de categoria jurídico-política dos sujeitos haitianos em mobilidade transnacional no Brasil”
(COTINGUIBA e COTINGUIBA-PIMENTEL, 2016). Devido ao fluxo de imigrantes nessa
tríplice fronteira naquele período, impulsionou o deslocamento de empresários e representantes
de empresas para contratarem haitianos para trabalharem em outras regiões do Brasil,
principalmente no sul do país, como tive a oportunidade de acompanhar de perto alguns casos.
Embora tenha sido uma vivência rica do ponto de vista da coleta de dados e observações, elegi
três casos para relato nesta análise. O primeiro ocorrido em janeiro de 2012, o segundo em
novembro desse mesmo ano e o terceiro em janeiro de 2014. O motivo principal dessa escolha
analítica é discutir como a região, por meio dessa migração, se conectou aos acontecimentos
macroestruturais e globais.
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4.3.1 – Caso 1 – Contratados para a construção civil no litoral de Santa Catarina
Durante a primeira viagem de pesquisa à região de tríplice fronteira, em janeiro de 2012,
chegamos em Brasileia num momento de incertezas e transição. O governo brasileiro havia
anunciado o fechamento das fronteiras e muitos haitianos apressaram-se – ou foram apressados
pelos raketè – para entrarem no país. Retidos em Brasileia por não terem a documentação
necessária para seguirem adiante – CPF, Protocolo de pedido de refúgio e Carteira de Trabalho
– centenas de homens e mulheres aguardavam a liberação e, enquanto isso, permaneciam tendo
como ponto de referência a Praça Hugo Poli e o Hotel Brasileia, um imóvel degradado, com
capacidade para 80 pessoas, mas os imigrantes eram 800, segundo me informou o funcionário
do governo acreano responsável pelos trâmites, o senhor Damião 152. Foi nessa viagem de
pesquisa que encontramos uma empresária de Navegantes, litoral de Santa Catarina, que estava
na cidade para contratar 15 (quinze) haitianos para trabalharem em sua empresa, no ramo da
construção civil.
Conhecemos Cláudia no final da tarde do primeiro dia que chegamos e ela estava sendo
assessorada pelo funcionário do governo acreano e por um haitiano (falante de 5 línguas) que
já estava no Brasil há alguns meses, morando na cidade de Rio Branco e estava no local para
encontrar sua esposa (dominicana) e os dois filhos (nascido na República Dominicana). Hoje
tenho mais clareza de que, naquele dia 12 de janeiro, exatamente 2 (dois) anos após o terremoto
que assolou a cidade de Porto Príncipe, o que estava acontecendo era a interconexão do Brasil
com o espaço social transnacional haitiano e a sua participação no processo de ampliação desse
mesmo espaço.
À noite nos encontramos com Cláudia, para jantarmos e conversarmos sobre o seu
propósito de contratação dos trabalhadores. O argumento da empresária foi o de que, com a
expansão do mercado imobiliário na região sul, havia o que denominei outrora superávit de
oferta de emprego e pouca oferta de trabalhadores. Somado a isso, seu desejo também era o de
ajudar àquelas pessoas em situação de migração e “fugindo” dos desdobramentos do terremoto.
Ainda no restaurante, recebemos a visita do padre da cidade, que não havíamos encontrado
quando o procuramos à tarde. O padre permaneceu em nossa companhia e ao término da janta
nos acompanhou até a praça, enquanto a empresária foi para o hotel e nós permanecemos até
meia noite, conversando com os imigrantes.153
152

Cito seu nome porque ele se tornou uma pessoa conhecida dos imigrantes, jornalistas, empresários e
pesquisadores, tendo concedido entrevista a inúmeras reportagens. Em entrevista, Damião afirmou que chegou a
receber, em média, de 20 a 30 ligações de empresários do sul e sudeste querendo contratar haitianos.
153
O padre relatou que o trabalho realizado em sua paróquia, em 2010, serviu de base para os primeiros haitianos,
pois inicialmente não houve atenção política para o fato, o que fez com que a paróquia se empenhasse em um
trabalho de ajuda humanitária. Os problemas surgiram quando a capacidade de ajuda das pessoas foi excedida,
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Na manhã seguinte, dia 12, acompanhamos o momento em que o café da manhã foi
servido para os haitianos no coreto da praça Hugo Poli, pão com margarina e café com leite,
fornecidos pelo governo local, porém a distribuição era feita pelos próprios haitianos, que
organizaram um comitê para servir o café da manhã, almoço e jantar. Em fila, cada um ia
recebendo o desjejum, o que vimos repetir ao meio dia e no começo da noite com almoço e
jantar, respectivamente. Ainda pela manhã, acompanhamos a empresária no processo de
contratação dos 15 haitianos. Ela nos relatou que estava tendo dificuldades para conseguir a
contratação por parte do representante do governo, que não esclarecia sobre o processo que ela
deveria fazer para contratá-los. Participamos com ela de uma reunião com um grupo em uma
praça para esclarecimento das condições do contrato de trabalho, acompanhados do
representante governamental, que se prontificou a ajudá-la. Um problema se interpôs, um dos
candidatos a ser contratado estava acompanhado da esposa – havia deixado os filhos no Haiti –
e, no processo da contratação, a proposta era o grupo ir morar junto num mesmo local, uma
casa alugada que serviria como alojamento. O marido pediu-nos para intervir e conversar com
a empresária sobre o caso. Após muita conversa, foi decidido que a esposa (Marie) iria junto
com o grupo, sem contrato de trabalho inicialmente, mas com a possibilidade de ser contratada
como cozinheira do alojamento.
Acompanheamos de perto o processo de contratação, com entrega de documentos, a
compra das passagens de ônibus pela empresária até o momento do embarque, com registros
fotográficos e filmográficos, com depoimentos. O processo foi, de fato, intermediado pelo
funcionário do governo do estado do acre, que era o responsável por toda operação de recepção
e encaminhamentos dos imigrantes, com agilização e liberação da documentação necessária.
Havia, naquele momento, a procura de empresários do sul e sudeste do Brasil, mas na versão
do sr. Damião, o que estava ocorrendo era que os haitianos não desejavam seguir para essas
regiões, mas manifestavam o interesse de irem para Porto Velho.

tanto pela demanda física do lugar para dormirem, preparação de alimentos, higienização, assim como os limites
financeiros. A partir de então, o governo estadual passou a assumir os trabalhos.
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Figura 53: Conversa da empresária (de bermuda branca e blusa rosa) com haitianos, juntamente
com representante do governo acreano (de camisa listrada, ao centro).
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu. Brasileia, 13 janeiro de 2012.

A razão para quererem ir para Porto Velho era, segundo ele, os “parentes” que estavam
lá. Em um momento ele mostrou uma caixa pequena de papelão com algumas passagens de
ônibus, e disse que era para um grupo de 30 (trinta) haitianos ter viajado para Santa Catarina,
mas 13 (treze) deles não havia embarcado, porque queriam ir para Porto Velho. Isso, na minha
análise, identifico como indícios de que Porto Velho já havia, em pelo menos um ano, se tornado
um ponto de interconexão com outros lugares, já havia se tornado uma baz para onde as redes
familiares se dirigiam e os seus membros podiam contar com um apoio no pocesso da
mobilidade. Havia a oferta de empregos em outras regiões, mas havia também o superávit de
vagas de trabalho em Porto Velho, onde as redes já estavam instaladas, fosse para morar e
trabalhar, fosse para ficar alguns dias e depois seguirem viagem ou para trabalho noutro estado
ou de trânsito para outro país.
O fluxo de entrada em janeiro de 2012 foi tão intenso – foi superado em janeiro de 2014
– que era complicada a situação de acolhimento dos imigrantes. O Hotel Brasileia só
acomodava cerca de 10% do total, outros alugaram algumas casas e pensões, mas a maioria
dormia em forma de revezamento nos colchões ou nos bancos da praça Hugo Poli. Perguntei
ao padre da cidade sobre aquela situação, e ele disse que a situação excedia as capacidades
locais, pois “mesmo que nós quiséssemos, em Brasileia ou em Epitaciolândia ou na região, nós
não temos estrutura pra isso”, isto é, para alojar todos os imigrantes naquele momento.
Tempos depois, viajamos, eu e a professora Marília Cotinguiba, para uma pesquisa de
campo exploratória para Santa Catarina e, dentre as cidades que visitamos, Navegantes foi uma
delas. Dormimos uma noite em Balneário Piçarras, na casa de Jeanty, o rapaz poliglota que
conhecemos em Brasileia e estava esperando a esposa e os filhos. O casal e os filhos já estavam
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estabelecidos, ele trabalhava como professor de idiomas na cidade. Tentamos encontrar
Cláudia, a empresária em Navegantes, mas sem sucesso. Jeanty nos disse que o grupo por ela
contratado “deu problema” e foram demitidos. O motivo para isso foi, na sua versão, o fato de
ter uma mulher no grupo. A razão central dos desentendimentos do grupo não foi,
necessariamente, a presença feminina, mas uma questão culinária e religiosa. Marie e o maridos
eram evangélicos. Os desentendimentos por questões associadas à religião e alimento já havia
sido relatada pelo padre, em Brasileia, quando da chegada dos primeiros grupos, em 2011.
Voduístas e evangélicos, em geral, não comem a comida um do outro, pois a cosmovisão
haitiana sobre os poderes do mistik é uma dimensão ampla e complexa.
A região de tríplice fronteira se destaca na história dessa primeira década de imigração
haitiana para o Brasil pelo fato de ter se tornado um ponto de interconexão com o restante do
Brasil. As limitações na acolhida mostraram o despreparo do país para com a imigração e, a
ausência de uma política de migração. Os migrantes haitianos, pela sua formação social e
histórica, têm o movimento como uma prática da vida diária e, no Brasil, certamente chegariam
a outras regiões, contudo, o papel da intervenção governamental e, principalmente, a ação de
empresários contribuiu para que as redes familiares haitianas tornassem o país um espaço
ampliado de sua migração transnacional.
4.3.2 – Caso 2 – quatro mulheres grávidas e uma estratégia de migração
A segunda viagem154 de pesquisa na região de tríplice fronteira ocorreu nos dias 08 e 09
de novembro de 2012. Faço aqui seu relato para ressaltar uma estratégia de migração que
verifiqui naquela época e que se tornou um recurso inteligente. O “Hotel Brasiléia” não mais
abrigava haitianos, o local onde eles se encontravam “alojados” era cerca de 2 km da praça
Hugo Poli. A casa estava situada num terreno com cerca de quase um hectare (10.000m²) e
tinha um total de 8 cômodos e, no quintal, algo como um barracão coberto. Em todos esses
lugares havia pessoas haitianas, num total de quase 200.
As reportagens tratavam de um assunto recorrente, o descaso do Estado brasileiro em
relação aos haitianos. As notícias diziam que o local estava sem pagamento do aluguel, uma
casa de 5 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e um galpão de madeira ao fundo. O
abastecimento de água estava suspenso, a eletricidade cortada e sem abastecimento regular de
alimentação, os haitianos estariam passando fome. Por incrível que parecia, não era um
sensacionalismo da mídia. Além disso, sem água no reservatório, o improviso veio pelo

154

Nessa viagem de pesquisa fui acompanhado de Marília e mais duas alunas de graduação em Letras Português
e um rapaz haitiano. Farei referências no singular e no plural.
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rompimento de um cano, feito pelos haitianos, que jorrava 24 horas e se misturava com a água
de banho sob pés de manga, goiaba e outras árvores, aumentando cada vez mais a lama, que
fazia exalar ainda mais um odor fétido. As cerca de 200 pessoas se encontravam “alojadas”
nesse imóvel. A reclamação do governo acreano era de que o Acre estava custeando as despesas
com o seu erário, quando o argumento era de que a imigração era uma questão federal e não
apenas de um governo local. Em janeiro desse mesmo ano eu já tínhamos ouvido do Secretário
de Justiça e Direitos Humanos do estado, “se darmos boas condições de alojamento parecerá
um incentivo e a imigração aumentará, não é isso que queremos”.
A casa era monitorada pelo governo acreano, porém, naquele momento, eram os
próprios haitianos que faziam a sua organização. Havia um rapaz que se apresentava como o
responsável pela organização. Um dos quartos funcionava como o escritório e a “casa” do rapaz,
a quem chamo aqui de Boyer155. Estranhei o fato de nesse local haver um colchão de casal e
todos os donativos. Lembrei-me de que, na praça Hugo Poli, a alimentação era controlada pelos
agentes do governo. A praça foi um “espaço haitiano”, mas havia retomado a sua tranquilidade
interiorana, mas o microcosmo haitiano havia apenas mudado de endereço.

Figuras 54 e 55. Praça Hugo Poli, Brasiléia – AC, em dois momentos. À esquerda, 12/12/2012. À
direita, 08/11/2012.
Fonte: Pesquisa de campo. Créditos meus.

Pelo fato de nosso grupo ter permanecido em Rio Branco, para participar de um
seminário universitário, Gary, que viajara em nossa companhia, tinha se dirigido para Brasileia
um dia antes de nós. Ao chegarmos lá ligamos para ele e nos encontramos no local do abrigo.
155

O chamo assim porque, na terceira viagem de pesquisa, em abril de 2013, ele ainda continuava em Brasileia, já
em outro abrigo, “organizando” as coisas. Ele era um raketè. O chamo Boyer em homenagem ao presidente que
assinou o acordo da dívida com a França. O Boyer do abrigo tinha como parceiro um outro rapaz, que se apresentou
a mim como Bèf, quer dizer, Boi. Era a dupla que organizava o local. Comprei um chip de celular e entreguei a
Boyer, pois assim ele poderia entrar em contato repassar as informações dos acontecimentos.
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Menos de uma hora depois da nossa chegada, o representante do governo acreano nos procurou.
Conversamos com ele por cerca de quarenta minutos e nos relatou que havia muitas dificuldades
e limitações de recursos para a organização dos haitianos em condições mais adequadas, com a
alimentação etc. Nesse mesmo dia, à tarde, verificamos que alguns grupos da sociedade civil
compareceram ao local, levando doações de alimento e soubemos que eram pessoas vinculadas
à igreja católica e ao espiritismo. No mesmo contexto, acompanhamos a visita de um grupo de
fiéis evangélicos, que distribuíam pequenos exemplares do Novo Testamento, em português.
Perguntei a um desses fiéis sobre a visita e ele me respondeu: “é preciso alimentar a alma dessas
pessoas”. Pouco tempo depois um rapaz haitiano me disse: “a alma precisa ser alimentada, mas
agora precisamos de comida”.
Ficamos no local até o anoitecer daquele dia e conversamos com homens e mulheres
haitianos, ora em kreyòl ora em espanhol ou em inglês e em português, de acordo com as
habilidades linguísticas de cada um. Embaixo dos pés de jambo, haitianas e haitianos sentavamse em bancos, conversavam, jogavam dominó, liam livros, a bíblia .... ociosos e ansiando a
liberação daquela retenção. De Brasileia esperavam partir para outros lugares, talvez Porto
Velho, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Trago algo que refletia a situação naquele momento,
que escrevi em meu caderno de campo. “Num processo migratório como o haitiano para o Brasil
nada está, ainda, pré-definido, salvo exceções, tudo está em movimento, em formação”.

Figura 56: Quintal de um abrigo em Brasiléia – AC.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu. 09.11.12
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Figura 57: Sob a sombra dos jambeiros. Brasiléia – AC.
Fonte: Pesquisa de campo. Crédito meu. 09.11.12.

Ao sair da companhia dos haitianos, naquela noite, despedimo-nos de alguns e eu disse
ao rapaz que conversava comigo: “eu gostaria de todos vocês tivessem uma boa noite, mas não
posso, porque não sei se terão uma boa noite aqui”. No dia seguinte, tomamos algumas
providências, conversamos com o representante do Estado na intermediação em relação aos
haitianos em Brasiléia, com Boyer na condição de liderança. Nosso diálogo teve como objetivo
específico a intermediação da agilização no atendimento a quatro grávidas e uma mãe com uma
recém-nascida. Era a esperança que se resolvesse a situação com outras instâncias do Estado,
como a emissão do CPF para poderem deixar a cidade. A Associação dos haitianos de Porto
Velho, por intermédio de Gary, se comprometeu em custear as passagens das mulheres e o
Serviço Pastoral do Migrante – SPM –, por abrigo por dez dias e, a partir desse ponto, a
Associação assumiria a responsabilidade por elas. O funcionário do governo se comprometeu
com agilização no processo da documentação e a rede de apoio se dispôs a cumprir com o
combinado.
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Uma semana depois chegaram a Porto Velho as quatro mulheres, todas grávidas e
receberam alojamento. Poucos dias depois houve desentendimentos e uma passou a sofrer a
exclusão das demais e isso mostrou uma faceta da migração que ainda não encontrei estudos
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que tenham se dedicado a isso – ou não se quer falar disso – as formas de discriminação nas

relações sociais dessa migração. A discriminada era uma mulher andeyò (do campo), não sabia
ler, era monolíngue do crioulo, era negra na concepção haitiana, do norte do país e uma kongo
(migrante de primeira vez). As outras três eram de pele mais clara, uma tinha olhos verdes,
falavam crioulo e entendiam o francês, sabiam ler e escrever e uma falava espanhol e inglês e
duas eram (vyewo), já tinham experiência migratória na República Dominicana. Todas tinham,
ao mesmo tempo, uma mesma estratégia. Migraram grávidas porque sabiam que, se a criança
nascesse no Brasil, seria brasileira e não seria deportada, o que assegurava à mãe o direito de
ficar e, também, pedir a reunião familiar para o marido ou mesmo outros membros da família157.
Essa estratégia, pelo que indica o perfil dessas mulheres, pode ter havido uma
intervenção além da família, a rede dos raketè. Três das mulheres eram de Gonaïves e uma de
Trou-du-Nord. Das quatro, uma delas após os desentendimentos com as demais, foi acolhida
em uma “casa de apoio” e vivenciou um drama de migração. Sem parentes, sem amigos, sem
falar ou entender a língua local passava parte do tempo chorando. Por ter ficado na casa de
apoio que, por um período foi local de abrigo de haitianos recém-chegados ou de passagem,
comunicava-se com eles. Acompanhei, juntamente com Marília, uma cena que demonstrava
seu drama. Ao realizar uma ligação para o marido, no Haiti, ela chorava copiosamente. O
motivo era o desejo de retorno, porém sem aceitação do marido, que lhe obrigava permanecer
no Brasil até conseguir o visto e a ameaçava de morte caso ela voltasse.
4.3.3 – Caso 3 – Variações sobre “uma senzala em pleno século XXI”
Anpil mizè, essa é uma palavra que sintetiza bem as dificuldades encontradas pelos
haitianos em sua migração. Anpil mizè, muitas dificuldades, abjeções, podia representar muito
bem o quadro da situação em que os imigrantes se encontravam em abril de 2013, em Brasileia.
Mais uma vez era uma área ampla, maior que aquela da casa que visitei na segunda viagem de
pesquisa. Mudaram o abrigo para um imóvel ao lado do Batalhão da Polícia Militar, próximo à
rodoviária. Era um terreno amplo, com cerca de 10.000m², com cerca da metade coberto com
telhas de amianto e o chão revestido de cimento.
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Esse é um assunto complexo e requereria um estudo amplo. Como já apontei, há contradições que nunca foram
solucionadas no Haiti e a questão racial é uma delas. Se somada com a origem campesina isso é mais sintomático.
157
Essa estratégia é uma prática presente na migração haitiana (HANDERSON, 2015, p. 366).
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Chegamos em um dia e partimos no outro. Conduzi o veículo na ida e na volta, uma
picape, na companhia de duas freiras. Chegamos no local à tarde e fomos direto para o local e,
logo em seguida, o senhor Damião chegou para conversar conosco – não tínhamos avisado a
ele, mas chegou imediatamente. Atendeu-nos prontamente, prestou informações sobre o
andamento da acolhida, as dificuldades e as expectativas de ajuda do governo federal. Deixounos no local e partiu. Um grupo de rapazes ficou a nossa volta, interpelaram-nos para saber
quem éramos e o que estávamos fazendo no local. Após explicar os objetivos da visita, fui
convidado a ir até um local, um cômodo que funcionava como um quarto, onde havia uma cama
e alguns utensílios domésticos, camisas penduradas na parede em cabides e uma cama de casa.
Estranhei a decoração do ambiente, totalmente contrastante com o restante do local. Para minha
surpresa, a pessoa que estava “cuidando da organização” do fluxo de entrada e saída era um
rapaz haitiano, Boyer.
O mesmo Boyer que estava no outro abrigo e operava na companhia de Bèf. Boyer agora
tinha outro grupo que o apoiava e imediatamente eu percebi que estava diante de um raketè,
pois havia se passado 4 (quatro) meses desde a minha última visita de pesquisa e lá estava ele,
com um caderno na mão, com mais de 800 (oitocentos) nomes de quem tinha entrado e saído
do abrigo, com cama para dormir, rádio e um quarto privativo. No dia seguinte, ao retornar ao
local, fui informado que Boyer exercia uma prática de cobrança no valor de 10 dólares
estadunidenses para quem chegava ao abrigo, para colocar o nome na lista prestar as
informações de como a pessoa deveria proceder no processo de mudança de status para
conseguir a documentação brasileira. Houve acusação, ainda, de que quem não podia pagar não
recebia as informações e se fosse mulher, deveria dormir uma noite com Boyer. Não tive como
constatar nenhuma das acusações, exceto ter visto o caderno com os nomes das pessoas, mas
sem referência a pagamentos.
Hoje sei que o binário cobrança-pagamento por esses e outros tipos de serviços entre
haitianos não é, necessariamente, visto como corrupção ou exploração. É quase unanimidade o
ponto de vista de que os raketè são um “problema”, pois eles monopolizam a maior parte das
atividades que envolvem documentação, facilitação ou desobstrução de problemas para se
conseguir algo. A atuação das redes de raketè158 ou a manifestação de suas práticas nessa
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Acompanhei, na mesma época, a prisão de um raketè em Porto Velho. Ele estava acompanhando um grupo de
17 migrantes, com a promessa de levá-los até São Paulo, contudo, o dinheiro que ele havia recebido das pessoas
tinha sido usado para a compra da passagem até Porto Velho. A discussão na rodoviária exigiu a presença da
polícia, que prendeu o raketè. No final ele foi liberado, pois ninguém quis apresentar queixa no caso. Perguntei a
um interlocutor: por que não denunciaram ele? “Você sabe, ele pode matar quem fizer isso, mas ele não mata aqui,
ele manda matar lá no Haiti”. (Pierre Olima). Pierre não estava se referindo à violência física, mas ao mistik.
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migração denotam o lugar do Brasil como um lugar interconectado ao espaço social
transnacional haitiano e como a ampliação desse espaço estava já em curso.
No relatório que escrevemos, fizemos uma provocação diante do que vimos e pelo que
eu já tinha visto nas outras vezes.
No momento de nossa visita, encontramos no local um contingente de 508
pessoas concentradas no galpão acima descrito, dispostas nas seguintes
categorias: 1) 435 homens; 2) 60 mulheres; 3) 13 crianças; 4) 06 mulheres
estão grávidas. De acordo com as anotações realizadas por um haitiano que
está na cidade desde outubro de 2012, deram entrada no local 742 haitianos
entre 12 de fevereiro e 08 de março de 2013, ou seja, uma média entre 25 e 30
pessoas diariamente, todos de maneira indocumentada e, dessa forma, ficam
retidos, impedidos de seguirem adiante pelo país por não disporem de
documentação. Uma vez na cidade, sua permanência pode durar de duas
semanas a dois ou três meses, de acordo com as condições financeiras de cada
um ou da rapidez ou lentidão dos órgãos estatais nacionais na emissão de
documentos. Após a legalização documental, encontram-se livres para
seguirem adiante. Até lá, “aguardam”, retidos, concentrados num lugar que o
quadro nos remete à ideia de “uma senzala em pleno século XXI” (Relatório,
2013) 159.

Esse relatório causou incômodo a setores do governo do Acre, especialmente após blogs
locais noticiarem que o estado mantinha uma senzala. A manipulação das palavras rendeu troca
de telefonemas com a cúpula da igreja católica em Rondônia. Em pouco tempo, a situação foi
contornada, pois o relatório não continha acusações contra a então junta de governo Acre, mas
contra o Estado brasileiro. O uso do termo “senzala” foi em tom de denúncia devido às
condições em que os imigrantes se encontravam. No mês seguinte, em 18 de abril, o então
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo160 foi até o Acre para tratar da questão migratória e
da liberação de recursos para melhorias no abrigo, o que veio acontecer naquele ano. A
imigração haitiana no Brasil demonstrava que sua presença já interferia nos acontecimentos
políticos internos – além do econômico –, como com a RN 97 de 2012. No dia 26 de abril de
2013, portanto, no “calor” desses acontecimentos, foi publicada a RN 102, que alterou a
concessão do visto para ilimitado, emitido no Haiti.
Naquele mesmo contexto em que publicamos o relatório, fui informado por haitianos
que uma equipe da ONU havia ido ao local – não encontrei fonte dessa informação. Talvez seja
ilusão – ou vaidade – da minha parte acreditar que o relatório tenha repercutido. Ainda em
agosto daquele mesmo ano, uma organização não governamental internacional fez uma

Relatório Brasileia – Acre, 2013. Disponível em: http://cptrondonia.blogspot.com/2013/03/haitianos-embrasileia-ac-vivem.html Acesso em: 13 Out. 2018.
160
Fonte: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/autoridades-do-acre-aguardam-cardozo-para-discutirsituacao-de-haitianos Acesso em 31 Out. 2018.
159
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representação contra o Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA)161. O fato é que
a imigração haitiana estava já interconectada com acontecimentos de ordem global e os fluxos
migratórios que passavam pela tríplice fronteira tornava mais claro que as redes migratórias
haitianas estavam alcançando cada vez mais espaço e ampliando sua atuação na região.
4.3.4 – Caso 4 – A marcha para o sul e o “recrutamento haitiano”
A quarta viagem de pesquisa foi realizada entre os dias 13 a 16 de janeiro de 2014 e foi
um momento de ápice da migração. Viajei em equipe e o objetivo principal foi coletar dados
para um possível documentário com fotos, entrevistas e filmagens. Nossa equipe entrevistou
haitianos com enfoque sobre as trajetórias, as histórias de vida e a impressão sobre a migração.
Os brasileiros entrevistados foram pessoas de Brasileia envolvidas com a migração e do sul do
Brasil, envolvidos na contratação dos imigrantes para trabalho. Lembro do que me disse um
rapaz quando lhe perguntei se sabia para onde estava indo e o que ia fazer: “Não sei onde é,
mas se tem trabalho, vamos lá. Eu vim para o Brasil para trabalhar, chèche lavi miyò e eu irei.
Disseram que é longe, mas tudo bem”. (Paul, Brasileia, janeiro de 2014).
A longa viagem de quase 4 (quatro) mil quilômetros entre Brasileia e Xanxerê, no estado
de Santa Catarina, era realizada em 4 noites e três dias, de acordo com um dos motoristas do
ônibus. De acordo com Evandro, representante das empresas da região do oeste de Santa
Catarina, o objetivo da viagem dele e de mais dois colegas era contratação de haitianos, de
acordo com o programa do governo federal de “acolhida humanitária” A contratação dos
haitianos era realizada na fronteira norte, os ônibus fretados pelas empresas contratantes, assim
como as despesas ao longo

161

Fonte: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/08/ong-leva-caso-de-imigrantes-haitianos-no-acre-a-oea.html
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Figura 58: Percurso de Brasileia-AC a Xanxerê-SC.
Fonte: googlemaps

Figura 59: Percurso do Haiti ao Brasil e de Brasileia-AC a Gravataí-RS.
Fonte: googlemaps. Adaptação minha.
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Na nossa empresa, assim como nas outras empresas da região, têm
muita dificuldade da mão de obra operacional. A mão de obra atual lá
no nosso estado, no Rio Grande do Sul, são jovens disponíveis, porém,
esses jovens, o senso de responsabilidade desses jovens é pequeno, são
poucos, são poucos. Chega na segunda-feira, eles não vão trabalhar,
eles querem uma ascensão rápida, têm dificuldade em aceitar normas e
procedimentos, cumprir os procedimentos e normas. Esse é um retrato
de nossa mão de obra. Existem a exceção, mas a grande maioria é assim.
[...] Temos a necessidade de suprir essas necessidades e vemos nos
haitianos essa possibilidade. (Alberto, Brasileia, 16 de janeiro de 2014).
A fala de Alberto apresenta um quadro com vários aspectos, como a mudança de
comportamento da nova geração e a própria concepção de trabalho e sua relação com o capital.
Quando iniciei a entrevista aberta, parti de um tema e pedi a Alberto para falar livremente sobre
o motivo que o levava à fronteira norte, distante quase 5 (cinco) mil quilômetros de sua cidade.
A razão daquele deslocamento era o “recrutamento” de haitianos. Logo em seguida ele justifica
o motivo de “recrutar” haitianos, conforme sua fala acima. Recrutamento tem uma noção, no
contexto brasileiro, de serviço militar, ordem, disciplina do corpo e isso era o que ele buscava
nos haitianos. A alegação de carência de trabalhadores não era apenas de Alberto, mas ele falava
em nome de uma região. Na mesma perspectiva estava o representante comercial de empresas
do ramo frigorífico da região de Xaxim e Xanxerê, oeste de Santa Catarina.
Para os haitianos com quem conversei, não interessava onde era a região, o que
interessava era a possibilidade de trabalho. A seleção era feita por meio de testes com
conhecimentos básicos de matemática, com preferência aos que falassem espanhol, para
facilitar a comunicação, eram entrevistados e os aprovados recebiam a documentação
necessária, CPF, Carteira de Trabalho e um contrato inicial. Todo processo era acompanhado e
assessorado por funcionários do SINE e Ministério do Trabalho. Essa ação das empresas de
recrutamento de haitianos no norte e levando-os para outras regiões, principalmente sul e
sudeste, contribuiu para a ampliação dos espaços internos de atividade das redes familiares.
Uma vez instalados em um lugar, o passo seguinte era proporcionar a entrada de outros
membros familiares. Em julho de 2018, estive na região oeste de Santa Catarina e em Xaxim
encontrei um rapaz, Simon, que estava em Brasileia nesse processo de recrutamento.
Eu me lembro daquela época, vocês estavam com câmeras. Desde aquela
época eu vim direto para Xaxim e estou trabalhando até hoje. Comecei em um
frigorífico, depois trabalhei como pedreiro e depois fui para outra empresa e
agora já sou encarregado. Eu trouxe minha família, minha esposa, meu filho
e minha filha, que nasceram na República Dominicana. (Fracelin, 2018).
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Ter encontrado Francelin em Xaxim corrobora a tese de que o Brasil é uma nova baz e
ao mesmo tempo, parte da ampliação do espaço social transnacional haitiano. Essa ampliação
do espaço e sua interconexão com outros lugares da migração haitiana também foi evidenciada
pelas informações que obtive dos fluxos migratórios vindos do Chile, cruzando a Argentina e
entrando no Brasil pelo estado de Santa Catarina, como foi o caso de duas famílias que visitei.
Em relação a essas duas famílias, primeiramente se dirigiram para a região os homens, no
começo de 2014 e em 2018 chegaram as esposas com os filhos, após terem utilizado os recursos
humanos das redes familiares. Família, migração e espaço social transnacional se congregam
nessa mobilidade.
4.4 – Fluxos da mobilidade haitiana: movimentos de saída
Estar em movimento é uma característica de haitianos e haitianas. Homens, mulheres e
crianças permanentemente transitam de um lugar a outro. Via isso em Porto Velho, os grupos
de homens sentados embaixo de uma árvore ou em uma esquina a conversar, as mulheres
sentadas à porta das casas, duas, três, quatro. Duplas e trios andando pelas ruas dos bairros onde
se instalaram. No Haiti, esse movimento é extremamente intenso. Em Port-de-Paix, por
exemplo, as ruas são repletas de pessoas indo e vindo, crianças com seus uniformes escolares
impecavelmente organizados, as meninas estudantes com suas fitas coloridas amarradas no
cabelo, as senhoras andeyò e as crianças conduzindo seus bourik (jumento) pelas ruas
carregados de legumes e verduras, rapazes em suas motocicletas, os carros e um sem número
de pessoas somadas às mulheres que estão sempre vendendo alguma coisa. Durante o dia e
parte da noite, antes do sol se levantar e até parte da noite lá estão as pessoas a circular, a
conversar. No Haiti, como me disse o diretor do Centro Cultural Brasil Haiti, Werner, existem
lendas de que “até as árvores se mudam de um lugar a outro”.
A migração haitiana é movimento, com isso lugares estão permanentemente sendo
interconectados. O Brasil se tornou um desses lugares, uma baz e, ao mesmo tempo em que se
consolidava como lugar de ampliação do espaço social transnacional haitiano, tornava-se
também um ponto de interconexão com outros lugares. Nesse movimento de um lugar a outro,
as redes migratórias haitianas interconectaram o Brasil com outros países, tais como Guiana
Francesa, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Canadá e
República Dominicana, principalmente. Desde o início dessa migração, o Brasil já era um local
que registravam um movimento de trânsito para outros países e isso se intensificou a partir do
final de 2014 e início de 2015.
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Percebi que havia um movimento de saída com contingentes mais expressivos a partir
do início de 2015, inicialmente para o Chile e, logo em seguida, os Estados Unidos passaram a
ser os destinos mais procurados. Quando estivemos na região de tríplice fronteira para verificar
esse fluxo, o que vimos foi um movimento reverso da migração, a saída pelo mesmo ponto de
entrada. Quando da entrada, vimos pessoas que chegavam cansadas, algumas assustadas, outras
sem muitos dos seus pertences que tinham quando partiram, com pouco ou nenhum dinheiro,
as roupas amarrotadas. Na partida a estética corporal era diferente, roupas novas, telefones
celulares novos, tênis de marcas internacionais, fones de ouvido modelo head phone, malas e
mochilas novas e cheias de seus pertences. Outro aspecto foi a situação documental. Quando
partiram deixaram para trás os documentos brasileiros, quando na entrada o que vimos foram
os rituais dos caminhos para conseguirem um documento brasileiro para seguirem viagem e
conseguirem um emprego. Alguns saíram mesmo sem o passaporte, como estratégia de
migração de não poder ser identificado e deportado. Depoimentos de um padre e de taxistas,
em Assis Brasil e de motoristas de van, em Iñapari, no Peru, confrontados com os relatos dos
policiais indicaram se tratar de uma estratégia de saída “indocumentada” rumo aos Estados
Unidos.
Segundo informações obtidas de primeira mão quando de minha visita à Embaixada do
Haiti no Brasil (agosto de 2017), cerca de 10 mil haitianos foram deportados dos Estados
Unidos para o Haiti de 2015 até o primeiro trimestre de 2017. Pela pesquisa de campo itinerante
e por meio de recursos como as redes sociais (Facebook e WhatsApp) conversei com vários
haitianos que moraram no Brasil e tentaram entrar nos Estados Unidos e não conseguiram,
foram deportados para o Haiti. Alguns deles manifestaram o desejo de voltar ao Brasil e outros
já retornaram. É importante sublinhar que não há dados precisos da saída desses imigrantes do
Brasil, visto que – conforme captei na pesquisa de campo itinerante – a maioria dos haitianos
não carimbou o passaporte de saída.
Na região de tríplice fronteira, em setembro de 2016, pude verificar como estava
ocorrendo a saída dos haitianos e haitianas com objetivo de chegarem aos Estados Unidos,
perseguindo o ideal de chèche lavi miyò. Foi a nossa quinta ida à região. Na tentativa de
conseguirmos informações sobre o quantitativo de saída, buscamos por registros oficiais sobre
o movimento. Tentamos obter registros oficiais por meio da Polícia Federal, no posto
alfandegário na fronteira com o Peru, contudo, nada havia. Do mesmo modo a Polícia Militar,
em Brasileia, na fronteira com a Bolívia, não dispunha de dados. Conversemos com policiais,
agentes de fronteira, entrevistamos algumas pessoas para compreender os eventos.
Depoimentos de um padre e de taxistas, em Assis Brasil e de motoristas peruanos de van, em
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Iñapari, no Peru, confrontados com os relatos dos policiais revelaram se tratar de uma estratégia
de saída “indocumentada” rumo aos Estados Unidos. Nesses relatos sobre a saída dos
imigrantes foi possível captar a rota utilizada pelos haitianos por meio de entrevistas com
brasileiros e com os migrantes haitianos no Brasil e alguns dos quais entraram na rota e
mantivemos comunicação via aplicativo de celular, o Watts app.

Figura 60: Mapa das rotas de saídas haitianos do Brasil – 2016 a 2017.
Fonte: Pesquisa de campo; Observatório das Migrações em Rondônia;
Observatório das Migrações em São Paulo.

Na fronteira, encontramos162 alguns taxistas e com eles conversamos sobre o movimento
de saída. Essa ida ao campo ocorreu entre os dias 7, 8 e 9 de setembro de 2016 e visitamos as
cidades de Brasileia, Assis Brasil, Iñapari e Rio Branco. Das entrevistas e conversas que
162

Esta exploração do campo realizei na companhia de Marília L. P. C.
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realizamos, trago para a análise a versão dada por motoristas de táxi brasileiros que
trabalhavam, naquele momento, na região e alegaram ter vivenciado o processo de entrada e
saída de milhares de haitianos no e do Brasil e ter trabalhado no traslado de muitos. A nossa
chegada ao local se deu por volta das 09:30 da manhã, no lugar havia um ponto de táxi, entre a
ponte – que liga o Brasil e o Peru – e o posto de fronteira. A conversa começou sobre nossa
apresentação profissional e o nosso objetivo no local e, em seguida, lançamos uma pergunta
aberta, sobre como os haitianos saíam por aquela fronteira. A resposta foi imediata e
informaram que a saída se dava por meio da intermediação de uma rede de pessoas peruanas
que vinham buscá-los. Branco: “Tem deles que vêm buscar aqui. Na verdade, essa hora aqui
já não chega mais. O horário deles chegar aqui é de quatro hora da manhã (04:00)”.
Falamos das dificuldades de encontrar os haitianos e de obter as informações. Tentamos
dar um tom de autoridade nas informações que estávamos buscando e das fontes que já
tínhamos buscado, recorrendo ao que havíamos sido informados por um agente da P.F. Então,
perguntamos: por que eles passam mais à noite nessa estrada? A essa pergunta um dos taxistas
disse: A: “é o horário do avião”. E o outro disse:
Branco: o horário que sai de lá pra cá. Alves disse: e tem avião que eles
chegam no aeroporto de Rio Branco, a maioria deles chega onze e meia
(23:30), meia noite (00:00), que é os horário. Aí eles já pegam e vem direto.
É por isso que chega esse horário..se chega fora desse horário é algum de Porto
velho. Mas é mais pouco. Quem traz mesmo é os táxi de Rio Branco. Branco:
Do aeroporto. Alves: Do aeroporto de Rio Branco. Até às cinco e meia
(05:30), por aí. É o horário de chegada deles.

A isso perguntamos se eles (os haitianos) demoravam muito na fronteira esperando pelas
Vans ou se já havia Vans esperando por eles.
Branco: Tem Van, as Van já acostumou, dorme ali já, os motorista. Alves:
quando eles chega eles só troca de carro e vai embora. Clarindo: e quando
eles chega aqui eles são avexado pra sair. Perguntamos se a pressa era medo
da PF e a resposta foi negativa: Alves: não, daqui do Brasil não tem medo não.
Clarindo: medo do Peru. Branco: a polícia brasileira é tranquila com eles.
Agora a peruana, essa sim, essa bota rasgano.

Perguntamos como, então, diante dessa situação, eles passavam no controle de fronteira
peruano: Branco: “paga. Os brasileiro paga. Já inclui no preço, tudinho. Aí, quando chega lá a
polícia tá lá e eles paga a polícia”. Falamos que o PF havia dito para nós que, segundo
informações, o valor para entrar no território era de 10,00 dólares estadunidenses. A isso, um
dos motoristas, Branco disse:
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Os brasileiro fala que eles cobra esse valor. Aí chega a Porto Maldonado, aí
tem que, parece que é cinco (5,00 dólares), cinco pra fazer o documento.
Enquanto faz o documento já compra a passagem e vai embora. De Porto
Maldonado pra lá eles já vão tudo legal. A partir do momento que a polícia
peruana já dá aquele documentozinho pra eles... Alves: aí, acabou.

Os relatos dos taxistas reverberavam, naquele momento, as versões dos fatos de todos
os nossos interlocutores. Quando chegavam ao Brasil, muitos teciam elogios sobre a maneira
como as autoridades governamentais – governo do Acre e Polícia Federal – os tratavam. Um
exemplo disso é a fala de um senhor de 51 anos, em janeiro de 2014, em Brasileia, ao revelar:
“trete nou tankou pèp”, (trata-nos como pessoas). Chegavam, naquele momento, com uma
expectativa de trabalhar, ganhar dinheiro, de um país com amplas possibilidades. Nesse
movimento de saída, os imigrantes alegavam que estavam enconrando dificuldades para
permanecerem no Brasil, como falta de emprego, baixa remuneração etc., o que, na cosmovisão
haitiana, é classificada como anpil mizè – muitas abjeções.
Em relação à mobilidade interna, dois casos, por exemplo, ilustram esses interesses. O
primeiro é o de um rapaz que se encontrava empregado, na cidade de Porto Velho, no canteiro
de obras da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e o segundo, outro rapaz, na cidade de SinopMT. Os fluxos de saída denotam os aspectos da importância do movimento na sociedade
haitiana. Entendo que não seja apenas o desejo de se chegar a um país, é algo intrínseco da
visão de mundo haitiana, do desejo de ajudar à família, de buscar uma vida melhor e de estar
em movimento. O movimento, sendo algo intrínseco, foi capitalizado pela família e opera como
categoria estruturante, pois o sentimento de obrigação de prestar ajuda contribui
significativamente para a migração.
4.5 – Do princípio da ajuda mútua
Pelo espaço não migram apenas pessoas, estão em movimento, também, as coisas, seus
sentidos e os significados que os sujeitos levam consigo, que colocam em contato com as
pessoas onde transitam e onde se instalam, de modo que afetam direta e indiretamente as
pessoas na origem, nos lugares de trânsito e a si mesmos. Os migrantes têm a oportunidade de
ver e vivenciar o mundo por diferentes ângulos em relação àqueles que permanecem radicados
em seus lugares de nascimento. A mobilidade é a causa mater da diversidade humana no sentido
estrito do termo. No caso da mobilidade haitiana, esses elementos fazem parte das dinâmicas
migratórias e as estratégias para se alcançar os objetivos tem como base o princípio da ajuda
mútua.
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Denomino por princípio da ajuda mútua aquele sistema no qual os indivíduos são
obrigados a prestar ajuda aos membros da família de maneira compulsória, ao mesmo tempo
que recebem ajuda e, consequentemente, retribuem a ajuda que um dia receberam em um
momento de sua vida. Os desdobramentos desse princípio são, por sua vez, partes constitutivas
das reflexões sobre a teoria e a prática em diferentes momentos da pesquisa e tem como pontos
de partida um provérbio haitiano, qual seja, Bourik fè pitit se pou do li ka poze, isto é, “jumento
faz filho é para descansar seu dorso”.
O provérbio resume, de certa maneira, o que denomino como o princípio da ajuda mútua
e que tem seu sentido vivenciado plenamente nas relações familiares. A moral dessa frase é a
de que os pais têm filhos, cuidam deles, dedicam parte de sua vida a eles, empregam suas forças
e energias, dão-lhes casa e comida, proteção e educação nos moldes dos valores familiares.
Enfim, criam-nos e os formam para poderem seguir seus caminhos livremente, contudo não
podem virar as costas para aqueles que tanto fizeram para lhes dar as condições necessárias de
se tornarem pessoas. Uma vez adultos, os filhos têm por obrigação moral prover os pais na sua
velhice, assim como a família, que é a sua baz principal e com a qual pode contar o tempo todo.
Isso se torna, assim, um princípio ético que se estende para os demais membros da
família numa teia de relações complexas que interconecta os consanguíneos e, também, as redes
de alianças por meio de casamentos – e alguns casos redes de amizade ou vizinhança. Por um
lado, estão em primeiro lugar os pais, os irmãos, tios, tias, sobrinhos e outros parentes. Por
outro, os parentes da família do cônjuge, como sogros, cunhados e sobrinhos. A ajuda pode ser
prestada a amigos, como casos de viagem a outro país ou envio de dinheiro para o Haiti.
A lógica das obrigações familiares se estende à dinâmica da mobilidade pelo espaço
transnacional a partir de suas redes operantes a partir de diferentes realidades sociais e que se
mantêm em contato com outros pontos de conexão dessa mesma rede, estabelecida em outros
países, de modo que o ponto de conexão principal é o território de origem, o Haiti. A origem
nutre o sentimento de pertença identitária, étnica e nacional. O ponto fulcral das estratégias
dessa migração é o princípio da ajuda mútua que os indivíduos têm de observar em relação aos
parentes e à sua origem nacional.
A ética da obrigação familiar não é sentida como uma esfera de valores
diferenciada daquela da nação. Pelo contrário, no Haiti, a linguagem
normativa das obrigações que definem diretamente a relação de parentesco
liga, assim, os indivíduos à nação por meio de metáforas baseadas na
comunidade de sangue. Tanto os instruídos como os analfabetos, tanto os
adolescentes urbanos pobres como os dirigentes políticos educados, usam
metáforas de parentesco e de sangue para explicar a unidade de todos os
haitianos. Essa unidade prolonga-se transnacionalmente, englobando o lugar
onde vivem. O Estado-nação transnacional é legitimado pela ideologia de uma
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linha de descendência que liga os indivíduos a um corpo comum haitiano. E
esse corpo comum é negro (SCHILLER e FOURON, 2000, p. 53).

Percebe-se, assim, que por meio dessas redes familiares estabelece-se um conjunto de
normas – princípio da ajuda mútua – que compele os indivíduos a obedecê-las, ou seja, é
compulsório. Nessa perspectiva, essas obrigações familiares se assemelham – e somente
assemelham-se, pois não são fictícias, como veremos adiante – ao que Marcel Mauss (2003)
denominou teoricamente como “fenômenos sociais totais” ou “sistema de prestações totais”,
que opera a partir de uma lógica de obrigações morais relativas às trocas em que o “dom”
recebido não pode ser retido, sob pena de maldição, mas deve, por sua vez, circular
ininterruptamente de maneira tríade: dar-receber-retribuir163. Essa lógica encontra-se presente
entre os haitianos no processo de mobilidade pelo espaço social transnacional, na maneira pela
qual os indivíduos prestam auxílio mútuo de diferentes formas, independentemente de onde
estejam vivendo ou para onde desejam ir, enredados pela lógica da ética familiar.
Assim, a família é a instituição por excelência e o dom é o auxílio que o sujeito recebe
dos parentes – de diferentes lugares do espaço social transnacional – para entrar em mobilidade
e se manter durante o processo migratório e mesmo até alcançarem o destino do projeto
migratório. Uma vez no destino e recebendo um salário, a totalidade do montante não pertence
integralmente ao seu recebedor individual – excetuando alguns casos164 –, mas a uma gama de
pessoas que a ele se vinculam consanguineamente ou por afinidade – tais como as obrigações
de um marido para com a família da esposa –, independentemente de onde esteja vivendo. Um
dyaspora que tem recurso financeiro não pode, moralmente, usufruir dele sozinho e
negligenciar a família.
Esses homens e mulheres têm a família como o fundamento principal. Em um estudo
com a comunidade haitiana na Flórida, nos Estados Unidos, Cédric Audebert (2004), destaca
outro aspecto importante do papel da família transnacional haitiana, qual seja, o de que é uma
instituição que opera no processo de inserção social dos sujeitos no espaço urbano, de modo
que há uma relação simbiótica – por meio de “vínculos sólidos e multiformes” – entre os
emigrados e os que permanecem na origem, pois
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O fato social total é proposto por Mauss (2003) dentro da lógica da reciprocidade. É o ato do dar, receber e
retribuir. Assim, não pode reter o que se recebe, sob pena de ser amaldiçoado, pois o que se recebe deve ser
entregue a outro, passado adiante, circular, fluir. Roberto Cardoso de Oliveira (1979) diz que, “são princípios de
moral e de economia que regem as transações humanas ‘sociedades arcaicas’, e que sob a aparência do dom, da
dádiva, escondem-se regras de reciprocidade obrigatória” (p. 31).
164
É necessário relativizar o princípio da ajuda mútua, pois há indivíduos que não prestam auxílio à família, mas
isso consiste em uma minoria. Essa minoria não é ignorada, contudo não é o foco da reflexão desse estudo.
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(....) a família transnacional haitiana estrutura-se por seus vínculos sólidos e
multiformes entre seus membros vivendo na Flórida e o restante no Haiti e
aparece, por sua vez, como o quadro e o motor dessa dinâmica (AUDEBERT,
2004, p, 127)165.

A família é, assim, a base elementar entre os dyaspora pelo espaço multinacional e a origem,
além de se somar aos critérios identitários reivindicados e externalizados de ordem simbólica e
práticas sociais. Se na origem, o princípio fundador da família é o lakou, como já apontado, na
contemporaneidade essa categoria espacial extrapolou-se – e continua a existir – para além dos
limites do espaço microcósmico das relações corpo a corpo. Hoje opera no espaço
transnacional, porém baseado no princípio fundador, o da ajuda mútua.
A partir dessa reflexão procuro, mais adiante, apresentar alguns dados sobre a pesquisa
de campo por meio de entrevistas, na tentativa de corroborar o ponto de vista da relevância da
família haitiana na mobilidade e ampliação do espaço transnacional. Quando falo sobre a
importância da família no contexto da mobilidade haitiana não quero reduzi-la somente a isso,
o quero é destacar sua importância e centralidade nesse processo, como uma categoria e
instituição estruturante dessa migração. A relevância da instituição família é tal que, de uma
maneira hiperbólica, é praticamente impossível cumprimentar e conversar com um(a)
haitiano(a) sem antes passar pelo ritual da formalidade dos cumprimentos introdutórios. Assim,
a formalidade segue, basicamente, o seguinte percurso.
Cumprimento: Bonjou (bonswa). Bom dia (boa tarde)
Resposta: Bonjou (bonswa) Bom dia (boa tarde)
Kijanw’ ye? Como vai você?
Mwen byen ew? Eu estou bem e você?
Mwen pa pli mal. Eu estou bem.
Koman fanmi w ye? Koman madanm w ye? Koman pitit yo ye? Como está sua familia? Como
está sua esposa? Como vão seus filhos?

Isso, na mesma lógica do que foi dito por Schiller e Fouron (2000), fazer referência à
família é parte constitutiva da ética das pessoas e isso se manifesta na forma de tratamento das
formalidades e se estende a todos os sujeitos, como tivemos a oportunidade de verificar isso
com representantes da Embaixada do Haiti no Brasil. Do mesmo modo, o padrão de etiqueta é
seguido, também, por aqueles que não sabem ler ou escrever. Não importa, ao que parece, a
origem socioeconômica ou geográfica no Haiti, uma ética baliza o sentido das ações. Na
pesquisa de campo essa prática se mostrou ser uma constante, uma regra, tanto em Porto Velho
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Tradução minha.
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como em outras cidades brasileiras, no Chile, no Haiti, na República Dominicana. A
formalidade de cumprimento não exclui a família. Perguntar pela família – esposa, marido,
filhos, pais – é sempre uma forma de iniciar uma conversa. Considerando que no processo de
mobilidade os sujeitos carregam consigo os símbolos, sentidos e significados, enfim, um
repertório cultural, o qual passa a ser vivenciado por onde passam e onde se instalam, no caso
da migração haitiana, a representação e o sentido – o lugar – que a família ocupa na vida social
manifesta-se no discurso.
A família é a instituição social por excelência que motiva e estrutura a mobilidade
haitiana – assim como o trabalho, os projetos pessoais, o desejo de conhecer outros países têm
relevância – pelo espaço transnacional, pois é para ela que os sujeitos empregam suas forças
para retribuir. O papel da família na migração transnacional já foi objeto de análise de outros
pesquisadores (AUDEBERT, 2004; 2012) e, como em relação ao fluxo que se dirigiu ao Brasil,
Carlos Nieto (2014) destacou o papel das redes familiares nessa mobilidade transnacional
haitiana no contexto do percurso pelo Peru até a região de fronteira.
A migração haitiana é, fundamentalmente, uma estratégia familiar. Todos os
migrantes haitianos entrevistados manifestaram que seu objetivo fundamental
é apoiar economicamente as suas famílias no Haiti. É importante assinalar que
o sentido da família dos haitianos faz referência à família ampliada ou extensa.
Normalmente, um homem casado e com filhos, além de assistir
economicamente sua família nuclear, colabora também, com o bem-estar
econômico de seus pais e irmãos e os de sua esposa. A família extensa não
significa, necessariamente, que toda a família viva junto e debaixo de um
mesmo teto (NIETO, 2014, p. 36)166.

A constatação de Nieto é a de que há dois grupos de migrantes inscritos nesse processo,
o dos chefes de família, que tomam a decisão de migrar, em decisão com a sua família e o de
solteiros, homens e mulheres, que são enviados pela família para prestar ajuda econômica.
Consideramos, entretanto, que há uma lacuna na análise do autor, ao ignorar outras categorias
que poderiam ser inseridas no projeto das redes familiares nessa migração transnacional, os
cônjuges, os filhos e os irmãos mais novos, como verifiquei nessa dinâmica. Há casos de
mulheres que migraram sem o marido ou foram enviadas por eles como estratégia de migração,
para o filho nascer no Brasil e conseguir o visto permanente. Nesses casos, os cônjuges se
juntam em um momento posterior, após aquele que entrou primeiro no país já se encontrar
estabilizado, com trabalho e moradia e, com isso, podem realizar a reunião familiar. Contudo,
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é uma migração predominantemente masculina, como se pode verificar pelos registros oficiais,
o que não pode ofuscar um sexo em relação ao outro.
O desejo dos pais é sempre o de trazer os filhos para junto de si, pois alegam que mesmo
tendo alguém da família responsável para cuidar das crianças, eles não podem ficar longe dos
seus genitores para receberem os cuidados e a educação ideais. No caso dos irmãos mais jovens,
o desejo manifesto é o de que eles venham para o Brasil para poderem estudar e, futuramente,
ajudarem à família. No caso dos pais não temos conhecimento de que alguma família tenha
trazido o pai ou a mãe para junto de si, mas muitos foram os casos de pedido de informação
sobre os critérios legais para tal e alguns trouxeram a mãe para o Brasil. O mérito do trabalho
de Nieto (2014) é o de ter apontado para a relevância das redes migratórias e o papel da família
nessa migração para o Brasil. Esta tese busca ampliar a análise, oferecendo explicações de como
essa mobilidade interconectou o Brasil com o espaço social transnacional haitiano e, ao mesmo
tempo, contribuiu para a sua ampliação por meio das instalações das redes migratória nos
países, também, ao se tornar um local de destino, trânsito e retorno. A migração é,
predominantemente, um projeto familiar e opera dentro da lógica do princípio a ajuda mútua.
Quando a gente vai para outro país senta e conversa em família para saber
quem vai. Todo mundo ajuda, se tem irmão ele ajuda, se tem irmã ela ajuda,
pai, mãe, todo mundo. Quando chegar sua obrigação é trabalhar para ajudar a
família. Também tem que trabalhar para trazer outra pessoa que, quando
chegar, vai trabalhar para ajudar a trazer outros. Todo mundo ajuda todo
mundo na família (Paul, Porto Velho, agosto de 2015).

O poder e a importância da família é tal que em alguns casos, a decisão de migrar não é
do indivíduo, mas ele ou ela se torna sujeito às regras e aos valores. Na fala de Paul, vê-se
claramente que é um projeto planejado, decidido coletivamente. Há casos, como um que
reportei em minha dissertação (COTINGUIBA, 2014, p. 127), que a decisão de migrar não foi
nem um planejamento familiar e nem a vontade do indivíduo. Seu desejo era permanecer no
Haiti e trabalhar, pois era formado em Direito e Pedagogia e lecionava.
O meu pai mandou que eu viesse para o Brasil, porque lá no Haiti se você só
estuda lá você não tem valor, você só tem mais valor se estudar em outro país.
Por isso, meu pai mandou eu vim, para trabalhar e estudar, mas está muito
difícil, o trabalho atrapalha. Eu sou formado, eu estudei e não quero fazer o
trabalho que eu faço. Eu nunca fiz esse trabalho no Haiti. É ruim trabalhar na
obra, com o concreto.

Chamo atenção para uma outra modalidade dessa migração – a migração compulsória
familiar. Com base nessa análise – essa modalidade não foi apontada por Nieto –, o que
considero como fatores sociológicos, tanto de ordem material quanto imaterial. Um outro caso
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é o de um rapaz, André, que seu pai o obrigou a migrar para o Brasil, sob ameaça de coerção
física. O motivo, sua mãe morreu em decorrência do que a família alegava ser um mistik167 e
seu pai o obrigou a partir para preservar sua vida, mesmo contra a sua vontade. André, residiu
em Porto Velho entre 2012 e 2016, tentou entrar nos Estados Unidos, foi detido e passou quase
6 (seis) meses na prisão, foi deportado para o Haiti, retornou ao Brasil em 2018 e atualmente
está morando na cidade do Rio de Janeiro. A partir da ótica dos sujeitos, esses elementos
motivadores, são provocados por questões de ameaça à vida, vindo a exercer influência no
processo de mobilidade de alguns indivíduos. Chamo atenção para a centralidade da família
nesses casos e nos demais, pois é essa instituição social que exerce poder sobre os itinerários
migratórios, independentemente de suas classificações.
A migração compulsória familiar da qual falamos opera tanto no campo material quanto
simbólico. No campo material são as ameaças diretas à vida em casos de contenda política, por
exemplo, que alguém se vê obrigado a partir por ordem da família. No campo simbólico, a partir
de elementos de ordem imaterial, denominadas mistik (mística, feitiçaria), isto é, por questões
espirituais. Outra categoria de migrante nesse processo que não pode ser ignorada é a do filho
homem mais velho de uma mãe viúva, que assume a responsabilidade de ser o “chefe” da
família. “Eu tenho uma irmã mais velha, mas eu sou o filho mais velho e desde que meu pai
morreu eu tenho que trabalhar e cuidar da família. Eu tenho irmãos mais novos e tenho que
cuidar deles e da minha mãe”, disse-me Aristin, em Porto Velho. O papel de mantenedor do lar
não é uma exclusividade masculina, de acordo com as circunstâncias as mulheres podem e em
muitos casos devem assumir essa tarefa.
Dessa forma, a mobilidade haitiana é marcada por uma série de fatores que dialogam
entre si. Se por questões espirituais, de estudo, pela condição de filho que assume o comando
da família ou por outra maneira, a mobilidade haitiana é, de modo geral, um projeto familiar. É
negociável, em geral, quem parte e quem fica, mas os benefícios são sempre em razão da
família.
Na lógica do princípio da ajuda no processo da mobilidade haitiana pelo espaço
transnacional, um conjunto formado por uma gama de sentidos orienta o movimento, a relação
entre as pessoas, a circulação de coisas, o ir e vir de um lugar a outro, a ajuda recebida e
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O mistik é de causa do mundo dos espíritos, uma feitiçaria. Pertence ao universo da cosmovisão vodu e exerce
influência sobre a vida material de voduístas e não voduístas. Um dos mais conhecidos sacerdotes do vodu, Max
Beauvoir, chegou a afirmar que, no Haiti, 70% são católicos, 30% protestantes e 100% voduístas. O que ele quis
dizer com isso é que há uma cosmovisão que moldou a maneira de ver o mundo físico e material no Haiti.
(BEAUVOIR, )
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prestada, as expectativas etc. Viver fora do Haiti é viver aletranje (no estrageiro), como é
conhecido endogenamente e essa vivência é marcada por essa gama de sentidos.
Neste sentido, o que significa diaspora para os haitianos aletranje e no Haiti?
O termo diaspora é uma categoria organizadora do mundo, pois designa
pessoas, qualifica objetos, dinheiro, casas e ações. O termo diaspora é
utilizado para referir aos compatriotas residentes aletranje, mas que voltam
temporariamente ao Haiti e logo retornam para o exterior: Diaspora ki jan ou
ye? (Diaspora, como você vai?). O campo semântico e polissêmico do termo
está articulado por três verbos associados a diaspora: “residir” no exterior,
“voltar” ao Haiti e “retornar” ao exterior (HANDERSON, 2015, p. 40).

O mérito do estudo de Handerson sobre esse campo semântico carregado de polissemia
é o que há uma profunda relevância do termo diaspora no contexto migratório haitiano para
que se possa compreender a cosmovisão haitiana acerca desse universo de significados e como
são articuladas as ações (expressos em verbos) e a vida das pessoas. Observo que há uma lacuna,
a qual chamo de lacuna verbal do autor. Proponho a associação de um quarto verbo, “ajudar”,
em crioulo ede, que identifico como o núcleo do princípio da ajuda mútua. Ede fanmi é uma
expressão que faz parte do universo social de dyaspora a tal ponto que é quase um tabu ouvir
alguém dizê-lo em sentido negativo em relação à família. Quem não ajuda a família é
basicamente um morto em vida. O meu argumento para isso é o de que este verbo está de tal
modo assentado no universo social da mobilidade que sua ressonância coletiva se manifesta no
provérbio bourik fè pitit se pou do li ka poze, o jumento faz um filho é para descansar o seu
dorso. Dito de outra maneira, uma família gera, cria seus filhos (ajuda-os) e lhes dá condições
de se tornarem adultos com a certeza de que um dia eles retribuirão a ajuda que receberam.
Quando proponho um quarto verbo – ede = ajudar –, tomo-o como um conceito
endógeno que denota um sentido peculiar no contexto da dyaspora e, ao mesmo tempo,
extrapola esse limite e pode ser aplicado a outras categorias de pessoas migrantes168. Handerson
(2015) não ignora que esse verbo faça parte do contexto, pois está, de certa forma, implícita sua
noção em seu estudo (páginas 182, 183, 184, 206, 243, 246, 312, 364). O que destaco aqui não
é uma crítica a seu trabalho, pelo contrário, mas a importância da ênfase que dou ao verbo ede
enquanto aquilo que está diretamente ligado ao que classifico como princípio da ajuda mútua
que tem a capacidade de operar como um dos elementos estruturantes do processo de
mobilidade haitiana. Ede é, portanto, um verbo estruturante da mobilidade haitiana, juntamente
com os outros três apresentados por Handerson.
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Nem todo/a haitiano/a migrante é um dyaspora, mas basicamente todo/as ede fanmi indistintamente, salvas as
exceções.
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Os quatro verbos estão, dessa forma, conectados com o trio estruturante do sistema
migratório, qual seja, indivíduo, família e sociedade. Foi e é amparado nessas bases que a
imigração haitiana fez do Brasil uma ampliação de seu espaço social transnacional e é por meio
dele que esse processo se intensifica pela América do Sul. Falar de espaço social transnacional
envolvendo a migração haitiana hoje exige que se inclua essa nova realidade. É agora um espaço
social transnacional ampliado.
A ajuda não é, desse modo, meramente uma expectativa ou uma utopia entre os
haitianos, mas uma certeza, um imperativo. Uma certeza de base de conduta moral e ética e
assegurada por uma prática histórica e social. É, pois, uma das obrigações morais a que uma
pessoa está implicitamente submetida. Não se deve questionar por que se ajuda um membro
familiar, simplesmente o faz porque deve ser feito. Interpreto, de forma mais ampla, o provérbio
Bourik fè pitit se pou do li ka poze. Meu entendimento é: “olha, nós amparamos você, te
protegemos, te alimentamos e te conduzimos ao ponto em que você se encontra, agora você tem
a tarefa de nos ajudar, é sua obrigação moral, pois você é o que você e se encontra onde se
encontra graças à ajuda que recebeu da família. Retribua o dom recebido à família”. A migração
tem muito desse provérbio.
Aquela pessoa que não retribui ao dom recebido torna-se um engra – ingrato, como me
foi confidenciado por um proprietário de uma kay transfè, em Port-de-Paix. Um engra é um
basicamente quase um “vivo-morto”, aquela pessoa que traiu a família, que deixou de ajudar,
que se tornou egoísta, que se tornou mechan – mercenário. Se a pessoa se torna um engra ela
não causa uma guerra pública, porém desestabiliza o plano privado, doméstico. Quando disse,
mais acima, que o sistema de obrigações familiares entre os haitianos apenas se assemelhava
ao dom analisado teoricamente Marcel Mauss (2003), a razão para isso é que essa prática
representa, na prática, condição de sobrevivência do grupo familiar, da melhora das condições
materiais, a possibilidade de ampliação de mobilidade social – o estudo, por exemplo – e
espacial aletranje.
De todos esses temas muito complexos e dessa multiplicidade de coisas
sociais em movimento, queremos considerar aqui apenas um dos traços,
profundo mas isolado: o caráter voluntário, por assim dizer, aparentemente
livre e gratuito, e no entanto obrigatório e interessado, dessas prestações. Elas
assumiram quase sempre a forma do regalo, do presente oferecido
generosamente, mesmo quando, nesse gesto que acompanha a transação, há
somente ficção, formalismo e mentira social, e quando há, no fundo, obrigação
e interesse econômico (MAUSS, 2003, p. 187-188).

A reflexão de Mauss (2003), distante temporalmente e próxima em reflexão, discorre
sobre as noções de direito, interesse e obrigação da retribuição nas sociedades antigas, com foco
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analítico sobre a força imanente em uma coisa que obriga quem a recebe retribuir, fechando
uma tríade circular entre o dar, o receber e o retribuir. O objeto carrega consigo o dom, aquilo
que não pode ser retido, aquilo que deve ser repassado, compartilhado, colocado em movimento
na roda infinita das obrigações morais.
Tomei conhecimento de um caso, em Porto Velho, de um rapaz que violou o sistema de
obrigações familiares. Houve um conflito com o irmão e os dois se desentenderam a ponto de
o engra ter de deixar a cidade e mudar-se para São Paulo. Ele tinha vindo para o Brasil com as
despesas pagas pelo irmão, que havia atendido à lógica, isto é, partiu aletranje e ajudou o irmão,
ampliado as possibilidades para a família e, consequentemente, na expectativa de diminuir a
carga de suas costas, pois além da família sanguínea ele tinha responsabilidades com a família
por afinidade, da esposa. O não atendimento das expectativas do irmão desestabilizou
economicamente a família e afetou, consequentemente, as relações sociais. Faço menção a esse
caso como uma exceção – porque elas existem – que contraria a regra.
No conjunto dos valores que organiza a vida social da família, o que predomina é o
sistema de obrigações morais que impera sobre os indivíduos. Os casos a seguir revelam essa
norma, que se manifesta nas práticas materiais e imateriais, seja no Haiti, seja na dyaspora, e
influencia adultos e crianças. A força desse sistema é tal que na mobilidade pode-se dizer que,
mesmo se uma pessoa deixa o Haiti e parte para um lugar onde não tem um membro familiar,
mesmo assim, essa pessoa não migra só, porque ao migrar, a sua tarefa é atender às expectativas
do projeto familiar, é uma missão e nela o fracasso pode representar a ruína, não apenas do
projeto familiar, mas de quem parte. Não basta aletranje, é necessário alcançar os objetivos,
preferencialmente se se deseja ser considerado um dyaspora, pois ““residir” no exterior,
“voltar” ao Haiti e “retornar” ao exterior” (HANDERSON, 2015, p. 40) além, é claro, do quarto
verbo, ede (ajudar) a família, são condições necessárias para poder usufruir do status perante
os demais.
4.6 – Jean Charles – “Conhecer outros lugares é uma forma de o indivíduo se desenvolver”
Aletranje opera como um imperativo no universo sociocultural haitiano. Organiza
planos, ações, projetos, coloca em movimento centenas de milhares de famílias e afeta a vida
de milhões de pessoas. Como já foi dito neste estudo, a família é estruturante da migração e a
migração é condição estruturante da sociedade haitiana. Um exemplo empírico de como essa
lógica se manifesta diuturnamente é o caso de um rapaz, Jean Charles, de 25 anos. Jean Charles
nasceu em Gonaïves e, desde criança, sempre sonhou em um dia aletranje. Seu sonho era um
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peyi blan, o Canadá ou a França e seu objetivo principal era estudar. Todavia, seus planos não
aconteceram como ele desenhava.
Em 2014, em seu primeiro projeto migratório, Jean Charles deixou o Haiti rumo ao
Brasil. Para isso, contou com o apoio da mãe, que é comerciante – uma madanm sara – lhe
custeou a viagem. Para isso, contratou um raketè, que, para isso, exigiu a quantia de 1.200,00
dólares estadunidenses. Primeiramente foi para a República Dominicana e permaneceu por um
mês em Santo Domingo. Alega que o raketè lhe colocou, juntamente com outros viajantes, num
lugar insalubre, que não tinha banheiro e a comida ele mesmo tinha de comprar. Do valor pago,
a única coisa que foi conseguida pelo raketè foi o visto para entrar no território dominicano,
pois o projeto de viagem não se efetivou e ele, juntamente com o grupo, foram abandonados
pelo raketè. “Alguns foram no Haiti atrás dele para matar, eu não, não tinha meios para isso.
Meu irmão foi até Santo Domingo e comprou minha passagem e me embarcou para o Equador”,
alegou Jean Charles.
Com o prejuízo lhe causado pelo raketè, e com a ajuda do irmão, Jean Charles viajou
para o Equador, passou pelo Peru e chegou ao Brasil. Entrou por Assis Brasil e seguiu para
Brasileia e, como todos os quase 40 mil que por lá entraram, aguardou a documentação e, em
seguida, seguiu até Porto Velho, onde reside até este momento. Ao chegar em Porto Velho,
recorda que uma das primeiras iniciativas que teve foi a de aprender a língua portuguesa. Ele
recorda o dia em que foi procurar a escola.
Eu perguntei para meu irmão e ele me disse que tinha uma escola. Ele me
disse: – ‘Tem um tal de Geraldo, que ajuda os haitianos, eu já fui lá, você pode
ir lá e falar com ele’. Eu fui lá e a primeira pessoa com quem eu falei foi o
senhor [referindo-se a mim], nós conversamos em espanhol e eu comecei a
estudar” (Jean Charles).

Quatro anos depois, Jean Charles aprendeu o português, conseguiu emprego, fez a prova
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e realizou seu sonho, ingressou no ensino
superior. Não é o sonho inicial – França ou Canadá, peyi blan –, mas conseguiu aquilo para o
qual traçou como objetivo ao deixar o Haiti e viajar para o Brasil, estudar. Seu sonho de
aletranje já era algo que alimentava há muito tempo, pois alega que a influência que a migração
causa sobre as gerações mais novas faz com que os dyaspora sejam vistos como pessoas dotadas
de um status diferenciado e que viver em outro país é uma condição necessária para o
desenvolvimento de uma pessoa.
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Conheci Jean Charles em 2014, quando ele se apresentou para no projeto de ensino de
português e isso, em certos termos, facilitou169 para que pudéssemos ter uma conversa franca
sobre a migração, de modo que ele pudesse falar sobre o tema. Escolhi-o não de modo aleatório,
mas por ele não se enquadrar no perfil da maioria com que estive em contato –, mas pelo fato
de ser um migrante que chegou ao Brasil no mesmo contexto migratório, com dois objetivos, o
de trabalhar para conseguir sua manutenção e, possivelmente ajudar à família e, também, para
estudar. Mesmo fazendo parte do mesmo fluxo migratório que entrou pelo Acre e tendo
recebido o mesmo tratamento por parte do governo brasileiro para conseguir sua documentação
e se tornado um trabalhador nos canteiros de obras da Usina de Jirau, no rio Madeira, Jean
Charles teve seu projeto migratório com foco nos estudos, a sua formação acadêmica. Dentro
das regularidades sociais da migração, ele apresenta as singularidades sociais dentro do mesmo
movimento. Transcrevo abaixo parte de sua fala quando de nossa interlocução. Não estipulei
uma pergunta, apenas dei como tema a migração e pedi para ele falar livremente sobre sua
visão.

Sempre tive no meu pensamento que, conhecer outros lugares é uma forma de
o indivíduo se desenvolver. Eu, particularmente, eu queria viajar, até porque,
quando eu cheguei em Rhéto – segundo ano do Ensino Médio – eu estava
pensando em ir pro Canadá, né. É um país onde que a medicina lá é bem
desenvolvida; outras profissões, agronomia, engenharia, que a gente poderia
fazer muito. Nós temos exemplos né, de haitianos, intelectuais haitianos que
já foram e voltaram, esses aparecem como modelos pra gente. Isso mostra que
a vida de fora é melhor do que a vida dentro do país, então esse é um ambiente
que no Haiti pensa que lá fora é melhor que o seu próprio país. Por isso
mesmo, pros haitianos, estando na escola, estudando, se preparando. Alguns
querem se formar, inclusive, os próprios parentes incentivam eles ficar no
país, estudando em seu próprio país, mas isso é pouco [neste ponto a entrevista
foi interrompida por uma chamada telefônica]. Pois é, então, o Jean Charles
[refere-se a si mesmo] fui incluso nesse caso e como o senhor já percebeu, o
haitiano já cresce com esse pensamento, então, sou um deles. Quando eu
estava estudando Rhéto, eu estava analisando qual país eu ia estudar. Eu
sonhei muito a França, sempre sonhei França. Eu sempre sonhei um país,
como a gente chama, Peyi blan. Certamente, meus parentes [não] negavam
também que a gente poderia conhecer outros países, ir pros outros países pra
contribuir com o crescimento da família, porque eles sabem a importância que
os países mais desenvolvidos têm no crescimento da família. Inclusive meu
pai, foi na República Dominicana, chegou lá trabalhou um tempo, conseguiu
estabilizar algumas coisas, certas coisas, tal, isso foi um exemplo de que o país
de fora já tem uma visão diferente dentro do próprio país [Haiti]. Meus tios
também foram pra França, eles fizeram grandes coisas, que faz com o próprio
Após os anos de pesquisa e de trabalhos prestados em favor de muitos haitianos no Brasil – não apenas em
Porto Velho –, ter participado da escrita do primeiro glossário do crioulo haitiano e português, por falar a língua e
ter ido ao Haiti, gozo de relativo privilégio para conversar determinados assuntos com homens e mulheres
haitianas. O universo feminino é bem mais restrito e tenho limitações para tratar de certos assuntos. Mesmo tendo
aceitação, sempre faço observância às dicotomias do binômio homem x mulher.
169
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filho, seja neto, primo, que ficam no país dão mais importância a ele, o que
nós consideramos dyaspora, esse já tem, como que eu posso dizer, um status
que pra nós que é bem elevado, mesmo não tendo uma educação
[escolaridade] mais avançada do que o próprio haitiano no país, mas pelo fato
de tá num país que é mais desenvolvido, ou seja, já tem uma, para o haitiano,
uma visão maior, uma visão diferente. Então, isso faz com que quando você
chega no país, no Haiti, apesar de ser um dyaspora de fora, ou seja, um
dyaspora de dentro do país, um dyaspora que possa ajudar os demais, cê tem
esse estatuto, como uma pessoa que pode estender a mão sobre os demais.
Então, tudo isso é o fato que faz com o que o haitiano pensa em viajar, pensa
em conhecer lá fora, porque já cresce com os exemplos, os modelos dos
próprios membros que conquistaram [mais uma vez interrompidos por uma
chamada telefônica. Após isso conversamos sobre o tio na França]. Minha
mãe sempre fala, “se vocês puderem ir mais longe, num país desenvolvido”,
porque ela vê o que os outros fizeram. (Jean Charles, Porto Velho, novembro
de 2018).

Inicialmente observo que a palavra migração não aparece, como seria de se esperar, pois
a proposta foi a de ele falar sobre a sua visão sobre o tema. Migração aparece na forma de
dyaspora que, como já exposto, é uma palavra polissêmica que classifica pessoas e coisas. A
noção de que viajar “é uma forma de o indivíduo se desenvolver” e a imagem dos que partem
e retornam aparecerem “como modelos” arquetípicos para os que ficam, demonstra que a
migração se apresenta como uma instituição social e, a partir dela formou-se uma cosmovisão.
Essa mesma cosmovisão que, como já indiquei, tem sua importância e é uma variável
sociocultural, pois além de todo um vocabulário que se desenvolveu com ela, tem sua parcela
na organização da sociedade.
Não apenas o fato de viajar aletranje, mas o fato de que a migração também contribui
para a formação e manutenção de uma visão dicotômica sobre a origem. Por um lado, é preciso
ajudar a melhorar o país, por outro lado, é preciso sair, viajar, trabalhar, experienciar, estudar e
retornar, “pois esse é um ambiente que no Haiti pensa que lá fora é melhor que o seu próprio
país”. O sucesso dos “intelectuais” que saíram para estudar e retornaram ou dos dyaspora, que
mesmo não tendo um grau de estudo demonstram que “lá fora é melhor”, pois quando eles
voltam eles podem “estender a mão sobre os demais”. Migrar é, indubitavelmente, uma empresa
familiar e, associado a isso, quem migra é dotado de um status que lhe autoriza a praticar ações
que aqueles que ficam não são capazes ou não podem. Esses exemplos são o que, na visão de
Jean Charles, influenciam os demais – especialmente os mais jovens – a viajarem.
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Figura 61: Casa da família de Jean Charles. Gonaïves, 12/01/2018. Crédito: Marília L. P. Cotinguiba.
Na entrada da casa, eu e um amigo da família. À distância somos observados por Pâmela e Eryck, dois
estudantes brasileiros.
Fonte: Pesquisa de Campo.

A saída de Jean Charles do Haiti aponta para uma singularidade. Seu irmão já se
encontrava no Brasil desde 2011 e residia em Porto Velho – e atualmente está no Chile – e já
havia constituído um negócio, uma central de ligações internacionais. Esse irmão não o apoiava
para viajar para o Brasil – pois não era um Peyi blan. A decisão de migrar foi dele, porém sob
a aprovação da mãe, uma madanm sara. O pai já havia vivido na República Dominicana, Ilhas
Turkys e Bahamas – desde 2017 estava no Chile. Um mês depois de sua chegada no Brasil, seu
outro irmão, mais velho que ele na linhagem, também entrou no país. Jean Charles revela que
seu irmão chorou de arrependimento, por diversas vezes, pois em Gonaïves trabalhava como
administrador no escritório de uma empresa do pastor da igreja onde congregavam. Seu irmão
reside atualmente em Sinop-MT, trabalha no ramo da construção civil, estudou Teologia a
distância – paixão dele desde criança – e lidera uma igreja. Na metade do segundo semestre de
2018, a irmã mais jovem de Jean Charles veio residir com ele em Porto Velho, após passar um
pequeno período no Chile – na companhia do pai, outra irmã e o irmão. No Haiti vive sua mãe
– com os netos – os filhos do irmão mais velho.
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As itinerâncias entre o Haiti, República Dominicana, Bahamas, Chile e Brasil são
indícios de uma prática migratória que vincula diferentes realidades sociais por meio da
mobilidade da família. A entrada de um membro no Brasil, acompanhado por um segundo, um
terceiro e mais recentemente, pela irmã mais nova mostra como o espaço social brasileiro
passou a fazer parte dos itinerários dessa família. Seja o trabalho ou os estudos, chèche lavi
miyò está na base dos projetos individuais e, sobretudo, coletivos.
4.7 – Itinerários de uma mãe
Darline foi a primeira mulher haitiana que conheci. Ela entrou no Brasil pela tríplice
fronteira Brasil-Bolívia-Peru, em dezembro de 2010. Permaneceu retida na cidade de Brasileia
por mais de (02) dois meses, até conseguir os documentos para deixar o local. No dia 04 de
março ela deixou a cidade de Brasileia e, de acordo com a pesquisa realizada no nível de
mestrado (COTINGUIBA, 2014), o grupo, composto por 105 pessoas, foi enviado com a
promessa de que uma empresa faria um processo seletivo para contratação nos canteiros de
obras da usina hidrelétrica de Jirau. Os membros do grupo, conforme informaram, não tinham
ideia do lugar para onde foram enviados. O motorista do ônibus os deixou no distrito de Nova
Mutum, distante cerca de 110 km da cidade Porto Velho. Darline fazia parte desse grupo e se
estabeleceu em Porto Velho.
Essa não era sua primeira experiência migratória, ela já havia morado por alguns anos
na República Dominicana, com sua filha. A filha concluiu os estudos de nível médio no Haiti
e obteve os diplomas de Rhéto e Philo e, em seguida, migrou para o Brasil, indo residir na
cidade de Porto Velho. Sua mãe, no entanto, em 2014 deixou Porto Velho e foi morar e trabalhar
na cidade Itajaí, no litoral do estado de Santa Catarina. Em Porto Velho Darline trabalhou no
ramo de serviços, em pizzaria e restaurantes, dividia o aluguel com um amigo. Juntamente com
esse amigou ela migrou para Itajaí, onde residiu por cerca de 2 anos, até ir para o Chile. Ainda
em Porto Velho, Darline frequentou por cerca de 2 (dois) anos o projeto de ensino de português,
desde as primeiras aulas e apresentou um bom nível de aprendizado. Certa vez ela comentou
quando de sua ida ao Haiti em relação ao seu português.
Cheguei na embaixada do Brasil, em Pétion Ville e fui legalizar os
documentos de escola da minha filha e pedir o visto dela. O Cônsul me atendeu
e eu não conseguia falar francês com ele, tudo era português e ele ficou
assustado e me perguntou: como você aprendeu português desse jeito? Parece
que estou falando com uma brasileira.
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Nas aulas de português eu e a professora Marília observamos que os monolíngues do
crioulo – homens e mulheres – apresentavam uma relativa demora no desenvolvimento do
aprendizado do português, o que não refletia naqueles e naquelas que dominavam o espanhol.
Era o caso de Darline, que já tinha o crioulo como língua materna, razoável entendimento do
francês e fluente no espanhol. O aprendizado do português apresentou algumas dificuldades,
mas não uma limitação. Quando a encontramos em Santiago do Chile, nossa conversa foi quase
totalmente em português, como ela preferiu.

Figura 62: Fluxograma dos Itinerários de Darline.
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Os itinerários migratórios de Darline e sua trajetória na migração apresenta sinais das
regularidades e das singularidades da migração. Ela é uma migrante e tem percursos migratórios
semelhantes aos de outros milhares de haitianos e haitianas, o que a coloca como uma migrante
regular nesse processo. Seu caso tem a singularidade de ser uma migrante que não se enquadra
no perfil de acompanhar o marido na migração e nem como migrante para reunião familiar. É
uma mulher migrante que tem uma independência na mobilidade e, por ser uma vyewo
(experiente na migração), explorou caminhos, trabalhou, ajudou a família, conseguiu trazer a
filha para o Brasil, transitou internamente no país e seguiu para outro país.
O motivo de sua ida para o Chile foi o convite do marido com quem ela tinha convivido
em Santo Domingo. Quando ele chegou ao Chile pediu a ela para ir morar com ele, alegando
que a vida por lá estava melhor. Quando nos encontramos e conversamos, a realidade parecia
ser diferente.
Eu não sabia que era assim, é difícil viver aqui, nos primeiros dias foi difícil.
Eu moro longe, são 3 (três) ônibus para ir trabalhar e a mesma coisa para
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voltar. Eu moro ali, no bairro Renca, não é uma área boa, eu queria que vocês
fossem na minha casa, mas é complicado. Eu queria voltar para o Brasil, mas
agora já estou me acostumando. O problema é que aqui tudo é muito caro.

A migração nem sempre é do jeito que as pessoas desejam. O caso de Darline é
semelhante a outros que encontrei no Brasil e no Chile, com visão negativa da migração. As
perdas e ganhos no processo migratório são uma consequência que nem sempre podem ser
mensuradas e os projetos individuais ou familiares podem não corresponder às expectativas.
No caso de Darline, mesmo com suas dificuldades (mizè), ela conta com a própria experiência
e, depois de sua passagem pelo Brasil, sua rede foi ampliada, sua filha mora em Porto Velho e
ela conta com esse ponto de interconexão, a língua e o conhecimento da realidade social
brasileira para transitar pelo espaço.
4.8 – Um rapaz itinerante
A itinerância de Wilfrid apresenta semelhança com a de Darline do ponto de vista da
regularidade dos aspectos da mobilidade, contudo a singularidade de seu caso demonstra suas
diferenças. A regularidade da mobilidade de ambos é o fato de terem migrado para a República
Dominicana e lá vivido e trabalhado, terem aprendido o espanhol, emigram para o Brasil no
mesmo contexto entre 2010 e 2011, terem seguido a mesma rota entre a República Dominicana
e o Peru, no entanto, entraram por lugares diferentes. Enquanto Darline foi para a tríplice
fronteira Brasil-Bolívia-Peru, Wilfrid entrou pela outra tríplice fronteira mais ao norte da
Amazônia – Brasil-Peru-Colômbia, na cidade de Tabatinga (AM). Na cidade de Tabatinga, teve
de cumprir o rito da fronteira, ficar retido por dois meses enquanto aguardava a documentação
para, finalmente, seguir a viagem.
Sua viagem entre Tabatinga e Manaus (AM) durou 5 dias e foi realizada de barco, pelo
rio Amazonas170, o que para ele foi um período angustiante, pois sua sensação era a de que
nunca chegaria ao destino.
Eu saí do Haiti em 1989 e fui para a República Dominicana. Eu fiquei na
República Dominicana até 2009 e voltei para o Haiti. Em junho de 2011 eu
saí do Haiti, passei pela República, Panamá, Equador e Peru e entrei no Brasil,
no mesmo mês. Fiquei 4 meses no refúgio, em Tabatinga e depois eu saí e fui
para Manaus, de barco, cinco dias de viagem pelo rio Amazonas. Em Manaus
eu fiquei até 2012 e fui para Porto Velho, quando você me conheceu. Morei
em Porto Velho até 2014 e voltei para o Haiti e fiquei 6 meses. Foi quando eu
fiz a casa da minha mãe. Voltei para o Brasil em 2014 e fiquei 2 meses em
170

Para uma leitura sobre esse percurso da viagem, de modo mais detido, ver a tese de doutorado de Joseph
Handerson (2015), a qual traz relatos detalhados. O que relato aqui é com base no depoimento, pois não realizei
pesquisa na região e nunca estive em Tabatinga, apenas em Manaus.
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Manaus e fui para Porto Velho. Então eu fui para São Paulo e fiquei até 2016
e depois disso eu voltei, passei por Porto Velho, Rio Branco e vim para os
Estados Unidos. Passei pelo Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica,
Nicarágua, Honduras, México e entrei nos Estados Unidos e agora estou aqui
(Wilfrid, entrevista por telefone, 25 de setembro de 2017)171.

Conheci Wilfrid no dia 16 de setembro de 2012, quando fui participar da segunda
reunião do grupo que estava discutindo a formação de uma associação. Ele era um dos membros
da Diretoria. Nesse dia, apenas nos cumprimentamos, entretanto, pelo fato de minha
intervenção com assessoria para legalização da associação e mediação para conseguir um local
para as reuniões semanais, tornamo-nos amigos e eu um membro da associação.
Wilfrid deixara uma companheira e filhos no Haiti e viera para o Brasil e, em Manaus,
passou a “viver junto” com uma brasileira, que ele conhecera numa fábrica onde trabalhava.
Ela engravidou e teve um filho e, quando ele ficou desempregado, mudaram-se para Porto
Velho. Ela não conseguiu emprego na cidade e ele, por ser um excelente profissional da
construção civil, pedreiro, logo começou a trabalhar, pois quando chegaram à cidade era o
contexto de superávit de ofertas de trabalho, devido ao fato de que as duas usinas hidrelétricas
absorveram a maior parte dos trabalhadores da cidade e havia um déficit de trabalhadores para
a realização de trabalhos no setor urbano.
Ao longo dos meses em Porto Velho, desentendimentos surgiram entre Wilfrid e
Antônia, sua esposa, e a principal razão para isso foram os conflitos relativos à lógica do
princípio da ajuda mútua ao qual ele devia atender. Antônia não entendia – ou entendia e não
aceitava – que o que Wilfrid fazia era uma obrigação familiar que ele tinha de cumprir e o que
ele fazia que a contrariava era o envio de remessas para a mãe e para a companheira e os filhos.
Na perspectiva de Antônia, a única obrigação que ele tinha era com a família que ele havia
construído com ela e não mais com aqueles que estavam no Haiti. Por duas vezes fui chamado
por ele para ir à sua casa, para conversar com Antônia e lhe explicar aquilo que Wilfrid chamou
de “modo de vida haitiano”. Numa das vezes a situação estava bastante tensa, pois ela o havia
ameaçado com uma faca e, então, ele me pediu um conselho de qual seria o melhor caminho
para a separação, pois não era seu desejo envolver-se com atos de violência e ser penalizado
pelas leis brasileiras, especialmente no tocante à convivência marital.

Pelo fato de eu ter feito a proposta “fale para mim a sua história de migração”, a resposta foi exatamente a
descrição breve de seus itinerários e lugares, algo que eu já conhecia. Costumo dizer que se se quiser saber algo
de uma pessoa haitiana, é preciso ser muito específico com a pergunta. As informações de Wilfrid foram por ele
autorizadas via áudio, com a pergunta feita em crioulo haitiano. A resposta foi: non, pa gen pwoblèm, ou kapab,
ou ka fè tout sa w vle fè. Não, não tem problema, você pode fazer tudo o que você quiser fazer.
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Expliquei-lhe, de modo breve, que o melhor caminho era um acordo e que,
inevitavelmente, ele seria responsável por ajudar financeiramente ao filho e Antônia, pois a
legislação era clara quanto a isso em relação, especialmente, a quem trabalha.

Figura 63: Fluxograma da itinerância de Wilfrid
Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração minha.

Wilfrid saiu do Brasil no mês de maio de 2016 e somente conseguiu chegar ao seu
destino quatro meses depois, em setembro. Nesse período, permaneceu algum tempo na região
fronteiriça da Costa Rica com a Nicarágua, trabalhando para um Coyote e esperando o momento
oportuno para seguir a viagem. Numa ligação telefônica, no dia 16 de outubro de 2018 – via
Watts App –, ele me relatou diversos acontecimentos que envolveram a sua viagem. A ligação
foi logo em seguida quando eu lhe enviei um documento contendo uma lista com mil nomes172
de haitianos, que havia sido publicada um dia antes. O que se iniciou como uma ligação
corriqueira, desenvolveu-se em uma extensa conversa sobre seu processo de mobilidade ao
longo de 38 minutos de conversa. Aquilo que eu queria saber em 2017 foi informado dessa vez,
de forma gratuita.
Tive a impressão que a conversa era um misto de confidencialidade e desabafo. O
motivo principal foi a morte de Jacques, primo de Wilfrid que conheci quando residiu em Porto
Velho. Conheci Jacques na AHPB (Association des Haitiens Progressiste au Brésil), da qual

Esta lista foi um “pedido coletivo de autorização de residência, feito pela Defensoria Pública da União (DPU),
por meio do Ofício nº 58/2018 – DPU 2CATDF/GABDRDH DF, assinada pelo Diretor do Departamento de
Migrações e publicada pelo Diário Oficial da União – Imprensa Nacional – em 15/10/2018, Seção 1, Página 35.
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Wilfrid também era membro. Em 2016 Jacques saiu do Brasil com a esposa, juntamente com
Wilfrid e outras pessoas, com o objetivo de irem para os Estados Unidos, mas acabou preso –
nos EUA – durante cinco meses e deportado para o Haiti, onde adoeceu e faleceu em setembro
de 2018. Wilfrid, desde o início da ligação, falou em português – misturado com espanhol – e
começou a contar como estava vivendo em Miami e como sua família está presente naquilo que
é denominado teoricamente como espaço social transnacional haitiano.
Você vê, eu não esqueço falar português. Porque aqui simepre trabajo com
brasileiros, vivo e converso com brasileiros. Estou aqui, em Miami, Flórida.
Já tem dois anos e quatro meses. Aqui eu já comprei carro, você viu a foto do
meu carro? Paguei seis mil dóla, carro aqui não tem muito valor, é muito caro
no Brasil, aqui não. Esse é o terceiro carro meu. Sabe, eu compro carro, roupa,
compro as coisas, porque não sei quando vou morrer; quando eu morrer vou
sozinho, não leva nada. Eu ajudo a família, meus filhos no Haiti, meu filho no
Brasil. Eu estou aqui, mas não quero ficar aqui, meu desejo é a França. Eu
tenho uma irmã aqui faz seis anos, em Miami, tem tia e tio no Canadá, tenho
irmão no Brasil, tem irmão no Chile, tem família na França. Eu quero a França,
não é aqui que quero (Wilfrid, entrevista por telefone, 16 de outubro de 2018).

Enquanto o sonho de alcançar um peyi blan como os Estados Unidos é perseguido por
muitos, o de Wilfrid é a França. Sua justificativa para isso é a língua, pois mesmo que ele fale
português, espanhol, o crioulo e já se comunica bem em inglês, o francês seria uma
familiaridade maior. Além, é claro, do glamour de viver em Paris, que é para onde ele deseja
migrar. Essa itinerância de Wilfrid por tantos países, os recursos utilizados nos trajetos e os
membros de sua família em diferentes lugares retratam um esboço ampliado do espaço social
transnacional haitiano e, ao mesmo tempo, mostra como o Brasil está vinculado como parte
dessa configuração e ampliou o espaço de atuação das redes migratórias haitianas.

4.9 – Consolidação do Brasil como uma base do ESTH
O Brasil se tornou uma base no espaço social transnacional haitiano. A entrada,
estabelecimento por meio do trabalho, estudos, moradia, religiosidade, por um lado, são
elementos estruturantes desse processo. Por outro lado, ao se estabelecerem, haitianos e
haitianas criaram um campo social no qual suas redes familiares ampliaram o alcance de
atuação e, com isso, interconectaram o Brasil com outros espaços nacionais. Dessa
interconexão, resulta a ampliação do espaço social transnacional haitiano. Ao longo de 8 (oito)
anos de práticas migratórias, as redes de mobilidade haitianas se tornaram o principal recurso
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nesse processo, especialmente aquelas já indicadas (família, amigos e raketè, na origem e
destino e família, amigos e de apoio no destino) na consecução do projeto migratório.
Essas redes já receberam atenção de pesquisadores sob diferentes abordagens mais
detalhados na sua organização (NIETO, 2014; HANDERSON, 2015; SILVA, 2017) ou aparece
menos detalhadas (COTINGUIBA, 2014; SILVA, 2014). Dentre os trabalhos que li sobre a
imigração haitiana para o Brasil, apenas um faz referência à vinculação do país com o processo
de ampliação do espaço social transnacional, o de Carlos Nieto. Devido ao fato de naquele
momento essa migração ser relativamente recente, entretanto, o autor não realizou uma análise
dessas redes migratórias no Brasil e, por isso, deixou apenas as pistas que indicavam naquele
momento o começo dessa ampliação.
Passados cinco anos, hoje podemos ter mais clareza de que essa ampliação ocorreu e
como isso se deu e quais recursos as redes haitianas utilizaram nesse processo. Carlos Nieto
explorou a noção de redes sociais no âmbito da migração haitiana para o Brasil em diálogo com
o transnacionalismo. Na sua visão, a população haitiana goza de uma experiência migratória e
isso lhe permite explorar novos lugares, como o caso do que estava acontecendo com o Brasil
naquele contexto. “Esta sociedad tendría un savoir faire migratoria que le permite ampliar las
redes de su espacio social transnacional. Estas redes están avanzando hacia Brasil y el resto del
subcontinente”. (Nieto, 2014, p. 11). Esse savoir faire haitiano em relação à migração é
resultado do longo processo histórico que já apontei e, não apenas isso, mas em meu ponto de
vista, assenta-se sobre as variáveis multifatoriais quais são estruturantes de suas práticas.
Nieto concluiu seu trabalho apontando para dois aspectos importantes, mesmo que sem
garantias empíricas à época, a de que “estamos asistiendo a la conformación de un nuevo
espacio social transnacional de la migración haitiana en Suramérica” (ibid. p. 97) e a de que “es
muy posible que la migración haitiana se expanda a otros países de Sudamérica. Hay evidencia
que demuestra que Chile puede ser un país interesante para la instalación de migrantes
haitianos.” (Nieto, 2014, p. 98). A aposta do autor estava correta e fundamentada sobre o que
ocorria no Brasil como um novo espaço, uma vez que aponta o Equador como um lugar de
passagem para fluxos ainda incertos para Argentina, Chile e Peru – sem se atentar muito para
o Suriname e as duas Guianas.
Num artigo mais recente, Handerson Joseph (2017) traça um panorama histórico da
“(e)migração internacional haitiana” e leva em consideração a historicidade da presença
haitiana nos espaços transnacionais e o caso brasileiro dessa mobilidade. Esse é um dos poucos
trabalhos escritos no Brasil quem têm apontado para a tese de que o país é um novo espaço
dessa migração.
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As configurações das mobilidades haitianas num plano global, à cuja
geografia, o Brasil se integrou com mais intensidade recentemente, permite
criticar etnograficamente as teorias migratórias que sustentavam a
unilateralidade dos fluxos migratórios entre os “polos do sul” (países pobres)
em direção aos “polos do norte” (países ricos, desenvolvidos) ou as relações
binárias instauradas, inicialmente, entre os países colonizados e os seus
antigos colonizadores (HANDERSON, 2018, p. 24).

Seguindo um raciocínio semelhante do ponto de vista da historicidade da migração
haitiana, ao longo da minha pesquisa de campo, os elementos que selecionei para argumentação
e análise que têm procurado oferecer explicações de como o Brasil foi interconectado com o
espaço social transnacional haitiano e o ampliou ao longo desses anos. Elementos há para
afirmarmos, também, que a América do Sul é uma macrorregião interconectada com ESTH e
que a cada dia se amplia.
Quando estivemos em Santiago do Chile, em janeiro de 2017, verificamos que o país já
havia se tornado um dos principais destinos – com dois fluxos principais, um direto do Haiti e
outro em conexão com o Brasil. Desde a segunda metade de 2014 já tínhamos conhecimento
de dois fluxos de saída de haitianos e haitianas do Brasil, um direção aos Estados Unidos e
Canadá e outro para o Chile – além da Guiana Francesa. Com promessas de empregabilidade
no Chile, muitos deixaram o Brasil e se dirigiram para lá, porém a realidade era diferente das
promessas. Realizamos encontros com pessoas para entrevistas, com associações e também
conversamos com outros que trabalhava, de modo informal, como vendedores ambulantes nas
ruas da capital chilena173. As barreiras alegadas eram o frio, o racismo e a dificuldade de
conseguirem documentos de permanência ou para poderem trabalhar.
A consolidação do Brasil como uma baz do espaço social transnacional haitiano é, dessa
forma, atravessada por acontecimentos que ligam o país a outros da América do Sul e de outras
partes do mundo por meio das redes migratórias haitianas. O que começou em 2010, com
grupos entrando no território brasileiro com a intensão de utilizá-lo como passagem para Guiana
Francesa se tornou, nos anos seguinte, o principal destino de dezenas de milhares de pessoas.
Por meio dessas milhares de pessoas que construíram no Brasil um campo social para si,
milhares de famílias foram vinculadas a esse novo espaço, de modo que as possibilidades de
seus membros migrarem se ampliaram. Aletranje para hèche lavi miyò e ser capaz de ede fanmi
agora conta, definitivamente, com um espaço ampliado. Do mesmo modo, as discussões
teórico-analíticas devem levar em conta esse conceito, de que não se trata tão somente de um

173

Vale ressaltar que a presença haitiana já era anterior quando do fluxo que começou a chegar no Brasil em 2010.
Sobre isso ver (Cosgaya, 2008) e sobre a questão do racismo ver (Pedemonte et. al., 2015).
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espaço transnacional haitiano, um transnacionalismo haitiano, mas de um espaço transnacional
haitiano ampliado.
Resultados e Considerações
Esta tese trilhou diferentes itinerários. Na prática, tornei-me um migrante itinerante ao
percorrer diferentes realidades sociais, segui fluxos migratórios formados por sujeitos, coletei
dados, estabeleci categorias, delimitei objeto de análise e, acima de tudo, conversei com
pessoas. Abstratamente segui outros itinerários da pesquisa, dialoguei com autores que na sua
maioria nunca os vi, mas discuti como se os conhecesse, concordei e discordei, recorri a
conceitos, categorias e teorias que foram de grande valia para a realização dessa tese. Escrevo
essas considerações com alguns sentimentos, quais sejam, 1) é chegada a hora de pôr um ponto
final no texto, 2) tenho de obedecer às regras acadêmicas e cumprir com o prazo estabelecido,
3) sinto que eu poderia ter explorado mais o assunto, 4) existe uma infinidade de temas que
podem ser discutidos, 5) o que fiz e aqui apresentei é o que considero como tarefa cumprida da
proposta iniciada em 2015, 6) o texto final que aqui apresento não é meu, é de todas as pessoas
que fazem parte da trajetória desta tese.
Qual o resultado desse estudo? O Brasil é hoje uma baz para as redes migratórias
haitianas. Sua inserção como lugar para essas redes ampliou o espaço social transnacional
haitiano e interconectou o país com outras realidades sociais dessa mobilidade. Com o Brasil
como fator de ampliação do espaço de circulação, as redes migratórias interconectaram países
da América do Sul, de modo que o subcontinente é, também, uma macrorrealidade social dessa
mobilidade. Os trabalhos já realizados sobre a imigração haitiana para o Brasil apontaram para
o processo de ampliação do espaço social transnacional, contudo, a contribuição dessa tese
nesse âmbito foi mostrar como essa ampliação se deu e quais recursos e estratégias foram
utilizadas pelas redes migratórias. Não é um processo encerrado, pelo contrário, a vivacidade
da mobilidade indica que se trata de uma realidade em curso, flexível e multivariada.
O indivíduo migra, porém sempre vinculado e amparado pela família e sua mobilidade
é em prol do benefício da família. A família é condição estruturante da migração haitiana. Suas
redes originárias no Haiti e instaladas em diferentes realidades sociais são o aporte material e
social dos migrantes. Aletranje ou ir para o estrangeiro, é sinônimo de migrar e quando alguém
aletranje o faz para chèche lavi miyò para si e, principalmente, para a família. Aletranje chèche
lavi miyò para ede fanmi. Migra-se para buscar uma vida melhor e poder ajudar à família. A
família, enquanto instituição e unidade social, é a base de refúgio e de ajuda mútua desde o
contexto da independência, pois a formação da família ampliada é um dos recursos para
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assegurar a sobrevivência dos seus membros, seja no espaço interno do Haiti quanto na
mobilidade e pelo espaço transnacional.
A migração é condição estruturante da sociedade haitiana. Enquanto, por um lado, o
sujeito migrante parte para encontrar meios de assegurar a sobrevivência e o bem-estar da
família, por outro lado, a migração, enquanto prática social, tornou-se um empreendimento
coletivo e influencia todos os setores da vida social haitiana que, ao invés de desorganizar a
sociedade, opera como elemento que organiza as relações sociais. Essa condição estruturante
que a migração tem para a sociedade reflete-se nas de interdependência presentes na vida diária
das pessoas. O quantitativo de pessoas vivendo aletranje, o fluxo dos envios diários de
remessas, o impacto sobre a economia, a noção de dyaspora e a expectativa de valores, a
cosmovisão da migração e sua influência sobre as expectativas e projetos de vida desde a
infância, a segurança alimentar, o suporte para a educação de crianças e jovens são elementos
constitutivos dessa condição estruturante que a migração tem sobre a sociedade.
Os fatores internos do Haiti não podem e não devem ser considerados isoladamente para
compreender a migração. Este trabalho procurou apresentar, também, um quadro geral de
elementos externos que ajudam a compreender essa mobilidade. Procurei demonstrar e
argumentar que é necessário levar em consideração o processo histórico da formação do Haiti
e sua relação com o Ocidente. O lugar que a colônia de Saint-Domingue representou para a
França foi o de a colônia mais próspera, entretanto a revolução haitiana, a conquista da
liberdade e o período pós-colonial conduziram a jovem nação haitiana a um processo de
retaliações. As instabilidades políticas provocadas por conflitos de interesses internos, o
pagamento de uma dívida impagável, as invasões e intervenções internacionais exerceram e
ainda exercem grande influência sobre o Haiti do passado e do presente.
O século XX, marcado pelas interferências externas, como a invasão estadunidense
entre 1915 e 1934 e com o recrutamento de milhares de trabalhadores haitianos para outras ilhas
do Caribe, instauraram uma prática de movimentos de emigração. Variáveis multifatoriais
formam, assim, um conjunto de influências sobre a emigração haitiana ao longo do século XX,
que levou aletranje, oficialmente, mais de 1,4 milhão de pessoas.
Somando-se a isso, outras variáveis devem ser consideradas, pois se o processo histórico
contribuiu para a formação de uma cosmovisão migrante, um ethos, a instabilidade política, os
acontecimentos de ordem da natureza e a debilidade econômica do Haiti contribuíram e ainda
contribuem, profundamente, para classificar o país como um lugar de emigração. Tudo, somado
aos fatores de ordem estrutural e de reestruturação do capital internacional proporcionaram
condições para que centenas de milhares de haitianos buscassem outras regiões do mundo para
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se estabelecerem. Com isso, criou-se uma rede de conexões familiares estabelecidas no que
hoje chamamos espaço social transnacional haitiano.
Nesse espaço social transnacional haitiano, o Brasil passou a ocupar um lugar
importante na cosmovisão da migração haitiana. Esse lugar não se deve apenas ao fanatismo
pelo futebol brasileiro – fanatik malad –, mas pela inserção do país no conjunto dos países onde
as redes familiares estão estabelecidas. Essa inserção do Brasil faz do país uma baz nesse espaço
social transnacional da mobilidade haitiana, agora ampliada.
O que esse estudo procurou argumentar é que a migração haitiana é marcada por uma
característica quádrupla. Primeiramente é um projeto familiar, pois envolve não apenas quem
migra, mas também todos os membros da família – família estendida – na origem e no espaço
social transnacional. A família é, portanto, uma instituição central no processo da mobilidade
de homens e mulheres, de modo que a decisão de migrar é, sobremaneira, determinada ou
profundamente influenciada não por quem migra, mas pela família. A segunda característica é
a de que a família é estruturante da mobilidade, pois o principal motivo da mobilidade é ajudar
– ede – a família. Terceiro, a migração é um elemento estruturante da sociedade haitiana.
Quarto, o Brasil se tornou – é – uma parte constitutiva e ampliou espaço social transnacional
haitiano.
Assim, não se pode falar da migração de haitianos e haitianas sem se considerar um
conjunto formado por diferentes variáveis. Essas variáveis operam numa lógica
multidimensional e têm influenciado e influencia os sujeitos de diferentes grupos ao longo do
tempo, das gerações e de gênero. Criou-se um conjunto de relações sociais de interdependência
na migração que envolve quem migra, seus familiares, o Estado de origem, os Estados onde se
encontram, as sociedades de origem, passagem e destino, além de um conjunto de pessoas que
se liga a essa mobilidade em diferentes lugares e escalas. Concluo minhas reflexões com a
seguinte perspectiva: não há uma migração, mas migrações haitianas ao longo da história,
formadas por homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e anciãos que têm nos mostrado que
as fronteiras são construtos debaixo de interesses políticos, sociais e econômicos. O crime não
está em violar leis ao pisar em determinadas partes do planeta Terra, mas reside nas condições
que impelem as pessoas a sairem os lugares onde nascem.
Por fim, acredito que este trabalho abre a possibilidades de pesquisas sobre temas que
não discuti. Diferentes abordagens podem ser estudadas, como apontei em algumas notas de
rodapé, tais como os casamentos e a morte na migração, como as tradições haitianas são
vivenciadas em relação às realidades socioculturais no ESTH, o aspecto simbólico e outras
tensões que esse processo de mobilidade move para dentro do Haiti, a previsão da perda dos
237

direitos políticos ao se naturalizarem em outro país, a passagem da categoria de dyaspora e
“saída” do “status” de pertencimento, os rearranjos familiares etc. Enfim, há uma gama de
possibilidades que podem ser analisadas e elas indicam algumas limitações dessa tese. O que
busquei foi a realização de um estudo para mostrar o processo de ampliação do ESTH com a
inserção do Brasil nessa realidade social e como as famílias dispõem de estratégias para
lograrem êxito nesse processo.
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ANEXOS
Anexo 1: Parecer consubstanciado do CEP
Nota do autor
Os dados deste anexo apresentados foram retirados do documento (de 3 páginas) do Parecer
Consubstanciado do Conselho de Ética e Pesquisa, da Universidade Federal de Rondônia, cujo
projeto original foi submetido via Plataforma Brasil. A verificação pode ser realizada por meio
do endereço da Plataforma Brasil em http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf,
clicar na aba Buscar Pesquisas Aprovadas. Em seguida, preencha o campo Pesquisador
Principal com o nome do autor e clique em Buscar Projeto de Pesquisa.
Dados do Parecer
Instituição Proponente: Universidade Federal do Brasil – UNIR
Autor: Geraldo Castro Cotinguiba
Título da Pesquisa (submetido): Mobilidade haitiana para o Brasil e suas redes familiares –
circulação de pessoas, coisas e sentidos no espaço
CAEE – Número do Protocolo do Projeto na Plataforma Brasil: 53016815.7.0000.5300
Número do Parecer Consubstanciado do CEP: 1.428.667
Situação do Parecer CEP: Aprovado
Data da Aprovação: 29/02/2016
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (versão em português)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPesq
Tel.: (69) 2182-2172 (69) 2182-2214

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Título do estudo: Mobilidade haitiana para o Brasil e suas redes familiares - circulação de pessoas,
coisas e sentidos no espaço.
Pesquisador responsável: Geraldo Castro Cotinguiba
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Rondônia – Doutorado em Desenvolvimento
Regional e Meio Ambiente
Telefone para contato: 69-8108-4246 ou gcotinguiba@gmail.com
Local da coleta de dados: Brasil
Prezado(a) Senhor(a):
Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário ou gravadas em áudio
de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder às
perguntas, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste
documento. O pesquisador deverá responder todas as suas dúvidas antes de você se decidir a participar.
Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade
e sem perder os benefícios aos quais tenha direito.
Objetivo do estudo: Analisar qual a importância das redes familiares haitianas no processo de
mobilidade transnacional para o Brasil entre 2010 e 2017 e refletir sobre esta imigração para a cidade
de Porto Velho, com ênfase sobre a dinâmica das redes familiares e seu sistema de obrigações morais
que denomino sistema de ajuda mútua e, ao mesmo tempo, refletir sobre a relação dessa imigração
como fenômeno internacional, nacional, regional e local.
Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá no preenchimento de um questionário,
gravação de áudio, filmagem ou captação de imagem, ou perguntas verbais. Você deve ser informado(a)
pelo pesquisador. Pedimos sua autorização para observação e registro.
Benefícios. A pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto para você.
Riscos. O preenchimento do questionário ou a resposta das perguntas não representará qualquer risco
de ordem física ou psicológica para você.
Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelo pesquisador
responsável, sob pena da lei se violada. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum
momento (anonimato), mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer
forma.
Ciente
e
de
acordo
com
o
que
foi
anteriormente
exposto,
eu
____________________________________________, estou de acordo em participar desta pesquisa,
assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.
Porto Velho ____, de _____________ de 20___
__________________________________________________
Assinatura do participante
___________________________________________________
Pesquisador responsável
249

ANEXO 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (versão em crioulo haitiano)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPesq
Tel.: (69) 2182-2172 (69) 2182-2214

Deklarasyon sou Konsantman Gratis epi ki Klè
Tit nan etid: Mobilite Ayisyen pou Brezil ak rezo fanmi li yo – mouvman moun nan, bagay yo ak
siyifikasyon nan espas.
Chèchè yo ki responsab yo: Geraldo Castro Cotinguiba.
Enstitisyon / Depatman: Inivèsite Federal de Gouvenman nan Rondonia – Dòktora nan Devlòpman
Rejyonal yo ak Anviwònman.
Kontakte nimewo telefòn: 69-98108-4246.
Kote koleksyon enfòmasyon yo: Vil la Porto Velho, Rondonia.
Chè Seyè a (Madanm a):
Mwen envite w pou reponn kesyon yo nan kesyonè sa a pou konplètman volontè. Anvan dakò
w patisipe nan sondaj sa a epi reponn kesyonè sa a, li se enpòtan anpil pou ou konprann enfòmasyon an
ak enstriksyon ki nan dokiman sa. Chèchè yo ta dwe reponn tout kesyon ou anvan ou deside patisipe.
Ou gen dwa pou retire li nan k ap patisipe nan rechèch la a nenpòt ki lè san yo pa penalite ak san yo pa
pèdi benefis ou yo ki ou gen dwa.
Vize nan etid la: Analize ki enpotans ki genyen rezo fanmi Ayisyen yo nan pwosesis migratwa
transnasyonal pou peyi Brezil la ant 2010 ak 2017 epi reflechi sou migrasyon sa a pou lavil PòtoVèlyo, konsantre sou dinamik rezo fanmi yo ak sistèm nan obligasyon moral nan asistans mityèl
epi, nam menm tan, reflechi sou relasyon ant migrasyon sa a tankou yon fenomèn entenasyonal,
nasyonal, rejional epi lokal.
Pwosedi. Patisipasyon’w nan rechèch sa a gen ladan sèlman nan ranpli kesyonè sa a, epi filme, fè foto
yo, si nesesè eipi kesyon m’ap mande’w repons. Mwen mande’w pèmisyon pou’m ka gade epi anrejistre.
Benefis. Sa a rechèch pral pote plis konesans sou sijè a san yo pa benefis dirèk nan ou.
Risk. Kesyonè a pa reprezante okenn risk pou yo fizik oswa sikolojik pou ou.
Konfidansyalite. Enfòmasyon yo bay la pa w ap gen lavi prive w garanti pa chèchè yo ki responsab.
Sijè yo rechèch pa pral idantifye nan nenpòt ki lè, menm lè rezilta yo nan rechèch sa a ap pibliye nan
nenpòt ki fòm.
Mwen konprann epi mwen dakò ak sa ki te eksplike pi wo a, mwen
_____________________________________, dakò yo patisipe nan rechèch sa a pa siyen fòm
konsantman sa a nan de fason, ap resevwa posesyon youn nan yo.
Porto Velho____ nan mwa _____________ nan 20_____
__________________________________________________
Siyati patisipan nan
______________________________________________
Chèchè Prensipal
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