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RESUMO 
 

 

O fenômeno da migração é antigo na história humana. Entre os séculos XVI e XIX, com o 

processo de formação do capitalismo, a colonização europeia em todos os continentes 

intensificou essa dinâmica e milhões de pessoas passaram a viver em outras regiões do 

mundo. O Brasil encontra-se inscrito nesse contexto e registra em sua história, dentre tantos 

aspectos, os movimentos migratórios, de recepção de imigrantes e as migrações internas, no 

passado e no presente.  Desde 2010, o Brasil se tornou o destino dos primeiros haitianos e, a 

partir de 2011, o principal fluxo de entrada se deu pela região norte do país, em dois lugares 

de tríplice fronteira, Brasil-Peru-Colômbia, pela cidade de Tabatinga, no estado do Amazonas 

e em outro ponto, Brasil-Bolívia-Peru, pelas cidades de Assis Brasil e Brasileia. O presente 

trabalho é fruto de uma pesquisa que se iniciou em 2011 e tem como objetivo geral discutir o 

fenômeno das migrações e sua relação com o trabalho. O objetivo específico é analisar a 

migração haitiana para o Brasil entre 2011 e 2013 e refletir sobre a relação existente entre 

esse processo migratório e o trabalho enquanto uma constante da expansão capitalista e 

pensar, ao mesmo tempo, a questão da inserção social.  Nossa pesquisa se realizou por meio 

de uma etnografia, com observação participante, tendo como locus a cidade de Porto Velho, 

capital do estado de Rondônia, na Amazônia Ocidental, de maneira interdisciplinar entre 

história, sociologia e antropologia. 
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REZIME 

 

 

Fenomèn migrasyon se yon bagay ansyen nan istwa imen. Ant sèzyèm ak diznevyèm syèk, 

pwosesis fòmasyon kapitalism, kolonizasyon Ewopeyen yo nan tout kontinan yo entansifye 

dinamik sa a epi te genyen milyon moun ki tap viv nan lòt rejyon yo nan mond lan. Nan 

kontèks sa a, Brezil anrejistre‘l nan istwa li, nan tout aspè yo, mouvman migratwa yo, 

resepsyon imigran epi migrasyon entèn nan pase ak nan prezan. Depi 2010, Brezil tounen yon 

desten pou Ayisyen, men apati 2011, lye prensipal Ayisyen yo antre nan Brezil se nan rejyon 

nò peyi a, nan de kote, men nan twa fwontyè, Brezil-Pewou-Kolonbi, nan vil Tabatinga nan 

depatman Amazonas ak yon lòt pwen, Brezil-Bolivi-Pewou, nan de vil Asis Brezil ak 

Brazileya. Travay sa a se yon rezilta nan yon rechèch ki te kòmanse 2011 ki gen kòm objektif 

prensipal diskite sou fenomèn migrasyon ak relasyon nan travay. Objektif espesifik etid sa a, 

se analize imigrasyon Ayisyènn pou Brezil nan ane 2011 ak 2013 epi reflechi sou relasyon ki 

egziste ant pwosesis migratwa sa a ak travay nan ekspansyon kapitalis, epi panse an menm tan 

sou kesyon ensèsyon sosyal. Rechèch sa a nou te realize‘l atravè yon ètnografi avèk 

obsèvasyon patisipan nan vil Pòto Vèlyo, chèf lye depatman Wondonya nan Amazonya 

Oksidantal, nan yon fason entèdisipline ant istwa, sosyoloji ak antwopoloji. 

 

 

Mo kle: Ayisyen yo, Brezil, migrasyon, travay, ensèsyon sosyal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

 
 

Le phénomène de la migration dans l'histoire humaine est ancienne. Entre le XVIe et le XIXe 

siècles, le processus de formation du capitalisme, la colonisation européenne sur tous les 

continents intensifie cette dynamique et des millions de personnes vivent dans d'autres régions 

du monde. Le Brésil est inscrit sur ce contexte de son histoire et de dossiers, parmi lesquels, 

les mouvements migratoires, l'accueil des immigrants et de la migration interne dans le passé 

et le présent. Depuis 2010, le Brésil est devenu la cible de les premiers haïtiens et, à partir de 

2011, l'afflux principal est dû au nord du pays, à deux endroits à la triple frontière, Brésil-

Pérou-Colombie, la ville de Tabatinga, departement d'Amazonas et à un autre point, Brésil-

Bolivie-Pérou, les villes de Assis Brésil et Brasileia. Ce travail est le résultat d'une recherche 

qui a commencé en 2011 et a pour objectif principal de discuter le phénomène de la migration 

et sa relation au travail. L'objectif spécifique est d'analyser la migration haïtienne au Brésil 

entre 2011 et 2013 et de réfléchir sur la relation entre ce processus migratoire et travailler 

comme une constante de l'expansion capitaliste et penser en même temps, la question de 

l'insersion sociale. Notre recherche a été réalisée grâce à une ethnographie de l'observation 

participante, avec la ville de locus de Porto Velho, capitale de departement de Rondonia, en 

Amazonie occidentale, de manière interdisciplinaire de l'histoire, de la sociologie et de 

l'anthropologie. 

 

 

Mots-clés: Haïtien, le Brésil, la migration, le travail, l'insertion sociale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The phenomenon of migration in human history is ancient. Between the sixteenth and 

nineteenth centuries, with the process of formation of capitalism, European colonization on all 

continents intensified this dynamic and millions of people were displaced to live in other 

regions of the world. Brazil is registered with that context in its history and records, among 

many aspects, migratory movements, the reception of immigrants – host – and internal 

migration, in the past and present. Since 2010, Brazil became the target of the first Haitian 

and, from 2011, the main inflow was due by north of the country, in two places at the triple 

border, Brazil-Peru-Colombia, at the city of Tabatinga, in state of Amazonas and at another 

point, Brazil-Bolivia-Peru, by the towns of Assis Brazil and Brasileia. This work is the result 

of a search that began in 2011 and has as main objective to discuss the phenomenon of 

migration and its relationship with labor. The specific objective is to analyze the Haitian 

migration to Brazil between 2011 - 2013 and reflect on the relationship between this 

migratory process and labor as a constant of capitalist expansion and think at the same time, 

the issue of social insertion. Our research was carried out through an ethnography with 

participant observation, with locus the city of Porto Velho, capital of Rondonia state, in the 

western Amazon, in an interdisciplinary way of history, sociology and anthropology. 

 

 

Keywords: Haitians, Brazil, migration, labor, social insertion. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 
 
 

El fenómeno de la migración en la historia humana es muy antiguo. Entre los siglos XVI y 

XIX, con el proceso de formación del capitalismo, de la colonización europea en todos los 

continentes se intensificó esta dinámica y millones de personas pasaron a vivir en otras 

regiones del mundo. El Brasil se encuentra inscripto en ese contexto y ha registrado en su 

historia, entre muchos aspectos, los movimientos migratorios, la acogida de los inmigrantes y 

la migración interna, en el pasado y lo presente. Desde 2010, Brasil se convirtió en el rumbo 

de los primeros haitianos y, desde 2011, la entrada principal se debió al norte del país, en dos 

sitios a la triple frontera, Brasil-Perú-Colombia, en la ciudad de Tabatinga, en estado de 

Amazonas y en otro punto, Brasil-Bolivia-Perú, por las ciudades de Assis Brasil y Brasileia. 

Este trabajo es el resultado de una búsqueda que se inició en 2011 y tiene como principal 

objetivo discutir el fenómeno de la migración y su relación con el trabajo. El objetivo 

específico es el de analizar la migración haitiana hacia Brasil entre 2011 y 2013, y reflexionar 

sobre la relación entre este proceso migratorio y el trabajo como una constante de la 

expansión capitalista y pensar al mismo tiempo, el tema de la inclusión social. Nuestra 

investigación se llevó a cabo a través de una etnografía con la observación participante, tiendo 

como locus la ciudad de Porto Velho, capital del estado de Rondonia, en la Amazonía 

occidental, en forma interdisciplinaria de la historia, la sociología y la antropología.  

 

 

Palabras clave: Los haitianos, Brasil, la migración, el trabajo, la inserción social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Haiti não foi o primeiro Estado americano 

independente, mas foi o primeiro a afirmar a 

liberdade civil de todos os habitantes 

(BLACKBURN, 2002, 278-9). 

 

 

A entrada de haitianos no Brasil se tornou elemento central das discussões sobre o 

tema da imigração para o país. Desde o início da segunda metade do século XX, com o 

encerramento massivo da entrada de europeus, o assunto não recebia destaque. O que se 

discutia, no final daquele século, era a emigração de brasileiros para países como Japão, 

Estados Unidos, Itália, Espanha e Portugal, predominantemente. Isso não quer dizer que não 

houve imigração para o Brasil, pelo contrário, o fluxo dessa natureza foi alimentado por 

nacionais dos países vizinhos, como Bolívia e Peru. O que chamou atenção em relação aos 

haitianos foi o fato de ser o primeiro movimento migratório desse país caribenho para o 

Brasil, somando-se a isso o fato de estar circunscrito a um momento de catástrofe pelo qual o 

Haiti passou em 2010, quando um terremoto provocou perdas humanas e danos materiais na 

capital do país, Porto Príncipe. 

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

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

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

Entrando pela região Norte do país, pelos estados do Acre e Amazonas, as primeiras cidades a 

receber os primeiros haitianos no que diz respeito a trabalho e moradia foram Porto Velho, 

capital de Rondônia e Manaus, capital amazonense. Essas duas cidades se tornaram local de 

destino de milhares de haitianos, fosse para permanecer por tempo indefinido, por curto 

tempo ou como rota de passagem para outras cidades do país, nas regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul. Diante desses acontecimentos, demos início a uma pesquisa com a intenção de 

encontrarmos explicações satisfatórias, para esse fluxo migratório. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo geral entender o recente fluxo 

migratório de haitianos para o Brasil e sua relação com o processo de acumulação capitalista1. 

O lugar privilegiado de nossa pesquisa foi a cidade de Porto Velho, no entanto foi necessário 

nos deslocarmos para outras localidades – como, por exemplo, Brasileia, no estado do Acre – 

a fim de obtermos uma visão mais ampla dos acontecimentos. 

                                                           
1
 Optamos por trabalhar com o conceito de acumulação capitalista a partir de Karl Marx, enfocando a influência 

do capital sobre os processos migratórios. Não ignoramos os demais aspectos envolvidos da migração. 
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Para isso, a organização das ideias foi pensada e estruturada de maneira que as partes 

do trabalho apresente um quadro geral e, ao mesmo tempo, dialoguem com os dois objetos em 

comum, a migração e o trabalho. 

A primeira seção, Da pesquisa: teorias, campo e contexto tem como objetivo tratar a 

pesquisa sob um enfoque geral, apresentando o contexto do campo e a maneira como nele 

entramos, os principais lugares em que os dados da pesquisa foram coletados, os 

interlocutores2 dos nossos diálogos e os sujeitos de nossas observações. Nesta seção, 

apresentamos, também, os nossos principais teóricos – de matriz antropológica – que nos dão 

suporte para pensarmos e discutirmos a pesquisa de campo. 

 A seção dois, Acumulação capitalista e migrações, tem como objetivo traçar um 

levantamento histórico e sociológico da relação existente entre as migrações e a categoria 

trabalho, dividindo-o em três tópicos. No primeiro tópico contemplamos o contexto histórico 

e apresentamos uma leitura de alguns clássicos da sociologia, com o objetivo de encontrar 

uma relação entre as migrações e a formação e expansão do capitalismo. Para o segundo, 

fizemos um levantamento histórico sobre estudos migratórios e demonstramos como, ao 

longo da história, as migrações contribuíram para a formação das cidades industriais e sua 

relação com o trabalho. A reflexão que fazemos nessa seção é a de que existe uma constante 

histórica entre migração, trabalho, capital e urbanização. O motivo para isso é que nossa 

pesquisa se desenvolve no meio urbano e consideramos a migração haitiana como parte desse 

mesmo processo. 

Para a terceira seção, cujo título é O Brasil e as migrações, apresentamos uma 

discussão geral sobre diferentes fluxos migratórios na formação do Brasil. A seção está 

dividida em três tópicos e as abordagens são sobre as imigrações, traçando um panorama 

histórico de diferentes movimentos imigratórios entre os séculos XIX e XX. No segundo, 

contextualizamos as migrações internas, especialmente em relação aos nordestinos, a partir do 

século XIX para a Amazônia e, no século seguinte, para a região sudeste com a expansão 

urbana e industrial. No último abordamos as migrações no processo de colonização do estado 

de Rondônia como um movimento que apresenta uma dinâmica ativa. 

A quarta seção, Haiti: história, identidade e emigração está dividida em cinco tópicos. 

O objetivo geral é situar a migração haitiana no tempo e no espaço e, a partir disso, traçarmos 

um panorama geral sobre fluxo migratório de parte desse povo para o Brasil entre 2010 e 

2013 e, mais especificamente, a cidade de Porto Velho. No primeiro tópico, a reflexão é sobre 

                                                           
2
 Utilizaremos a categoria interlocutores porque consideramos os haitianos que participaram desta pesquisa 

como sujeitos de diálogo e não como seres a serem descritos. 
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aspectos históricos do Haiti e elementos identitários de seu povo; no segundo traçamos um 

levantamento sobre a migração haitiana nas últimas décadas, no terceiro a discussão é sobre 

esse fluxo migratório para o Brasil e, no quarto e quinto tópicos discutimos a rota e seu 

contexto marcado pelo pagamento aos ―coiotes‖, a violência no trajeto e as dificuldades 

enfrentadas ao longo do caminho, que tem na fronteira seu rito de passagem, além da 

recepção do Estado. 

A quinta e última seção, A migração haitiana para porto velho – 2011 – 2013, tem 

como objetivo expor os dados da pesquisa de campo e refletir sobre a relação entre a 

imigração haitiana e o trabalho, além de uma reflexão sobre a inserção social desses 

imigrantes na cidade.  Dividido em três tópicos, essa seção aborda o fluxo migratório haitiano 

para a cidade de Porto Velho, o lazer e o trabalho. Num panorama geral, o objetivo dessa 

seção é discutir a presença dos haitianos em Porto Velho a partir da pesquisa de campo em 

diálogo com a noção de trabalho processo de inserção social3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 A inserção social que tratamos aqui não é um processo totalizante. Utilizamos esse termo por conveniência. 

Seria, talvez, mais sensato falarmos de ―inserção social segmentada‖ na cidade de Porto Velho, pois 

consideramos que os haitianos não se inserem em todos os ambientes sociais, mas apenas em alguns. 
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SEÇÃO 1: DA PESQUISA: TEORIAS, CAMPO E CONTEXTO 

 

 
A despeito de tudo o que possam ter-lhe dito sobre o 

trabalho de campo, a despeito de todas as descrições de 

outras culturas e de experiências de outros 

pesquisadores que ele possa ter lido, o antropólogo que 

chega pela primeira vez em campo tende a sentir-se 

solitário e desamparado. Ele pode ou não saber algo 

sobre as pessoas que veio estudar, pode até ser capaz de 

falar sua língua, mas permanece o fato de que como 

pessoa ele tem de começar do zero. (WAGNER, 2010, 

p. 31). 

 

 

1.1 – Diálogo com a teoria enquanto ritual preparatório para o campo 

 

Entrar em campo não é, definitivamente, uma tarefa fácil para pesquisadores da área 

das Ciências Humanas. Numa perspectiva antropológica, tradicionalmente essa abordagem 

está associada ao pesquisador que deixa o conforto da cidade, de seu lar, da vida acadêmica e 

parte para um lugar desconhecido para um convívio por um período de meses ou de uns 

poucos anos. Uma vez no campo, o pesquisador é convocado a exercitar a alteridade, mudar 

seu olhar em relação à realidade, aprender a língua – se for o caso, gírias ou vocabulário –, os 

costumes, alimentar-se com as pessoas e participar do convívio social, de rituais, se deseja ser 

aceito e obter sucesso na empreitada. Essa é uma regra de ouro em pesquisas etnográficas. O 

alerta de Wagner (2010) não foi em vão, pois tivemos, literalmente, ―de começar do zero‖ em 

relação aos haitianos. A nossa única vantagem era estar familiarizado com a teoria 

antropológica que nos habilitava, em certa medida, a realizar uma etnografia, não da maneira 

clássica e em uma terra longínqua entre um povo com organização social tribal, mas em 

contexto urbano e perto de casa. 

Foi preciso, entretanto, partir da antropologia clássica. Assim, no plano metodológico 

buscamos empregar a recurso da etnografia, isto é, a pesquisa de campo como trabalho junto 

aos haitianos ao longo de quase três anos, no sentido de efetuarmos um ―mergulho cultural‖ e, 

assim, termos melhor entendimento da visão de mundo das pessoas com as quais nossa 

pesquisa se desenvolveu neste período4. Dessa forma, recorremos a esse método por meio de 

                                                           
4
 Ao longo deste trabalho, faremos uso da palavra cultura como sinônimo de modo de vida, visão ou 

compreensão de mundo. Dada a pulverização desse conceito, recorreremos a ele com moderação. Dessa forma, 

tomamos a concepção de Adam Kuper (2002), que considera que a ―cultura não é uma questão de raça, ela é 

aprendida e não transmitida por genes (p. 288)‖. Nesse sentido, o conceito deve ser relativizado quando nos 

referimos aos haitianos como uma categoria, pois no interior do grupo há diferenças de gênero, classe, origens 

regionais, linguísticas, dentre outros aspectos. 
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um clássico da antropologia, Malinowski (1978). No trabalho inaugural do método 

etnográfico, ou a sua sistematização, para a antropologia, Malinowski é categórico. 

 

Na etnografia, é frequentemente imensa a distância entre a apresentação final 

dos resultados da pesquisa e o material bruto das informações coletadas pelo 

pesquisador através de suas próprias observações, das asserções dos nativos, 

do caleidoscópio da vida tribal. O etnógrafo tem que percorrer esta distância 

ao longo dos anos laboriosos que transcorrem desde o momento em que pela 

primeira vez pisa numa praia nativa e faz as primeiras tentativas no sentido 

de comunicar-se com os habitantes da região, até à fase final dos seus 

estudos, quando redige a versão definitiva dos resultados obtidos. Uma breve 

apresentação acerca das tribulações de um etnógrafo – as mesmas por que 

passei – pode trazer mais luz à questão que qualquer argumentação muito 

longa e abstrata (MALINOWSKI, 1978, p. 19). 

 

 

 A sua mensagem, no final dessa citação, enaltecendo a experiência de campo e a 

vivência prolongada junto a um povo, se dirige a uma geração de intelectuais denominada 

chair arm – conhecida no Brasil como pesquisadores de gabinete. Assim, o resultado do 

trabalho que vem a público é uma versão lapidada e organizada de um conjunto imenso de 

dados observados, vivenciados, coletados e, por isso, apresenta uma distância entre o que o 

pesquisador viu, ouviu e sentiu e o que o público toma conhecimento. No nosso caso, a 

regularidade que mantivemos ao longo desse tempo de quase três anos de labor com os 

haitianos proporcionou-nos um conhecimento de muitos aspectos de sua organização social, 

com seus códigos, símbolos e signos compartilhados e compreendidos por aqueles que sabem 

interpretá-los. 

 Nas palavras de Malinoswski (1978), o nosso pisar ―numa praia nativa‖ representou a 

nossa ida ao campo, a nossa aproximação e contato no corpo a corpo e estabelecermos, aos 

poucos, uma comunicação que, inicialmente, foi marcada por um ambiente de apreensão de 

ambas as partes e que sabíamos, numa relação de poder desigual. Do nosso lado, éramos o 

nativo às avessas, do outro, os haitianos como estrangeiros. Nós, como o nativo, gozávamos 

de um lugar de poder por ―conhecer‖ o funcionamento de nossa sociedade. Os haitianos, por 

sua vez, usufruíam de dois poderes, o silêncio ou a evasão de algumas conversas e proteção 

do próprio grupo por meio da língua.  

A guinada no olhar para a pesquisa de campo foi dada a partir das primeiras décadas 

do século XX e fez com que a cidade se tornasse, também, um locus de reflexão para as 

pesquisas etnográficas, o que veio a ser conhecido como antropologia urbana. Nesse contexto, 

uma dicotomia foi estabelecida e as sociedades passaram a ser classificadas não mais com a 

dicotomia selvagens e civilizados, mas como simples – tribais, com poucos habitantes, como 
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grupos ameríndios ou africanos – e complexas, marcadamente com um grande número de 

pessoas e em contextos urbano e industrial. 

 

 

Uma das críticas feita com muita freqüência a antropólogos que estudaram 

as sociedades simples é a de que suas pesquisas são extremamente 

descritivas e pouco preocupadas em relacionar os fenômenos da mesma 

natureza que ocorrem em sociedades complexas. A antropologia se 

preocupava com os ―outros‖ e estes muitas vezes eram percebidos como 

longínquos e até bizarros (OLIVEN, p.1992, 9). 

 

 

 Essa crítica, dirigida a uma geração de antropólogos e à antropologia descritiva, em 

certa medida etnocêntrica, fez com que os antropólogos repensassem suas práticas de pesquisa 

e voltassem o olhar, primeiramente, para a relação entre as metrópoles e as colônias e as 

consequências advindas dessa relação, especialmente sobre a presença do colonizador frente 

às ditas sociedades simples. Em meio a esse contexto, desenvolveu-se o que veio a se 

constituir como antropologia urbana, isto é, a utilização de técnicas de pesquisa da 

antropologia dita clássica, transpostas para o contexto da cidade. A tradição dos estudos sobre 

a cidade está relacionada, nesse sentido, à Escola de Chicago5, predominantemente de cunho 

sociológico e investida de técnicas de pesquisa etnográfica. 

 No nosso caso, a pesquisa se desenvolveu totalmente no contexto urbano. Na condição 

de imigrantes, os sujeitos de nossa pesquisa, os haitianos, contribuíram para a subversão da 

ordem da pesquisa clássica. Não tivemos que nos deslocar para outro país, continente, tribo ou 

aldeia, mas tivemos que desenvolver nossa pesquisa em um contexto no qual estamos 

inseridos e somos, ao nosso tempo, o nativo.  

Assim, num processo dialógico, enquanto buscamos juntar as peças para aprender a 

língua dos nossos interlocutores, o mesmo acontecia do outro lado, os haitianos aprendiam a 

língua portuguesa. Esse fato, dadas as proporções, ficaram evidentes em uma palestra para 

lançamento de um livro sobre o Haiti, na cidade de Porto Velho, quando um rapaz, ao ser 

convidado para falar, fez a seguinte observação ―vocês pensam que nós viemos para o Brasil 

só para trabalhar, não, nós não viemos só para isso, nós também estudamos vocês, nós 

aprendemos sobre vocês‖. Conforme explicitado anteriormente, dessa maneira, a lógica da 

                                                           
5
 Estamos chamando, aqui, de antropologia clássica aquela antropologia realizada junto às sociedades não 

ocidentais, como povos indígenas vivendo no interior das florestas, povos tribais no continente africano etc. Não 

é nosso objetivo traçar um inventário da antropologia urbana, mas situá-la no tempo e no espaço. Para mais 

informações sobre as discussões sobre a origem da abordagem do urbano nessa perspectiva ver, por exemplo, 

(BECKER, 1996). Retomaremos o contexto da Escola de Chicago na seção dois. 
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pesquisa diferenciou-se, na perspectiva antropológica, no tempo, no espaço e na relação entre 

pesquisador e pesquisados. 

Para realizarmos a entrada em campo – conforme detalharemos posteriormente – era 

preciso exercer a paciência e tentar encontrar caminhos que nos permitiriam seguir adiante. 

Como nos ensinou Roberto Cardoso de Oliveira (1988), resignamo-nos em ver, ouvir e anotar 

o que vivenciávamos. Por meio da pesquisa de campo, de cunho participante, entramos no 

segundo campo antropológico, o teórico. Tivemos que exercitar, na prática, o conceito de 

alteridade, o exercício de buscarmos os recursos para enxergarmos o mundo do outro através 

de sua ótica para, com isso, relativizarmos suas ações. 

Num trabalho já clássico, Roberto Da Matta (1981), ao discutir a importância do 

trabalho de campo como um rito de passagem para o antropólogo, ressalta a importância do 

outro numa pesquisa de campo, alegando que, ―afinal, tudo é fundado na alteridade em 

antropologia: pois só existe antropólogo quando há um nativo transformado em informante. E 

só há dados quando há um processo de empatia correndo lado a lado‖ (DA MATTA, 1981, p. 

172). Dessa forma, é de suma importância o trabalho de campo como condição imprescindível 

para que se pense o outro. Por isso, nossa opção pelo enfoque qualitativo foi necessária, pois 

 

 

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). 

 

 

Numa época em que predomina a lógica do senso comum de que ―tempo é dinheiro‖ e 

as pessoas parecem não ter muito tempo para muitas coisas, a nossa pesquisa demandou, 

relativamente, um período longo. O tempo foi determinante para a realização deste trabalho, 

uma vez que conseguimos realizar um mergulho mais profundo no modo de vida dos 

haitianos residentes na cidade de Porto Velho. Com isso, compreendemos melhor os motivos 

da migração haitiana para o Brasil, mesmo tendo consciência de que isso não nos assegura 

uma análise acabada, visto que sempre haverá algo a ser discutido, estudado. 
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 Ainda em relação à pesquisa de campo, no contexto urbano, um trabalho pioneiro é o 

de William Foote Whyte (2005), realizado década de 1930, nos Estados Unidos, junto aos 

imigrantes italianos, em um bairro na cidade de Boston. Em uma parte de seu estudo, Foote 

Whyte traz à tona uma reflexão sobre seu trabalho de campo. Mostra a maneira como sua 

pesquisa foi constituída, os caminhos para sua entrada em campo, as pessoas com as quais ele 

teve de estabelecer contatos e manter relações durante algum tempo. Uma vez em campo, o 

autor apresenta a rotina, suas estratégias e os ensinamentos da pesquisa etnográfica, como o 

aprendizado da língua italiana ter um lugar claro diante dos grupos e, ao mesmo tempo, 

conciliar o campo com a presença e o trabalho do pesquisador. 

 

 

As idéias que temos durante a pesquisa são apenas parcialmente um produto 

lógico que cresce a partir de uma cuidadosa avaliação de evidências. Em 

geral, nossa maneira de refletir sobre os problemas não é linear. Com 

frequência temos a sensação de estarmos imersos numa massa confusa de 

dados. Nós os analisamos cuidadosamente, colocando sobre eles todo o peso 

de nosso poder de análise lógica. Saímos disso com uma ou duas idéias. Mas 

os dados ainda não revelam qualquer padrão coerente. Então, passamos a 

viver com os dados – e com as pessoas – até que, quem sabe, algum 

acontecimento fortuito lance uma luz totalmente diferente sobre eles e 

comecemos a enxergar um padrão até então não visualizado. Esse padrão 

não é uma criação artística. Quando pensamos que o vemos, somos forçados 

a reexaminar nossas notas e, talvez, coletar novos dados a fim de determinar 

se o padrão percebido representa adequadamente a vida que observamos ou é 

simplesmente um produto de nossa imaginação. A lógica, então, tem uma 

participação importante. Mas estou convencido de que a evolução real das 

idéias na pesquisa não acontece de acordo com os relatos formais que lemos 

sobre métodos de investigação. As idéias crecem, em parte, como resultado 

de nossa imersão nos dados e do processo total de viver. Considerando que 

muito desse processo de análise ocorre num plano inconsciente, estou seguro 

de que dele nunca podemos apresentar um relato completo. No entanto, uma 

descrição do modo de se fazer a pesquisa pode ajudar a explicar (WHYTE, 

2005, p. 283-284). 

 

 

 Inserir-se socialmente com sucesso requer, tanto para um indivíduo quanto para um 

grupo, entender o máximo que puder da sociedade em que se insere. E esse conhecimento do 

outro perpassa questões como a língua, os costumes, as relações sociais, as leis, as tradições, 

enfim, diz respeito à visão de mundo. Essa reflexão se aplica aos haitianos em Porto Velho e a 

nós mesmos no contato direto com o grupo, vivenciando em alguns momentos os seus 

anseios, frustações e suas alegrias. À primeira vista não precisaríamos nos estender para 

argumentar e justificar a nossa pesquisa com os haitianos, bastaria recorrer à clássica temática 

de ver o outro como exótico, estranho e isso seria convincente para muitos. Porém, veremos 

ao longo dessa pesquisa que esse outro, esse estranho é tão nós quanto nós mesmos. 
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Essa perspectiva motivou-nos a pensar o processo de migração dos haitianos e sua 

inserção social em Porto Velho. Pensar a questão da migração haitiana para o Brasil é refletir 

sobre um processo amplo que envolve múltiplas perspectivas como a política internacional, os 

projetos de vida, o lugar do Haiti na história, o momento econômico e político do Brasil frente 

à economia e política mundiais etc. O alcance de nosso trabalho é limitado em relação a todas 

essas questões em profundidade, contempla, no entanto, elementos que levam a uma reflexão 

mais ampla sobre esses temas a partir de sua proposta geral, a migração. Nesse contexto, estão 

aqueles que dão sentido à nossa pesquisa, os haitianos, uma categoria que traduz uma gama de 

pessoas com origens, credos, sonhos e anseios variados. São essas pessoas, com as quais 

mantemos uma estreita relação ao longo desse tempo e tivemos a oportunidade conhecer parte 

de sua dinâmica cultural desde a sua chegada a Porto Velho, no primeiro trimestre de 2011, os 

sujeitos que dão sentido a este trabalho, que só foi possível com sua permissão para 

procedermos numa etnografia e conhecermos parte de sua intimidade. 

A etnografia clássica primava pelo deslocamento do antropólogo de seu locus para 

uma outra espacialidade e, consequentemente, outra sociabilidade, como os europeus indo 

para o continente africano ou asiático ou os pesquisadores brasileiros embrenhando-se na 

floresta amazônica para um período de convivência entre os povos indígenas. A pesquisa em 

meio urbano requer outro posicionamento, mesmo que conservemos características da 

etnografia clássica, estamos imersos em uma dinâmica que exige de nós um olhar 

diferenciado. Nesse sentido, a pesquisa de campo com observação participante demanda que o 

pesquisador, uma vez entre as pessoas com as quais desenvolve sua pesquisa, esteja apto a 

participar de eventos e, muitas vezes, intervir no rumo dos acontecimentos, mesmo contra a 

sua vontade ou objetividade científica. 

 

 

Um vez que minha barraca estava sempre no meio de casas ou abrigos contra 

o vento e que minhas investigações tinham de ser feitas em público, poucas 

vezes pude ter conversas confidenciais e jamais consegui treinar informantes 

capazes de ditarem textos e fornecerem descrições e comentários detalhados. 

Esse fracasso foi compensado pela intimidade que fui forçado a ter com os 

Nuer. Já que não podia empregar o método mais fácil e mais rápido de 

trabalhar por meio de informantes regulares, tinha de voltar à observação 

direta e à participação na vida quotidiana das pessoas. Da porta de minha 

barraca, podia ver o que acontecia no acampamento ou aldeia e todo o tempo 

era gasto na companhia dos Nuer. A informação foi, assim, reunida em 

partículas sendo cada Nuer que encontrava usado como fonte de 

conhecimento, e não em grandes quantidades fornecidas por informantes 

selecionados e treinados (EVANS-PRITCHARD, 2013, p. 20). 
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De maneira diferente de Evans-Pritchard (1999), tivemos que trabalhar num espaço 

mais amplo e num contexto social familiar e não necessariamente conhecido, como nos alerta 

Gilberto Velho (1978). Se se pode fazer um paralelo, quem instalou sua barraca no meio 

território não foi o pesquisador, mas aqueles se tornariam a mediação da reflexão para 

pesquisa. Assim, os nossos informantes não foram os haitianos que estavam chegando à 

cidade de Porto Velho, tivemos, por sua vez, que encontrar informantes virtuais sobre a 

cultura haitiana, sua história, sua língua enfim, informações sobre uma visão de mundo que 

pudéssemos apreender alguns aspectos e deles nos embasarmos preliminarmente. Foi o que 

fizemos por meio de alguns estudos. 

No caso do Haiti, nossas principais fontes são Laennëc Hurbon (1987), padre e 

antropólogo haitiano, com sua obra O deus da resistência negra: o vodu haitiano, que dá 

subsídios para discutirmos os aspectos históricos e culturais sobre a formação do Haiti e a 

relação que o povo haitiano tem mantido com o vodu ao longo do tempo, numa perspectiva 

teológica crítica, com uma abordagem fenomenológica e estrutural. Na visão do autor, o vodu 

foi e é um elemento fundamental da cultura haitiana e, ao longo da história, a base de 

resistência e revolta do povo contra um sistema historicamente opressivo que tem se 

manifestado, ora por meio do colonialismo, do cristianismo e, em outros momentos, pelo 

Estado. 

Igualmente importante para nossa reflexão sobre o nosso tema são os trabalhos de 

Luiz Carlos Balga Rodrigues (2008), intitulado Francês, crioulo e vodu: a relação entre 

língua e religião no Haiti e o estudo de Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal (2006), cujo 

título é Haiti: fenomenologia de uma barbárie. O trabalho de Rodrigues é de cunho 

linguístico e tem como objetivo analisar a relação entre língua e religião, dando ênfase no 

processo de formação do crioulo haitiano – Kreyòl Ayisyen – e o vodu como elementos 

indissociáveis da identidade cultural do povo haitiano, frente à língua do colonizador e da 

dominação, o francês. Numa linha um tanto diferente, o estudo de Scaramal (2006), numa 

perspectiva fenomenológica, aborda o processo de construção da abjeção em relação ao 

haitiano em países caribenhos e nos Estados Unidos pelo processo de repatriação no contexto 

da migração. Na visão da autora, a abjeção contra os haitianos está ligada a uma faceta mais 

ampla, a construção histórica da imagem do haitiano como um bárbaro e o Haiti como o lugar 

da barbárie. 
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1.2 A entrada em campo e o contexto da pesquisa 

 

Relatar a nossa entrada em campo implica discorrermos sobre a nossa etnografia. A 

pesquisa de campo exigiu de nós, como já dissemos, um exercício de pensarmos o campo 

numa perspectiva diferente do modelo clássico. Como ritual, antes de apresentarmos a nossa 

reflexão à guisa de um trabalho final, é necessário que falemos sobre as condições que a 

pesquisa foi desenvolvida ou, pelo menos, o processo pelo qual passamos para entrar em 

campo. 

 
 

O ponto a enfocar agora é somente que a etnografia é uma descrição densa. 

O que o etnógrafo enfrenta, de fato — a não ser quando (como deve fazer, 

naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados 

— é uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, 

primeiro apreender e depois apresentar. E isso é verdade em todos os níveis 

de atividade do seu trabalho de campo, mesmo o mais rotineiro: entrevistar 

informantes, observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as 

linhas de propriedade, fazer o censo doméstico... escrever seu diário. Fazer a 

etnografia é como tentar ler (no sentido de "construir uma leitura de") um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 

suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 

convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 

modelado (GEERTZ, 2008, p. 7). 

 

 

Assim, expor os resultados de uma pesquisa é apresentar aspectos das condições em 

que ela foi desenvolvida, não da forma como os fatos transcorreram, mas traduzidos para uma 

linguagem decodificada para que eles façam sentido dentro de um discurso. É tomar a massa 

amorfa ou difusa e dar-lhe forma, sentido, significado. Falar sobre os haitianos implica 

fazermos uma observação sobre a utilização desta categoria para nos referirmos às pessoas 

nascidas no Haiti. O motivo disso é que não estamos falando de um grupo homogêneo e sim 

de uma heterogeneidade de pessoas que se traduz por diferentes aspectos. Em outra discussão, 

chamamos atenção para esse aspecto em relação aos haitianos e a observação se faz 

necessária no sentido de evitar equívocos reducionistas. 

 

 
Primeiramente esclarecemos o fato de que não pretendemos aqui generalizar 

quando nos referirmos aos haitianos. Utilizamos, neste artigo, a categoria 

―haitianos‖ para nos referir à sua nacionalidade. As origens são várias, 

mesmo sendo tomados como uma categoria coletiva, suas práticas variam e 

no interior do grupo há diferenças, tais como os que vêm do meio rural ou 
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meio urbano, do interior ou da capital, católicos ou protestantes, além do 

vodu e a escolarização em diferentes níveis (COTINGUIGA & PIMENTEL, 

2012, p. 3). 

 

 

 Essa heterogeneidade, neste processo migratório, corre o risco de perder a sua 

realidade e ser reificada pela sociedade recebedora e, dessa forma, transformar as 

individualidades em uma coletividade e reduzir a diversidade que há entre as pessoas em uma 

singularidade nacional. Tradução dessa característica é a diversidade de lugares de origem dos 

haitianos que colaboraram com essa pesquisa, que será apresentada em outra parte deste 

trabalho. No geral, nossos registros apontam um total de quarenta e uma cidades de diferentes 

departamentos do Haiti6. 

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

meses após a chegada de um grupo de cento e cinco haitianos na cidade de Porto Velho, 

tomamos conhecimento do início de um curso de ensino da língua portuguesa, ministrado por 

um haitiano, apoiado e mantido pela Paróquia São João Bosco em suas dependências. 

Apresentamo-nos à direção da paróquia com uma proposta dupla, colaborar com o ensino do 

português e realizar a pesquisa científica. 

Obtivemos o consentimento do padre responsável e fomos apresentados ao professor, 

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

conhecimento da proposta consentiu a nossa participação. O professor haitiano se tornou o 

nosso principal contato junto aos quinze imigrantes que assistiam às aulas de português. De 

colaboradores passamos a coordenadores e condutores da iniciativa, que foi institucionalizada 

como projeto de extensão pela Universidade Federal de Rondônia
7
. Cerca de três meses 

depois passamos a trocar experiências e nos tornamos, também, colaboradores do Serviço 

Pastoral dos Migrantes. 

As parcerias com a PSJB e o SPM nos possibilitaram um acesso relativamente rápido 

aos haitianos, pois ambas as instituições estiveram envolvidas com os imigrantes desde a 

chegada dos primeiros grupos à cidade, tinham informações que foram fundamentais para o 

nosso trabalho. O SPM contribuiu sobremaneira, visto que nos inseriu nos serviços de 

atendimento aos haitianos, com orientações sobre diferentes temas, como documentação, 

                                                           
6
 Utilizaremos a palavra departamento – do crioulo haitiano, Depatman –, que no Brasil corresponde a estado, 

enquanto unidade política da federação. 
7
 Projeto Migração internacional na Amazônia brasileira: linguagem e inserção social de haitianos em Porto 

Velho. Instâncias envolvidas, Laboratório de Estudos da Oralidade – LEO, Grupo de Pesquisa Migrações, 

Memória e Cultura na Amazônia brasileira, o Departamento de Línguas Vernáculas e o Núcleo de Ciências 

Humanas – NCH. Coordenação da porfª. Dra. Marília Lima Pimentel. Equipe: estudantes de Letras Português. 
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contratos de trabalho, rescisão contratual trabalhista, aluguel de imóveis, visita a uma casa de 

apoio, além da intermediação junto ao governo de Rondônia para nossa primeira viagem a 

Brasileia, em janeiro de 2012. 

Tivemos acesso a informações relevantes para a pesquisa, tanto no contexto das aulas 

de português quanto em momentos de atendimento para orientações. Um ano depois da nossa 

entrada em campo e já com o projeto institucionalizado na UNIR, a demanda aumentou e 

vimos na necessidade de encontrar um espaço mais amplo. No mês de agosto de 2012 as aulas 

passaram a ser ministradas na Escola Estadual 21 de Abril. A concessão do espaço foi fruto 

do nosso diálogo com a direção da escola e com intermediação da SEAS. 

No mês seguinte ao início das aulas na Escola 21 de Abril, fomos convidados a 

participar da segunda reunião para a formação de uma associação haitiana na cidade. 

Descobrimos que havia uma disputa de dois grupos, não pela direção da associação, mas para 

criação de duas associações diferentes. Uma representada pelo professor haitiano que iniciara 

as aulas de português e a outra tendo como porta-voz o primeiro rapaz que chegou à cidade 

em fevereiro de 2011. Nessa disputa, apenas uma associação foi criada e passou não pelo seu 

professor e sim pelo seu concorrente. 

Com a fundação da associação, o número de frequentadores das aulas de português 

aumentou, refletindo, por sua vez, na ampliação do número de pessoas que passamos a ter 

contato. Por meio da relação de conflito no interior do grupo, começamos a perceber a 

heterogeneidade social, tais como, estrutura de parentesco, a existência de uma rede de 

sociabilidade ampla, a formação das igrejas. Com regularidade, durante um ano, as reuniões 

da associação aconteceram a cada quinze dias, aos domingos à tarde, na Escola 21 de Abril, 

salvo algumas exceções. Em todas estivemos presentes, a ponto de ser fazer parte do quadro 

do Conselho, o que valeu um lugar privilegiado para podermos participar das reuniões 

exclusivas à Diretoria. 

O objetivo da associação era formação de um espaço de discussão sobre os problemas 

e a ajuda aos haitianos necessitados. Sua duração foi de pouco mais de um ano e se desfez, em 

parte pela rotatividade dos membros da Diretoria que buscam outras cidades para trabalho e, 

também, por conflitos no interior do grupo – o que ainda estamos em busca de mais 

informações. Em relação à religião, até o presente momento temos conhecimento de 4 igrejas 

evangélicas – Wesleyana, Batista, Jesus Cristo no Universo e Adventista do Sétimo Dia – que 

oferecem cultos na língua materna  - à exceção da Adventista –, o crioulo haitiano e, ao 

mesmo tempo, é um espaço de vivência e troca de experiências, encontrar pessoas etc. 
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A barreira da língua não foi, de toda, vencida, entretanto avançamos no aprendizado 

do crioulo, o que passou a ser uma forma de ―passaporte de livre acesso‖ em todas as cidades 

que visitamos os haitianos no Brasil, a ponto de ouvir, diversas vezes – a pergunta e a 

afirmação – Ki moun montrew Kreyòl? Kounyea ou se Ayisyen, isto é, Quem te ensinou 

(mostrou) o crioulo? Agora você é (um) haitiano. Certamente a afirmativa não é uma verdade 

de fato e nem de direito, mas aprendemos que não é uma mentira em si mesma8. 

É inegável que o desenvolvimento da nossa pesquisa e o nosso lugar no campo 

influenciou no resultado final do material apresentado ao público, como alertou o fundador da 

etnografia. Na etnografia, é frequentemente imensa a distância entre a apresentação final dos 

resultados da pesquisa e o material bruto das informações coletadas pelo pesquisador através 

de suas próprias observações, das asserções dos nativos, do caleidoscópio da vida tribal 

(MALINOWSKI, 1978, p. 19). No nosso caso, o método da observação participante foi a 

condição escolhida convenientemente para nos aproximarmos do grupo – e acreditamos que 

tenha sido a mais acertada – e isso foi uma porta que se abriu e não mais se fechou para nós. 

Dessa forma, não apresentamos uma ―descrição densa‖, no sentido do que Clifford Geertz 

(2008, p. 7) nos diz que é, isto é, a etnografia em si. A etnografia é o que fizemos no campo, o 

que vivenciamos com as pessoas e tentamos captar o sentido dos acontecimentos. O que aqui 

fazemos é traduzir o que vimos. 

Por isso, como o objetivo de complementar nossa argumentação, optamos por 

apresentar ao longo do nosso trabalho dados quantitativos que coletamos por meio da 

utilização de questionário. O objetivo dessa prática se justifica pela necessidade de traçarmos 

um perfil – mesmo que limitado – do grupo com o qual estivemos em contato. Esse perfil se 

traduz em faixa etária, lugar de origem, profissões ou atividades de trabalho na origem e no 

destino, motivos de migração, gênero, escolaridade. 

A isso, somam-se dados quantitativos que coletamos junto à SEAS, os quais servirão 

como argumento sobre a relação entre o trabalho e a migração haitiana, elementos centrais 

dessa discussão. No caso das entrevistas, optamos por três modelos. Um com registros por 

meio de filmagem, com perguntas abertas para que o entrevistado falasse à vontade e não de 

maneira dirigida, o segundo com perguntas fechadas sobre dados pessoais, custos da viagem, 

origem, trabalho etc. Por último, recorrermos às conversas informais sobre os mais variados 

                                                           
8
 Em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, ao visitar um grupo de quatro homens, todos estavam 

conversando sentados no corredor. Cheguei no portão e os cumprimentei: Bonswa tout moun! Egskizem, mwen 

pwofese Geraldo, mwen vini Pot-o-Velyo, mwen ta renmen pale avèk yo. E a resposta veio em seguida: Byen, ou 

pale Kreyòl, siw pale Kreyòl ou kap antre. Pa gen pwoblèm! Boa tarde a todos! Com licença, eu sou o professor 

Geraldo, eu vim de Porto Velho e gostaria de falar com vocês. – Bem, você fala crioulo, se você fala crioulo 

você pode entrar. Não tem problema! 
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assuntos. No total, 173 pessoas foram entrevistadas. A quantidade de haitianos na cidade 

apresenta variações ao longo dos três anos aqui recortados, mantendo uma média de 1.800 

pessoas. Adiante, apresentaremos gráficos com quantitativos diferentes, a respeito da ―Casa 

de Apoio‖ e dos nossos entrevistados. 

 Passamos, dessa forma, a ter melhor conhecimento sobre a imigração haitiana, assim 

como sobre aspectos culturais dessas pessoas. Esse processo foi importante para o 

prosseguimento de nossos trabalhos, pois pelo fato de não termos a experiência de campo no 

Haiti, corríamos o risco de falar sobre as pessoas sem um conhecimento de sua cultura, de sua 

visão de mundo. Isso não nos assegura, de forma alguma, propriedade ou uma expertise sobre 

a cultura haitiana. Nosso objetivo, com isso, é fugir do reducionismo. 

 Falar dos haitianos é uma tarefa difícil, pois estamos falando de um povo que se 

formou a partir múltiplas origens étnicas originárias do continente africano. Os haitianos estão 

no Ocidente, no entanto com uma visão de mundo diferenciada em relação à ocidental. Para 

Jean Casimir (2012) as elites do Haiti não conseguem se libertar de seu alterego para pensar a 

si mesmos como autônomos. Na visão desse autor, assim como os povos nativos das 

Américas, ―os haitianos nascem no processo de resistência ao genocídio e ao etnocídio. São 

inventados no seio do Ocidente e jamais existem por si só‖ (p. 6). Com cerca de 95% de 

população negra, o Haiti ocupa um terço da ilha de Hispaniola, dividindo-a com a vizinha 

República Dominicana – RD – onde vivem quase um milhão de haitianos, numa relação de 

conflito étnico marcado pela intolerância do racismo (ROSA, 2006). 

 A população haitiana é de aproximadamente nove milhões de pessoas vivendo no país 

e, talvez, cerca de três milhões vivendo em outros países do Caribe ou nos Estados Unidos, 

Canadá, República Dominicana, França e no mais recente destino, Brasil. Há duas línguas 

oficiais, o francês e o crioulo haitiano – Kreyòl Ayisyen –, porém numa relação diglóssica, isto 

é, a língua materna e do domínio geral é o crioulo e o francês opera como um demarcador 

social, um status para quem domina, pois pode indicar o nível de escolaridade, é a língua da 

burocracia. O país está divido politicamente em dez departamentos, mas é comum falar sobre 

o décimo primeiro, representado por todos os haitianos que vivem na emigração9. 

 No campo do sagrado, duas religiões10 concorrem ao longo da história, o vodu e o 

cristianismo. O cristianismo, introduzido pelos colonizadores, foi durante a maior parte da 

história haitiana, representado pela vertente católica, que tentou sem sucesso suprimir o vodu 

                                                           
9
 Os mapas do Caribe e do Haiti encontram-se, respectivamente, nas páginas 71 e 76. 

10
 Dada a complexidade e a diversidade das cosmovisões religiosas do vodu e do cristianismo, não discutiremos 

estes temas, apenas apontaremos alguns aspectos da relação conflituosa entre ambas. 
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com perseguições e imposições por meio de sua ―campanha anti-supersticiosa‖ (HURBON, 

1988). A partir do século XX, outra vertente cristã passou a concorrer pela conversão dos 

haitianos, o protestantismo, especialmente com a invasão estadunidense a partir de 1919 

(SCARAMAL, 2006). O vodu haitiano, reconhecido como religião apenas em 2003, pelo 

governo do então presidente Jean-Bertrand Aristide, tem sua origem no continente africano e 

foi introduzido na ilha ao longo do processo de escravidão. Essa religião, como veremos mais 

adiante, teve papel fundamental no contexto revolucionário que conduziu à independência. 

 Economicamente, o Haiti apresenta um quadro diferenciado em relação aos demais 

países do continente americano. Segundo relatório da ONU, ocupa a posição de país mais 

pobre – pobreza material não quer dizer pobreza cultural – e apresenta um Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH – baixo, ocupando a 146ª posição. Retomaremos a questão 

do empobrecimento do Haiti na seção quatro. A economia do país se sustenta basicamente por 

dois dínamos alimentadores, os recursos externos advindos dos emigrados e, no plano interno, 

pela produção agrícola e pelo trabalho informal, especialmente o que é realizado pelas 

madanm sara. 

 

 
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 Haiti e a República Dominicana, os Estados Unidos e o Panamá 

(THOMAZ, 2010, p. 25). 

 

 

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

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

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

Haiti. Tanto o governo quanto as fontes jornalísticas têm tratado essa imigração12 de forma 

reducionista, justificando-a como fruto do terremoto que arrasou a capital daquele país, Porto 

Príncipe, em 12 de janeiro de 2010. Sabemos, no entanto, que os motivos são vários, tais 

como crise política interna, poucas perspectivas de trabalho, violação dos direitos humanos, 

                                                           
11

 A não atualização dos dados é, em certa medida, reflexo de quão dinâmica é essa imigração para o Brasil. Em 

Brasileia, por exemplo, de acordo com as informações levantadas ao longo desta pesquisa, todos os dias 

chegavam em média quarenta haitianos. 
12

 Ao longo do texto trabalharemos com três categorias, migrante, emigrante e imigrante. Por emigrante se 

entende os sujeitos que transpõem as fronteiras do país de origem e partem para outros lugares. Imigrante é quem 

chega a um país que não o de seu nascimento. Migrante é a categoria que se aplica a quem transita de um lugar a 

outro. Dessas três categorias (adjetivos) surgem os substantivos migração, emigração e imigração. Sobre a 

contestação da tese exclusiva do terremoto retomaremos a discussão com o gráfico 7, na página 116. 
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graves acontecimentos de ordem natural, a procura por melhores condições de vida por meio 

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

o Brasil como uma base fixa para residirem ou transitória para alcançarem outros países. 

Enquanto alguns vivem essa transitoriedade em solo brasileiro, outros traçam seus planos para 

fixarem residência por meio da reunião familiar com esposa e filhos. 

Até 11 de janeiro de 2012, os haitianos que chegaram ao Brasil na região amazônica, 

na tríplice fronteira, principalmente com Peru, Bolívia e Colômbia, sem o visto do Consulado 

brasileiro no Haiti, solicitaram Refúgio e foram inscritos no Cadastro de Pessoa Física – CPF 

– e Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Após essa inscrição, aguardaram pela 

emissão dos documentos por um período que variou entre uma semana e um mês e meio. 

Um ano depois, o procedimento de recepção desses imigrantes passou por mudança e, 

com base na Resolução Normativa nº 97 de 12 de janeiro de 2012, o governo brasileiro 

passou a conceder aos haitianos o Visto Permanente por Razões Humanitárias por um prazo 

de cinco anos, renovável, com o limite de 1200 vistos por ano emitidos na Embaixada do 

Brasil no Haiti. Em 26 de abril de 2013, com a publicação da Resolução 102, a de nº 97 foi 

alterada e a concessão de Vistos passou a ser de caráter ilimitado, porém a situação na tríplice 

fronteira não mudou e os haitianos continuaram a entrar no país indocumentados. A principal 

rota ou percurso percorrido para entrada no Brasil compreende o seguinte trajeto: de Porto 

Príncipe, capital do país, muitos fazem a rota partindo diretamente de avião até o Panamá, 

enquanto outros ainda saem do país de ônibus ou de avião até a República Dominicana, para a 

cidade de Santo Domingo e, desta cidade, seguem para uma escala no Panamá e, desta de 

avião até o Equador, na cidade de Quito. De Quito até Lima, capital do Peru, de ônibus e de 

Lima até o Brasil, mais uma vez de ônibus. Devido a vários fatores, o período dessa viagem, 

segundo relatos dos nossos entrevistados, dura de uma semana a até quatro meses. 

Interessados nos desdobramentos desse fluxo migratório, iniciamos em 2011, uma 

pesquisa com o objetivo de entendermos os seus fatores motivadores e como esse processo se 

inseria no contexto da cidade Porto Velho, capital do estado Rondônia e um dos primeiros 

lugares que muitos haitianos passaram a morar e trabalhar. 

Desse modo, o presente trabalho partiu, inicialmente, de alguns questionamentos, tais 

como: Quem são os migrantes haitianos e por que migram para o Brasil? Por que a cidade de 

Porto Velho? Qual a relação entre migração e trabalho? Como os haitianos estão se inserindo 

socialmente na cidade? Desse modo, para respondermos a essas perguntas de pesquisa a 

observação participante foi o principal recurso pelo meio do qual vimos trabalhando ao longo 

de quase três anos. 
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A pesquisa de campo, por sua vez, possibilitou-nos, como ensinam Roberto Da Matta 

(1981) e Gilberto Velho (1978), a fazermos o movimento inverso, que é o estranhamento 

daquilo que nos é familiar, como por exemplo, refletir sobre o papel de algumas instituições 

governamentais na pessoa de seus representantes legais, além do diálogo com pessoas 

responsáveis por empresas, trabalhos humanitários, religiosos, dentre outros13. Enfim, fomos 

confrontados com a alteridade em uma via de mão dupla no contato com os haitianos que, a 

princípio, tivemos que pensar o ―outro‖ da pesquisa e, ao mesmo tempo, pensar o ―nós‖, os 

brasileiros enquanto um outro nesse processo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

índole14. Um exemplo, fora do ramo da construção civil é a empresa de coleta urbana de lixo, 

que alega ter solucionado seus problemas depois da contratação de mais de setenta dos 

haitianos. 

O nosso estudo se desenvolve de maneira interdisciplinar com a história, a sociologia e 

a antropologia e está de acordo com a proposta da Linha I do Programa de Mestrado em 

História e Estudos Culturais, denominada Historicidades Amazônicas. O sentido histórico 

permeia todo nosso trabalho, como a abordagem sobre a relação entre as migrações e a 

formação das cidades industriais no contexto de construção do capitalismo, as migrações para 

e no Brasil e os aspectos da formação social de Rondônia e do Haiti. Da sociologia nos 

                                                           
13

 Algumas informações obtidas por meio de conversas com os brasileiros, em alguns casos, serão apenas 

relatadas e comentadas neste trabalho devido a critérios da ética da pesquisa. Os casos em que temos os termos 

assinados, relacionaremos as falas de nossos interlocutores. Para todos os relatos, os nomes reais são 

substituídos. Por não ser o foco principal deste trabalho, a inserção social apresenta limitações, ficando a nossa 

dívida para com esse tema a ser aprofundado, por exemplo, como é percebida a inserção por parte dos haitianos?  
14

 Esse é um imaginário que temos percebido a respeito de brasileiros em relação aos haitianos, em Porto Velho e 

em outras cidades do Brasil onde estivemos. Uma visão essencialista, reducionista, que tenta encapsular todos os 

indivíduos num mesmo patamar.  
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valemos do diálogo com a leitura que alguns de seus clássicos15 como Marx & Engels 

(1982a), Durkheim (RODRIGUES, 1990), Weber (1967) e Simmel (2005) fizeram sobre 

questões como a exploração da força de trabalho e a integração social, mesmo que esses 

autores não tenham se dedicado propriamente sobre as migrações, porém deixaram reflexões a 

serem feitas sobre o tema, o que foi pensado e discutido pelos formadores da Escola de 

Sociologia de Chicago, nos Estados Unidos, ao estudarem os movimentos migratórios para 

aquele país na primeira metade do século XX. A antropologia, como já apontamos, 

recorremos à pesquisa de campo com observação participante. 

O objetivo central desta dissertação é discutir a migração haitiana para Porto Velho, 

sua relação com o trabalho e analisar como se dá o processo de inserção social desses 

imigrantes na cidade. Para isso, organizamos nossa discussão em três eixos principais, um por 

meio da análise teórica sobre a relação migração e trabalho na história e como o Brasil se 

encaixa nessa dinâmica, outro sobre a migração haitiana numa perspectiva histórica, com 

reflexões sociológicas e, por último, a pesquisa etnográfica por meio da observação 

participante, referente a um período de pouco mais de dois anos – julho de 2011 a dezembro 

de 201316 – sobre o processo de inserção social dos haitianos na cidade de Porto Velho. 

A convivência com o grupo e o cumprimento de nossos acordos tácitos se mostraram 

os mais eficazes elementos de superação das barreiras e, gradativamente, a confiança para 

podermos tratar de alguns assuntos, falar da migração, dos motivos que os levaram a migrar, 

das histórias de vida, da família, das expectativas e planos, das decepções, dos projetos de 

vida, das origens de cada um, da migração como um fenômeno social do povo haitiano nas 

últimas décadas. Ao nos relacionarmos com esses imigrantes e conhecermos melhor o perfil 

do grupo, percebemos que os motivos da migração eram diversos e não apenas o terremoto de 

2010, como foi veiculado pela imprensa e o governo brasileiro. 

Em relação às falas de nossos interlocutores, reservamos o sigilo quanto à 

identificação, a fim de assegurar o anonimato de cada um e atendermos aos princípios da ética 

da pesquisa. Nesse sentido, os nomes reais foram substituídos por fictícios. A metodologia 

utilizada para esta pesquisa é organizada por meio de levantamento, bibliográfico, 

documentais, noticiários e a pesquisa etnográfica na perspectiva da observação participante. 

                                                           
15

 O nosso trabalho se orientará, sociologicamente, pela perspectiva marxista para analisarmos a relação entre 

migração e trabalho. O diálogo com Weber, Durkheim e Simmel é no sentido de refletir que seus estudos dão 

contribuição indireta sobre os deslocamentos humanos e suas consequências. A Escola de Chicago entra no 

sentido histórico de ter sido um dos primeiros lugares que se dedicou aos estudos migratórios.  
16

 Predominantemente as informações fazem parte ao período citado. No entanto, complementamos com 

observações realizadas em 2014, como as observações e entrevistas que fizemos em Brasileia, no Acre, entre os 

dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2014. 
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Os estudos bibliográficos estão divididos em três frentes e dialogam entre si, primeiramente, 

uma retrospectiva sobre estudos que abordaram o tema das migrações e sua relação com a 

acumulação capitalista na Europa e a dispersão humana para outras regiões. A essa 

abordagem se soma uma abordagem que contempla o Brasil nos planos da imigração e das 

migrações internas e, por último, sobre a migração haitiana e a história do Haiti. 

Ao longo da nossa pesquisa, realizamos quatro idas à cidade de Brasileia, na fronteira 

do Brasil com a Bolívia e a estas outras se somaram, como no sul do Brasil, a outros grupos 

de haitianos estabelecidos nos estados de Santa Catarina e Paraná. A realização dessa 

pesquisa e a apresentação de um texto final é a expressão de nossos esforços, coragem e 

paciência. De importância fundamental, também, foram as pessoas – haitianos e brasileiros – 

que em muitos momentos prestaram-nos auxílio, informações, entrevistas. Das pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente nesse trabalho, os haitianos são os sujeitos centrais, os 

quais permitiram que a eles observássemos e deles falássemos. 
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SEÇÃO 2 – ACUMULAÇÃO CAPITALISTA E MIGRAÇÕES 

 

 
Na realidade, os métodos da acumulação primitiva são 

tudo, menos idílicos (MARX, 1988b, p. 252)
 17

. 

 

 

2.1 – Acumulação capitalista e migrações 

 

 As migrações são um fenômeno e ocorrem há muito tempo na história humana, assim 

torna-se impossível e infrutífero para este trabalho tentar estabelecer um momento específico 

sobre esse fato. Entretanto, é possível realizarmos um levantamento histórico sobre alguns 

movimentos migratórios e discutirmos, sociologicamente, alguns de seus desdobramentos, 

como por exemplo, os motivos que levam as pessoas a migrarem, por um lado e, por outro, 

refletir sobre o processo de inserção social do migrante na sociedade de destino. Dessa 

maneira, o nosso objetivo é enfrentar o fenômeno e buscar uma explicação satisfatória para o 

fato. Dado o contexto de nosso estudo, na contemporaneidade e com os haitianos, nossa 

discussão neste tópico visa situar os deslocamentos humanos no contexto de construção das 

bases da sociedade moderna18. 

No caso da chamada modernidade, a questão das migrações fica mais acessível à 

compreensão de suas consequências, especialmente com o advento da Revolução Industrial e 

a formação das grandes cidades industriais por uma população histórica e majoritariamente 

expulsa do campo para os centros urbanos, num processo que apresenta, em sua base, o que 

Karl Marx (1988b) denominou como a ―acumulação capitalista‖. Assim, nosso objetivo é 

expor e situar esse processo no tempo e no espaço, recorrendo a fontes reconhecidas para, em 

seguida, relacionar a reflexão teórica com diferentes processos migratórios para o Brasil. 

A história registra, desde tempos remotos, diversos movimentos migratórios, como o 

êxodo e a diáspora dos hebreus, a dispersão dos gregos em colônias, a expansão do império 

romano, o avanço do cristianismo e do islamismo, as colonizações do século XV em diante, 

iniciadas por Portugal e seguidas por Espanha, França, Holanda e Inglaterra. O trânsito de 

pessoas de um lugar para outro, data de muito tempo, mas é importante levarmos em 

consideração que nem toda mobilidade humana é, necessariamente, um movimento 

                                                           
17

 Utilizaremos as indicações (a) e (b) para as citações da obra de Marx, devido à versão que temos em mãos ser 

uma edição em 5 volumes de O capital. Dessa forma, a letra (a) indica o volume 1 e a (b) o volume 2 da edição 

e, não necessariamente, o seu correspondente em outras versões em 3 volumes apenas. Quando a referência 

aparecer sem os indicativos estamos nos referindo à obra integralmente. 
18

 Estamos tomando a expressão ―as bases da sociedade moderna‖ não como um conceito, mas como um período 

histórico, especialmente a partir do século XVI, com as navegações, as colonizações, a utilização da técnica 

científica e a industrialização. Em sentido geral, a expansão europeia ou a ocidentalização do mundo capitalista. 
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migratório. Nesse sentido, as populações pastoris do passado
19

 que viviam de acordo com 

estações do ano, para acompanhar os rebanhos domesticados em busca de pastagens ou as 

sociedades que se dedicavam à caça, à pesca ou à coleta, não podem ser consideradas como 

propriamente migrantes, mas como populações nômades que, em alguns momentos, poderiam 

retornar ao ponto de onde partiram e iniciarem um novo ciclo no mesmo percurso, de maneira 

sazonal. 

As cidades como vemos hoje são, em certa medida, os desdobramentos dos 

movimentos migratórios forçados no contexto da formação do modo de produção capitalista, 

cuja principal fonte de riqueza é a extração da mais-valia por meio da exploração da força de 

trabalho humana, inserida no sistema produtivo e no sistema de relações de trocas. Para que 

esse modo de produção fosse construído, como demonstrou Karl Marx (1988), as pessoas 

foram expulsas do campo, quase como animais, arrebanhadas para as cidades e colocadas 

numa situação que não tinham outra coisa a vender a não ser a própria força de trabalho 

enquanto mercadoria aos capitalistas, possuidores dos meios de produção. Ao longo da 

história, essa relação caracterizou-se pela expropriação por meio do trabalho para a 

acumulação de riqueza. 

 

 

Assim se explica que os primeiros acumularam riquezas e os últimos, 

finalmente, nada tinham para vender senão sua própria pele. E desse pecado 

original data a pobreza da grande massa que até agora, apesar de todo seu 

trabalho, nada possui para vender senão a si mesma, e a riqueza dos poucos, 

que cresce continuamente, embora há muito tenham parado de trabalhar 

(MARX, 1988b, p. 251). 

 

 

No período de passagem do feudalismo para o capitalismo, entre os séculos XV ao 

XVIII, mudanças significativas ocorreram na Inglaterra e na França que dinamizaram forças 

sociais capazes de revolucionar a produção da vida material e das ideias. Num trecho do 

Manifesto Comunista de K. Marx e F. Engels (1982a), escrito no início de 1848, são expostas 

partes desse processo e seus impactos sociais, nos quais a burguesia, com rapidez no 

aprimoramento dos meios de produção, subjugou e fez capitular diversos povos em torno do 

globo ao seu modo de vida, para que adotassem seu modelo de sociabilidade de maneira 

desleal, impiedosa e violenta. Na visão dos autores, essa nova ordem social: 

 

                                                           
19

 O nomadismo ainda é registrado na contemporaneidade, como entre povos como no Tibete, na Índia e no 

continente africano. O que chamamos atenção é que há diferença entre nomadismo e migração. 
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Compele todas as nações a apropriarem o modo de produção da burguesia, 

sob pena de ruína total; compele-as a introduzirem no seu seio a chamada 

civilização, isto é, a tornarem-se burguesas. Numa palavra, a burguesia cria 

para si um mundo à sua imagem e semelhança. A burguesia submeteu o 

campo ao domínio da cidade. Criou cidades enormes, aumentou num grau 

elevado o número da população urbana face à rural, e deste modo arrancou 

uma parte significativa da população à idiotia [Idiotismus] da vida rural. E 

do mesmo modo que tornou dependente o campo da cidade, tornou 

dependentes os povos bárbaros e semibárbaros dos civilizados, os povos 

agrícolas dos povos burgueses, o Oriente do Ocidente. Cada vez mais a 

burguesia suprime a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da 

população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e 

concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disto 

foi à centralização política (MARX & ENGELS, 1982a, p. 110-111). 

 

 

Como podemos ver, o processo de formação do capitalismo está estritamente ligado a 

uma dinâmica que congrega diferentes aspectos e, dentre eles, a formação das grandes cidades 

e a migração forçada de um grande contingente humano do campo para os nascentes centros 

urbanos em diferentes lugares. Um dos movimentos migratórios forçados mais significativos 

do período, que lança as bases disso, diz respeito à captura ou sequestro de milhões habitantes 

de diferentes partes do continente africano, trasladados para o continente americano em 

praticamente toda sua extensão. Esse movimento afetou diretamente o modo de vida das 

populações ameríndias que já viviam na região há milhares de anos. 

Os impactos causados às populações indígenas pelo processo de conquista e 

colonização obrigaram-nas a migrar para o interior do continente, para fugir das investidas 

colonialistas e, em muitos casos, passaram de nômades a sedentárias ou viveram por muitos 

anos sendo forçadas a migrar por força da expansão das colônias que lhes tomavam cada vez 

mais o território numa relação de força – guerra – desigual, competindo pelas fontes de 

recursos vegetais, animais e minerais. A tomada do território dos povos indígenas não se deu 

sem prejuízos, está inscrita no genocídio indígena, seja por meio do assassinato direto em 

conflitos ou pela dizimação viral de diferentes povos. Entendemos esse acontecimento como 

parte do processo de submissão, de subjugação do campo à cidade, das populações ―não 

civilizadas‖ aos civilizados, descritos acima, circunscrito à acumulação capitalista. 

Assim, todo esse movimento de transformação radical operado num espaço de 

aproximadamente quatro séculos, foi de suma importância para a formação social das cidades 

que, por sua vez teve, em sua história, uma relação muito estreita com os processos 

migratórios. Isso se deu por contingências de fatores externos que exerceram forte influência 

na saída e na chegada a um destino, na luta por sobrevivência frente a um contexto violento e 

de perseguições, ou na expectativa de uma vida melhor vislumbrada pela ideia de progresso 
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material do industrialismo, que culminou com a vitória do liberalismo e o seu modo de 

produção, o capitalismo, no século XIX. Diante desses acontecimentos surgem as primeiras 

reflexões de alguns pensadores sobre os deslocamentos humanos. 

 
 

Apesar da importância que os fluxos migratórios então assumiram – no 

contexto europeu do final do século XIX e início do século XX –, quer sob a 

forma de intensos movimentos internos, dirigidos dos campos para as 

cidades, quer de migrações transoceânicas, que permitiram libertar parte do 

êxodo rural e povoar os novos continentes, o tema não surge senão de forma 

marginal na maioria dos autores (PEIXOTO, 2004, p. 1). 

 

 

Certamente, o tema das migrações não foi objeto central das discussões da maioria dos 

clássicos formadores das ciências humanas, sobretudo da sociologia. No caso de Émile 

Durkheim (RODRIGUES, 1990), suas preocupações estavam mais voltadas para a formação 

da sociologia enquanto ciência, a definição do método e do objeto, uma nova moral, dentre 

outros temas. Max Weber (COHN, 2000), por sua vez, se dedicou a estudos diversos, como 

religião, burocracia, política e economia. Em ambos autores, a temática das migrações não é 

central em seus estudos, no entanto são deixadas pistas, como a preocupação de Durkheim ao 

tentar compreender a nova moral para a sociedade pós-feudal que se estabelecia e as reflexões 

de Weber sobre a população dos Estados Unidos, oriunda da Europa.  

A nova configuração social era fruto, dentre outros aspectos, da mobilidade humana 

para atender à nova divisão social do trabalho demandada pelo modo de produção capitalista. 

Assim, as abordagens da incipiente sociologia estavam voltadas para a nova sociedade com 

temas centrais naquele contexto, como a divisão do trabalho social, a exploração do trabalho, 

a relação entre indivíduo e sociedade, questões jurídicas e políticas, a ação social individual, 

dentre outros. 

O trabalho dos clássicos nos dá elementos fundamentais para pensarmos a questão das 

migrações no contexto da consolidação da sociologia enquanto ciência. Um dos elementos 

que devemos tomar em consideração é reflexão sobre a inserção social do migrante, que é um 

fator relevante, pois implica uma gama ampla de relações sociais que merecem atenção 

quando pensamos os deslocamentos humanos que levam consigo um universo simbólico 

carregado de significado, como o sagrado, como se vê e como é visto – a alteridade –, a 

aceitação e a negação de ambos os lados, o sentido do trabalho e as relações que se 

desenvolvem nesse ambiente. 
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O conceito central do qual parte Durkheim (1990) é o fato social, que deve ser tratado 

como uma coisa, porque precisa ser esclarecido. O fato social é um conceito que se traduz por 

três categorias, a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. É exterior porque independe 

do indivíduo, é coercitivo por sua força de impor sobre o indivíduo a vontade da coletividade 

e, por fim, generalista, pois influencia a todos indistintamente. Essa generalidade opera na 

lógica da anterioridade, isto é, as normas e regras já foram criadas antes e se encontram 

presentes antes de os indivíduos virem a conhecê-las e, com isso, a sociedade é encarada 

como mais forte que o indivíduo. Essa visão passou por críticas, como não levar em conta a 

capacidade histórica de ação dos sujeitos. Não obstante a essas críticas, Durkheim deixou suas 

contribuições para reflexões sobre os mecanismos sociais que pautam as relações entre os 

indivíduos e as instituições sociais e, principalmente, como ocorre o processo de inserção 

social dos indivíduos nos grupos com os quais se relacionam. 

Outro clássico da sociologia, Max Weber, dedicou parte de seu trabalho aos estudos e 

reflexões sobre religião e neste sentido, discute a mobilidade de parte da população europeia 

na formação do protestantismo e sua estreita relação com a economia capitalista. Seu livro 

mais famoso sobre esse tema, A ética protestante e o espírito capitalista (1967), expressa uma 

sociologia da religião e sua relação com o econômico, enfocando o nascimento do 

luteranismo, calvinismo, wesleyanismo, dentre outras. Sua viagem aos Estados Unidos da 

América no início do século XX reflete não necessariamente uma preocupação com a 

migração, mas com os desdobramentos de um processo migratório entre a Europa e a América 

do Norte. O objetivo de sua obra é encontrar uma relação entre a racionalidade, o ascetismo e 

a frugalidade do modo de vida protestante e o desenvolvimento do capitalismo, para 

confrontar com as análises materialista e dialética marxistas.  

Para Weber (1967), no ethos protestante, o trabalho não pode ser negligenciado, 

nenhum minuto sequer deve ser perdido, pois isso seria uma profanação contra Deus. Assim, 

deve-se encarar o trabalho como uma missão e, no caso calvinista, como aquilo que gera 

prosperidade, como uma escolha, um chamado divino. Dessa forma, o ascetismo religioso de 

não se desviar do caminho da salvação é transposto para o trabalho, cuja riqueza produzida 

não pode e nem deve ser esbanjada ou usufruída de maneira vulgar, mas reinvestida 

constantemente, fazendo com que se multipliquem os frutos de trabalho. 

As exceções nesse período são Marx e Engels, com análises mais aprofundadas sobre 

a história, a filosofia, o direito e a economia política. Se Durkheim procurou dar ênfase à 

divisão do trabalho social e ao processo de socialização do indivíduo pelas forças coletivas 

modeladoras da sociedade, expressas nos fatos sociais e Max Weber sobre o sentido que o 
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indivíduo dota suas ações nos mais variados sentidos, Engels e, principalmente Marx, 

procederam numa leitura holística da sociedade. Na formação do pensamento sociológico é 

Friedrich Engels (1985) quem inaugura
20

, em 1845, a abordagem sobre a migração, em um 

estudo sobre as condições materiais e sociais da classe trabalhadora na Inglaterra de então. 

A obra A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, um libelo do então jovem 

Engels (1985) é, do ponto de vista do pensamento sociológico, o marco inaugural da chamada 

sociologia urbana marxista. Nessa obra, Engels traça um relato e faz uma reflexão sobre as 

condições de vida da classe trabalhadora, dos impactos das mudanças advindos com a 

Revolução Industrial, a precariedade das condições de trabalho, como jornada de trabalho, a 

mortalidade infantil e adulta, habitação, urbanismo, a organização do movimento operário etc. 

Tudo isso afetava diretamente a principal força de trabalho da nascente indústria, que 

devorava impiedosamente seus principais agentes, o proletariado. 

O quarto capítulo, A imigração irlandesa, analisa os reflexos desse movimento 

migratório no campo do trabalho, o que indiretamente contribuía para maior degradação das 

condições de trabalho e da remuneração, tanto dos próprios migrantes como da população 

local devido aos reduzidos soldos, afetando diretamente a relação social dos dois grupos 

(irlandeses versus ingleses) na forma de competitividade pelo trabalho. O trabalho de Engels 

(1985) é complementado pelo de seu amigo, Karl Marx (1988), que se dedicou 

prolongadamente sobre as origens, desenvolvimento e materialização do capitalismo. Se 

Engels legou abordagem sobre a migração para o marxismo, seu amigo e companheiro de 

trabalho, Karl Marx (1988), teceu reflexões que contemplaram a mobilidade humana de uma 

maneira mais aprofundada e crítica a ponto de lançar questionamentos sobre os 

deslocamentos de contingente populacionais e suas consequências no contexto da formação 

do capitalismo. 

Ao discutir sobre processos de repulsão e atração de trabalhadores no contexto em que 

se desenvolvia a tecnologia, por um lado e, por outro, a crise da indústria algodoeira, Marx 

(1988b) discorre sobre a migração irlandesa no século XIX que, entre 1851 a 1874, o saldo 

emigratório foi de 2.325.922 pessoas num período marcado pela fome e morte generalizada. 

 

 

Na Irlanda, a fome liquidou, em 1846, mais de 1 milhão de pessoas, mas só 

pobres-diabos. Não trouxe o menor prejuízo à riqueza do país. O êxodo 
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 Nossa afirmação aqui diz respeito à formação do pensamento sociológico clássico. No sentido geral, ao que 

sabemos, o primeiro a dedicar um estudo sobre questões de cunho demográfico foi Thomas Malthus e, sobre a 

migração, Georg Ravenstein, dos quais falaremos mais adiante.  
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ocorrido nos 20 anos seguintes e que ainda continua a crescer não dizimou, 

como eventualmente a Guerra dos Trinta Anos, junto com os homens, seus 

meios de produção. O gênio irlandês inventou um método inteiramente novo 

para trasladar, como por encanto, um pobre povo a uma distância de 

milhares de milhas do cenário de sua miséria. Os emigrantes assentados nos 

Estados Unidos enviam a cada ano somas de dinheiro para casa, meios para 

pagar a viagem dos que ficaram para trás. Cada tropa que emigra este ano 

arrasta atrás de si outra tropa no ano que vem. Ao invés de custar algo à 

Irlanda, a emigração constitui, assim, um dos ramos mais rendosos de suas 

atividades de exportação (MARX, 1988b, p. 244). 

 

 

A repulsão de trabalhadores do campo rumo às cidades era algo em curso há bastante 

tempo e criou as condições sociais e materiais necessárias para a formação do capitalismo. 

Isso foi denominado por Marx (1988b, p. 251) como acumulação capitalista que, numa gama 

ampla de acontecimentos, dinamizou o processo pelo qual se expropriou as terras dos 

camponeses e, consequentemente, expulsou-os do campo para as cidades para se tornarem a 

força de trabalho necessária à indústria nascente, o proletariado. É nesse contexto que há a 

feitura de leis que legitimam a expropriação, a formação de um mercado interno, dentre 

outros aspectos. Harold J. Laski (1973) aponta que nesse período, de seis partes das terras 

inglesas, por exemplo, a burguesia havia se tornado dona de cinco e, com isso, consolidava-se 

a noção de propriedade privada. 

Na visão de Marx (1988), a formação do capitalismo pode ser qualquer outra coisa, 

menos uma visão idílica como queriam os ideólogos da burguesia, pois sua construção se 

assenta sobre uma base de formada por meio da violência, da expropriação agrária, do 

trabalho compulsório, do derramamento de sangue. A abordagem marxista tem como foco 

central a noção do trabalho enquanto elemento principal e dínamo catalisador das forças 

sociais, que pode se transformar por meio da tomada de consciência de seu lugar na história e 

revolucionar a sociedade. 

 

2.2 – Um levantamento histórico de estudos sobre migração 

 

As primeiras reflexões exclusivamente sobre as migrações ocorreram simultaneamente 

no âmbito religioso, por meio da Igreja Católica e no acadêmico, de cunho teórico. Ambas 

tiveram início na Europa, na segunda metade do século XIX. Antes dos primeiros estudos de 

cunho científico sobre o tema, chamamos atenção para o trabalho do religioso católico, 

Giovanni Batista Scalabrini (1839 – 1905), que se dedicou com exclusividade à questão da 
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emigração italiana na segunda metade do século XIX, com serviços eclesiais e na luta pela 

acolhida no lugar de destino. 

No final de 1887, Scalabrini fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos, 

para homens e em 1895, a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Bartolomeu e, 

em 1900, enviou-as para o Brasil. Nessa época, o Brasil recebia um grande fluxo imigratório, 

impulsionado pelo discurso racista e embasado pela ―tese do branqueamento‖ da população 

brasileira para diluir o quantitativo negro e índio. Dentre esses imigrantes, os italianos eram a 

maioria. De acordo com George Reid Andrews (1998), em 1890, São Paulo tinha uma 

população de 1,4 milhão de habitantes e entre esse ano e 1930, o estado ―recebeu mais de dois 

milhões de imigrantes europeus, dos quais quase metade tiveram suas passagens 

transatlânticas pagas pelo governo do Estado‖ (p. 93). O estudo de Reid tem como objetivo 

refletir sobre a relação entre negros e brancos no estado de São Paulo a partir de 1888, o que 

não é objeto de nosso trabalho, todavia vale substancialmente para situarmos as preocupações 

que orientaram o surgimento tanto da reflexão acadêmica quanto do trabalho humanitário da 

igreja iniciado por Scalabrini. 

Esse trabalho de ajuda humanitária e de cunho espiritual continua, na 

contemporaneidade, desempenhado pelo Serviço Pastoral do Migrante da Igreja Católica. O 

SPM se encontra presente e em atividade em diferentes lugares e os seguidores das 

congregações conhecidos como ―missionários scalabrinianos‖ encontram-se presentes em 

vários países. 

No Brasil, os scalabrinianos desenvolvem trabalhos de acolhida para migrantes 

nacionais e imigrantes com abrigo, refeição, ajuda humanitária, assistência religiosa, além de 

parcerias na publicação de estudos sobre migrações, com publicações regulares como 

Travessia: revista do migrante, mantida pelo Centro de Estudos Migratórios e a Revista 

Interdisciplinar da Mobilidade Humana, do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. 

Além disso, a tradição católica mantém intensos diálogos com organizações internacionais 

como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, o Conselho 

Nacional para Refugiados, CONARE, o Conselho Nacional de Imigração, CNIg, além de 

outras organizações não governamentais e instâncias estatais de diferentes níveis e vínculos 

com pesquisadores universitários brasileiros. A experiência histórica construída e vivenciada 

pelos scalabrinianos os torna um dos mais experientes no tema das migrações e, também, 
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detentores de um dos maiores bancos de dados sobre as migrações no mundo, os quais podem 

ser compartilhados de diferentes formas21. 

Por outro lado, na perspectiva científica, os primeiros estudos dedicados à migração 

foram realizados pelo geógrafo inglês Ernst Georg Ravenstein (1834 –1919) (1885), que 

dedicou dois textos considerados clássicos nessa área, em 1885 e 1889, cuja temática versa 

sobre os movimentos migratórios. De acordo com João Peixoto (2004), Ravenstein é ―o único 

autor considerado ‗clássico‘ deste tema‖ e, além disso, é ―invariavelmente, o decano das 

referências bibliográficas da teoria migratória, citado em trabalhos oriundos de diferentes 

ciências sociais‖ (p. 4). 

Tendo como locus a Inglaterra, a abordagem de Ravenstein (1885) é sobre os fluxos 

internos e internacionais na perspectiva da Europa e da América do Norte no final da segunda 

metade do século XIX. Para ele, as leis de migração são sete, a saber, a) majoritariamente os 

migrantes percorrem curtas distâncias e os fluxos migratórios buscam centros comerciais; b) o 

processo atrativo para lugares em rápida expansão se inicia pelas áreas de entorno e se 

estendem para lugares mais distantes; c) na migração, o processo de dispersão ocorre 

inversamente ao de atração; d) cada corrente mais representativa no fluxo migratório gera 

uma contracorrente, o que sai é compensado com o que entra; e) quem migra de lugares 

longínquos tem preferência pelos centros comerciais; f) o fluxo migratório é preponderante 

nas populações rurais em relação aos citadinos e g) as mulheres migram mais que os homens.  

Certamente, as leis de migração de Ravenstein (1885) suscitam controvérsias sobre 

suas afirmações, todavia, sua grandeza reside no seu pioneirismo. Além disso, outro aspecto 

que enriquece seu trabalho é a maneira como as categorias são elencadas e o corpo do 

trabalho se organiza, tais como lugar de nascimento, gênero, idade, origem, destino dentre 

outros aspectos. Apesar dos fluxos migratórios internos continentais e do grande número de 

pessoas que deixaram a Europa na segunda metade do século XIX, é apenas no século XX 

que o tema das migrações recebe tratamento diferenciado pela perspectiva científica. 

Desse modo, no século XX, geógrafos e demógrafos abordaram o espaço e o uso que o 

ser humano faz dele, o crescimento da população e das cidades influenciados, principalmente 

pelo que ficou conhecido como êxodo rural, acelerando sobremaneira o processo de 

urbanização. De outro lado e num mesmo momento histórico, as primeiras investidas 

                                                           
21

 As informações aqui apresentadas são com base em http://www.csem.org.br/ e no 

http://missaopaz.wix.com/modelo-4-missao e em entrevista com as freiras Scalabrinianas em Porto Velho. A elas 

agradeço pelas informações. 

 

http://www.csem.org.br/
http://missaopaz.wix.com/modelo-4-missao
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sociológicas a respeito dos fluxos migratórios se fizeram notar, não no sentido estrito do 

termo, mas como abordagens sobre o modo de vida das populações das sociedades industriais, 

isto é, do processo de passagem das sociedades agrárias para as urbanas no contexto da 

formação do capitalismo. 

Dentre as abordagens do ponto de vista acadêmico, Thomas Robert Malthus (1996) 

foi, sem dúvida, o mais expressivo na virada do século XVIII para o século XIX. Sua obra, 

Ensaio sobre a população, de 1798, é o texto mais popular escrito na época. Ao discutir as 

implicações do aumento demográfico, Malthus propõe possíveis soluções – que são duas – 

para conter o crescimento da população. A solução era a abstinência sexual, o celibato. Na 

ótica de Malthus, a população cresceria numa progressão geométrica, razão dois a cada vinte 

e cinco anos (1: 2: 4: 8: 16 em um século, a população aumentaria dezesseis vezes), enquanto 

a produção de alimentos em progressão aritmética (1: 2: 3: 4: 5: em século, a produção de 

alimentos aumentaria cinco vezes). Essa tese apresenta uma visão fatalista, já que Malthus, 

também anglicano, não concebia outros métodos contraceptivos de controle de natalidade. 

Hoje sabemos que Malthus se equivocou ao pensar que a população cresceria numa proporção 

geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria a um ritmo aritmético. 

Uma das críticas feitas à época por Malthus foi em relação à Lei dos Pobres, de caráter 

assistencialista na Inglaterra, que em alguns momentos proibia a emigração dos sujeitos e 

assegurava-lhes o sustento. Assim, as paróquias, por meio de parceria com o Estado, 

incumbia-se de prover o sustento dos pobres. A consequência disso, na visão de Malthus, era 

o vício dos sujeitos que não quereriam trabalhar e viver da ajuda que recebiam. Preocupado 

com o aumento da população, Malthus temia que essa medida incentivaria o casamento e, 

consequentemente, o nascimento de mais crianças, levando, inevitavelmente, à 

superpopulação. Malthus foi duramente criticado por Marx (1988b) em dois campos, o da 

economia e sobre sua teoria da população. No caso do Ensaio sobre a população, a crítica de 

Marx se dirige à originalidade de Malthus, ou melhor, à sua falta de originalidade. 

 

 
Caso o leitor lembre Malthus, cujo Essay on Population apareceu em 1798, 

lembro então que esse texto, em sua primeira formulação, nada mais é que 

um plágio, escolar, superficial e clericalmente declamatório de Defoe, Sir 

James Steuart, Townsend, Franklin, Wallace etc. e que não contém uma 

única frase original. A grande sensação despertada por esse panfleto 

decorreu apenas de interesses partidários. A Revolução Francesa tinha 

encontrado no Reino Unido apaixonados defensores; o ―princípio da 

população‖, lentamente elaborado durante o século XVIII, depois, em meio a 

uma grande crise social, anunciado com tambores e fanfarras como o 

infalível antídoto contra as doutrinas de Condorcet e de outros, foi saudado 
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com júbilo pela oligarquia inglesa como o grande exterminador de todas as 

aspirações pelo progresso da humanidade. Malthus, fortemente surpreendido 

com seu êxito, dedicou-se então a enxertar material superficialmente 

compilado no velho esquema e adicionar material novo, não descoberto por 

ele, mas tão-somente anexado. Observe-se de passagem. Embora Malthus 

fosse clérigo da Igreja Anglicana, havia feito o voto monástico do celibato 

(MARX, 1988b, p. 181). 

 

 

O que podemos constatar é que as questões relativas ao crescimento da população, 

seus deslocamentos eram preocupações presentes para os intelectuais desde o século XVIII. A 

reflexão crítica, tanto sobre os estudos que já haviam sido feitos quanto ao processo de 

concentração populacional nos centros urbanos coube a Marx, que enxergou nisso parte do 

processo de formação do exército industrial de reserva que, consequentemente, exerceria 

influência sobre os salários e favoreceria, diretamente, à exploração da mais-valia. Essa visão 

crítica não foi aprofundada em relação aos estudos migratórios e o que se destacou, no início 

do século XX, foram os estudos realizados não na Europa, mas do outro lado do Atlântico, 

nos Estados Unidos, por cientistas sociais da Universidade de Chicago, numa abordagem 

sociológica em que o fenômeno passa a ser tratado numa ótica da sociologia compreensiva e 

de cunho reformista ou de controle social. 

Com a criação do primeiro departamento de sociologia da Universidade de Chicago, 

nos Estados Unidos, começam os primeiros estudos consistentes sobre as cidades e sobre 

migrações, inicialmente sobre a migração dos negros do sul para a região norte do país e, 

posteriormente, sobre os imigrantes europeus. Como observou Howard Becker (1996), ―Os 

grandes desafios dos Estados Unidos naquela época eram a pobreza – ainda hoje o principal 

deles – e a imigração – até o presente considerada um grande problema‖ (p. 178). São 

considerados, ainda, de acordo com Ulf Hannertz (1980), William Isaac Thomas e Robert 

Erza Park22 como fundadores da escola de sociologia de Chicago. Park, que estudou na 

Alemanha, teve mais projeção, foi aluno de Georg Simmel e, ao retornar para o seu país 

traduziu as obras do mestre. Juntamente com outros colegas iniciou os primeiros estudos 

sobre as migrações dos negros que saíam dos estados do sul e migravam em direção à 

crescente cidade de Chicago, que se tornaria um dos mais importantes centros industriais do 

país. O foco central de seus estudos foi a assimilação do migrante no contexto do destino, o 

racismo, a violência. 

                                                           
22

 O primeiro professor de sociologia da Universidade de Chicago foi Graham Sumner, também fundador da 

primeira revista de sociologia dos Estados Unidos, a American Journal of  Sociology. A Universidade de 

Chicago nasceu com a ajuda financeira de John D. Rockefeller (BECKER, 1996). 
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A partir dos estudos realizados pela Escola de Chicago, desenvolveu-se uma 

sociologia urbana voltada para a compreensão da cidade e da migração (PEIXOTO, 2004), 

com foco sobre a fenomenologia, discutindo-a nos planos do traslado das pessoas e suas 

consequências, como violência, delinquência, conflito, integração e periferização das cidades. 

Esses estudos chegaram ao Brasil, inicialmente, com foco nas pesquisas sobre a imigração 

alemã, italiana e japonesa para o país, uma marca dos primeiros estudos das ciências sociais 

na sua formação e consolidação, como os trabalhos de Eunice Durham, na década de 1960, 

sobre a noção de assimilação dos imigrantes italianos no Brasil. 

Nos anos de 1970, o foco se voltou para a migração do campo para a cidade no 

contexto das migrações internas. Nesse caso, os nordestinos (dos nove estados como um 

todo), mineiros e paranaenses foram os sujeitos das abordagens, como no trabalho de Eunice 

Durham (1978), A caminho da cidade: a vida rural e a migração para São Paulo, além de 

outros estudos que se dedicaram ao tema. Ainda nesse período, os estudos focaram aspectos 

da imigração europeia para o Brasil e, na década seguinte, 1980, consolidaram-se os estudos 

sobre as migrações internas, aquelas do campo para as cidades. 

Já dos anos de 1990 em diante, a abordagem se voltou para emigração brasileira, como 

podemos ver na obra Cenas do Brasil migrante, organizada por Rossana Rocha Reis e Teresa 

Sales (1999), que traz textos de estudiosos abordando a emigração brasileira para os Estados 

Unidos (Boston, São Francisco, Massachusetts) e a conexão desse fluxo migratório com uma 

das principais cidades de origem, Governador Valadares, em Minas Gerais. No mesmo livro, 

a emigração brasileira para o Japão foi amplamente discutida, privilegiando a noção de 

identidade dos dekassegui, os descendentes de japoneses nascidos no Brasil que emigraram 

para o Japão. 

Além desses, outros estudos sobre migração no Brasil foram realizados em diferentes 

lugares e sobre diversos enfoques, como é o caso da abordagem que Sidney Antonio da Silva 

– ao longo de mais ou menos uma década – (2010; 2012) realizou sobre a imigração boliviana 

para o Brasil, circunscrita ao estado de São Paulo e seu processo de inserção social, vivência 

de suas práticas culturais, trabalho, exploração, exclusão social dentre outros aspectos. 

Mais recentemente, esse pesquisador vem se dedicando às migrações de latino-

americanos na Amazônia brasileira e à questão haitiana no estado do Amazonas. Seus estudos 

tentam abordar questões de adaptação do estrangeiro no destino frente à sociedade nacional, 

num contexto marcado por diversos aspectos, tais como a xenofobia frente à integração social. 

Essa abordagem lança um olhar sobre os aspectos da sociedade receptora dos migrantes e os 

motivos de emigração das pessoas. As abordagens sobre os motivos das migrações são um 



49 

 

tema rico, oferecem diferentes possibilidades de enfoque, possuem um vasto campo a ser 

explorado e têm cada vez mais se tornado objeto de interesse de pesquisadores de diferentes 

áreas. 

Há uma década, a carência de estudos sobre os motivos das migrações no Brasil, por 

exemplo, suscitava críticas, como em Oliveira e Jannuzzi (2005), ao alegarem que não 

existiam muitos estudos que se dedicaram a compreender os motivos das migrações em 

abordagens amostrais. Um dos aspectos cruciais dos processos migratórios é compreender os 

motivos que levam, ou forçam, as pessoas a migrarem. Junto a isso, outras reflexões podem 

ser feitas, como o que acontece no encontro entre população migrante e a população local e 

como cada um vê o outro e si a mesmo no processo. Assim, pensar o encontro entre as 

pessoas num processo migratório é, necessariamente, pensar o outro na sua totalidade. 

A alteridade é o que está em jogo e nesse aspecto são parcos os estudos. Outro aspecto 

são as consequências provocadas pela migração na origem dos migrantes: o que acontece 

quando o migrante parte? Quais as consequências da evasão de pessoas de uma comunidade 

ou sociedade num processo migratório? Por que migram? Os estudos relacionados a esse tema 

contemplam, em sua maioria, temáticas como o envio de remessas (dinheiro) para as famílias, 

a urbanização desordenada, o aumento da violência o que, em suma, a migração é encarada 

como um problema que, consequentemente ou inconsequentemente, responsabiliza o outro do 

processo migratório com um polo gerador de mazelas sociais. 

As primeiras reflexões sobre o outro no contexto urbano foram, na sociologia, com 

Georg Simmel. Seus estudos sociológicos não se dedicaram exclusivamente sobre as 

migrações. Sua sociologia abrange vários temas, desde cultura, economia (dinheiro), religião 

e sociabilidade. Sobre a sociabilidade, sua reflexão incide sobre o que se constrói e se 

estabelece no interior de um grupo em situação de migração, quando os indivíduos se 

encontram em contato com o ―outro‖, além dos impactos ou efeitos sobre as pessoas do lugar. 

Nesse sentido, a principal contribuição de Simmel é a noção implícita, em gérmen, da 

alteridade que sua reflexão apresenta, pois no contexto da migração o outro, o estrangeiro, 

com a sua presença face aos nativos
23

, contribui para surgir uma reflexão sobre a alteridade, 

seja para aceitá-lo seja para negá-lo. 

Ademais, a reflexão sobre a alteridade no contexto das migrações é um tema ainda 

pouco explorado, uma lacuna que poucos têm buscado discutir, excetuando o magistral 
                                                           
23

 Consideramos arriscado e inseguro recorrer à categoria nativo. Como estamos vendo, a população formadora 

das cidades são, em geral, nascidas em outras regiões e estão circunscritas ao processo de mobilidade humana de 

um lugar a outro. Portanto, a categoria nativo aqui é tomada como aquele que habita o lugar, os fundadores ou 

mesmo a segunda ou demais gerações, antes dos que chegam. 
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trabalho de Abdelmalek Sayad, A imigração ou os paradoxos da alteridade (1998), que se 

debruça sobre esse fenômeno de maneira profunda, vivaz e criticamente, numa abordagem 

que, na visão de Eva Alterman Blay (2000), 

 
 

trata-se de um dos raros trabalhos que traz uma reflexão teórica sobre o 

processo de imigração, que Sayad define como um ―processo total‖, isto é, 

que deve ser visto em face das condições que levam da emigração até as 

formas de inserção do imigrante no país para onde vai (BLAY, 2000, p. 1). 

 

 

Sem dúvida, o trabalho de Sayad é uma raridade nesse sentido e sua proposta é pensar 

a totalidade do processo migratório de maneira que abarque todos os sujeitos; os que partem, 

os que ficam e os que recebem. A reflexão sobre o processo de imigração analisado por Sayad 

abrange a complexidade em que o imigrante se encontra, pois além de promover mudanças na 

sua origem ao partir, encarará problemas diversos no lugar de destino já que, por um lado, a 

sua chegada é bem vista, querida e desejada pelo capital que o necessita enquanto força de 

trabalho para ser explorada. Por outro lado, paradoxalmente, o imigrante se torna um 

incômodo social para o nativo. Nesse paradoxo, uma relação dialética se instala, o nativo 

pensa que o imigrante é provisório e, ao mesmo tempo, o próprio imigrante pensa-se a si 

mesmo como tal e, com isso, essa provisoriedade pode ser longa, como é o caso da imigração 

argelina na França, a qual Sayad dedicou diversos trabalhos analíticos. 

A imigração encontra seu paradoxo na alteridade, uma vez que é um recurso da parte 

de quem migra na tentativa de melhoria e, também, pelo capital desejoso de força de trabalho 

para ser explorada. As formas, porém, de inserção do imigrante nessas condições são 

marcadas pela tensão e, por mais que ele viva em um lugar, será sempre um estrangeiro. 

Assim, a condição do imigrante é um dos temas centrais de sua discussão em um capítulo 

intitulado o que é um imigrante? O autor se debruça para responder essa pergunta e dá início à 

discussão com sua problematização, de maneira que desvela as nuanças que permeiam o 

fenômeno da imigração e marca, indelevelmente, condição do imigrante. 

 
 

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). 
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Ao abrir a discussão para esclarecer o que é um imigrante, Sayad aponta essa dupla 

contradição da imigração, traduzida no questionamento de se saber se se prolonga 

indefinidamente o provisório porque se gosta ou, por ser duradouro esse estado, gosta-se de 

vivenciá-lo intensamente como provisório. Essa contradição é fruto da não conformidade do 

direito com o fato. A provisoriedade é o direito, a durabilidade o fato e, assim, por não haver 

uma clareza – ou por não querer que haja – sobre a condição do que é o imigrante, o impasse 

estabelece-se e a situação é vivenciada indefinidamente numa tríade: por quem migra, por 

seus familiares que ficam na origem e pela sociedade que o recebe. 

Para isso, sua explicação é de que há uma dupla interpretação, qual seja, para não 

confessar-se a si mesma, a imigração é vista como provisória, ao mesmo tempo em que há a 

necessidade de se desmentir o caráter da provisoriedade em detrimento da durabilidade da 

condição de imigrante. Por essa condição, a imigração é vista sob um prisma da dissimulação, 

ignora-se a si mesma, ou faz de conta, da mesma forma que é ignorada como definitiva e, 

assim, não se exterioriza a sua permanência. 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. 

 

 

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). 

 

 

 A análise de Sayad (1998) é categórica em relação à dicotomia imigração e trabalho, 

sendo que essas duas complementam-se e a primeira só tem sentido quando contemplada pela 

segunda.  

 

 
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 
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se precisa dele, para aquilo que se precisa dele e lá onde se precisa dele 

(SAYAD, p. 55). 

 

 

A permanência, assim como a dinâmica migratória, nesse caso, só se verifica quando 

está presente a categoria trabalho. Neste caso, o trabalho é, a seu tempo, o dinamizador do 

processo migratório e, ao mesmo tempo, aquilo que cessa esse processo. A relação entre as 

migrações e o trabalho são, como podemos perceber, estreitas e os sujeitos – sejam eles 

migrantes nacionais ou imigrantes – foram o elo de ligação entre uma e o outro e, daí a 

importância de estudarmos o fenômeno como algo amplo, dotado de múltiplos aspectos e com 

diferentes sujeitos. 

De modo geral, podemos perceber que os estudos sobre as migrações surgiram 

estritamente ligados a acontecimentos históricos de grande importância, à consolidação da 

ciência e, nesse caso, as ciências humanas e a formação das cidades industriais. Nesse 

contexto, o trabalho de cunho religioso, como apresentado anteriormente, esteve em sintonia 

com os acontecimentos.  Esse processo foi impulsionado pela industrialização e produção 

capitalistas que direta ou indiretamente arrancou um grande contingente de população rural e 

a concentrou nas cidades. Entretanto, consideramos importante apresentar um panorama sobre 

a relação dos processos migratórios com a urbanização no capitalismo. 

 
 

As grandes cidades sempre foram o lugar da economia monetária, porque a 

multiplicidade e concentração da troca econômica dão ao meio de troca 

uma importância que não existiria na escassez da troca no campo 

(SIMMEL, 2005, p. 2). 

 

 

O crescimento das cidades apresentou, grosso modo, uma constante ao longo dos 

últimos quatro séculos, como a precariedade das condições de vida dos seus habitantes e, 

consequentemente, uma mudança irreversível no modo da vida social, seja no plano 

individual ou coletivo. As palavras de Georg Simmel (2005) remetem a esta mudança, 

marcada pela impessoalidade, a racionalidade das grandes cidades contra as relações mais 

afetivas da vida campestre e das pequenas cidades e a transformação dos indivíduos em 

números, semelhantes ao que acontece no mercado financeiro regido pela lógica do dinheiro. 

Como já apontamos anteriormente, no processo que deu origem às grandes cidades os 

migrantes foram forçados abandonar seus lugares de origem, como no caso das leis de 

cercamentos das terras na Inglaterra. A expulsão dos camponeses de suas terras foi um dos 
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acontecimentos que contribuíram para a formação do proletariado e dos centros urbanos 

industriais nascentes. 

O historiador Eric Hobsbawm (1979) mostra uma estreita relação entre a 

industrialização e a formação das cidades, no frenesi da Revolução Industrial, ao descrever o 

aumento acelerado das grandes cidades a partir de 1750. Em um capítulo intitulado ―os 

resultados humanos da revolução industrial, 1750-1850‖ (HOBSBAWM, 1979, p. 74), 

assevera que a força de trabalho passou a se concentrar nas grandes cidades de maneira 

desconhecida no passado da humanidade. 

 
 

Na era industrial o trabalho passou a ser realizado cada vez mais no 

ambiente sem precedentes da grande cidade; e isso a despeito do fato de a 

mais antiquada das revoluções industriais efetuar grande parte de suas 

atividades em vilas industrializadas de mineiros, tecelões, fabricantes de 

pregos e correntes e outros trabalhadores especializados. Em 1750 só 

existiam duas cidades na Grã-Bretanha com mais de 50.000 habitantes – 

Londres e Edimburgo; em 1801 já havia oito e em 1851, 29, inclusive nove 

com mais de 100.000 habitantes. Nessa época havia mais britânicos morando 

em cidades que no campo, e quase um terço da população total vivia em 

cidades com mais de 50.000 habitantes. E que cidades! Não era apenas o fato 

de serem cobertas de fumaça e impregnadas de imundície, nem o fato de os 

serviços públicos básicos – abastecimento de água, esgotos sanitários, 

espaços abertos etc. – não poderem acompanhar a migração maciça de 

pessoas, produzindo assim, sobretudo depois de 1830, epidemias de cólera, 

febre tifoide e o pagamento assustado de tributo constante aos dois grandes 

grupos de assassinos urbanos do séc. XIX – a poluição do ar e das águas, ou 

doenças respiratórias e intestinais (HOBSBAWM, 1979, p. 80-81). 

 

 

Como se vê, a formação das grandes cidades está diretamente relacionada com o 

processo de industrialização e, consequentemente, da consolidação do modo de produção 

capitalista que, para isso, promoveu migração em massa de pessoas. A concentração de 

milhões de pessoas e as condições a que foram submetidas eram as mais abjetas, tanto no 

trabalho quanto na utilização do espaço da cidade ou daquilo que imaginamos como tal e seus 

parcos recursos. Essa lógica perversa pode ser encontrada ao longo de toda a história desse 

processo, com o saldo negativo de consequências desastrosas em relação aos recursos 

naturais, como o ar e a água. 

Traçando um balanço geral das migrações nos séculos XIX e XX em um trabalho 

contributo para a história do capitalismo, Caroline Andreani (2000, p. 415-428) situa os 

estudos históricos sobre as causas das migrações em dois grupos, um que trabalha com as 

causas ―repulsivas‖ e o outro com as ―atrativas‖. Sobre a primeira é compreendido um 

conjunto de situações, como ―miséria, fome, guerras, conflitos políticos ou religiosos‖. Na 
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segunda, considera-se outros aspectos como ―a procura de novas terras e o apelo da fortuna‖ 

(p. 417). A autora ainda indica que essa corrente de pensamento costuma fazer uma distinção 

―entre as migrações ‗espontâneas‘ e as migrações organizadas‖ e contesta a noção de 

espontaneidade chamando-a de ―falaciosa‖ e o motivo ela explica, 

 

Migra-se espontaneamente quando se foge de situações políticas ou 

econômicas intoleráveis? Seria sem dúvida mais conveniente falar de 

migrações forçadas e de itinerários individuais ou coletivos. As migrações 

são, na sua essência, a consequência de situações extremadas nas quais o 

indivíduo só tem como escapatória partir para um destino desconhecido 

(ANDREANI, 2000, p. 17). 

 

 

Em contraposição com os historiadores das migrações, a proposta de Andreani é tratar 

as migrações como ―itinerário de promoção social e migrações de sobrevivência‖ (op. cit.). 

Nesse sentido, a primeira decisão de migrar está mais próxima das escolhas individuais e tem 

como objetivo traçar estratégias, planos que conduzam à ascensão, à mobilidade social, o que 

pode ocorrer num período de tempo relativamente médio ou longo para si mesmo ou para os 

descendentes no lugar onde irá se estabelecer. Quanto às migrações de sobrevivência, 

entende-se uma atitude diante de situações ameaçadoras para quem parte, pois se migra para 

não morrer, sucumbir. Esse tipo de migração se caracteriza pela longa duração e pela 

imprevisibilidade.  

A industrialização e a formação das cidades são um processo que se encontra em 

franca expansão e, nesse contexto, os deslocamentos humanos de um país para outro ou entre 

regiões ou continentes também não se encerraram e, ao que vemos, não se encerrarão tão 

cedo. Nos últimos cento e cinquenta anos, partiram da Europa milhões de pessoas em 

diferentes momentos, como na virada do século XIX para o XX e no período entre as duas 

Guerras mundiais, 1914-1917 e 1936-1945. Podemos dizer, com isso, que houve um 

rearranjamento populacional no planeta. 

No caso brasileiro, com a devida relativização de tempo, espaço e sociedade, 

fenômeno semelhante desse rearranjo ocorreu entre os anos de 1930 e 1980 e recebeu vários 

nomes, êxodo rural, inchaço urbano, urbanização, além de outros em tom de denúncia como 

favelização, crescimento urbano desordenado etc. Ao longo da história temos visto que as 

migrações apresentam uma dupla característica, a repulsão e a atração de grandes 

contingentes populacionais por diferentes fatores, porém com um objetivo comum, a 

exploração da força de trabalho para a extração da mais-valia, principal fonte de riqueza. 
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SEÇÃO 3 – O BRASIL E AS MIGRAÇÕES 

 

3.1 – Imigrações para o Brasil 

 

No Brasil, os movimentos migratórios se confundem com a formação social do país tal 

qual se configura na contemporaneidade. Como sabemos, historicamente, os portugueses 

impuseram uma lógica colonizadora e, com isso, a transplantação de milhões de pessoas para 

o chamado Novo Mundo, fossem os colonos para assegurar a possessão do novo território ou 

os milhões de habitantes do continente africano, de diferentes grupos étnicos, sequestrados e 

transformados em escravos para trabalhos forçados no processo de cultivo de cana de açúcar, 

principalmente. 

Ademais, centenas de povos indígenas habitantes do território ou foram dizimados ou 

forçados a migrar para o interior do continente, acuados por meio da violência numa luta 

desigual. Não existe um consenso sobre as estatísticas do período colonial brasileiro, pois não 

houve a preocupação, na época, de quantificar a circulação de pessoas. Os números variam e 

podem chegar de 1,5 milhão a 4 milhões de indígenas e mais de 6 milhões de negros entre 

1538 e 1888, além dos colonizadores portugueses. 

Com a declaração de Independência do Brasil, em 1822, a colônia se tornou Império 

sob o comando do herdeiro da coroa portuguesa e até 1888 manteve o sistema escravagista no 

território. A partir desse período começa uma política migratória diferenciada em relação ao 

que acontecera no período colonial, povos que até então não faziam parte da configuração 

social passaram a entrar no país, como os austríacos, – conhecido como imigração alemã – a 

partir de 1824. 

Com as ameaças de imposições internacionais orquestradas pela Inglaterra, a partir de 

1850, com vistas a proibir o traslado de escravos da África para as Américas, o fim da 

escravidão acenava como inevitável, já que uma nova divisão do trabalho imposta pela nova 

economia, o capitalismo, demandava outro tipo de trabalhador, aquele que poderia receber 

remuneração e com isso poder consumir os produtos da indústria inglesa. 

 
 

A incapacidade das indústrias emergentes de absorver a totalidade desta 

mão-de-obra força um grande número de ingleses a expatriarem-se para a 

América do Norte, para a Índia, para a África e para a Oceania. De 1825 a 

1920, 17 milhões de ingleses deixam seu país. (...) Em 1890, os irlandeses 

eram mais numerosos no exterior do que na própria Irlanda (ANDREANI, 

2000, p. 421). 
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A indústria europeia não conseguia acompanhar o ritmo do crescimento populacional 

e, com isso, as condições daquele momento impulsionavam as pessoas a deixarem seus países 

e mesmo o continente. É importante termos em mente que essa emigração não se dava de 

maneira espontânea, mas influenciada pela economia política do contexto que, historicamente, 

veio aglutinando as populações do campo nos crescentes centros urbanos e pela necessidade 

de diminuir o número de insatisfeitos sociais ou os potencialmente adeptos de revoltas ou 

revoluções sociais. Assim, milhões de pessoas deixaram o continente europeu, partiram ou 

foram mandados em direção a outras partes do mundo, dentre elas o Brasil. 

Quando se fala em imigração para o Brasil é lugar comum ter-se como referência 

italianos e japoneses, não sem razão, devido ao grande número de pessoas dessas origens que 

imigraram na virada do século XIX para o XX. Entretanto, muitos outros povos também 

entraram no país no mesmo período, dentre eles espanhóis, portugueses, gregos, holandeses, 

sírios, libaneses, alemães, austríacos, poloneses, armênios, judeus, dentre tantos outros. 

Talvez a publicidade de uns em detrimento de outros possa ser explicada, em parte, pelo 

recorte dado pelos estudos acadêmicos. 

Um dos grupos mais expressivos de imigrantes que entrou no Brasil no período aqui 

abordado foi o dos espanhóis. Segundo Herbert S. Klein (1994), com cerca de 750 mil 

pessoas, ―os espanhóis representam o terceiro elemento mais importante entre os imigrantes 

europeus e asiáticos, ficando atrás apenas dos italianos e portugueses‖ (p. 7). O autor lamenta 

a falta de documentos, tanto de arquivo dos imigrantes quanto governamentais e acadêmicos, 

o que inviabiliza maiores informações sobre diferentes aspectos, tais como família, educação, 

inserção social, dentre outros. 

Do ponto de vista político, sabe-se que o governo brasileiro do período estava 

preocupado em solucionar dois problemas imediatos, substituir a força de trabalho escrava por 

trabalhadores assalariados, devido à nova ordem econômica internacional e promover o 

processo de ―branqueamento‖ da população brasileira, motivado pelas teorias deterministas 

tão em voga no período. 

Parte desse contingente de imigrantes se dirigiu para o sul do Brasil e esteve vinculado 

à teoria do ―branqueamento‖ da população brasileira (ANDREWS, 1998). Fomentada pela 

elite e pelo Estado, essa política tinha como objetivo substituir a força de trabalho escrava dos 

negros que foram juridicamente alforriados e, em seu lugar, introduzir o trabalhador 

assalariado. Assim, ao promover o ―branqueamento‖, foi negada ao negro a possibilidade de 

inserção social pelo trabalho que, em seu lugar, milhões de europeus foram ―importados‖ pela 

classe dominante, com parte das passagens pagas com dinheiro público. Essa política 
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continuou e veio a se encerrar oficialmente nos anos de 1960. Nessa época já se encontravam 

em curso as migrações internas no país, com preponderância da região nordeste para o 

sudeste.  

 

3.2 – As migrações internas 

 

 Dos fluxos migratórios internos o que mais recebeu atenção dos estudiosos foi, sem 

dúvida, o dos nordestinos. Importante ressaltarmos que pela categoria ―nordestino‖, no 

singular ou plural, entende-se baiano, sergipano, alagoano, cearense, pernambucano, 

piauiense, paraibano, potiguar e maranhense. Desse modo, categoriza-se mais pela origem 

regional que pelas características sociais ou culturais de cada lugar. Vale lembrar que essa 

denominação surge por volta da década de 1920, motivada por diferentes fatores, desde a 

segunda metade do século XIX. Como a conhecemos hoje, a região Nordeste só se delimita 

politicamente na década de 1970
24

.  

No último quartel do século XIX, entre os anos de 1877 e 1879, a região passou por 

um período de estiagem, a seca, impondo à população uma dura realidade e a obrigando fugir 

para outros lugares. Uns foram em direção ao litoral, outros para regiões distantes, como o 

Norte do país, que vivenciava o ciclo da borracha. Nesse contexto aconteceu um 

 
 

Êxodo em massa de emigrantes nordestinos, inicialmente para a Amazônia, 

mais tarde para São Paulo (...) a emigração em larga escala se inicia com a 

grande seca de 1877 a 1879, a qual deixou memória em toda a região, até os 

dias de hoje. Três anos seguidos sem chuvas, sem semeaduras, sem 

colheitas, os rebanhos morrendo, os homens fugindo para não morrer 

(FACÓ, 1991, p. 29 - 31). 

 

 

Nesse fluxo migratório, a Amazônia foi o destino da maioria dos nordestinos. Segundo 

Marco Antônio Villa (2000, p. 63) ―é provável que 250 mil nordestinos tenham ido para a 

região desde 1877 até o final do século XIX‖. A partir de então, os nordestinos 

protagonizaram o mais expressivo movimento migratório para a região. Isso se estendeu até o 

                                                           
24

 Sobre a formação política da região Nordeste e os motivos que incentivaram esse processo, diversos trabalhos 

abordam o tema, tais como ALBUQUERQUE JR., 2009; BARBALHO, 2004; GALVÃO, 1977; GUERRA, 

1981; VILLA, 2005; OLIVEIRA, 1981; PENNA, 1992. Vale ressaltar que o principal mentor intelectual foi 

Gilberto Freyre, especialmente à frente do Manifesto Regionalista de 1926, além de outras publicações de 

enaltecimento do regionalismo nordestino. 
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período da Segunda Guerra, quando o Brasil se tornou fornecedor da matéria prima para a 

fabricação de borracha. Essa migração contou com o incentivo governamental, quando 

 
 

O próprio governo acabou estimulando a emigração ao diminuir as rações 

para os flagelados, piorando ainda mais as condições de sobrevivência nas 

cidades da província [...] e facilitou a ida para a Amazônia pagando as 

passagens para os flagelados e suas famílias (VILLA, 2000, p. 63). 

 

 

Essa atitude dos dirigentes políticos, segundo Villa, era uma forma de esvaziar o 

contingente populacional dos Sertões, numa tentativa ou estratégia de conservar a estrutura 

fundiária e o poder político dos fazendeiros contra possíveis focos insurrecionais, os quais 

eram elementos constitutivos da violência que começava a se manifestar como forma de 

insatisfação de uma população miserável, faminta e sem perspectivas. 

Na primeira metade do século XX, a cidade São Paulo foi o destino dos migrantes 

nordestinos, motivados pela possibilidade de trabalho no campo e, principalmente, para 

trabalho na construção civil, pós 1930. 

 
 

Até 1930, a sua presença em São Paulo ainda era objeto de escassa atenção, 

conquanto ele já figurasse na estatística do decênio 1920-29 com a 

percentagem mais alta, entre os imigrantes ali recebidos, representando 

31,60% do total [...] no decênio 1930-39, os nacionais formaram a maioria 

absoluta dos imigrantes em São Paulo, com 68,75% do conjunto, para no 

decênio 1940-49, representarem quase nove décimos do total, com 89,83% 

(CALMON, 1998, p. 95 - 97). 

 

 

Com esse intenso fluxo, São Paulo se tornou a cidade com maior concentração desses 

migrantes no país, a ponto de ser denominada por Fernando Henrique Cardoso, de uma 

maneira figurativa e simbólica, como ―a maior cidade nordestina do Brasil‖ (WEFFORT, 

1982, p. 17). Segundo Paulo Fontes (2007), 

 

 

a figura do trabalhador nordestino escapando da fome, miséria e, 

periodicamente, das secas chegando à metrópole industrial em busca de 

emprego e melhores condições de vida tornou-se um símbolo da migração 

no imaginário social brasileiro. São Paulo transformou-se no local de 

moradia e emprego para milhões de migrantes nordestinos (p. 43). 

 

 

Fontes (op. cit.) pesquisou as relações de trabalho entre milhares de ―trabalhadores 

migrantes‖ nordestinos de origem rural numa empresa do ramo da química em São Miguel 
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Paulista. O autor nos apresenta os relatos de antigos moradores do bairro, trabalhadores e 

políticos de origem nordestina aposentados, além de análise em documentos políticos, jornais 

e atas, demonstrando parte da dinâmica daquelas pessoas em uma organização social diferente 

de suas origens. Esses migrantes passaram a construir uma maneira de articulação social, em 

uma sociedade pautada em valores diferentes, como a lógica racional do trabalho, o acesso a 

bens e serviços os quais antes eram inexistentes no Nordeste rural. Isso marca o processo de 

mudança de uma sociabilidade rural e patriarcal para uma sociabilidade burguesa pautada pela 

racionalidade do trabalho industrial. 

 

Maranhão 59.841 

R.G.Norte 159.903 

Piauí 179.734 

Sergipe 201.989 

Paraíba 317.168 

Alagoas 367.704 

Ceará 420.816 

Pernambuco 988.432 

Bahia 1.519,856 

Total da população de origem nordestina no Estado de São Paulo em 1996 4.215.443 
TABELA 1. Em ordem decrescente pelo número de migrantes nordestinos no estado de SP, de acordo com o 

estado de origem. Tabulação nossa, com base em dados coletados em CALMON, 1998. 

 

Como se percebe, ao longo das décadas houve um movimento migratório no Brasil 

que fez com que milhões de pessoas abandonassem uma região e se dirigissem a outras. O que 

se percebe enquanto constante nesse processo é o deslocamento de uma população de origem 

rural em direção aos centros urbanos industrializados. 

Há outros movimentos migratórios relevantes que não receberam, talvez, a devida 

atenção no século XX, como o ―êxodo rural‖ de Minas Gerais e do Paraná para o estado de 

São Paulo, que nas décadas de 1980 e 1990, como demonstram Rosana Baeninger e Renata 

Franca de Paula Gonçalves (s. d.)
25

, esses dois estados superaram a migração advinda dos 

nove estados do nordeste brasileiro para a Região Metropolitana de Campinas, uma área de 

alta concentração industrial. 

No mesmo período, outro fluxo migratório interno ocorreu, predominantemente no 

sentido do sul para o norte, quando da colonização do Território Federal que se tornava o 

recém-criado estado de Rondônia. 

 

                                                           
25

 BAENINGER, Rosana & GONÇALVES, Renata Franco de Paula. Novas espacialidades no processo de 

urbanização: A Região Metropolitana de Campinas. Disponível em 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/Todos/migt11_3.pdf  

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2000/Todos/migt11_3.pdf
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3.3 – Rondônia: colonização e processos migratórios 

 
 

Neste Estado, de ocupação dirigida pela colonização 

oficial, dominam colonos com trabalho familiar em 

coexistência conflitiva com empresas de mineração, 

antigos aviadores de borracha, fazendeiros em 

expansão, funcionários, migrantes sem terra 

aglomerados nas periferias urbanas e índios. Foi 

espetacular o crescimento demográfico entre 1970 e 

1980, elevando-se a densidade de 0,4 para 8,5 

habitantes/km² (BECKER, 1994, p. 105). 

 

 

De forma geral, podemos dizer que o processo de tomada do território – que já se 

encontrava ocupado por diferentes povos indígenas – deu-se por etapas ou ciclos desde o 

século XVII. Esses ciclos26 podem ser divididos em três fases, uma no período colonial, outra 

no período imperial e as demais no período republicano. Na época da colônia, três grupos 

principais foram os protagonistas, os jesuítas, os bandeirantes e os negros escravizados. Os 

jesuítas com o objetivo de catequização, os bandeirantes pela busca por minérios preciosos e a 

captura de indígenas para torná-los escravos (PESSÔA & SOUZA, 2010) e os negros no 

processo de exploração mineral no Vale do Guaporé, no século XVIII (FONSECA, 

MORATO & TEIXEIRA, 2010, p. 5). 

Em relação ao período imperial, o destaque é sobre a descoberta da utilização do látex 

extraído da seringueira27 em processos de vulcanização, a borracha. ―O vale amazônico de 

forma geral e, os vales do rio Madeira e Guaporé-Mamoré do atual território rondoniense, 

foram rapidamente inseridos nessa nova perspectiva econômica‖ (PESSOA, 2010, p. 149). O 

ciclo da borracha foi determinante em vários sentidos, como o início de povoamento 

colonizador mais intenso e a demarcação territorial entre Brasil e Bolívia para a delimitação 

das fronteiras entre os dois países. O ápice desse momento histórico se deu com o Tratado de 

Petrópolis, em 1903, já em pleno período republicano. 

A assinatura desse Tratado tinha como objetivo pôr fim ao conflito que se estabelecia 

entre brasileiros e bolivianos. Os brasileiros exploravam seringais em território pertencente à 

Bolívia – atual estado do Acre. De acordo com Manoel Rodrigues Ferreira (2008), com o 
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 Utilizamos a terminologia ―ciclo‖ par nos referirmos aos períodos de apogeu econômico da região, no entanto, 

não queremos com isso dizer que a região seja dependente desses momentos, a economia, assim como os demais 

aspectos de uma sociedade, são dinâmicos. Chamamos atenção sobre os ciclos para momentos em que a região 

recebeu maior quantidade de pessoas motivadas por expectativas de melhorias ou crescimento econômicos, no 

passado e na contemporaneidade. 
27

 Em relação ao episódio de à extração do látex na Amazônia, duas categorias de seringueiros predominam, o 

civil, isto é, os trabalhadores arregimentados pelos seringalistas e o que foi recrutado pelo Estado brasileiro na 

condição de ―soldado da borracha‖, num processo de seleção semelhante ao recrutamento de soldados para as 

Forças Armadas. Sobre os ―soldados da borracha‖ ver, por exemplo, María Verónica Secreto (2007). 
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Tratado, o Brasil se comprometeu em pagar à Bolívia um valor de dois milhões de Libras 

Esterlinas e cento e dez mil da mesma moeda ao Bolivian Syndicate, na forma de indenização 

em troca da posse do território e se comprometia em construir uma ferrovia – a EFMM – 

desde a fronteira entre os dois países até a nascente cidade de Porto Velho, para escoar a 

produção seringueira. A partir da construção da EFMM, iniciada em 1907 e finalizada em 

1912, a região recebeu milhares de trabalhadores nacionais e internacionais, o que pode ser 

considerado como o primeiro ciclo de imigração intensa da história de Rondônia. 

A construção da Ferrovia é, indiscutivelmente, um dos símbolos locais da formação de 

Rondônia. A EFMM, mesmo marcada por uma gama de contradições, opera no plano da 

representação coletiva como um mito fundador ou mesmo um mito de origem, que liga o 

antes, o agora e o porvir. Nesse sentido, esse momento histórico tem lugar central na história 

da região e é, também, um acontecimento relevante para a história nacional. Do ponto de vista 

da mobilidade humana, com a construção da EFMM, milhares de trabalhadores foram 

deslocados para a região e muitos morreram ao longo de quase seis anos, num episódio 

considerado desastroso econômica e humanamente. Esse desastre fez com que a Ferrovia 

ficasse conhecida como ―Ferrovia do Diabo‖ (FERREIRA, 2008). 

Um fato que marcou a construção da EFMM foi a entrada de milhares de 

trabalhadores imigrantes, de diferentes países, recrutados para a construção de 366 km de 

ferrovia. 

 

 

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré atraiu vários contingentes migratórios 

destinados ao trabalho nas obras da ferrovia, nos setores técnicos e 

administrativos da empresa construtora com seus diversos ramos de 

exploração, comercialização e serviços, e ao comércio que se formava ao 

redor. Nesta fase de imigrações instalaram-se em terras rondonienses 

(notadamente nos núcleos urbanos de Porto Velho, Jacy-Paraná, Mutum-

Paraná, Abunã, Guajará-Mirim e Costa Marques); turcos, sírios, judeus, 

gregos, libaneses, italianos, bolivianos, indianos, cubanos, panamenhos, 

porto-riquenhos, italianos, barbadianos, tobaguenses, jamaicanos (S.D.T, p. 

11)
28

. 

 

 

Apesar da diversidade de nacionalidades, esses imigrantes ficaram conhecidos no 

imaginário local como barbadianos, talvez por terem sido pessoas desse grupo que 

permaneceram na cidade após a construção da ferrovia, quando a maioria dos demais deixou a 

região. A presença dos descendentes das famílias que ficaram ainda é marcante em Porto 
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 Relatório elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial, do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Governo Federal. 
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Velho e, em geral, a identificação está mais relacionada aos sobrenomes29. É importante, no 

entanto, ressaltar que o termo barbadiano é uma categoria generalista, pois 

 
 

por barbadianos ficaram conhecidos genericamente os trabalhadores 

caribenhos recrutados para a construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré. Cabe aqui alertar que embora grande parte viesse de Barbados 

também vieram trabalhadores de Granada, Santa Lúcia, entre outras ilhas do 

Caribe (MENEZES, 2010, p. 70). 

 

 

Se a EFMM é um marco inicial do processo colonizador do que veio se tornar Porto 

Velho, o que agora se chama Rondônia é fruto de um longo processo que se confunde, como 

apontamos acima, com a própria história brasileira desde o período colonial. A ocupação de 

seu território pelos conquistadores ainda se encontra em curso no início da segunda década do 

século XXI. 

A história local divide em fases ou ciclos no processo de tomada territorial, como o 

ciclo do ouro, dos minérios, da borracha, da agropecuária e, mais recentemente, fala-se em 

ciclo energético ou das hidrelétricas. Essas leituras privilegiam, em geral, o aspecto 

econômico – o que não deixa de ser o principal motivo – e não dão a devida atenção aos 

desdobramentos dos processos migratórios. As pistas sobre a mobilidade humana estão 

presentes em todos os trabalhos, entretanto é necessária uma reflexão detida para que se possa 

pensar sua dinâmica ao longo do tempo. 

 

 

Foi nesta mesma base, de formação do território brasileiro e amazônico, que 

ocorreu também a formação do atual território rondoniense. As terras que 

constituem o atual estado de Rondônia foram, primeiramente tomadas ao 

índio por seringalistas. Posteriormente, o próprio Estado e o capital 

expropriaram não somente o índio, como também o garimpeiro, o posseiro, o 

seringueiro, o ribeirinho, entre vários outros. As terras do estado 

permaneceram, historicamente, sob o controle de uma oligarquia regional 

(PESSÔA & SOUZA, 2010, p. 144). 

 

 

Politicamente, o estado de Rondônia30 é fruto do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, assinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que criou o 

Território do Guaporé. Em 17 de fevereiro de 1956 passou a se chamar Território Federal de 

Rondônia, em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (1865 – 1958). 

                                                           
29

 Os barbadianos, como apontado por Cledenice Blackman (2011), eram falantes da língua inglesa e vinham de 

uma colônia da Inglaterra, Barbados, ilha do Caribe. 
30

 Referimo-nos à região, mesmo no período colonial como Rondônia, com o objetivo de situarmos uma região 

geográfica e não uma fronteira política de unidade da federação da República brasileira. 
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Em dezembro de 1981 foi aprovado o projeto de transformação do Território em estado e em 

04 de janeiro de 1982, o Coronel do Exército, Jorge Teixeira de Oliveira, que governava a 

região desde 1979, assumiu como o primeiro governador do estado que, naquela época, era a 

vigésima segunda unidade da Federação da República brasileira. 

Formado por uma área geográfica 236.576.167 K², Rondônia está localizado 

politicamente na região norte do Brasil e congrega uma população de 1.728.214 pessoas. Seu 

território está na Amazônia Ocidental brasileira e suas fronteiras são ao sul e oeste com a 

Bolívia, a leste com o estado do Mato Grosso, ao norte com o Amazonas e ao Oeste, também, 

com o estado do Acre. Sua divisão política compreende um total de cinquenta e dois 

municípios, pelos quais estão diferentes grupos étnicos e culturais, que expressa uma 

variedade linguística, especialmente em relação aos povos que habitam a região há milhares 

de anos. A conquista desse território se deu por meio de um brutal genocídio contra os povos 

indígenas habitantes da região ao longo do processo colonizador desde os portugueses até o 

presente. Na contemporaneidade, há cerca de onze mil indígenas distribuídos em 13 territórios 

(NEVES, 2012), com suas cosmovisões diversificadas entre si.  

Rondônia é fruto de uma das mais recentes conquistas da antiga marcha civilizatória 

dos Bandeirantes rumo ao Oeste, assim como da saga dos jesuítas com seu discurso de 

salvação da alma dos selvagens por meio da conversão ao cristianismo. Por outro lado, a 

história recente aponta que a conquista só se efetivou com a colonização da expansão agrária 

de povos vindos do sul do Brasil no século XX. Todo o processo é marcado pela invasão de 

terras antes habitadas, captura, subjugação e dizimação da maior parte de sua população e, 

definitivamente, na tomada do território para a exploração dos recursos naturais, sejam de 

madeira, de minério, da pecuária ou da agricultura em larga escala. Um dos estudos recentes 

sobre esse processo é o de Valdir Aparecido de Souza (2011), que discute as disputas teóricas 

sobre a memória local. 

A análise de Souza (2011) discorre sobre a formação de Rondônia e, objetivamente, 

recorta o contexto da transição de Território para estado, a disputa de um grupo local 

denominado ―letrados‖ – que se considera herdeiro de uma antiga elite frente às mudanças – e 

a construção da memória num campo de disputa velada. Seu estudo revela que dois grupos 

protagonistas envolvidos no povoamento da região, indígenas e quilombolas, foram 

negligenciados e silenciados diante da noção de civilização, enquanto o Bandeirante e o 

missionário são tratados como heróis civilizadores. As investidas dessa elite letrada foram, ao 

longo do tempo, na poesia e na história locais, retratando a realidade de forma idílica e numa 

tentativa homogeneizadora. Dentre os representantes dessa elite letrada está o padre Vitor 
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Hugo, reivindicando o processo civilizacional da região pelos jesuítas que, a seu tempo, teve a 

obra continuada pelos salesianos.  

Outros representantes da elite letrada, segundo Souza (2011), passaram a reivindicar 

para si a faina do processo civilizador. Dentre esses, destaca-se Manoel Rodrigues Ferreira 

que, na sua visão, teria sido a construção da EFMM o ápice dessa empreitada. Cada um falou 

de acordo com o seu lugar ocupado num dado momento da história. A transição é o marco de 

uma nova era do Território do Guaporé, numa luta pela memória e o patrimônio e seus 

descasos. A disputa travada pela busca de um locus privilegiado pela elite local teve como 

objetivo a tentativa de construção de um pensamento local em prol de uma cultura 

homogênea, o que se viu como um projeto frustrado. ―Rondônia se tornou uma terra de 

migrantes e a convivência de inúmeros traços culturais é a sua realidade, mas às vezes isso 

não se dá de forma tão harmônica, como se idealiza‖ (SOUZA, 2012, p. 32). 

Nesse estado criado na década de 1980 e com uma elite relativamente já estabelecida, 

as relações sociais operaram por algum tempo sob a insígnia do personalismo e do 

favorecimento, o que vem conflitando nos últimos anos com o ideal burocrático do que se 

poderia chamar de dominação racional legal. A dominação racional legal é ―baseada na 

crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude 

dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação‖ (WEBER, 2012, p. 141). Nesse 

sentido, a formação da UNIR contribuiu com algumas mudanças em Rondônia, pois antes o 

que se conseguia pelo personalismo, a partir da institucionalização da universidade, passa a 

ser pelo porte do diploma para o exercício de cargos públicos. 

A formação de Rondônia é, assim, composta de contradições e a memória coletiva é 

marcada por uma ruptura, causando uma descontinuidade. No entendimento de Souza (2011), 

essa descontinuidade poderia ser diferente se dialogasse com os demais grupos sociais que 

também são formadores da sociedade e construtores da memória coletiva e da região. Uma 

das consequências desse processo é que acaba dando lugar à noção de ―espaços vazios‖, 

marca do pensamento elitista, que alega a necessidade de ser superado, pois demonstra uma 

clara omissão dos primeiros povos que habitaram a ajudaram a formar a região. Esses 

excluídos são as diversas etnias indígenas e os negros, que marcam presença física com seus 

remanescentes étnicos e quilombolas em diferentes lugares da região. 

Outro símbolo que está relacionado com a formação de Rondônia é a rodovia federal 

que atravessa o estado desde a divisa com o Mato Grosso até a fronteira com o Acre. 

Construída praticamente no curso das linhas telegráficas instaladas pela equipe do Marechal 

Rondon e da BR-29, no governo JK, a BR-364 abriu caminho para a colonização da região. 
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No período da ditadura militar (1964-1985), especialmente na década de 1970, houve a 

―doação‖ de terra para as pessoas que quisessem ocupar a região, imortalizando diversos 

conflitos entre a população local, os indígenas e os ―invasores brancos‖. Com a transformação 

do Território em estado, a migração de colonização intensificou-se. 

Antes da construção da BR-364 a região mantinha comunicação mais estreita com 

Manaus, por meio de hidrovias pelos rios Madeira e Amazonas. Isso se dava devido à 

impossibilidade de trânsito de veículos motorizados por vias terrestres em relação à região 

sudeste e centro-oeste. A BR-364 possibilitou a interligação com o sul, centro-oeste e sudeste 

e, como isso, teve início o fluxo migratório do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, 

majoritariamente. Era uma colonização, não mais do Brasil seiscentista ou setecentista a 

mando da coroa portuguesa, mas já a caminho do final do século XX, no período republicano 

brasileiro. Esses migrantes nacionais colonizadores passaram a reivindicar para si mesmos a 

identidade de pioneiros, dividindo-a com os demais que já habitavam a região. Pioneiro é, 

nesse sentido, o colono que chegou, derrubou a floresta, fundou as primeiras vilas – que mais 

tarde se tornaram as cidades – ao lado da rodovia e demarcou o território. 

Na década de 1970 e 1980 ainda ocorreram outros fluxos migratórios que não os de 

colonização. Se aos pioneiros a moeda de troca ofertada era a terra ―doada‖ pelo governo 

federal, para os demais os motivos eram o trabalho na capital em segmentos como comércio, 

saúde, estatuário, educação e a esperança de muitos de realizar o sonho de encontrar o 

eldorado nos garimpos que proliferaram nos rios da região, como o Madeira. Diversos foram 

os grupos de migrantes de diferentes lugares que chegaram à região, como o caso dos ônibus 

que vinham cheios de professores de estados do nordeste, sobressaindo a Paraíba. Pela 

relativa e recente formação social e política de Rondônia, nos moldes do Estado brasileiro, 

pode-se dizer que é um estado formado por migrantes em sua maioria, variando as origens, os 

motivos pelos quais migraram e o momento. 

A questão migratória ainda é um tema a ser estudado em profundidade e discutido em 

vários sentidos, como os conflitos étnicos, questões linguísticas, de ordem política, domínio 

da terra dentre outros temas. A história da formação do estado de Rondônia é uma história que 

se confunde com diferentes movimentos migratórios para a região desde o período da criação 

do Território, passando pela formação política do estado até a as primeiras décadas do século 

XXI. Ao que tudo indica, esse é um processo que não se encerrou e não dá mostras de que se 

encerrará tão cedo, pois se encontra pujante. 
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POPULAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Ano Habitantes 

1950 36.935  

1960  70.783  

1970  111.064  

1980 491.069 

1991  1.130.874  

2000  1.377.792  

2005 1.534.594 

2010 1.562.409 

2013 1.728.214 (estimativa do IBGE) 
TABELA 2: Crescimento populacional de Rondônia entre 1950 e 2005. Fonte: SOUZA, 2010, p. 22. Os 

números de 2010 e 2013 são com base no IBGE. http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro  

 

Na contemporaneidade, especialmente a partir de 2010, o estado de Rondônia passou a 

receber mais um fluxo migratório, especialmente para a capital do estado, Porto Velho, com a 

construção de duas hidrelétricas na calha do rio Madeira. A primeira é a usina de Santo 

Antônio, distante cerca 8 km da cidade e a segunda é a usina de Jirau, situada a 100 km do 

centro da cidade, no distrito de Jaci-Paraná. Rondônia vem registrando no século XXI, de 

acordo com dados do IBGE, um aumento considerável de sua população. Em 2000, o 

contingente populacional era de 1.379.787, passando em uma década, para 1.562.409, quando 

o Censo de 2010 registrou um aumento de 182.622 pessoas. O ritmo de crescimento 

populacional foi maior entre 2010 e 2013, quando no espaço de quatro anos, a população 

somou 1.728.214, com um aumento de 165.805 habitantes nesse período. 

Em relação ao ciclo energético, não encontramos estudos sobre o deslocamento de 

milhares de trabalhadores para a região no período que compreende o início da construção das 

hidrelétricas, refletindo uma constante em relação ao estado em geral. A questão migratória 

não tem sido tema de destaque de pesquisadores locais, o que demonstra que há todo um 

trabalho ainda a ser realizado nesse sentido31. A partir de 2010, estimamos que tenham 

chegado em torno de 50.000 pessoas, em Porto Velho, motivadas pela construção das 

hidrelétricas, entre trabalhadores, seus familiares e empresários em busca de oportunidades de 

negócio. 

POPULAÇÃO DA CIDADE DE PORTO VELHO 

Ano Habitantes 

1950 27.244 

1960  51.049 

1970  88.856 

1980 138.289 

                                                           
31

 Fonte: < http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=11 >. Acesso 05 abr. 2012. 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro
http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=11


67 

 

1991  286.471 

2000  334.585 

2010 428.527 

2013 484.992 (estimativa do IBGE) 
TABELA 3: Crescimento populacional da cidade de Porto Velho entre 1950 e 2010. Fonte: Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE – 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00 e, para a estimativa de 2013 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=110020&idtema=119&search=rond

onia%7Cporto-velho%7Cestimativa-da-populacao-2013 

 

Na capital, assistiu-se a um crescimento diferenciado, de 334.661 em 2000 para 

410.520 em 2010
32

. A estimativa para 2013, segundo o IBGE, era de 484.992, o que 

representaria um aumento de 74.472 pessoas, o que, se confirmado, um incremento próximo 

de aproximadamente 18,1%. Esse fluxo migratório tem suas origens a partir de setembro de 

2008, com o início das obras da hidrelétrica de Santo Antônio
33

, o que se intensificou com os 

trabalhadores migrantes contratados em outras regiões do Brasil, os chamados ―barrageiros‖, 

que trabalham apenas por um período e ao término da obra, do contrato ou por outras 

circunstâncias migram para outras regiões. 

 

 
GRÁFICO 1: Aspecto comparativo do crescimento da população do estado de Rondônia e sua Capital, 

Porto Velho entre os anos de 1950 e 2013. Aqui não foi considerado o ano de 2005, pois só foi 

encontrado em relação ao estado e não da cidade. Elaborado pelo autor. 

                                                           
32

 Alguns estudos foram realizados sob coordenação da professora Lílian Moser, da UNIR, na região sul do 

estado, sobre assentamento de algumas famílias, como em Ouro Preto d´Oeste. No final de 2013 foi aprovado na 

mesma universidade o Grupo de Pesquisa Migrações Memória e Cultura na Amazônia Brasileira, o MIMCAB, 

do qual o autor é membro. O objetivo desse grupo é realizar um mapeamento dos movimentos migratórios no 

estado. 
33

 O vencimento do leilão para a construção da usina foi em dezembro de 2007. Fonte: 

http://www.odebrechtenergia.com.br/pt-br/quem-somos/linha-do-tempo  
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http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=110020&idtema=119&search=rondonia%7Cporto-velho%7Cestimativa-da-populacao-2013
http://www.odebrechtenergia.com.br/pt-br/quem-somos/linha-do-tempo
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José Alves e Antônio Thomaz Júnior (2012), ao analisarem aspectos da migração do 

trabalho para a construção das hidrelétricas do rio Madeira, fazem um breve comparativo 

entre este processo e o da construção da usina de Itaipu, no tocante ao quantitativo de 

trabalhadores, e comentam que ―o contingente de mão-de-obra em Itaipu no ápice de sua 

construção foi de cerca de 40 mil trabalhadores, número equivalente as UHEs de Santo 

Antônio e Jirau‖ (p. 6). E, mais adiante, apontam a relação entre a construção das usinas e a 

migração para trabalho. 

 

 

Só em 2008 quando foi emitido a Licença de Instalação do canteiro de obras, 

consta-se um aumento populacional de 20,5 mil pessoas, o que mostra o 

forte incremento populacional no município em decorrência dos 

empreendimentos barrageiros. Esse fluxo migratório necessariamente não 

ocorre somente com a mão-deobra direta para os AHEs de Jirau e Santo 

Antônio, pois as notícias dos empreendimentos barrageiros já permitem uma 

atração de pessoas e capitais em busca de trabalho, renda e lucro (ALVES & 

THOMAZ JÚNIOR, 2012 p. 8). 

 

 

Para uma cidade de médio porte, como Porto Velho, o ciclo econômico energético 

agravou a alguns problemas já existentes, como a fragilidade e a limitação dos serviços 

públicos em saúde, o trânsito, dentre outros. Nesse movimento de realização de duas obras de 

grande porte, permeada pelo discurso do progresso, muitas pessoas buscaram a região para 

trabalho e negócios e, nesse fluxo, os haitianos aparecem como uma categoria diferenciada, 

imigrante. Esse fluxo migratório para a capital rondoniense é o segundo de um país do Caribe 

para a região e o fator motivador mais uma vez é o trabalho. Nesse sentido, situaremos o Haiti 

no tempo e no espaço para que possamos ter os elementos necessários para reflexões sobre a 

relação entre essa imigração e trabalho. 
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SEÇÃO 4 – HAITI: HISTÓRIA, IDENTIDADE E MIGRAÇÃO 

 

 

Os haitianos nascem no processo de resistência ao 

genocídio e ao etnocídio. São inventados no seio do 

Ocidente e jamais existem por si só. Seu vínculo com a 

metrópole francesa é constitutivo e as minorias 

significativas não conseguem se imaginar sem este alter 

ego. A entidade que os haitianos constroem diariamente 

se afasta do Ocidente sem jamais completar o corte do 

cordão umbilical, mas, no cruzamento de caminhos, 

tudo indica que se fabrica uma identidade e uma solidão 

em uma estrada sem saída (CASIMIR, 2012, p. 6). 

 

 

4.1 – Haiti: história e identidade 

 

Abordar a migração haitiana para o Brasil exige que façamos um levantamento da 

história do Haiti e, ao mesmo tempo, busquemos algumas explicações sociológicas. Conforme 

mostramos anteriormente, a decisão de migrar não é exclusivamente das pessoas, está 

vinculada a uma gama de acontecimentos que os próprios migrantes muitas vezes 

desconhecem, como embargos econômicos, decisões políticas internas ou internacionais, 

entre outros. 

Dessa forma, chamamos atenção para o fato de que migrar não é algo novo para os 

haitianos, mas uma atividade que faz parte do cotidiano desse povo há algum tempo. Migrar é 

uma prática que faz parte do imaginário coletivo haitiano e já levou milhões deles a deixarem 

o país rumo a outros, especialmente os Estados Unidos, numa tradição que lançou suas bases 

ainda no século XIX, além do vizinho, a República Dominicana. Antes de tratarmos sobre a 

migração nos deteremos sobre a formação histórica e social do Haiti34. Embora o Haiti tenha 

sido o ―primeiro Estado americano a afirmar a liberdade civil de todos os habitantes‖ 

(BLACKBURN, 2002, 278-9), o projeto não seguiu de acordo com a vontade dos seus 

revolucionários e sim com as circunstâncias impostas pelas condições históricas e sociais 

exteriores, as quais lhes impuseram inúmeros percalços. 

Mesmo com todos os problemas que enfrentou no pós-independência, o Haiti se 

tornou, de certa forma, símbolo da revolução, luta pela liberdade e uma ameaça para o projeto 

                                                           
34

 Ao longo do texto faremos uso da palavra Haiti, às vezes, como sinônimo de povo haitiano. Ao falar em 

história social do Haiti, estaremos falando do povo haitiano e assim por diante. Não seguiremos uma ordem 

cronológica dos acontecimentos, uma diacronia para falar da formação do Haiti. 
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colonialista que se assentava sobre o escravismo. O fantasma do ―mau exemplo35‖ haitiano 

assombrou o escravismo colonialista das potências econômicas ocidentais da época. Há cerca 

de um século, em 1915, os Estados Unidos invadiram o Haiti e o dominaram por 19 anos, até 

1934, num período sombrio pouco conhecido da história dos vencedores. Nesse período, uma 

das maiores e mais bizarras atrocidades sociais foram cometidas pelos norte-americanos 

contra um povo que tentavam construir seu curso na história. 

 
 

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). 

 

 

   O impacto dessa interferência estadunidense foi terrível. Além dessas medidas, 

Louidor (2013), citando Eduardo Galeano, assevera que o controle do BNRH foi entregue ao 

City Bank de Nova York. A política econômica nefasta continuou com o que Louidor chama 

de ―ecocídio‖ (p. 20), com a substituição da agricultura de subsistência pela de larga escala 

para exportação, centrada na produção de borracha, banana e cana de açúcar36. Os Estados 

Unidos ―saíram‖ em 1934, todavia deixaram suas marcas profundas no Haiti e em sua 

sociedade, além do plano econômico, a criação da Guarda Nacional – que daria o apoio 

necessário para François Duvalier implantar uma ditadura e impedir, entre outras coisas, a 

entrada do socialismo.  A segunda marca foi a construção da ideologia do haitiano como um 

bárbaro.  

Essa construção de uma falsa imagem do povo haitiano como ―bárbaro‖, devido às 

suas crenças, seu modo de vida, sua visão de mundo, enfim, pela sua cultura, constitui, talvez, 

o maior e mais duro golpe contra o Haiti. Embora os haitianos tenham sido capazes de se 

reestruturar economicamente, mesmo contra todas as adversidades e mostrar materialmente 

sua capacidade, essa estigmatização construiu um imaginário que ainda se faz presente no 

senso comum e, pior ainda, na mentalidade de parte dos próprios haitianos. E isso é 
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 Essa expressão, assim como as aspas, são utilizadas de forma irônica. 
36

 O golpe contra a economia nacional continuou e, em 1978, atendendo aos interesses de México, Canadá e 

Estados Unidos, o então presidente Jean Claude Duvalier – Baby Doc – mandou eliminar todos os cerca de 1,5 

milhão de porcos crioulos do país sob o pretexto de evitar uma ―peste suína‖ que tinha surgido na República 

Dominicana. ―Foi um desastre socioeconômico‖ (LOUIDOR, 2013, p. 21). 
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materializado no discurso dos que se convertem ao protestantismo, ao reproduzirem a ideia de 

que o vodu é algo satânico. 

No Brasil, os haitianos são, em geral, vistos como voduístas maléficos que ―espetam 

bonecos de pano para matar alguém a distância‖, conforme a imagem veiculada por 

produções cinematográficas, como no filme Live and let die (Viva e deixe morrer), do herói 

britânico 007. O estigma, também, pode se manifestar de forma diferente, como numa recente 

reportagem da BBC37, sobre os haitianos em Porto Velho, na qual se afirma que os ―haitianos 

adeptos do vodu buscam no candomblé alternativa a igrejas‖. 

No final de 1803 a maioria das pessoas da ilha de Hispaniola – em espanhol –, Saint 

Domingue, em francês, declarou sua independência frente à França e, com isso, realizou um 

feito histórico de tripla importância, tornou-se a primeira República Negra, o primeiro lugar 

no contexto colonial que declarou o fim da escravidão dos negros e a primeira revolta bem 

sucedida de escravos contra seus algozes. As consequências desse acontecimento marcaram 

indelevelmente o Haiti e o povo haitiano, grassaram a história e são perceptíveis até o 

presente. A história de um povo pode ser ocultada por algum tempo e relegada à 

marginalidade ou até mesmo ignorada, mas não pode ser silenciada, a não ser que o silêncio 

seja imposto pelo extermínio. No caso do Haiti percebemos que houve uma tentativa de 

marginalização e os relatos de seus narradores foram no sentido de eleger um lugar para o 

povo haitiano, categorizando-o na condição de barbárie. Cabe, porém, entender que motivos 

levaram a tal categorização. 

 A tomada da ilha é um dos primeiros acontecimentos no período colonialista, que 

mudou definitivamente a paisagem de todo o território, de Norte a Sul nos últimos cinco 

séculos. À Espanha a história reserva o lugar de destaque, com o navegador genovês, 

Cristóvão Colombo, por ter sido o primeiro europeu do período a aportar seus navios na 

região. 

 

Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à ilha que os nativos chamavam de 

Quisquéia. Na época, ali viviam os povos arawaks e taínos, praticamente 

exterminados pelos conquistadores. Os franceses, à revelia dos espanhóis 

(que por decisão papal teriam a posse de toda a ilha), instalaram-se na porção 

ocidental da Hispaniola, a partir de meados do século XVII, e acalentavam o 

sonho de ocupar toda a ilha. Em 1697, os franceses recebem direitos sobre a 

área que ocupavam, reconhecidos no Tratado de Ryswick. A região era 

conhecida como Saint-Domingue e rapidamente assumiu a liderança na 

produção açucareira no Caribe, com base no trabalho escravo (VALLER 

FILHO, 2007, p. 142). 

                                                           
37

 Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130701_haitianos_vodu_jf_lk.shtml. 
Discutimos essa reportagem em um artigo sobre o campo religioso – no prelo.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130701_haitianos_vodu_jf_lk.shtml
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A tomada da parte ocidental da ilha pela França não foi tão ―à revelia dos espanhóis‖, 

e sim marcada por um processo longo e de diálogos, que teve seu desfecho com o Tratado de 

Ryswick. Podemos pensar que a Espanha tinha todo um continente para se preocupar e uma 

ilha não poderia ser objeto de disputas com outros países. É claro que não podemos ignorar 

que havia preocupações, no entanto uma ilha certamente oferecia menos possibilidade de 

riquezas que um continente. 

 
 

Explorando as minas de ouro até a exaustão, os espanhóis concentraram-se 

na parte oriental da ilha, abandonando o oeste. Foi então que os franceses se 

interessaram pela parte ocidental da ilha. No fim do século XVI piratas 

franceses estabeleceram-se na Ilha da Tartaruga, ao norte, até que em 1625 já 

haviam dominado toda a parte ocidental (RODRIGUES, 2008, 140). 

 

 

Aos poucos, no século XVII, a França ocupou a parte ocidental e em 1697 obtém o 

direito, do ponto de vista europeu, de explorá-la. A partir desse momento, sob o comando 

francês, por meio da exploração da força de trabalho escrava de centenas de milhares de seres 

humanos sequestrados no continente africano, essa parte da ilha se tornou a mais produtiva 

das colônias francesas no século XVIII, sendo chamada de ―a Pérola das Antilhas38‖. 

 

 
IMAGEM 1: Mapa Físico da América Central e Caribe. Hispaniola – inserção nossa. 

                                                           
38

 Darcy Ribeiro (2007) faz a distinção entre Antilhas, Índias Ocidentais e Caribe, como ―nomes genéricos 

empregados, respectivamente, pelos franceses, ingleses e norte-americanos para designar a miríade de ilhas do 

grande arquipélago‖ (p. 307). Optamos por não adotar uma terminologia específica para falarmos dessa ―miríade 

de ilhas‖. 

Hispaniola 
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Fonte: http://www.guiageo-americas.com/mapas/america-central.htm 16/07/13 

 

Como podemos observar na imagem 1, em meio ao vasto conjunto de ilhas 

majoritariamente numa espacialidade dominada pela Espanha, a França se apossou de uma 

parte de Hispaniola e esta se tornou objeto de cobiça do mundo colonial. 

  

 
Aí se desenvolveu, durante a conturbada época dos filibusteiros, a mais rica 

das colônias francesas do Novo Mundo, Saint-Domingue, a ―pérola do 

Caribe‖, que prosperou, durante os séculos XVII e XVIII, com base na 

agromanufatura de açúcar, uma economia em que cerca de 40 mil 

plantadores reinavam sobre 30 mil pessoas de cor, mulatos de variados 

matizes, e sobre meio milhão de escravos negros transplantados do Daomé e 

do Senegal. Em fins do século XVIII, entretanto, a conjuntura nacional e 

internacional, derivada da revolução francesa, lançou Saint-Domingue 

naquela que foi, talvez, a mais extraordinária e dramática transformação 

sofrida por colônia ultramarina européia (VALLER FILHO, 2007, p. 141). 

 

 

Esse passado ainda ecoa no Haiti e é reivindicado como símbolo da glória do povo 

haitiano, como nos disse um rapaz, quando estivemos pela primeira vez em Brasileia, em 

janeiro de 2012, que a ilha já foi la más bela  y la más rica de las Antillas, para se referir à 

memória e à grandeza de sua terra natal. Esse orgulho não era, obviamente, a respeito dos 

colonizadores, era para se referir ao caráter aguerrido dos haitianos como um povo 

trabalhador. Insistiu em dizer, ainda, que seu país não era o que se veiculava no mundo, um 

lugar de pobreza, barbárie e feio, mas um lugar cheio de beleza e de uma cultura 

extremamente rica. Compreendemos que o discurso do jovem rapaz tinha como objetivo 

convencer-nos de que os haitianos estavam no Brasil para trabalhar, contribuir com o país no 

seu curso do desenvolvimento. Não podia se colocar na condição de submissão, no entanto 

revelar algumas coisas de seu interesse e ocultar outras. Sua intenção era, naquele momento, 

falar do passado economicamente glorioso da ilha e, no presente, de belezas naturais. ―A 

história que vivenciam juntos é a do Império, não a sua‖ (CASIMIR, 2012, p. 5). 

Entendemos que esse discurso está vinculado a uma memória, a um imaginário de um 

tempo ou um momento que não mais existe na prática. Entendemos que, de certa maneira, 

seria o mesmo que reivindicar a condição de dominados, já que a riqueza da época não era 

haitiana, mas francesa. A construção desse discurso reflete não apenas a visão de parte dos 

haitianos, ecoa também em outras áreas, como a de cunho intelectual externa ao Haiti. 

 

 

http://www.guiageo-americas.com/mapas/america-central.htm
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¿A qué se debe que en dos siglos Haití pasara de ser la colonia más rica del 

mundo, ―La Perla de las Antillas‖, a ser el país más pobre del hemisferio 

occidental? Algunos historiadores enfatizan el contexto externo, señalando el 

aislamiento internacional que sufrió el país tras su independencia, lo que 

sumado a la desgarradora deuda que supuso el pago de reparaciones a 

Francia por la pérdida de su colonia, negó al país las oportunidades de 

desarrollo económico que existían en el siglo XIX. En el siglo XX, los 19 

años de ocupación estadounidense distorsionaron el desarrollo político del 

país, aportando poco o ningún beneficio a largo plazo. Más recientemente, 

las sanciones internacionales y la suspensión de la cooperación entre 1991 y 

1994, y luego entre 2000 y 2003, han afectado negativamente el crecimiento 

económico e incrementado los niveles de pobreza (y por ende de 

emigración) de un país que, como Haití, es muy dependiente de la 

cooperación internacional (WOODING y MOSELEY-WILLIAMS, 2004, p. 

28). 

 

 

Ver o Haiti como um lugar de exploração e de um povo explorado não é difícil quando 

recorremos aos estudos sobre o país, o que o coloca com um lugar de desigualdades 

históricas. Como as demais colônias do período, Saint Domingue era, declaradamente, um 

lugar onde as relações sociais eram estabelecidas pela lógica hierárquica, baseadas por 

critérios raciais que, consequentemente, determinavam o lugar social de cada um e indicava a 

condição econômica. De acordo com Eliesse dos Santos T. Scaramal (2006), num estudo 

sobre os processos migração e repatriação de haitianos em que ela analisa construção 

imagética do Haiti como um locus de barbárie perante a comunidade internacional e a abjeção 

em relação aos haitianos, 

 

 
em meados do século XVIII, a composição social de Saint Domingue 

tornara-se engenhosa. Essa engenhosidade postava-se sob um arranjo de 

classes cuja formação e cujos limites eram norteados por considerações de 

natureza tanto econômica quanto racial (p. 20). 

 

 

Para Scaramal (op. cit.), a divisão racial estabelecia um critério sobre o conjunto 

social, com os grands blancs ―formado por grandes fazendeiros, burocratas coloniais e 

profissionais liberais‖ e em outro grupo de brancos os petits blancs, formado por ―pequenos 

lojistas e artesãos‖ (p. 21). Os grands blancs formavam, em 1789, um contingente de trinta 

mil pessoas e se esforçavam para reproduzir o glamour de Paris com leituras de filósofos do 

Iluminismo e o estabelecimento de lojas maçônicas. Acima desses dois segmentos havia os 

affranchis, burocratas ligados diretamente aos representantes reais, o governador e o 

intendente. Os dois primeiros inclinavam-se para a Independência, enquanto os affranchis não 

comungavam da mesma ideia. 
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Logo abaixo na hierarquia racial estava outro contingente de cerca de trinta mil 

pessoas, os mulâtres e os sang-malés (libertos), frutos das relações sexuais entre brancos e 

negras. Aos mulâtres era concedido o direito de possuir escravos e em contrapartida a 

obrigação de compor a ―milícia encarregada de perseguir os negros fugitivos, denominados 

marrons‖ (SCARAMAL, 2006, p. 22). Os mulâtres eram abertamente discriminados, não 

tinham direitos civis e estavam vedados do ofício de médico ou advogado, além de não 

poderem concorrer aos cargos estatais. A partir de 1777, foram proibidos, assim como seus 

filhos, de entrarem na metrópole. Essa declarada restrição contribuiu para acirrar o ódio em 

relação aos blancs.  

Na parte de baixo da escala, estavam os negros escravos, a força de trabalho 

responsável por manter em funcionamento o modo de produção e o principal vetor da 

economia, enfim, os que alimentavam todos. Em 1789, esse segmento contava com cerca de 

quinhentas mil pessoas. Dessa forma, fica entendido que a pirâmide social era organizada 

hierarquicamente, de cima para baixo, da seguinte maneira, 

 

 

Affranchis 

Grands blancs 

Petits blancs 

Mulâtres 

Sang-malés 

Marrons 

Escravos negros 

 

Esse sistema de exploração durou mais de um século. A insatisfação dos então 

escravos na parte ocidental da ilha, Saint Domingue, tem seus primeiros bafejos na década de 

1740. ―As obras historiográficas sobre o período colonial confirmam François Mackandal39 

como o líder da primeira sublevação escrava‖ (SCARAMAL, 2006, p. 30). É importante 

situar que essa sublevação ocorre no final dos anos de 1750, porém, ―a primeira notícia de 

escravos insurretos ocorreu no ano de 1740‖ (p. 31), o que indica que Mackandal é o primeiro 

a captar algo que já se encontrava em curso e agiu de forma mais organizada ou eficaz na 

empreitada contra os brancos. Seu fim trágico, em 1758, serviu para fortalecer o nascente 

movimento insurrecional. Torna-se, assim, um primeiro arquétipo, aquele que dota o sagrado 

de importância coletiva e tem seu nome emprestado como sinônimo de tudo o que se pode 

fazer por meio de artifícios pequenos, porém eficazes, para retaliar o opressor, como segue 

                                                           
39

 Ao longo do texto usamos duas grafias para nos referir a esse herói. A primeira faz uso do c antes do k é de 

acordo com Saramal (2006) e a segunda, sem o c, é de acordo com Hurbon (1988), mais adiante. 
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abaixo. O martírio de Mackandal é tido com o primeiro de dois grandes acontecimentos pré-

revolução e congrega diferentes aspectos do que podemos chamar de identidade haitiana. 

 

 
Um escravo originário da Guiné, chamado Makandal, assume o comando de 

um bando de fugitivos, utiliza as crenças do vodu em sentido profético e 

incita os negros a matar os brancos através de veneno. Capturado durante 

uma cerimônia vodu, Makandal foi queimado vivo. Mas os negros 

continuavam a venerar Makandal como profeta e, desde então, todos os 

venenos, sortilégios e malefícios usados por eles passaram a ser chamados 

de makandals. O caráter político do vodu tornou-se tão evidente que tudo se 

fez para impedir qualquer manifestação religiosa dos negros (HURBON, 

1988, p. 67-68). 

 

 

Mackandal era um marrom, o escravo que ganhou a sua liberdade pela fuga e tornou 

uma lenda na ilha como realizador de incríveis façanhas. Orador sem igual, organizou os 

marrons em torno do vodu e, como profeta, prenunciou a libertação de seus irmãos. Mesmo 

tendo sido traído e entregue aos seus algozes, que o queimaram vivo numa praça pública de 

Cap-Haïtiene, em 1758, imortalizou-se no imaginário social. A lenda se espalhou com a 

versão de que ele não havia morrido e, assim, voltaria para libertar o povo. 

Com seus feitos, Mackandal entra para a história haitiana como o iniciador das 

revoltas que conduziriam os escravos à revolução. Tudo indica que Mackandal teve a 

percepção para captar algo comum aos negros ou à sua maioria, o vodu, elemento essencial e 

capaz de aglutinar os negros em prol de uma causa que lhes parecia e era comum, a aspiração 

pela liberdade. Podemos dizer que, metaforicamente, a força invisível do vodu, misturada 

com o sentimento de revolta e os maus tratos sofridos pelos escravos negros e os marrom, deu 

a liga necessária para a conquista da liberdade. O silenciamento físico de Makandal ecoou 

com um grito, um chamado, uma canção a ser entoada. 

 

Ê! Ê Bomba! Heu! 

Heu! 

Canga, bafio té! 

Canga, mouné de lé! 

Canga, do Ki la! 

Canga li! 40 

 

                                                           
40

 A canção é citada por (Scaramal, 2006: 29), a partir de uma citação de C.L.R. James, Os jacobinos negros, e 

em nota explicativa a traduz como ―juramos destruir os brancos e tudo o que possuem; que morramos se 

falharmos nessa promessa‖. Scaramal informa que ―segundo o autor, essa era a canção predileta dos escravos 

das plantações. Os colonos a conhecia e tentaram proibi-la, bem como culto vodu, ao qual estava associada‖ (p. 

51). 
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O segundo grande acontecimento ocorreu 33 anos depois do martírio de Mackandal, 

quando Dutty Boukman, de origem jamaicana, assim como Mackandal, captou as 

potencialidades do vodu e foi além. 

 

 

Uma cerimônia vodu, célebre na história do país, representou o engajamento 

definitivo dos negros na luta pela independência. Nessa ocasião, foi selado 

pacto de sangue pelo qual os escravos comprometiam-se a exterminar os 

brancos e criar comunidade autônoma (HURBON, 1988, p. 68). 

 

 

Tendo se tornado em Saint Domingue, um marrom, Boukman soube captar o momento 

e converter em favor de seus companheiros de condição social. Unificou os loas – espíritos – 

de diferentes cultos em um único panteão e de acordo com a história e a tradição oral, na noite 

de 14 de agosto de 1791, como houngan – sacerdote vodu –, juntamente com uma mambó – 

sacerdotisa vodu – realizou um ritual em Bwa Kayiman41 e selou um juramento com seus 

companheiros de eliminar os brancos e promover a libertação do povo. A partir desse 

momento, desencadeou o processo revolucionário com a queimada dos canaviais, destruição 

dos engenhos e retaliação sobre os blancs. Esse ritual constituiu-se, assim, um acontecimento 

que se tornou uma espécie de calendário da Revolução Haitiana. Depois desse começo, numa 

guerra de 12 anos ininterruptos, a luta transcorreu e só se encerrou com a capitulação final da 

França de Napoleão Bonaparte no final de 1803. 

Após Boukman ser assassinado, no mesmo ano do ritual de Bwa Kayiman, outros 

líderes e heróis se levantaram e guiaram o povo insurreto até a vitória. Dentre os vários 

homens e mulheres que tiveram participação ativa na revolução, a história reservou lugar 

especial para os homens, dentre os quais Henri Christophe, Jean Jacques Dessalines e 

Toussaint L´Ouverture. A importância desses heróis no processo de independência se tornou 

tão relevante que no calendário do país há um dia reservado como feriado nacional em 

homenagem à sua memória, que é comemorado todo dia 02 de janeiro. 

 

                                                           
41

 Aqui, damos preferência ao termo em Kreyòl em detrimento do francês Bois Caïman. A orientação sobre 

isso nos foi dada por alguns interlocutores haitianos. Bwa pode significar madeira ou algo mais amplo, como 

árvore ou floresta. Em francês é árvore. Outra confusão é em relação a Kayiman e Caïman. Em francês, é um 

tipo de jacaré, o caimão. Em crioulo seu equivalente seria keman ou kayiman, que tem o mesmo significado. 

Porém, o erro está em assimilarem as duas palavras sem prestar explicações. No Kreyòl, Kay significa casa e 

Iman, segundo diversos de nossos interlocutores, seria a mambo, a sacerdotisa vodu que realizou o ritual. 

Assim, o que podemos tentar de aproximação de uma tradução de Bwa Kayiman seria algo como ―a árvore da 

casa de Iman‖, o que remete ao ritual que se praticou “embaixo de uma árvore” na “casa” de Iman. É 

importante termos em consideração que no vodu, assim como em seus espaços sagrados e templos, a madeira 

tem lugar privilegiado e imprescindível. 
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IMAGEM 2: Mapa do Haiti – divisão política. Fonte: www.geomapas.com.br  

 

 

Na contemporaneidade, o Haiti está dividido em 10 departamentos, quais sejam, Nord-

Ouest, Nord, Nord-Est, Artibonite, Centre, Ouest, Sud-Est, Nippes, Sud e Grande-Anse. Sua 

área total é de 27.750 km² e tem como vizinho a República Dominicana. Sua população é 

estimada em aproximadamente 9,5 milhões de pessoas e não se sabe ao certo o número de 

emigrados, sendo a estimativa de cerca de quase 3 milhões haitianos em diferentes países, 

com maior concentração nos Estados Unidos, República Dominicana e Canadá. Como 

podemos observar na parte superior do mapa – circulada – a Ile de la Torture foi o ponto 

inicial que os franceses começaram a tomar a parte oeste da ilha de Hispaniola. A toque de 

comparação, a área total do Haiti é quase 9 vezes menor que Rondônia, que é 236.576.167 

km², e mesmo de Porto Velho, com 34.082 Km². 

Após a independência, a primeira coisa a se definir foi o nome da nova terra que se 

livrava do jugo da escravidão. De acordo com o linguista haitiano, Michel DeGraff (2007), a 

palavra Haiti pode ter se originado do Arawak ou Karib e significa ―terra de montanhas‖, 

numa alusão à topografia da região que é marcada por locais elevados. Um outro marco foi 

estabelecido logo após a independentização do Haiti foi o ato de tomar sopa no dia primeiro 

de janeiro, data pela qual se comemora a independência. Esta é uma prática que ouvimos de 

muitos haitianos e, por duas vezes ao longo de nossa pesquisa, tivemos a oportunidade de 

 

http://www.geomapas.com.br/
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acompanhar este ritual em Porto Velho. Como relatou um de nossos interlocutores, a tradição 

nasceu da seguinte maneira. 

 
 

Antes da independência, quando os franceses dominavam, só os brancos 

podiam tomar sopa, os negros, não. Os negros faziam a sopa para os 

franceses, mas não podiam tomar. Quando Dessalines e os revolucionários 

fizeram a independência, eles disseram que a partir daquele momento, no dia 

primeiro de janeiro, todo haitiano tomaria sopa. Desde então, todos tomam 

sopa no dia primeiro de janeiro, todo mundo, o presidente, quem mora na 

cidade, quem mora no campo. Todo mundo faz sopa e divide com os 

vizinhos, com os parentes, os amigos. Onde tiver haitiano no mundo, no dia 

primeiro de janeiro todo mundo toma sopa, feita com carne, frango, 

jerimum, cebola, tempero e um monte de coisas mais. Só se não tiver como 

fazer, só se for impossível (Antoine, 2013). 

 

 

 Como se pode notar, com base nesse depoimento, tomar sopa não é apenas um ato de 

alimentar-se, já que isso poderia ser feito com outros alimentos; trata-se, por sua vez, de um 

ato ritualístico e remete à concepção de liberdade no imaginário coletivo do povo haitiano. 

Tomar sopa no dia primeiro de janeiro é rememorar que são livres, é lembrar-se dos heróis da 

revolução, é a memória coletiva. A sopa não é apenas alimento, é o que podemos descrever 

como a sopa da liberdade. 

  

4.2 – Independência e desigualdade 

 

O Haiti foi o primeiro lugar das Américas a declarar a liberdade dos oprimidos, 

todavia essa liberdade não se traduziu efetivamente na prática. Se com os franceses a opressão 

se fazia de senhores sobre escravizados, com a independência o jugo opressor externo não foi 

totalmente abolido e o explorador parece ter, em certa medida, mudado apenas a cor da pele. 

A construção da desigualdade interna no Haiti tem sido, a seu tempo, um dos entraves que a 

população encontrou frente ao desenvolvimento social. 

 

 

No entanto, outros líderes negros sucederam L‘Ouverture: Jean Jacques 

Dessalines, Henry Christophe e Alexandre Péthion foram os mais notáveis. 

Inseridos desde o período revolucionário na categoria de uma elite ex-

escravizada ou liberta, os líderes políticos não conseguiram criar condições 

favoráveis para o amadurecimento e acabamento do processo revolucionário 

referente à devolução da autonomia econômica, social e, sobretudo política a 

todos os escravizados da nação recém-criada. Pelo contrário, a elite política 

institucional no período pós-colonial reproduziu tanto na infra como na 

super-estrutura os mesmos vícios do modelo colonial, realizando um 

movimento de mera substituição de quadros (ROSA, 2006, p. 7). 



80 

 

 

  

É certo que o Haiti, antes de ser pobre, é um país empobrecido ao longo dos últimos 

dois séculos, mas nem por isso devemos buscar a explicação para as desigualdades sociais no 

país apenas no passado colonialista e imperialista. O processo de desigualdade teve início no 

período colonial e se consolidou no contexto independente. O lema revolucionário era destruir 

tudo o que remetesse à ideia ou o imaginário dos brancos e, assim, foi com a queima dos 

canaviais, dos engenhos, das casas e da destruição dos elementos que remetessem à ideia do 

opressor branco. Após a independência, alguns elementos permaneceram e, dentre eles, os 

privilégios da camada social dirigente. O principal líder da revolução, Toussaint L‘Ouverture 

(1743-1803) não teve força política suficiente para fazer valer os anseios de liberdade e 

igualdade e os continuadores do processo revolucionário perderam o foco dos objetivos. 

 

 

A desigualdade instaurada entre brancos e negros no período colonial deu 

lugar a uma desigualdade não mais localizada na oposição de raças, mas em 

um construto complexo entre categorias de cor (mulatos e negros), 

desigualdade de gênero (as mulheres só foram reconhecidas como iguais na 

Constituição de 1986), francofonia acentuada em detrimento do kreyòl 

(idioma falado por mais de 90% da população e também só reconhecido 

como segundo idioma oficial em 1986) e formação de uma elite política 

persecutória baseada em grupos de cor, predominantemente masculina e 

francófona (ROSA, 2006, p. 20). 

 

  

Não queremos, de modo algum, relativizar ou justificar as desigualdades de outrora no 

Haiti. O que consideramos importante é apresentar um panorama que forneça elementos para 

que possamos pensar os problemas sociais do povo haitiano a partir de uma análise crítica e 

não apenas a encarando como uma relação dominador (colonialistas) e dominado 

(colonizados). Não negamos, do mesmo modo, que a conservação de práticas fomentadoras 

das desigualdades estejam relacionadas diretamente e sob influência de interesses externos ao 

Haiti. Como aponta Renata Rosa (2006, p. 7), ―a elite política institucional‖ reproduziu as 

desigualdades tanto no plano material quanto no plano ideológico. Ao longo dos anos os 

diferentes governos que se sucederam pouco ou quase nada fizeram para reverter o curso dos 

acontecimentos e os laços com a herança colonialista passaram o tempo e mantiveram-se em 

certo sentido, como num dos períodos mais conhecidos da história nacional, a ditadura 

dinastia Doc.  
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A pauta de discussões acerca do projeto nacional haitiano que pudesse 

romper com todos os lastros do colonialismo e do racismo nunca foi 

tematizada pelos Duvalier e o resultado foi a instauração de uma ordem 

política sangrenta que profundou ainda mais as disparidades sociais, a saber: 

entre analfabetos e letrados; entre a capital Porto Príncipe e os demais 

departamentos; entre o idioma francês e o kreyòl e entre o vodu e o 

catolicismo/protestantismo (ROSA, p. 11). 

 

 

 A sociedade haitiana é um lugar em que as desigualdades grassaram o tempo, 

alcançaram a contemporaneidade e se manifestam até hoje sob diferentes aspectos, como na 

questão racial, de gênero, de escolaridade, na religião, de classe social ou de origem. O Haiti 

consubstancia-se como um lugar de contradições por excelência, onde se tem um dos maiores 

feitos da história moderna, como a primeira república negra da história e o primeiro lugar a 

acabar com a escravidão negra nas Américas, todavia ao mesmo tempo é o lugar onde uma 

elite buscou, com êxito, perpetuar algumas desigualdades com base no passado que aboliram. 

Assim, a reflexão sobre as desigualdades internas no Haiti conduzem-nos a um campo vasto, 

que excede os limites do alcance deste trabalho. Não pretendemos proceder uma análise 

rebuscada sobre a formação da elite haitiana e as desigualdades, e sim apresentar pistas para 

que possam oferecer um direcionamento. Nesse sentido, concordamos com Renata Melo Rosa 

(2012), que aponta para uma herança colonial. 

 

 
Pelo fato de o Haiti ocupar a posição de país mais pobre das Américas, as 

chances reais de ascensão social estão localizadas fora da nação. A 

reprodução da desigualdade incide com muita ênfase nos grupos mais aptos 

à migração e nas escolhas das rotas migratórias. A produção de 

conhecimento e a instauração de uma educação formal em uma língua 

colonial é um dos principais geradores das desigualdades instauradas no 

Haiti, já que são as mulheres monolíngues (falantes apenas do Kreyòl) e sem 

qualquer tipo de acesso à educação formal constituem o grupo de maior 

vulnerabilidade social, pois embora os homens também compartilhem do 

mesmo grau desamparo social, eles conseguem migrar em um percentual 

significativamente maior do que as mulheres, seja para a República 

Dominicana, para o trabalho no plantio e colheita de cana-de-açúcar ou para 

a construção civil, ocupações marcadamente masculinas, seja para os 

Estados Unidos ou Canadá porque gozam de uma rede de solidariedade 

muito mais consolidada nos países de destino, ao passo que as mulheres 

haitianas encontram muito mais dificuldade no processo migratório, pois não 

encontram o mesmo suporte que seus compatriotas. Isto ocorre devido à 

fragilidade nas redes de cooperação femininas de incentivo à imigração, na 

baixa exposição das mulheres à vida pública, obrigando-as à dedicação 

quase que exclusiva à reprodução familiar, limitando as chances de 

sobrevivência social fora do lar e do seu próprio país (ROSA, 2006, p. 22). 
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 Tendo o Brasil como destino, milhares de haitianos deram início a um novo processo 

histórico no campo da história de sua migração coletiva. Diante de diferentes experiências em 

diferentes lugares, como para os Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, a rede de 

solidariedade se estende para um lugar novo, o Brasil e, nesse contexto, as relações sociais 

que se estabelecem nesse processo migratório indicam que atendem a uma constante na lógica 

migratória desse povo. Migrar, ao que constatamos, não é uma prática recente dos haitianos, 

mas algo que se registra há um tempo relativamente considerável. 

 

4.3 – Emigração haitiana na história 

 

Se hoje o Haiti é um lugar de emigração, em quase todo o século XIX, o país se tornou 

o lugar de destino de migrantes, especialmente escravos que fugiam do cativeiro e buscavam 

assegurar sua liberdade em seu território livre do jugo escravista. 

 

 
From 1804 to 1898, Haiti was an immigrant receiving nation. In the early 

19th century, runaway slaves from other colonies made their way to Haiti. 

At the end of the century, approximately 15,000 immigrants from the Middle 

East settled in Haiti. However, as the 20th century brought continued 

economic and political violence, Haiti's emigration increased (JACOBSON, 

2003, p. 7)
 42

. 

 

 

Como podemos notar, o Haiti foi, no início de sua história independente, um país 

recebedor de pessoas. Ainda no século XIX, entretanto, há registro de muitos que foram para 

os Estados Unidos e fundaram vilarejos que posteriormente se tornaram importantes cidades 

daquele país. Esse fato denota que, enquanto o país se tornava um lugar de refúgio para 

muitos que buscavam gozar de liberdade, de lá também partiam pessoas, mesmo que em 

pequenos grupos, para outros lugares, dando início ao que podemos chamar de pioneirismo da 

emigração haitiana. 

  
 

Haitian immigration to the United States began almost as soon as the United 

States became a country. Haitians also played a key role in early American 

history. A small group of Haitians (the Chasseurs Volontaires) saw action in 

Georgia during the American Revolution. Jean-Baptiste DuSable, a Haitian 

                                                           
42

 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, cerca de 15 mil imigrantes do 

Oriente se estabeleceram em Haiti. No entanto, como o século 20 trouxe a continuação da violência política e 

econômica, a emigração do Haiti aumentou (Tradução nossa). Nota. Não encontramos correlato de imigração do 

Oriente Médio (Middle East) para o Haiti. O autor não justifica em seu texto essa afirmação. Interrogamo-nos se 

essa expressão não pode ter relação com as demais ilhas da região. 
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explorer, was the founder of the settlement that became Chicago. By the 

early 1800's, there were significant Haitian communities in Louisiana, 

Baltimore, and Philadelphia
43

 (JACOBSON, 2003, p. 7). 

 

 

Como vemos, a migração haitiana tem origem no século XIX, imediatamente após o 

período pós-colonial ou independente. Todavia, a emigração só se torna um fenômeno social 

no país a partir do século XX e isso se justifica, em parte, por questões econômicas e políticas 

consideradas desastrosas para o país. Do ponto de vista econômico, o desastre é atribuído ao 

bloqueio econômico pós-independência, o endividamento impagável à França em decorrência 

da independentização. Associada à questão econômica, a história haitiana registra um 

ambiente profundamente marcado pela conturbação política, como podemos observar nas 

palavras de Valler Filho (2007). 

 
 

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 (p. 16). 

 

 

É no século XX, no entanto, que encontramos mais informações sobre essa migração. 

Problemas advindos dos embargos econômicos, intervenções, conflitos políticos e crises 

sociais internas, que encontraram seu ápice no período ditatorial da dinastia Doc44, a partir da 

década de 1950, influenciaram, sobremaneira, a emigração de uma parcela da população. 

Insatisfeita com o regime político – e mesmo temerária a ele – parte da população deixou o 
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 A imigração haitiana para os Estados Unidos começou tão logo os Estados Unidos se tornaram um país. Os 

haitianos também desempenharam um papel fundamental no início história americana. Um pequeno grupo de 

haitianos (os Caçadores Voluntários) entrou em ação na Geórgia durante a Revolução Americana. Jean-Baptiste 

DuSable, um explorador haitiano, foi o fundador do povoado que se tornou a cidade de Chicago. No início de 

1800 (início do século XIX), havia comunidades haitianas significativas na Louisiana, Baltimore e Filadélfia 

(Tradução e grifo nossos). O que chama atenção e intriga-nos é o fato do registro desses primeiros imigrantes 

para um país ainda escravista. Mais uma vez, o tema não é explorado pelo autor, o que limita mais 

aprofundamento nessa área. 
44

 Quando falamos em dinastia Doc, estamos a falar de Jean-Claude Duvalier e François Duvalier, pai e filho, 

Papa Doc e Baby Doc, respectivamente. Juntos, eles comandaram o país entre 1959 e 1986 por meio de uma 

ditadura política. 
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país rumo a alguns países do Caribe e para a América do Norte, sobretudo Estados Unidos e 

Canadá, na expectativa de que a situação se restabeleceria e mais tarde poderiam retornar e 

continuar suas vidas no Haiti. 

A emigração de haitianos para a América do Norte deu origem à formação de uma 

grande comunidade45 vivendo fora do Haiti. Assim, dos cinco contingentes populacionais, três 

deles estão nos Estados Unidos. Nova Iorque, por exemplo, tornou-se uma das cidades que 

concentra um dos maiores grupos de haitianos fora do Haiti. 

 
 

Hundreds of thousands of Haitians have created new Haitian communities in 

countries all over the world. After Port-au-Prince, New York City has the 

second largest Haitian population of any city, followed by Miami and 

Boston, with Cap Haitien ranking fifth. These immigrant communities have 

been referred to as Haiti's "10th Department." This is a reference to Haiti's 

nine official governmental regions. Regardless of their distance from Haiti, 

the population of the 10th Department remains involved in Haitian politics 

and society. For this reason, the nation of Haiti is not geographically limited 

to the island of Hispaniola (JACOBSON, 2003, p. 4)
46

. 

 

 

Esse fluxo migratório para os Estados Unidos teve expressividade a partir da década 

de 1970, quando se lançaram ao mar os boat people. Essa expressão remete a um conjunto de 

significados, podendo referir-se ao processo da viagem, às pessoas, à embarcação e ao seu 

drama. ―Since the Haitian boat people began arriving in southern Florida in 1972, the U.S. 

Government has been engaged in a ceaseless struggle to expeditiously return as many as 

possible to Haiti‖47 (STEPICK, 1982, p. 1). A perigosa viagem era realizada em precárias 

embarcações entre o Haiti e os Estados Unidos. Muitos desses migrantes não alcançavam o 

destino da viagem, visto que algumas das embarcações naufragavam. Mesmo com as 

adversidades impostas pelas condições políticas, centenas de milhares de haitianos emigraram 

                                                           
45

 Chamamos de comunidade à totalidade dos haitianos, neste caso, nos Estados Unidos. Aqui, comunidade não 

é reivindicado como um conceito científico sociológico, mas para nos referirmos aos haitianos enquanto 

categoria vivente em um outro país. 
46

 Centenas de milhares de haitianos criaram novas comunidades haitianas em países pelo mundo. Depois de 

Porto Príncipe, a cidade de Nova York tem a segunda maior população haitiana dentre essas cidades, seguida por 

Miami e Boston, com Cabo Haitiano, que ocupa a quinta posição. Estas comunidades imigrantes têm sido 

referidas como o décimo departamento (estado) do Haiti. Esta é uma referência às nove regiões oficiais 

governamentais do Haiti. Independentemente de sua distância do Haiti, a população do décimo departamento 

continua envolvida na política e na sociedade haitianas. Por este motivo, a nação haitiana não se limita 

geograficamente apenas à ilha de Hispaniola (Tradução nossa). 
47

 Desde que os boat people haitianos começaram a chegar ao sul da Flórida, em 1972, o governo dos EUA tem 

se empenhado em uma luta incessante para mandar, rapidamente, o maior número possível de haitianos de volta 

para o Haiti (Tradução nossa). 
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para os Estados Unidos. Não apenas os Estados Unidos foi o país que os haitianos buscaram 

instalar-se, a dispersão desse povo se deu, ainda para diferentes países do Caribe. 

A emigração haitiana para trabalho, de acordo com o que conseguimos encontrar por 

meio de fontes, se inicia ainda no século XIX e início do século XX para países do Caribe que 

necessitava de força de trabalho, especialmente para o cultivo da cana-de-açúcar. Se a 

demanda existia, o Haiti logo se tornou um fornecedor da força de trabalho necessária, como 

no caso de Cuba sob o jugo do capitalismo e, posteriormente, a República Dominicana. 

 

 

Esta mano de obra se obtuvo fuera del país, empezando por los cocolos 

provenientes de las islas cercanas de habla inglesa. Sin embargo, la 

abrumadora mayoría de los braceros para los nuevos ingenios provino de 

Haití. Se calcula que cada año entre 1913 y 1931 llegaron a la provincia de 

Oriente de Cuba entre 30 y 40,000 braceros haitianos. La República 

Dominicana, cuya industria azucarera era menor que la cubana, recibió un 

número considerable de trabajadores hasta que en 1919 el gobierno militar 

de ocupación estadounidense introdujo el sistema de contratos regulados 

para la importación de braceros. Aunque no se conoce el número exacto de 

braceros haitianos contratados cada año en las dos décadas posteriores a 

1919, la cifra se estima en unos 5,000 anuales. Los censos dominicanos 

registraron 28,258 haitianos en 1920 y 52,657 en 1935 (WOODING y 

MOSELEY-WILLIAMS, 2004, p. 26). 

 

 

 Uma vez iniciada a emigração haitiana para as demais ilhas da região do Caribe, esse 

processo não encontrou seu fim desde então. Se os destinos iniciais foram a República 

Dominicana e Cuba, nos anos seguintes do século XX, principalmente após a segunda guerra 

mundial, a plêiade de países-destinos se ampliou e muitos outros passaram a fazer parte do 

destino de milhares de haitianos, sobretudo aqueles cujo passado tiveram a presença francesa 

no processo colonizador. A língua, neste caso, além do trabalho, parece ter sido um dos 

elementos motivadores para a emigração haitiana. 

 

Luego de la segunda guerra mundial se detuvo el trasiego de braceros 

haitianos a Cuba, y los destinos principales de estos emigrantes pasaron a ser 

la República Dominicana, los territorios francófonos del Caribe (Guadalupe, 

Martinica, Guyana Francesa y San Martin), los Estados Unidos, Canadá y 

Francia (WOODING y MOSELEY-WILLIAMS, 2004, p. 26-7). 

 

 

A emigração haitiana não é algo novo, contudo uma constante de pelo menos um 

século. A variação que verificamos foi o destino, que se traduz por um número diferenciado 

de países-destinos. Ao que se sabe, este é o primeiro movimento migratório do Haiti para o 

Brasil, o que denota sua importância em ser compreendido por meio de uma pesquisa 
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científica. Dessa forma, cabe aqui situar o contexto desse fluxo migratório para o Brasil e 

traçar um panorama geral, situando o percurso, o destino, uma caracterização dos migrantes, o 

destino e alguns motivos para migrarem. A entrada de haitianos no Brasil é uma extensão de 

um fluxo migratório que abrange um processo mais amplo, a migração haitiana enquanto um 

acontecimento generalizado, marcando sua presença em diferentes países como França, 

Canadá, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Guadalupe, Bahamas, Guiana 

Francesa dentre outros. 

De acordo com Luís E. Aragón (2009, p. 19), dentre os imigrantes vivendo na Guiana 

Francesa na virada do século XX para o XXI, ocupando a segunda posição com 32,14% do 

total, os haitianos somavam 6693 homens e 7450 mulheres, o que representa um quantitativo 

de 14143, ficando adiante dos brasileiros, que tinham 7171 e atrás apenas dos surinameses, 

que contavam naquele momento com 17654. As razões que justificam a emigração haitiana 

são representadas por um conjunto de fatores, dentre os quais a instabilidade política do país, 

uma economia nacional pouco desenvolvida, além das catástrofes naturais como tempestades 

e ciclones, causadores de destruições. 

Os motivos do fluxo migratório de haitianos para o Brasil têm uma relação com os 

fatores acima apontados e outros de ordem diversificada. A visibilidade brasileira no exterior 

devido ao discurso do crescimento econômico do Brasil, a relativa facilidade de entrar no país 

pelas fronteiras da região norte, a possível oferta de trabalho motivada pela realização da copa 

do mundo de 2014, o endurecimento de políticas de imigração em outros países, a 

instabilidade pós-terremoto de 2010 e a possibilidade de conseguir um visto de permanência, 

relativamente rápida configuram entre os fatores que motivaram a emigração dos haitianos 

para o Brasil. 

Ademais, o trabalho, como expectativa de uma vida melhor, foi elemento 

fundamental na escolha de emigrar para o Brasil. Não entraremos, por ora, nessa 

discussão, primeiramente é necessário apresentarmos a migração haitiana para o Brasil, 

situando-a no tempo e no espaço para que possamos discutir os motivos. 

4.4 – Migração haitiana para o Brasil: 2010 – 2013 

 

Em janeiro de 2010 a cidade de Porto Príncipe, capital política e centro econômico do 

Haiti, tornou-se um espaço de dor e sofrimento provocado por um terremoto de magnitude 7.0 

na escala Richter – a que mede a intensidade dos sismos –, que deixou um saldo de mais de 

200 mil mortos e mais de um milhão de desabrigados. Esse acontecimento agravou 
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substancialmente as possibilidades de trabalho no país, o sistema formal de educação, a vida 

política, a segurança alimentar, as condições de higiene e saúde, além de fragilizar ainda mais 

a economia do país. Pouco tempo depois, o então presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da 

Silva, realizou uma visita ao país, declarou apoio humanitário e disposição para prestar 

acolhimento aos cidadãos haitianos que desejassem migrar para o Brasil (SILVA, 2012). 

Naquele mesmo ano, iniciou-se um fluxo migratório do Haiti para o Brasil. 

Enquanto acontecimento, o sismo de 2010 causou danos de diversas categorias no 

Haiti e isso não se pode negar. Discordamos, porém, do discurso midiático que tenta justificar 

a imigração haitiana para o Brasil partindo da explicação única desse fenômeno48. Não 

podemos recorrer apenas ao terremoto, essa via seria uma falácia ou um reducionismo frente a 

diversos fatores de ordem política, histórica, econômica e sociológica. Como já abordamos, 

esses elementos aparecem ao longo do conturbado processo de independentização do Haiti e 

sua história de país livre.  

A presença dos primeiros imigrantes haitianos no Brasil foi registrada, inicialmente, 

no estado de Mato Grosso do Sul49, na divisa com a Bolívia. Iniciou-se, assim, um fluxo 

migratório que se intensificou em 2011, em outros locais de entrada, nas fronteiras do Brasil 

com a Bolívia e o Peru, pelas cidades de Brasiléia e Assis, no estado do Acre e no Amazonas, 

pela cidade de Tabatinga. 

 

                                                           
48

 Temos, também, ressalvas quanto à justificativa do governo brasileiro para a concessão de Visto por Ajuda 

Humanitária baseada no terremoto. Discutiremos isso mais adiante. 
49

 Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=VA3f4ZNEYzE&feature=related >. Não se sabe 

ao certo quando os primeiros haitianos desse fluxo entraram no Brasil. De acordo com essa informação, de 

março de 2010, o grupo pretendia alcançar a Guiana Francesa, mas os planos mudaram. Mais uma vez, não há 

uma explicação clara para isso, mas pensamos que a recepção feita pela sociedade civil, representada pelos 

psicólogos sem fronteiras e a concessão de um visto provisório pelo governo brasileiro para poderem trabalhar 

no país podem ter sido um ―incentivo‖ para a permanência do grupo e contribuído para difundir a notícia no 

Haiti, pela relativa facilidade de obtenção de documentos, trabalho e hospitalidade no Brasil. 

http://www.youtube.com/watch?v=VA3f4ZNEYzE&feature=related
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IMAGEM 3: Rota migratória dos haitianos até entrar em solo brasileiro. Esta rota compreende o 

fluxo principal com entrada em Tabatinga, no estado Amazonas e Assis Brasil e Brasileia, no 

Acre. Fonte: http://ponto.outraspalavras.net/2012/01/20/brasil-os-desafios-da-lei-de-

migracoes/ 

 

 

 É quase impossível encontrarmos uma pessoa no Brasil que, desde que saiba da 

presença dos haitianos no país, não os associe ao terremoto ocorrido no Haiti em janeiro de 

2010. Não é, de forma alguma, motivo de espanto que seja assim. É um verdadeiro trabalho 

de Hércules encontrar uma notícia publicada sobre os haitianos em que não conste a palavra 

terremoto. Não é, no entanto, o nosso trabalho vasculhar jornais impressos, assistir a 

programas de televisão ou checar a internet nessa busca, mas realizar uma leitura objetiva de 

acontecimentos relacionados a essa migração e argumentar em favor de uma tese de múltiplos 

motivos e não apenas o terremoto. 

 A tese da migração haitiana para o Brasil motivada pelo terremoto encontra seu 

principal argumento em um documento, a Resolução nº 97, publicada pelo governo brasileiro 

no dia 12 de janeiro de 2012, exatos dois anos após o sismo. Esse documento, inédito por sua 

natureza, outorga, pela primeira vez na história brasileira, o Visto por Razões Humanitárias a 

http://ponto.outraspalavras.net/2012/01/20/brasil-os-desafios-da-lei-de-migracoes/
http://ponto.outraspalavras.net/2012/01/20/brasil-os-desafios-da-lei-de-migracoes/
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estrangeiros. Ademais, essa legislação só se aplica, dentre todos os estrangeiros, aos haitianos. 

Em seu Parágrafo Único, o documento diz que ―consideram-se razões humanitárias, para 

efeito desta Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições de vida 

da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 

2010‖. Antes de discutirmos mais a Resolução 97, cabe contextualizar outros acontecimentos 

que estão relacionados à entrada de haitianos no Brasil os quais, juntamente com o terremoto, 

somarão um conjunto composto por diferentes elementos motivadores dessa migração. 

 Com base em nossa pesquisa, o primeiro grupo de haitiano que entrou no Brasil no 

contexto pós-terremoto foi no dia 17 de março50 de 2010 e o segundo, no dia seguinte51. 

Segundo os noticiários, o primeiro grupo era composto por oito pessoas e o segundo por sete, 

ambos tendo como destino a Guiana Francesa. De táxi, seguiram da cidade de Corumbá, no 

Mato Grosso do Sul, com destino à capital do estado, Campo Grande. O primeiro grupo foi 

detido pela PF e o segundo pela Polícia Militar Ambiental. Desse modo, o início da entrada 

dos primeiros haitianos coincide com o momento pós-terremoto e o destino não era o Brasil, 

mas a Guiana Francesa. Após esses dois casos, não temos relatos de outros antes do final do 

mesmo ano, quando Brasileia, no estado do Acre, se tornou um locus da migração haitiana e, 

consequentemente, dos noticiários brasileiros. 

 

4.5 – Wout, raketè, volè, anpil mizè52 – a rota migratória e a fronteira como um ritual de 

passagem 

 

A principal rota percorrida pelos haitianos para entrada no Brasil compreende um 

ponto comum até uma determinada parte da viagem e, noutro, se distingue em dois para a 

entrada no país. Os dois pontos de entrada são Tabatinga, no estado do Amazonas, na tríplice 

fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e o segundo, em outro ponto semelhante, entre Brasil, 

Peru e Bolívia. O foco de nossa investigação é sobre Brasileia e escolha se deu pelo motivo 

que esse lugar de entrada estabelece com o fluxo dos haitianos para Porto Velho, principal 

                                                           
50

 Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sem-dinheiro-malas-ou-visto-8-haitianos-sao-

detidos-em-ms,77491054a250b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html  

51
 Disponível em: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/03/18/haitianos-ilegais-sao-detidos-no-ms/ e 

http://videos.r7.com/mais-um-grupo-de-imigrantes-haitianos-ilegais-e-preso-no-ms-

/idmedia/4946d0081a9884e30cd195664f1a27a5.html  
52

 Literalmente, rota, coiote, roubo, muita privação. Essas são categorias nativas que fazem parte do imaginário 

haitiano no processo migratório para o Brasil. Com exceção dos que receberam visto no Haiti, todos os demais 

percorreram uma rota que, quase na sua totalidade, foi determinada por um ―agente‖ pago para isso, o coiote. 

Também, são inúmeros os casos de roubo que os haitianos sofreram na Bolívia e, a maioria, no Peru, praticado 

por policiais. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sem-dinheiro-malas-ou-visto-8-haitianos-sao-detidos-em-ms,77491054a250b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sem-dinheiro-malas-ou-visto-8-haitianos-sao-detidos-em-ms,77491054a250b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/03/18/haitianos-ilegais-sao-detidos-no-ms/
http://videos.r7.com/mais-um-grupo-de-imigrantes-haitianos-ilegais-e-preso-no-ms-/idmedia/4946d0081a9884e30cd195664f1a27a5.html
http://videos.r7.com/mais-um-grupo-de-imigrantes-haitianos-ilegais-e-preso-no-ms-/idmedia/4946d0081a9884e30cd195664f1a27a5.html
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contexto da nossa pesquisa de campo. Em grau de importância, ambos os lugares de entrada 

se assemelham em alguns aspectos, mas diferem em relação ao quantitativo. Até janeiro de 

2014, em Brasileia entraram mais de 18 mil haitianos, enquanto Tabatinga recebeu menos de 

10 mil. 

A principal rota dos haitianos para o Brasil é a seguinte53, parte desses migrantes saiu 

do Haiti, de diferentes cidades ou de Santo Domingo, na República Dominicana, com escala 

na Cidade do Panamá, de onde seguiram para Quito, capital do equador e, de lá, até Lima, no 

Peru. Nesse ponto, a rota se bifurca em dois fluxos e, ―para os que se dirigiam para o 

Amazonas, as cidades de passagem no Peru eram Lima, a capital, e Iquitos na Amazônia 

peruana, e depois tomavam um barco até Santa Rosa, onde cruzavam o rio Solimões para 

entrar em Tabatinga (AM)‖ (SILVA, 2012, p. 304). Enquanto o outro segue em outra direção 

para entrar pela cidade de Assis Brasil, no estado do Acre. 

 

 

Se a entrada no Brasil pela ―porta da frente‖ lhes havia sido inviabilizada, 

em razão das exigências legais, a rota traçada inicialmente pelos 

agenciadores era passar por alguns países sul-americanos que não lhes exigia 

visto para chegar à fronteira do Brasil, seja no estado do Amazonas ou do 

Acre, onde lhes seria mais fácil a entrada (SILVA, 2012, p. 304). 

 

 

Até 2012, houve uma rota pela Bolívia, mas não por muito tempo, pois segundo 

relatos que colhemos em Porto Velho com os haitianos, era muito perigoso passar por 

território boliviano devido à violência. Foi-nos narrado casos de roubo, espancamento, 

estupro e assassinato num trajeto de cerca de 150 Km pela Bolívia que, nas palavras de um de 

nossos interlocutores, Bolivi se difisil anpil – A Bolívia é muito difícil. Esse caminho foi uma 

alternativa, quando a fronteira com o Peru foi fechada. Atualmente, a rota para entrada pelo 

estado do Acre é exclusivamente originária do Peru. 

Para entrar pelo Acre, os haitianos deixam Lima e partem pela rodovia – caretera – 3S 

e cruzam o país, passando por diversas cidades, dentre elas Huancayo, Chuyayacu, Abancay, 

Cusco. Dessa última seguem por outro caminho, até alcançar a cidade de Puerto Maldonado, 

na rodovia 26B que, mais adiante se torna a 30C e, por ela, alcançam a cidade de Iñapari.  Do 

Acre, os haitianos seguem para outros estados do Brasil por via terrestre, passando por Rio 

Branco. Antes de discutirmos a migração para Porto Velho, no entanto, cabe uma breve 
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 A rota aqui descrita não é a única e sim a mais conhecida e utilizada pela maioria dos haitianos. Como já 

apontou Sidney Antonio da Silva (2012) e, também, com base em nossa pesquisa de campo, há registros de 

rotas ―alternativas‖ pela Argentina e pelo Chile, além da Bolívia. 
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descrição do processo vivenciado para cruzarem a fronteira as abjeções – anpil mizè – a que 

foram submetidos para alcançarem o território brasileiro. 

Como já mencionado, a expressão anpil mizè tem sido bastante ouvida por nós em 

campo, em geral em relação às dificuldades enfrentadas no Peru pelas privações e situações 

abjetas a que foram submetidos. Isso, no entanto, não se resume apenas a esse país, refere-se à 

totalidade dessa migração, salvo exceções. O que queremos dizer quando falamos em 

totalidade? Quais são as dificuldades que os haitianos relataram-nos em seus depoimentos? 

Ser haitiano nesse processo de mobilidade espacial é ser, ao mesmo tempo e em diferentes 

momentos e espaços, um estranho, um invasor, um estrangeiro, que chega a um lugar que não 

lhe pertence, mesmo que essa não seja a intenção, mesmo que esteja de passagem. 

A totalidade da rota migratória é longa e cheia de dificuldades, privações, abjeções. 

Uma dessas facetas se traduz no questionamento de um jovem. ―Por que o Estado brasileiro 

permite que os haitianos entrem no país dessa maneira?‖. O complemento de sua pergunta foi, 

ainda, querer saber o motivo que leva um país como o Brasil a aceitar que um grupo de 

imigrantes entre em seu território – neste caso eles, os haitianos – pela via ―ilegal‖ e, em 

seguida, dá-lhes o Visto para permanecerem! Nesse questionamento estão implícitos aspectos 

históricos, jurídicos e sociológicos de um processo complexo como é o dessa migração. O 

mesmo rapaz que fez o questionamento, em tom de resposta retórica de que ―é simples, 

permita que os haitianos entrem em um avião no Haiti e desçam diretamente no Brasil!‖. Esse 

questionamento revela um problema de múltiplas dimensões e é a partir dele que podemos 

refletir sobre o que os haitianos querem dizer por anpil mizè. Para isso, recorremos a Arnold 

Van Gennep (2011), que discute os diferentes aspectos do processo do ritual de passagem em 

sociedades africanas. Desse autor, tomamos a seguinte reflexão sobre a relação entre o 

estrangeiro que chega e a sociedade de recepção.  

 

 

Todo indivíduo ou grupo que por seu nascimento ou por qualidades especiais 

adquiridas não têm direito imediato de entrar numa casa determinada desta 

espécie e instalar-se em uma destas subdivisões encontra-se assim em um 

estado de isolamento, que toma duas formas, encontradas separadamente ou 

combinadas. São fracos por estarem fora desta sociedade especial ou geral; 

são fortes por estarem no mundo sagrado uma vez que esta sociedade 

constitui para seus membros o mundo profano. Daí o diverso comportamento 

das populações, algumas das quais matam, roubam, maltratam o estrangeiro 

sem outras formalidades, enquanto outras populações temem o estrangeiro, 

tratam-no com deferência, utilizam-no como um ser poderoso ou tomam 

contra ele medidas de defesa mágico-religiosas (GENNEP, 2011, p. 41). 
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A casa, nesse sentido, é o Brasil, uma vez que os haitianos são os que chegam na 

condição de estrangeiro, o imigrante. Encontram-se na condição de fracos pelo contexto de 

relações desiguais de força, são desconhecedores da lógica funcional ou organizacional da 

sociedade que os recebe – a contragosto e, contraditoriamente de bom gosto –, por não 

falarem a língua, não entenderem suas leis, suas regras sociais etc. São, por outro lado, fortes, 

pois podem falar uma língua desconhecida pelos nativos da sociedade recebedora, 

compartilham entre si os códigos, símbolos e signos comuns entre si. É o profano no sagrado 

e, ao mesmo tempo, o sagrado entrando em território profano.  Após terem passado por 

diversas privações – mizè –, chegam a um novo território, novo povo que os recebe com 

desconfiança e tem procedimentos invasivos. Pedem seus documentos, escrevem seus nomes 

e o de seus pais, registram-nos, emitem documentos ou aquilo que lhes permite transitar pelo 

território, coletam seu sangue, interrogam-nos como profetas proferindo rituais mágico-

religiosos. Os agentes do governo brasileiros têm mantido, desde 2011, essa prática em 

relação aos haitianos na região de fronteira. 

Em dezembro de 2011, o governo brasileiro anunciou a possibilidade de fechamento 

das fronteiras na região das rotas de entrada dos haitianos ou o controle do número de entrada 

e o resultado disso foi a entrada em massa de centenas de pessoas em poucos dias. O controle 

foi colocado em prática com a publicação da Resolução 97. É nesse contexto que essa 

migração ganha contornos dramáticos e entram em ação de maneira mais intensa os raketè. 

Quando dissemos que a mizè passada pelos haitianos é algo que envolve um processo total, 

isso significa que ela se inicia ainda no Haiti, os acompanha pelo caminho se estende até o 

Brasil de maneira que abarca a totalidade do processo migratório. 

Há relatos de que, para iniciar a mobilidade rumo ao Brasil, um projeto teve de ser 

traçado, planejado. Os recursos para o custeio da viagem são o primeiro passo. A forma de 

custeio desse projeto varia no conteúdo, mantém, contudo, uma forma constante. 

Encontramos três formas de levantamento dos recursos, quais sejam, o do esforço próprio, o 

empréstimo e a ajuda familiar. A primeira diz respeito às economias que os sujeitos 

acumularam durante algum tempo e por meio de diferentes maneiras, tais como o trabalho ou 

a venda de objetos pessoais. A segunda é, talvez, a mais dramática, pois o empréstimo deve 

ser ressarcido com juros e algo deve ficar penhorado ou alguém como responsável para saldar 

a dívida contraída pelo emigrado. A terceira é a mais comum e está estritamente inscrita no 

sistema de parentesco e atende aos preceitos da ajuda mútua. Essa prática se caracteriza pelo 

que Marcel Mauss (2003) descreveu acerca de vários povos como um ―sistema de prestações 
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totais54‖ em que os membros de uma determinada sociedade ou grupo se veem obrigados por 

um conjunto de normas morais ou do direito a prestar ajuda (dádiva) numa lógica de 

reciprocidade. 

Qual a relação entre o sofrimento dos haitianos nesse processo migratório e os 

aspectos jurídicos? Quando o Brasil decidiu conceder o Visto por Razões Humanitárias para 

os haitianos, com o argumento de que o faria com base nos problemas advindos do terremoto, 

abriu a possibilidade de muitos deixarem seu país com a expectativa de encontrar um 

Eldorado sul-americano. A mizè dos haitianos começa, assim, no próprio Haiti, pois muitos 

têm de se desfazer de bens, contrair empréstimos, mobilizar os familiares onde quer que 

estejam. Fosse uma viagem direta entre o Haiti e o Brasil, uma pessoa gastaria cerca de mil e 

quinhentos dólares estadunidenses (US$), mas devido à limitação do número de vistos a um 

total de cem por mês – com a Resolução 9755 –, a alternativa de quem não consegue é buscar 

uma rota alternativa e esta é praticamente dominada pelo raketè, que cobra pelo percurso e, 

em muitos casos, é o agiota que empresta o dinheiro para quem parte. Assim, os custos 

duplicam ou triplicam. 

 

 

A chegada de estrangeiros em grande número tem como contraofensiva atos 

de reforço da coesão social local: os habitantes fogem da aldeia e se 

refugiam em lugares bem definidos, morros, floresta; ou então fecham as 

portas, armam-se, dão toque de reunir (fogueiras, tropa, tambores, etc.); ou 

então o chefe vai, sozinho ou com seus guerreiros, ao encontro dos 

estrangeiros, na qualidade de representante da sociedade e pessoa melhor 

imunizada do que a gente comum contra o contato com os estrangeiros. Em 

outros lugares enviam-se intermediários especiais ou delegados escolhidos. 

Por outro lado (salvo os casos de exceção, de ordem política, por exemplo), 

os estrangeiros não podem penetrar imediatamente no território da tribo ou 

da aldeia. Devem comprovar de longe suas intenções e sofrer um estágio 

cuja forma conhecida é a enfadonha lenga-lenga africana. É a fase 

preliminar, que dura um tempo mais ou menos longo. Vem em seguida o 

período de margem, com a troca de presentes, o oferecimento, feito pelos 

habitantes, de vitualhas, estabelecimento em um alojamento, etc. finalmente, 

a cerimônia termina por ritos de agregação, entrada solene, refeição em 

comum, apertos de mão, etc. (GENNEP, 2011, p. 42-43). 
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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). 
55

 Mesmo tendo suspenso o limite de cem vistos por mês, com a Resolução 102, um entrave se interpôs. Dessa 

vez, a limitação se deu com a Embaixada brasileira em não conseguir atender à demanda devido à limitação de 

pessoal. 
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Aqui, na condição de imigrante, os haitianos tiveram de passar pela ―enfadonha lenga-

lenga‖ do ritual de entrada no território brasileiro. Além do longo percurso e, em muitos 

casos, do tempo relativamente demorado da viagem para percorrer a distância da origem ao 

destino, a passagem por outros territórios teve de ser muitas vezes negociada. ―Mas quer se 

trate de coletividades, quer de indivíduos, o mecanismo é sempre o mesmo, a saber, parada, 

espera, passagem, entrada, agregação‖ (GENNEP, 2011, p. 43). Em geral, a demora se deu no 

Brasil pelo tempo de retenção no refije, isto é, no abrigo em Brasileia, por um tempo, com 

variações entre uma semana até três meses, atendendo à lógica de que ―os estrangeiros não 

podem penetrar imediatamente no território da tribo ou da aldeia. Devem comprovar de longe 

suas intenções‖ (GENNEP, 2011, p. 42-43). A comprovação se fez por meio da triagem, com 

o registro na PF, para pedido de refúgio, na Receita Federal para emissão de CPF e no MTE 

para obtenção da CTPS. No início dessa migração, como vimos em janeiro de 2012, havia 

ainda o procedimento de imunização por meio de vacina. Cumpridos todos os requisitos dos 

rituais e prestadas todas as formalidades de interrogatórios e triagens, enfim, cumprido o ritual 

de passagem na fronteira, os imigrantes podiam entrar no território brasileiro. Com isso, 

deixavam para trás a wout e os raketè. 

Ao percorrer a rota, cada haitiano é obrigado a pagar uma espécie de ―proteção‖ e 

―pedágio‖. A proteção é para o raketè e o pedágio é para os agentes – policiais56. Para quem 

deixa família para trás, parte na expectativa de encontrar trabalho e conseguir dinheiro para 

ajudá-la a sobreviver na origem, os custos dessa viagem solapam muitas possibilidades de 

uma vida melhor no sentido material. Esse excedente que é pago poderia servir como subsídio 

para a família e para o emigrado se estabelecer no destino com um emprego. Esse recurso, no 

entanto, é diluído na rota. Aqui cabe o questionamento. Até que ponto é humanitária a postura 

do Estado brasileiro diante disso? Ou, numa outra perspectiva, até que ponto o Estado 

brasileiro é conivente com o tráfico de pessoas em relação a essa migração? Se o Brasil aceita 

os haitianos e para eles concede um Visto ao entrar pelos dois pontos da tríplice fronteira, por 

que não permite, então, que entrem diretamente pelos aeroportos? 

A mizè, porém, não se restringe apenas na origem e na rota, ela os acompanha no 

destino final. Ao entrarem em solo brasileiro – no caso dos que vão para Brasileia –, os 

haitianos embarcam em um táxi, como relatado anteriormente. Esses táxis cobram, por 

pessoa, entre vinte e cinco e cinquenta dólares estadunidenses e os levam até o refije – 
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 Especialmente para atravessarem as fronteiras, os haitianos revelaram-nos que o fizeram à noite. Ficamos 

indagando se realmente são policiais ou se uma quadrilha de coiotes que age nessa rota. Não temos uma 

resposta clara sobre isso. 
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refúgio. Até o presente momento foram utilizados cinco locais de recepção dos haitianos. O 

primeiro foi a Paróquia Nossa Senhora das Dores, mas logo viu suas capacidades excedidas 

devido à demanda. O segundo foi um Ginásio de Esportes, em 2011, em Epitaciolândia, 

cidade conurbada com Brasileia, próximo à PF. 

O terceiro foi no ―Hotel Brasiléia‖, na Praça Hugo Poli, que em janeiro de 2012, 

chamou a atenção do mundo pelas condições. Era um lugar com capacidade para oitenta 

pessoas e, na ocasião que lá estivemos havia cerca de mil e cem. Um dos fatos que merece 

destaque foi o de uma família que fez do banheiro seu quarto e naquele lugar nasceu seu filho. 

O número de pessoas aumentava a cada dia e a longa estada no local – até três meses de 

espera – devia-se à demora para obtenção dos documentos. Essa longa espera foi justificada 

pelo secretário da SEJUDH como medida de retenção para triagem de quem entrava no país. 

O resultado dessa medida gerou violação de direitos humanos, com pessoas dormindo nos 

bancos da praça, em sistema de revezamento nos poucos colchões que havia no local ou sobre 

lâminas papelão no quintal do ―Hotel Brasiléia‖. 

Em novembro de 2012, quando retornamos a Brasileia, o refúgio havia mudado para 

uma casa com oito cômodos. No local havia cerca de trezentas pessoas, disputando um espaço 

que mal cabia trinta pessoas. Não tinha água e luz na casa, esgoto muito menos. O quinto57 é 

um antigo imóvel pertencente a um clube, que foi transformado no ―abrigo‖. Com exceção do 

Ginásio de Esportes, todos os outros são em Brasileia e, excetuando o salão da igreja, as 

condições físicas dos demais são precárias. O último ―abrigo‖ fica situado na BR-317, no Km 

325, ao lado do Batalhão de Polícia Militar. 

Uma vez no refúgio, quem chegava deveria acomodar-se de acordo com as condições 

físicas do lugar. O imóvel é espaçoso, conta com uma cobertura e é aberto dos lados. Em seu 

interior não há divisão, o que proporciona um ambiente sem privacidade para as pessoas 

trocarem de roupas ou tomarem banho, tanto para os homens quanto para as mulheres e 

crianças. Em uma de nossas idas a Brasileia, um rapaz procurou-nos para reclamar da 

situação, alegando que em seu país as coisas não eram daquela maneira. 

Diante desse quadro, vimo-nos conduzidos para uma inevitável reflexão sobre os 

aspectos políticos dessa imigração. Qual é o limite que separa a ajuda humanitária e a 

violação dos direitos humanos pelo Brasil em relação à imigração haitiana? Tememos não 

oferecer uma resposta satisfatória para esta pergunta, mas temos a convicção de que é possível 
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 No momento em que trabalhamos na redação final deste trabalho, abril/maio de 2014, o serviço de recepção 

aos haitianos foi suspenso em Brasileia e transferido para Rio Branco, capital acriana. 
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lançarmos um olhar e uma reflexão que possam servir como uma abordagem crítica sobre a 

política de imigração brasileira. 

Em 2014, o Brasil ―comemora‖ uma década de participação de suas tropas militares no 

Haiti, à frente da MINUSTAH, com o objetivo de ―restabelecer a paz‖. A primeira 

problematização que podemos elencar é em relação ao pedido de Refúgio realizado pelos 

haitianos. De acordo que com o que está previsto pela convenção internacional de refúgio, só 

se enquadra nessa categoria as pessoas que se encontram ameaçadas por motivos políticos, 

religiosos, étnicos ou de temores fundados sobre a garantia da vida. Aos haitianos foi negada 

a condição de refúgio porque o Estado brasileiro considerou que esses aspectos não fazem 

parte da realidade social do Haiti. Torna-se compreensível que não sejam reconhecidos os 

elementos de ameaça a vida do povo haitiano por dois motivos. 

O primeiro motivo é de cunho internacional. Caso houvesse a concessão da condição 

de refúgio aos haitianos, o Brasil declararia a incompetência da MINUSTAH e, ao mesmo 

tempo, o seu papel de líder. O objetivo principal da missão é ―restabelecer a paz no Haiti‖. O 

segundo motivo é de ordem nacional. Uma vez concedido o refúgio a um estrangeiro, o 

Estado brasileiro se torna responsável pela sua pessoa, assegurando-lhe segurança, 

alimentação, abrigo e condições dignas de vida. Diante da iminência de uma imigração de 

milhares de haitianos, o Brasil não teria a possibilidade de arcar com as demandas dessas 

pessoas de acordo com a convenção da ONU para refúgio. A saída foi, na nossa interpretação, 

criar o Visto por Razões Humanitárias com base na Resolução 97, já descrito. Esse visto, por 

sua vez, pode ser interpretado como uma mensagem aos haitianos de que ―o Brasil não é 

responsável por vocês. Vocês são responsáveis pelos seus próprios destinos‖. Dessa forma, o 

Estado brasileiro se livrou de ter de se responsabilizar ou explicar algumas coisas, tais como a 

manutenção de suas tropas em território haitiano ou a concessão de refúgio a um número 

grande de pessoas. 

Outra abordagem, a partir da pergunta que nos surgiu, é sobre violação dos direitos 

humanos nesse processo migratório. Essa, talvez, seja a maior contradição, uma vez que é um 

visto por ―razões humanitárias‖. Onde estaria, então, a violação? O paradoxo da violação 

reside em o Estado brasileiro atender aos pedidos de quase todos58 os haitianos que entram 

pelas fronteiras de maneira indocumentada na perspectiva da imigração. Se se concede o visto 

por ―razões humanitárias‖ aos haitianos em solo brasileiro, depois de terem passado por 

situações abjetas na rota migratória e, finalmente, alcançarem o território nacional nas regiões 

                                                           
58

 Existem as exceções, como em caso de constatação de pessoa que apresentem alguma ―dívida‖ com o 

sistema judiciário do Haiti. 
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de fronteira, por que não se permite que entrem e façam o procedimento jurídico de maneira 

semelhante nos aeroportos? Não temos a resposta para esta pergunta e entendemos que ela 

deve ser respondida pelo Estado brasileiro. 

A violação dos direitos humanos pelo visto por ―razões humanitárias‖ reside na prática 

de o Estado brasileiro ―alimentar‖ indiretamente o tráfico humano praticado pelos raketè. 

Essa é uma situação que afeta não apenas o sujeito que entra na wout para chegar ao Brasil, 

mas toda uma rede de pessoas como os parentes que estão em outros países ou os familiares 

na origem e que são, como registramos em muitos casos, os responsáveis pelo custeio da 

viagem. Uma viagem que custaria cerca de US$ 1.500,00, alcança cifras médias de US$ 

3.000,00 e até US$ 6.000,00. Quem são as pessoas que pagam? Quem são as pessoas que 

recebem e ganham com isso? Qual a responsabilidade do Estado brasileiro diante dessa 

prática? São perguntas a serem respondidas de maneira satisfatória. Não oferecemos as 

respostas para todas as questões, o que fazemos é expor um quadro geral desse acontecimento 

e indicar as pistas. Se tomarmos uma variante média de acréscimo entre US$ 1.500,00 e US$ 

2.500,00 e a multiplicarmos por vinte mil, que é o número de pessoas que estimamos que 

tenham pagado os raketè, alcançaremos uma cifra que pode ir de US$ 3,75 a US$ 6,25 

milhões. Definitivamente é um negócio lucrativo! 

 

 
GRÁFICO 2: Custos da viagem da origem ao Brasil. Total de entrevistados, 173. Fonte: Nossa pesquisa. 
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Pensar essas questões pode mesmo parecer especulação, entretanto não é um disparate. 

Após quatro anos de emigração do Haiti para o Brasil, com as pessoas utilizando basicamente 

a mesma rota entre os dois países, fica patente a realidade dos fatos de que o Estado brasileiro 

precisa avançar no sentido de uma política de imigração. Defender a tese de conceder o visto 

aos haitianos em aeroportos pode não ser uma saída definitiva para essa imigração, porém 

certamente seria uma medida mais sensata e mais de acordo com a perspectiva dos direitos 

humanos. 

Insistir na manutenção da prática – que a nosso ver não é uma política – de registrar os 

haitianos nas regiões de fronteira, como tem acontecido nas cidades de Tabatinga e Brasileia, 

é uma medida que tem contribuído para que o tráfico de pessoas seja indiretamente 

incentivado pelo Estado brasileiro. A isso, somam-se os casos de extorsão, roubo, estupro e 

assassinato. Esses danos continuam acontecendo aos haitianos e podem ser evitados, desde 

que haja iniciativa política por parte do Estado brasileiro para mudar o quadro atual. É uma 

oportunidade de realizar um trabalho, de fato, humanitário, talvez com desdobramentos e 

repercussões mais expressivas que a condução da MINUSTAH. 

Em abril de 2014 o ―abrigo‖ em Brasileia foi fechado e suas atividades de recepção 

dos imigrantes transferidas para Rio Branco. Essa medida, no entanto, não invalida a nossa 

crítica do incentivo indireto do Estado brasileiro com a prática do tráfico humano. Se a rota 

para entrada no país continua sendo percorrida pelos imigrantes, a prática continua e não é 

mudando o lugar de recepção que a situação mudará. Espera-se mudança do ponto de vista 

diplomático. Se se permite a entrada que esta seja de maneira que os indivíduos não tenham 

que passar pelas abjeções a que, até então, têm sido submetidos. Com mais de 18 mil 

haitianos que entraram pelo Acre até janeiro de 2014, chama atenção o fato de haver registro 

de que esses imigrantes tenham permanecido neste estado, nem mesmo em sua Capital, Rio 

Branco. O Acre, para os haitianos, é uma porta de entrada e um lugar de passagem, o que 

poderia ser investigado para que se possa encontrar respostas para este fenômeno. 
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SEÇÃO 5 – A MIGRAÇÃO HAITIANA PARA PORTO VELHO – 2011 – 2013 

 

 
A migração exerce uma função econômica dupla: do 

ponto de vista do capital, é uma forma de suprir a 

demanda de trabalho em diferentes setores do sistema; 

do ponto de vista do trabalho, é uma forma de 

aproveitar oportunidades desigualmente distribuídas no 

espaço (Alejandro Portes e Robert Bach; apud. 

MAGLOIS, 1994, p. 11). 

 

 

5.1 – O fluxo migratório haitiano para a cidade de Porto Velho 

 

No dia 05 de março de 2011, ao amanhecer, por volta das 04h: 30min, o ônibus 

estaciona e o motorista anuncia que aquele era o destino para o qual o grupo pretendia ir. 

Chegaram! O lugar é Nova Mutum, uma vila recém-construída com dois objetivos principais, 

primeiro, abrigar especialmente os empregados com cargos de chefia no canteiro de obras da 

Usina Jirau, ainda em construção no Rio Madeira e, segundo, para servir de novo lar para os 

moradores da ―antiga‖ Vila Mutum e para alguns ribeirinhos59 removidos de seus lugares. A 

nova vila fica às margens da BR-364, há cerca de 110 km distante de Porto Velho, sentido 

Acre. De dois ônibus descem mais de cinquenta haitianos, na expectativa de que haviam 

chegado ao lugar onde encontrariam trabalho e remuneração. Seria o Eldorado? O que eles 

não sabiam é que ali se iniciava uma jornada nova na trajetória de uma viagem já longa. 

Até aquele momento, aqueles haitianos tiveram contato com o Brasil apenas na região 

da tríplice fronteira com a Bolívia, na cidade de Brasileia e Assis Brasil, com o Peru, no Acre, 

além de uma breve passagem por Rio Branco, a capital do estado. A isso tomamos, do ponto 

de vista antropológico, como o ritual de passagem. Quando tomamos conhecimento dessas 

informações e, como parte disso nos foi relatado por haitianos daquele grupo, nos 

perguntamos: por que Nova Mutum? Como ficaram sabendo? Quem os informou? A pesquisa 

de campo foi o que nos possibilitou entender esse acontecimento. Se os jornais locais 

noticiaram apenas que o grupo havia chegado ao local em busca de trabalho, cabia a nós 

encontrar a resposta para as perguntas que fizemos. E ela veio por meio do relato de um de 

seus membros. 

 

                                                           
59

 Aqui, ribeirinho é uma categoria que se atribui às pessoas que vivem às margens do Rio Madeira, às vezes 

também se atribui outra categoria, regionalmente conhece-se como beiradeiro. 
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Lá tem uma pessoa que tá, que recebeu nós, lá na Brasiléia, aí ele deixou lá 

na uma cidade que era Nova Mutum, aí quando ela cheguei de lá, me deu um 

número de telefone, me deu a nome da empresa, aí chegou lá faz muito 

tempo, faz um dia inteiro mesmo, aí depois, não consegui ninguém, ninguém 

tá conhece la empresa, esse nome da empresa de lá não, aí passou um dia 

inteiro de lá, aí depois, a Polícia Federal tá chegou de lá, pra levar nós pra 

num ônibus a vim para cá, na Porto Velho (Petion, depoimento)
 60

. 

 

 

A pessoa a quem Petion se refere é um funcionário do governo do Acre, com quem ele 

e o grupo tiveram contato direto em Brasileia. Petion e outros colegas que estavam na mesma 

ocasião, sentiram-se enganados, pois ao chegarem ao local de destino não havia ninguém 

esperando, como lhes fora informado e, ao ligarem para o número de um telefone celular que 

tinham como referência, a decepção aumentou com uma mensagem de voz que dizia não 

existir o número. Na tentativa de resolverem o impasse, procuraram por informações sobre 

empresa que tinham o nome e, para espanto, ninguém a conhecia. Enquanto os haitianos 

tentavam encontrar uma solução para o impasse, as autoridades governamentais já haviam 

sido acionadas e, em ônibus, levou-os para a cidade de Porto Velho e os alojou no ginásio de 

esportes ―Cláudio Coutinho‖, na região central da cidade. Naquela mesma semana a cidade 

recebeu o total de cento e cinco haitianos61. 

Até a consecução dessa etapa da pesquisa, não encontramos relação entre o primeiro 

grupo de dez haitianos que chegou à cidade um mês antes dos cento e cinco. Por outro lado, o 

grupo maior é o que denominamos aqui de ―acidente de percurso‖, pois desconheciam a 

cidade para onde foram orientados por representantes do governo acriano a buscarem. Diante 

do contexto que se configurava, o governo do Acre ―se livrou‖ de um ―problema‖. Num 

estado com poucas possibilidades de emprego, a saída menos problemática era possibilitar o 

prosseguimento da viagem para os imigrantes e, naquele momento, Rondônia acenava como 

uma possibilidade real, pois se encontrava no auge do ―ciclo energético‖ provocado pela 

construção de duas hidrelétricas no Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, as quais empegavam 

mais de vinte mil pessoas. 

                                                           
60

 Este rapaz, assim como muitos outros desse grupo, reside em Porto Velho desde então. Outros seguiram para 

cidades do Sul do Brasil. Falante do crioulo, francês e espanhol, na ocasião do depoimento ele preferiu falar 

em português com o argumento de que precisava treinar a língua. Preferimos manter esta parte do depoimento 

de acordo como nos foi relatado. 
61

 Naquela mesma semana, os sítios de notícias na internet publicaram reportagens dizendo que o governo do 

Acre ―despeja‖ haitianos na cidade de Porto Velho, com os bilhetes das passagens dos ônibus custeadas com o 

dinheiro público. Quando estivemos pela primeira vez em Brasileia, em janeiro de 2012, presenciamos o 

custeio das passagens para os haitianos pelo governo acriano até a cidade de Porto Velho. 
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A chegada dos grupos maiores de haitianos a partir de março de 2011 fez com que o 

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

demandas principais, alojamento e alimentação.  Assim, por meio da SEAS, o governo de 

Rondônia alojou os cento e cinco haitianos no ginásio de esportes, entretanto o que talvez não 

fosse de conhecimento da administração política era que muitos outros imigrantes chegariam 

à cidade nos dias e meses seguintes e logo excederiam as capacidades do local. A saída seria 

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

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

Temos informações de uma casa de apoio que serviu de abrigo naquele contexto, 

porém não existe mais, fechou ainda no momento que os haitianos se encontravam abrigados. 

Quando iniciamos nossa pesquisa de campo tentamos, uma vez, visitar o local em companhia 

de um padre, que nos levou até o endereço do imóvel, que estava fechado. À época – agosto 

de 2011 –, um rapaz haitiano nos disse que os haitianos haviam ficado no local, todavia foram 

suspensos o fornecimento de água e energia elétrica. Foi nesse contexto que tomamos 

conhecimento de outra casa de apoio que estava servindo de local de abrigo para haitianos 

desde março de 2011. 

A recepção do governo de Rondônia aos primeiros haitianos não foi um período longo, 

logo se esgotaram as possibilidades. O ginásio de esportes deixou de ser o local para onde os 

haitianos que chegava à cidade eram encaminhados. A partir de março de 2011, menos de um 

mês após a acolhida do primeiro grupo o lugar de acolhida mudou de endereço e de anfitrião. 

Deixou de ser um lugar controlado pelo poder político governamental e passou a ser um 

espaço privado. Do ginásio de esportes a acolhida passou a ser feita por uma casa de apoio. O 

primeiro registro de entrada de haitianos na casa de apoio, de acordo com o controle realizado 

pela sua direção, se deu em 11 de março daquele mesmo ano. 

Nossa primeira visita à casa de apoio foi no dia 21 de dezembro de 2011, em 

companhia de uma freira do SPM e de um rapaz haitiano. Era noite e o diretor do local disse 

que havia vinte e oito haitianos hospedados, mas no momento que estivemos encontramos 

sete homens e uma mulher, dentre os quais um rapaz que até o momento da conclusão deste 

trabalho ainda se encontra residindo em Porto Velho. Um fato chamou nossa atenção naquele 

momento, as reclamações do diretor. Uma delas era em relação ao abandono da assistente 

social da SEAS e, por isso, não iria mais aceitar a entrada dos imigrantes no imóvel. Outra 

relação era o fato de que ―eles comem muito‖ e ―fazem muito barulho quando estão 

conversando‖. O diretor nos relatou que naquela semana os vizinhos haviam chamado a PM 

para conter o barulho. Esse barulho era relativo ao falar dos haitianos (tom de voz alto) 
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durante as conversas em grupos, o som do toque do telefone no ―último volume‖ para receber 

chamadas62 – às vezes no meio da madrugada –, o que passou a incomodar os vizinhos, 

causando um estranhamento. 

Esse estranhamento não foi além das ameaças de chamar a polícia e a consecução 

dessa ameaça algumas vezes, no entanto sem autuação, uso da força ou estabelecimento de 

conflito. Essa situação de estranhamento pode ser atribuída, além dos pontos acima 

relacionados, pelo fato de a Casa de Apoio ter se tornado, até certo ponto, um local de 

encontro que alguns que já estavam na cidade iam para tentar encontrar amigos e parentes. 

―Eles são gente boa, mas o problema é que vêm, ficam aqui na frente, na frente do portão do 

vizinho e ele acha ruim‖, relatou o responsável pela Casa de Apoio. 

Por ser um local que durante alguns anos serviu de referência para pessoas que 

viajavam do interior do estado para a capital em busca de tratamento médico, a Casa de Apoio 

se tornou um lugar de referência na cidade – existem outras que operam na mesma lógica. A 

troca pelos serviços de hospedagem é em forma de uma ajuda financeira abaixo do valor de 

uma diária de um hotel sem serviços. A entrada dos haitianos na Casa de Apoio mudou a 

rotina e uma das consequências foi a diminuição da clientela que, em parte, era mantida por 

meio de acordos com prefeituras do interior do estado que prestavam ajuda aos pacientes em 

trânsito para tratamento médico. Com os haitianos no local, muitos deixaram de procurar 

abrigo no local. No dia 14 de janeiro de 2012 ouvimos o depoimento de uma situação de 

cunho xenofóbico em relação a esse contexto. 

 

 
Ontem uma mulher chegou aqui com o marido e pediu um quarto pra 

dormir, perguntou se era bom e eu ofereci o que tenho de melhor, eles me 

deram vinte reais como contribuição, mas depois ela saiu do quarto e me 

pediu o dinheiro de volta, disse que não ia ficar mais e eu perguntei por que 

e ela disse que a cama tava com cheiro de nego e que eu tinha botado nego 

pá durmir na cama. Eu meti a mão no bolso e devolvi o dinheiro e perguntei 

quanto era o juro por meia hora e dei cinquenta centavos e ela recebeu, te 

juro, recebeu. Quando foi mais tarde o marido dela passou aqui pra me pedir 

desculpa (Responsável pela Casa de Apoio). 

 

 

Durante um ano, a Casa de Apoio registrou a entrada dos haitianos que lá ficaram 

abrigados. O estranhamento nesse contexto de pessoas em trânsito foi inevitável e outros 

foram registrados de forma semelhante, com conotação xenofóbica. O estranhamento é a 

                                                           
62

 O telefone móvel é um importante elo de ligação da rede social dos haitianos, assim como a internet móvel. 

Naquele contexto – e ainda percebemos isso – a troca de informação é constante via telefone para diversos 

assuntos, trabalho, notícias de um primo, um amigo ou para saber notícias da pessoa com que se fala. 
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experiência por excelência da dialética do outro, pode externar a tanto a xenofobia quanto a 

alteridade. Essa é uma discussão que excede os limites desse trabalho e que entendemos, 

merece uma reflexão mais detida. Por ora, retomaremos a nossa discussão acerca do fluxo de 

entrada de haitianos na Casa de Apoio. Abaixo, relacionamos os dados dos registros dos 

arquivos das fichas do local nesse período. 

 

Entrada de haitianos na Casa de Apoio – Total por mês em 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

- - 10 08 15 05 17 18 12 02 13 01 

Entrada de haitianos na Casa de Apoio – Por categoria de gênero 2011 

M = Masculino 

F = Feminino 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

M M M M M M M M M M M M 

00 00 06 07 13 02 16 18 12 02 13 01 

F F F F F F F F F F F F 

- - 04 01 02 03 01 - - - - - 

Entrada de haitianos na Casa de Apoio – Total por categoria em 2011 

M = 90 

F = 11 

Total = 101  
TABELA 4: Dados quantitativos da acolhida na ―Casa de Apoio Raimundo Neves‖ – 2011 

Entrada de haitianos na Casa de Apoio – Total por mês em 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

103 27 - - - - - - - - - - 

Entrada de haitianos na Casa de Apoio – Por categoria de gênero 2012 

M = Masculino 

F = Feminino 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

M M M M M M M M M M M M 

92 21 - - - - - - - - - - 

F F F F F F F F F F F F 

11 06 - - - - - - - - - - 

M = 113 

F = 17 

Total = 130 
TABELA 5: Dados quantitativos da acolhida na ―Casa de Apoio Raimundo Neves‖ – 2012. 

A acolhida aos imigrantes haitianos em Rondônia indicam duas ações diferenciadas, 

uma realizada de imediato pelo governo do estado e a outra pela Sociedade Civil. No primeiro 

caso, como apontado anteriormente, a ação foi de imediato ao conhecimento da chegada dos 

imigrantes em um distrito do município de Porto Velho, realizada por meio da SEAS com o 

auxílio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da PRF, tendo como alojamento o ginásio 
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de esportes da cidade. No segundo momento, após a euforia provocada pela chegada do grupo 

dos 105, o destino dos demais passou a ser uma a Casa de Apoio que, segundo seu diretor, 

quem solicitou a utilização do imóvel foi um funcionário da SEAS, alegando uma parceria 

para a realização dos trabalhos de acolhimento. 

Essa parceria nunca se traduziu em contrato formal, limitou-se apenas acordos verbais, 

de acordo com a direção da Casa de Apoio, a ―promessas e mais promessas‖ que não se 

materializaram. Entre a SEAS e a Casa de Apoio estavam os haitianos, o centro dos 

acontecimentos. Em nosso caderno de campo tomamos uma nota no começo de janeiro de 

2012. 

 
 

10/01/12. Estivemos hoje na casa de apoio e encontramos alguns haitianos 

aguardando do lado de fora, sentados no banco, na expectativa de 

conseguirem abrigo para permanecerem hospedados por um período. Com a 

bagagem amontoada no chão, conversamos com 3 haitianos, em espanhol e 

com a ajuda de um tradutor, nosso ex-aluno, W., que estava no local. Essa 

tem sido uma prática comum nos últimos dias, os haitianos chegam e 

permanecem do lado de fora, sob um toldo, sentados em bancos de madeira 

improvisados ou sofás velhos. A direção da casa de apoio não abriga de 

imediato, alegando que não há espaço disponível naquele momento, mas não 

os deixa dormir fora e no final do dia os abriga. A recepcionista A., disse 

que J e C (da SEAS) estiveram por lá e que no final do dia iriam resolver a 

situação. Informou-nos também que 10 haitianos começaram a trabalhar hoje 

na N. e P iria lá mais tarde para tirá-los de lá para outro lugar. 

 

 

Ouvimos diversas vezes no contexto da Casa de Apoio que a alegação de não abrigar 

de imediato era uma orientação da pessoa representante da SEAS. O motivo disso era que 

poderia ser entendido como uma prática oficializada e incentivadora da migração, discurso 

semelhante ao que ouvimos no Acre de um representante da SEJUDH, quando questionado 

sobre as condições do local de abrigo, argumentou que ―se a gente der um bom acolhimento 

irá incentivar os outros a virem‖. Visão limitada e uma retórica falaciosa, pois em processos 

migratórios coletivos, as dificuldades nunca impediram as pessoas de entrarem em territórios 

com políticas hostis à imigração. A imigração haitiana para os Estados Unidos dão prova 

disso, como as diversas mortes provocadas pelos boat people, os encarceramentos ou 

deportações, os quais não impediram de mais de um milhão de haitianos terem entrado 

naquele país. 

De acordo com nosso levantamento documental, a parceria proposta pelo funcionário 

da SEAS não se concretizou e, mesmo assim, o trabalho teve prosseguimento nos meses 

seguintes por conta da própria Casa de Apoio. Como podemos perceber, de acordo com o 
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quadro acima, a Casa passou a acolher os haitianos, de acordo com as fichas de entrada e 

saída de hóspedes, a partir do mês de março e primeiro registro é do dia 11 de março de 2011, 

uma semana depois da chegada dos 105. O trabalho de acolhimento durou, na prática, mais de 

um ano, no entanto, seus registros apontam para um período de 12 meses. O número total 

registrado foi de 228 atendimentos, com 217 homens e 36 mulheres, dentre os quais duas 

mulheres eram crianças. Apenas dois adolescentes de 17 anos, uma moça e um rapaz. Esses 4 

casos entraram como acompanhamento familiar. Abaixo, o gráfico apresenta esse perfil de 

maneira geral ao longo dos 12 meses relacionados, relativo à entrada mensal por gênero. 

 

  
GRÁFICO 3: Faixa etária por gênero na Casa de Apoio – 2011e 2012 

 

 

O gráfico acima indica uma migração predominantemente masculina, o que a 

entendemos sob dois aspectos. Um no âmbito do trabalho e o outro – que se relaciona com o 

primeiro – por uma medida estratégica, isto é, homem tem mais possibilidade de encontrar 

trabalho e de maneira mais rápida para a mulher, especialmente no ramo da construção civil. 

Após mais de dois anos em campo percebemos que impera uma moral entre os haitianos em 

relação a esse aspecto, a de que é dever do homem prover economicamente o sustento do lar. 

E não podemos ignorar o fato de que essa é uma constante em processos migratórios em 

busca de novas oportunidades por meio do trabalho, primeiro migram majoritariamente os 

homens – em idade que atende às expectativas de trabalho – e em seguida as mulheres e 

crianças, como veremos nos dois gráficos seguintes. 
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GRÁFICO 4: Faixa etária dos haitianos hospedados na Casa de Apoio – 2011 e 2012 

 

  
GRÁFICOS 5: Percentual de gênero na Casa de Apoio, respectivamente – 2011e 2012 

 

Como podemos observar, dos haitianos que passaram pela Casa de Apoio ao longo de 

um ano, 79% tinham entre 21 e 40 anos, o que indica a relação entre esse fluxo migratório e a 

perspectiva de trabalho. A essa inferência, outra informação que podemos extrair desses 

dados é a de que, do total dos 234 haitianos que foram abrigados ao longo de um ano, 86% 

eram homens e 14% mulheres. Como observamos anteriormente, é uma migração 
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majoritariamente masculina e em idade produtiva do ponto de vista da necessidade do modo 

de produção. Essa força de trabalho foi integrada, majoritariamente, no ramo da construção 

civil, o que depende de um trabalhador com força física suficiente para encarar a jornada de 

trabalho de 8 a 10 horas por dia. Abaixo relacionamos uma tabela com o perfil geral dos 

haitianos na Casa de Apoio ao longo de 2011 e 2012. 

 

Planilha Geral – Entrada de haitianos na Casa de Apoio 2011 e 2012 

Mês/Ano Entrada Faixa Etária Permanência na Casa Masc. Fem. 

Mar. 2011 10   06 04 

Abr. 2011 8   07 01 

Mai. 2011 16   14 02 

Jun. 2011 5   03 02 

Jul. 2011 17   16 01 

Ago. 2011 18   18 00 

Set. 2011 12   12 00 

Out. 2011 2   02 00 

Nov. 2011 13   13 00 

Dez. 2011 1   01 00 

Jan. 2012 106   94 12 

Fev. 2012 26   21 05 

Total de 

Meses 

Total de 

Entradas 

Idade Média Permanência Média 

na Casa de Apoio 

Total 

Masc. 

Total Fem. 

12 234 24 a 30 anos 45 dias 207 27 

Total de haitianos que foram abrigados na Casa de Apoio 234 

TABELA 6: Dados quantitativos totais da acolhida na ―Casa de Apoio Raimundo Neves‖ 2011/2012. 

A tabela acima reflete um quadro geral compreendido entre março de 2011 a fevereiro 

de 2012. Chamamos atenção para o fato de que esses números não refletem, necessariamente, 

a totalidade dos haitianos que foram acolhidos no local e sim os que foram oficialmente 

registrados em fichas de controle de entrada e permanência na Casa de Apoio. De acordo com 

o fundador e responsável pelo local, no início da acolhida dos haitianos e ao longo dos meses, 

nem todos que passaram pela Casa foram registrados, apesar de aparecerem registros desde os 

primeiros dias da entrada. A justificativa para isso é que o trabalho consistia em prestar 

acolhida às pessoas e cada um que entrava deveria dar uma contribuição para a manutenção 

(pagamento de água, luz e alimentação). No caso dos haitianos, não houve essa contribuição, 

porque foram encaminhados pela SEAS. 
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GRÁFICO 6: Percentuais da acolhida na Casa de Apoio – 2011/2012. 

  

O gráfico acima apresenta um quadro geral da permanência na Casa de Apoio ao 

longo dos 12 meses e, em cada mês, o percentual de entrada de haitianos no local. Chama 

atenção o maior quantitativo nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 – os últimos 

registrados. Entendemos que o aumento da entrada nesses dois meses seja o reflexo da 

Resolução 97. Em janeiro de 2012, por alguns dias, o Estado brasileiro ordenou o fechamento 

da fronteira para os haitianos, na cidade de Assis Brasil, na divisa com o Peru. Antes, porém, 

muitos souberam de antemão que isso iria acontecer e o fluxo de entrada foi relativamente 

grande. 

Quando estivemos em Brasileia, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro daquele ano, havia 

cerca de 1.200 haitianos ―alojados‖ em um espaço que comportava, no máximo, 80 pessoas. 

Vimos de perto o drama vivido por aquelas pessoas e a problemática que os representantes do 

governo acreano tinham para resolver. Na ocasião, como ouvimos de um funcionário do 

governo local, estavam saindo em média 40 haitianos por dia da cidade, numa tentativa de 

minimizar o caos que se instalara no local e Porto Velho era o destino de muitos dos que 

saíam. Por outro lado, os dados registrados oficialmente pela Casa de Apoio não refletem de 

fato o número de haitianos que por lá passaram. O que está registrado nos formulários são os 

números oficiais e isso não reflete o total dos que passaram e permaneceram no local. 

Ouvimos diversas vezes os responsáveis pelo local dizendo que havia passado pela Casa mais 

de 600 haitianos e isso foi presenciado por nós durante a pesquisa. 
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Ao longo dos meses que visitamos a Casa de Apoio, víamos centenas de pessoas, 

umas entrando e outras saindo. A partir de meados de janeiro e nos meses seguintes, a SEAS 

forneceu alimentação diária, com um desjejum e duas refeições – café da manhã, almoço e 

jantar, respectivamente. Quase que diariamente a SEAS realizava visitas para triagem dos 

hóspedes para encaminhá-los para trabalho em empresas de Porto Velho ou em outras cidades 

fazendo, assim, a intermediação por meio de seu trabalho de assistência social aos imigrantes. 

Em diferentes momentos acompanhamos o trabalho dos agentes da SEAS, na Casa de Apoio, 

no diálogo com empresários, em reuniões sobre essa imigração, na compra de passagens e 

embarque dos haitianos para outras cidades. 

Ao longo de alguns meses, tanto a Casa de Apoio quanto a SEAS apresentaram suas 

limitações e, ao mesmo tempo, contribuíram para que muitos haitianos que chegaram à cidade 

de Porto Velho encontrassem um abrigo provisório e, em muitos casos, encaminhamento para 

trabalho. Os que ficaram na cidade recorreram à rede social que já se encontrava em processo 

de formação e passaram a tecer suas alianças no processo de ajuda mútua e inserção na 

cidade. Essa rede social não se restringiu apenas aos próprios haitianos, ela se estendeu a 

pessoas ou instituições locais, como a Casa de Apoio e a SEAS para a construção do processo 

de socialização dos indivíduos. 

Ademais, o SPM realizou várias ações de acolhimento aos haitianos, como 

encaminhamento para trabalho, busca de moradia, alimentação e ensino básico de português. 

Muitas dessas ações foram realizadas em parceria com a Paróquia São João Bosco, com a 

SEAS e com a Universidade Federal de Rondônia. 

 

5.2 – Do trabalho 

 
 

A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O 

comprador da força de trabalho a consome ao fazer 

trabalhar o vendedor dela. O último torna-se, desse 

modo, actu, força de trabalho realmente ativa, o que 

antes era apenas potentia [...] Antes de tudo, o trabalho 

é um processo entre o homem e a Natureza, um 

processo em que o homem, por sua própria ação, media, 

regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele 

mesmo se defronta com a matéria natural como uma 

força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 

pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, 

cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural 

numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por 

meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e 

ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 

própria natureza (MARX, 1988a, p. 142). 
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 Antes de discutirmos o lugar do trabalho neste processo migratório, preferimos iniciar 

situando o papel do Estado nesse contexto, como o poder político dividido nas três instâncias, 

a federal, a estadual e a municipal. Não é nosso objetivo discutir os detalhes dos trabalhos do 

Estado em relação aos haitianos, porém consideramos relevante situarmos alguns aspectos 

gerais sobre a maneira como o Estado brasileiro, nessas três dimensões, tem se posicionado. 

Assim, relataremos sobre o município, o estado e a União circunscritos à cidade de Porto 

Velho. 

 Até o presente momento não temos conhecimento de um projeto ou agenda política 

municipal em relação aos haitianos. Foi-nos informado por uma assistente social municipal, 

em um abrigo mantido pelo município, que única ação realizada neste âmbito foi a acolhida, 

por uma semana, de um grupo de cinquenta e cinco haitianos, no ano de 2012. Além dessa 

ação pontual, não encontramos registro de nenhum trabalho realizado em relação aos 

haitianos. Por outro lado, há o uso dos serviços públicos municipais pelos haitianos – que nem 

sempre ocorrem, pois alguns funcionários acham que os imigrantes não têm direito a este 

serviço – tais como atendimento médico em unidades de atendimento de saúde, o posto de 

atendimento para cadastramento para trabalho – SINE Municipal. Isso não se configura como 

uma preocupação em relação à questão, pois esses são serviços públicos, aberto a todos. 

No âmbito da esfera estadual, em Rondônia, a SEAS tem sido o setor responsável 

sobre o tema, tendo designado uma pessoa como Coordenadora para assuntos relacionados 

aos haitianos. A política dessa Secretaria tem dois eixos, o trabalho e o mapeamento das 

famílias. Sobre o campo de trabalho, a SEAS opera em parceria com o SINE/RO e, também, 

por meio de diálogo com empresários de outros estados para encaminhamento para trabalho 

em Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No 

acompanhamento das famílias há registros de acompanhamentos sobre questões de saúde, 

natalidade e habitação. Nesse sentido, Rondônia, mais especificamente, Porto Velho, opera 

como um entreposto ou, numa categoria haitiana, uma baz63, isto é, um lugar para permanecer 

com algumas garantias que assegurarão a possibilidade de encontrar trabalho ou receber 

orientações gerais. 

No que concerne aos serviços públicos federais, duas instituições aparecem como as 

mais expressivas, o MJ, representado pelo DPF – pelo Departamento de Estrangeiros – e o 

                                                           
63

 Utilizamos baz nesse sentido, apesar de apresentar outros significados, como o alicerce de uma casa, um fã 

clube, os ouvintes de um programa de rádio, um grupo de amigos se reúne para conversar ou mesmo uma pessoa 

de confiança. 
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MTE. No que concerne a esses dois ministérios, os trabalhos estão relacionados diretamente 

com a emissão de documentos, como a renovação da CTPS, a guia para pagamento da taxa 

para recebimento do cartão de Residência Permanente com o número do RNE, o recebimento 

de carimbo no Protocolo para renovação deste documento de 90 para 180 dias. Essa dinâmica 

que ocorre em Porto Velho é a continuidade de um processo que tem início desde o momento 

de entrada dos haitianos na região de fronteira. 

Ao entrar no Brasil, cada haitiano se encaminha até a sede da Polícia Federal, em geral 

em Tabatinga, no estado do Amazonas ou em Brasileia e Epitaciolândia, no estado do Acre, 

como num ritual de passagem, para inscrever-se na condição de solicitante de refúgio para 

obtenção do visto permanente por Razões Humanitárias. Nessas cidades ainda obtém o 

documento de Cadastro de Pessoa Física, o CPF e, também, a CTPS. Dessa forma, se 

encontram documentados para o contexto brasileiros e prontos para seguirem adiante e se 

inserirem no mercado de trabalho nacional. No entanto, nem todos os haitianos, dos que 

entraram pela fronteira acriana, receberam a primeira CTPS no momento de entrada. Não 

temos informações sobre o número exato dessa prática, o fato é que encontramos alguns casos 

de pessoas que estavam apenas com o CPF e, assim, optaram pela obtenção do documento na 

cidade ou estado para aonde iriam. 

Abdelmalek Sayad (2000), ao discutir a expectativa do retorno como um dos 

elementos constitutivos da imigração levanta a questão sobre os motivos da migração e 

questiona, ―mas existem migrações, por mais reduzidas que sejam e, por quaisquer que sejam 

as razões declaradas, que não sejam de trabalho?‖ (p. 8). Essa afirmação pode parecer 

arbitrária e reducionista, todavia ao investigarmos os processos migratórios, assim como a 

proposta de análise teórica do autor, não podemos dele discordar. Mesmo que se argumente 

que as pessoas migrem com outras finalidades, como estudos, por exemplo, podemos contra 

argumentar que alguém que migra para estudar tem, como objetivo, buscar uma qualificação 

profissional e, consequentemente, exercer sua profissão que é, inevitavelmente, um trabalho. 

Desde o início da chegada dos primeiros haitianos em Porto Velho, em 2011, a noção 

de trabalho permeia essa migração. Assistimos, no início, uma mobilização de representantes 

de empresas que, em geral, era motivada por um imaginário que se criou em torno do mote da 

―ajuda humanitária a um povo sofrido‖ e, portanto, a sensação de um dever cumprido com a 

consciência moral. Ao mesmo tempo, entendemos que o que estava em jogo era a certeza de 

dispor de um ―exército industrial de reserva‖ (MARX, 1988b), um estoque de força de 

trabalho que chegou à cidade em um momento de escassez de trabalhadores na cidade para 

produzirem a mais-valia. Era o encontro da necessidade do capital e de um grupo migrante em 
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busca de trabalho com a expectativa de dias melhores, reproduzindo uma lógica constante, a 

acumulação capitalista que, na contemporaneidade investe-se de uma nova roupagem, com 

novos sujeitos, novas espacialidades. 

 
 

Assim como o capital e a tecnologia, também a força de trabalho e a divisão 

do trabalho tecem o novo mapa do mundo. Mesclam-se raças, culturas e 

civilizações, nos movimentos migratórios que atravessam fronteiras 

geográficas e políticas, articulando nações e continentes, ilhas e 

arquipélagos, mares e oceanos. Muitos são os que se desterritorializam 

buscando outros espaços e horizontes, reterritorializando-se aquém e além 

do fim do mundo. Agora o exército industrial de trabalhadores atinge 

dimensões mundiais, mesclando, sob novas modalidades, raças, idades, 

sexos, religiões, línguas, tradições, reivindicações, lutas, expectativas, 

ilusões (IANNI, 2007, p. 132). 

 

 

Na contemporaneidade, a demanda do capitalismo por trabalhadores em solo brasileiro 

arregimenta um ―exército de trabalhadores‖ de diferentes lugares, tanto no interior de seu 

território quanto de outras partes do mundo. Na perspectiva das ideias de IANNI (2007), citado 

acima, os haitianos mesclam uma heterogeneidade étnica e cultural, nesse processo migratório.  

Consideramos que a expectativa de conseguir trabalho no Brasil nesse momento de ascensão 

econômica, por parte dos haitianos, é o principal motivo dessa imigração. Essa motivação, 

que acena para um imaginário coletivo, encontrou eco no tratamento desse fluxo migratório 

pelo Estado brasileiro, não no sentido de uma política migratória, mas na maneira como esses 

imigrantes estão sendo tratados no país desde o momento da entrada dos primeiros grupos. 

Um dos primeiros indicativos dessa tese é fato de o MTE ter sido, desde o início, um 

dos Ministérios responsáveis pelo tratamento dessa questão migratória. Sabemos que para um 

imigrante ter um contrato de trabalho no Brasil, de acordo com a Consolidação das Leis do 

Trabalho, CLT, são necessários alguns documentos, dentre eles são imprescindíveis o CPF e a 

CTPS, o primeiro emitido pela Receita Federal e o segundo pelo MTE. Em relação aos 

haitianos, procuramos realizar um levantamento sistemático de cunho quantitativo junto aos 

escritórios governamentais para, então, qualificar os dados a partir da pesquisa de campo. 

A falta de dados oficiais do MTE, de maneira sistematizada, frustrou a nossa 

expectativa. Isso não quer dizer que o MTE não tenha os dados, eles existem e estão na base 

do sistema de registro, como fomos informados pelos técnicos, todavia, não de maneira 

discriminada, com informações específicas como a origem dos estrangeiros, os ramos de 

trabalho, a faixa etária, escolaridade e outros. Como isso, tivemos de contar a pesquisa de 
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campo, a qual nos levou a vários lugares64, e a coleta de dados quantitativos por meio de 

questionários. Assim, realizamos o levantamento dos dados que havia disponível e 

organizamos de maneira que servisse de subsídio para a pesquisa e para encontrarmos os 

aspectos comuns que relacionassem a migração haitiana para o Brasil com a expectativa de 

trabalho. 

Por meio de um ofício, solicitamos junto à Superintendência do MTE, em Porto 

Velho, informações sobre o número de CTPS emitidas ou renovadas na cidade para haitianos. 

Após três semanas, com insistentes telefonemas e três idas ao local, recebemos alguns dados 

que não correspondiam ao que desejávamos, pois não havia a categorização dos estrangeiros 

que receberam o documento. Reproduzimos, abaixo, a tabela que conseguimos sobre isso. 

 

CATEGORIA 

 

PROTOCOLO 

1ª VIA 

CTPS 

1ª VIA 

PROTOCOLO 

2ª VIA 

CTPS 

2ª VIA 

PERÍODO 

 

Estrangeiro 

 

248 

 

237 

 

20 

 

18 

01/01/2011 

a 

31/12/2011 

 

Estrangeiro 

 

335 

 

329 

 

41 

 

41 

01/01/201 

a 

31/12/2012 

 

Estrangeiro 

 

886 

 

868 

 

61 

 

58 

01/01/2013 

a 

31/12/2013 
TABELA 7: Estatística de emissão de CTPS para imigrantes em Porto Velho. Fonte: MTE. Tabulação nossa.  

 

Em relação à nomenclatura ―Protocolo‖, que aparece na tabela, refere-se ao 

documento de solicitação para a confecção da CTPS, o que assegura ao solicitante o direito de 

receber o documento original. Sabemos que o número de haitianos que buscaram o MTE para 

obter a CTPS, em Porto Velho, é relativamente baixo, pois esse documento é obtido ainda no 

Acre, no processo de documentação. A informação que obtivemos da pessoa que nos atendeu 

é a de que não existe, nos bancos de dados do MTE, uma sistematização de imigrantes por 

nacionalidade que obtêm a CTPS, o que dificulta a busca por categorias e, consequentemente, 

a qualificação das parcas informações dos dados disponíveis. 

Situação semelhante é o que encontramos no SINE estadual em Porto Velho. Também, 

por meio de ofício, solicitamos dados quantitativos sobre atendimento aos haitianos, a fim de 

adquirirmos informações sobre as profissões, o ramo das empresas, o número de registro e 

                                                           
64

 São as seguintes cidades: Iñapari, no Peru, Cobija, na Bolívia, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Rio 

Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, Cuiabá, em Mato Grosso, Florianópolis, Balneário Camboriú, 

Navegantes, Itajaí e Balneário Piçarras, em Santa Catarina e Curitiba, no Paraná. Nosso foco, neste trabalho, é a 

cidade de Porto Velho, onde realizamos a sondagem por meio de questionários. 
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encaminhamento para trabalho. Mais uma vez, nossa busca foi frustrada e, neste caso, nada 

físico obtivemos, sob a alegação de que os dados existem no sistema, de forma geral, 

digitalizados e armazenados em um servidor de internet do MTE, entretanto não podem ser 

disponibilizados e nem visualizados por estranhos. Para acessar as informações no sistema é 

necessário ser funcionário do Estado, vinculado ao MTE e ter uma senha. Ademais, a pessoa 

que nos atendeu disse que não existe separação entre brasileiros e estrangeiros nos dados 

armazenados, o que dificulta a qualificação das informações. 

Diante das parcas informações coletadas junto aos escritórios ligados ao MTE, 

recorremos aos dados da nossa pesquisa de campo, com objetivo de traçar um perfil dos 

haitianos. Para isso, elaboramos um questionário semiestruturado65 de maneira que 

privilegiamos alguns aspectos, como origem, idade, gênero, escolaridade e profissão na 

origem e a atividade de trabalho em Porto Velho. 

A estruturação dos resultados apresenta um quadro geral dessa investigação que não 

traduz a realidade como um todo, mas apenas do grupo contemplado por nossa pesquisa. Com 

os dados que conseguimos, primeiramente partimos para a verificação de nosso argumento de 

que o terremoto não era a causa exclusiva da emigração haitiana e, para isso, precisávamos ter 

um referencial da origem dos imigrantes. Ao relacionarmos todas as origens dos nossos 173 

entrevistados, encontramos um total de 46 cidades. Dentre as 10 com mais pessoas 

registradas, Porto Príncipe, epicentro do terremoto, apareceu empatada em segundo lugar, 

com 8% do total, conforme exposto no gráfico abaixo. Os dados quantitativos dos 

entrevistados são distintos daqueles relativos à Casa de Apoio. 

                                                           
65

 Anexo 1. 
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GRÁFICO 7: Haitianos – origem no Haiti. Relação das 10 cidades que mais apareceram na pesquisa. 

 

Em relação às informações do gráfico acima, nossa intenção foi dupla ao elegermos 

esta sondagem. Primeiramente para identificarmos geograficamente as regiões de emigração 

de nossos interlocutores e verificarmos se havia diferenças no interior do grupo quanto a isso 

e, em segundo lugar e de maneira indireta, queríamos confrontar esses dados com o discurso 

do Estado brasileiro de que a imigração haitiana era fruto do terremoto de 12 de janeiro de 

2010. 

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

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

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

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

para os motivos dessa migração se inserem no conjunto das forças ―repulsiva‖ e ―atrativa‖ e 

excluem, dessa forma, a noção de espontaneidade (ANDREANI, 2000). Assim, o Haiti repele 

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

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

força centrípeta o trabalho. 

Dentre as atividades de trabalho na origem, encontramos as seguintes, enfermeira, 

costureiro, professores – de inglês, de francês, de crioulo, de educação infantil, de 

informática, de eletrônica –, ajudante de pedreiro, agricultor, comerciante, encanador, 

pedreiro, eletricista, mecânico, motorista, cozinheira, carpinteiro, cosmeticista, alfaiate, pintor 

de paredes, costureiro, granjeiro, mestre de obras, jornalista, sapateiro, técnico de informática, 

Cap-Haïtien 
8% 

Dessalines 
7% 

Gonaïves 
46% 

L'Estère 
6% 

Plaisance 
7% 

St. Marc 
6% 

St. Michel de 
l'Athalaye 

7% 

Port-au-Prince 
8% 

Pilate 
3% 

Limbé 
2% 

Origem no Haiti 

Total de entrevistados = 173 
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vendedor, segurança, técnico em refrigeração, técnico em laboratório médico, armador, 

taxista, lavador de carros, camareira, bancário, pianista, cuidadora de crianças, supervisor de 

restaurante, soldador, dona de casa, gerente de banco, contador, fotógrafo, guia turístico. 

Soma-se a esses as categorias de estudantes e desempregados. 

Em relação ao trabalho no Brasil, indicaram as seguintes, servente e ajudante de 

pedreiro, pedreiro, serviços gerais, ajudante de produção, eletricista, diarista – sem carteira 

assinada, na construção civil –, auxiliar de cozinha, carpinteiro, armador, garçonete, 

vendedor, entregador, soldador, cozinheira, coletor de limpeza urbana, ―informática‖, pintor 

de paredes, jardineiro. Afora esses, foram relacionados os desempregados, conforme gráficos. 

 

GRÁFICO 8: Estado civil declarado pelos 173 entrevistados. 

 

A questão do estado civil é contraditória. O casamento atende aos padrões ocidentais 

da lei e da religião, no entanto, encontramos vários casos que os interlocutores diziam que 

viviam na companhia de um cônjuge no Haiti e se declararam solteiros. Outros contraíram 

nova união no Brasil e, mesmo assim, se declararam solteiros. Dessa forma, a tabela reflete o 

que os nossos interlocutores disseram de si. A questão das relações matrimoniais é uma das 

limitações deste trabalho, o requer um estudo mais dedicado sobre esse aspecto. 
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GRÁFICO 9: Percentual de gênero dos 173 entrevistados. 

 

 
GRÁFICO 10: Escolaridade informada pelos 173 entrevistados. 

 
 GRÁFICO 11: Situação de trabalho informada pelos 173 quando da entrevista. 

 

Os gráficos acima refletem, como já apontamos, um perfil geral de nossos 

entrevistados. Em relação aos estudos temos acompanhado um movimento de mudanças no 

sentido de que há o registro de entrada no sistema educativo, tanto escolar formal quanto 
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profissionalizante
66

. No caso do trabalho o quadro se altera devido à rotatividade, 

especialmente no ramo da construção civil. Alguns que se declararam desempregados se 

referiram ao contrato de trabalho da CTPS, no entanto encontravam-se na condição de 

diaristas, uns como pedreiros, outros como ajudantes de pedreiro. Essas atividades 

contrastam com aquelas que exerciam nas cidades de origem. 

Nesse sentido, o perfil dos haitianos, enquanto categoria social é composto por 

pessoas de diversos lugares do Haiti, com forte presença da cidade de Gonaïves, entre 20 a 

40 anos, cerca de 70% são homens, de língua materna o crioulo haitiano, com conhecimento 

razoável do francês, como segunda língua e o espanhol para cerca de 30% do grupo, por 

terem vivido na República Dominicana por alguns anos. Além disso, migram do campo e da 

cidade e cerca de 50% já vivenciaram uma ou mais experiências migratórias para outros 

países. São múltiplos os motivos dessa migração, como uma tradição de migrarem desde os 

anos de 1960 e, principalmente, a partir dos anos de 1980 e 1990. 

 Desde a consolidação da economia capitalista, o trabalho assalariado se tornou a 

condição por excelência para obtenção de recursos para sobrevivência para a maior parte do 

conjunto das sociedades industriais. Ao migrarem para o Brasil, por sua vez, os haitianos não 

escapam a essa lógica. No início dessa imigração, assistimos em Porto Velho a uma 

mobilização de empresários e do governo estadual no sentido de inserir no trabalho formal os 

haitianos que chegavam e, para isso, deu início a um programa de triagem e cadastramento 

dessas pessoas. O contexto era propício, marcado pela alta taxa de empregabilidade 

impulsionada pela construção das Hidrelétricas e a cidade não dispunha, na perspectiva 

marxista, de um ―exército industrial de reserva‖ (MARX, 1988b). 

Novas rotinas foram adotadas para atender aos haitianos. No caso do SINE, o que 

vimos em Porto Velho e em Brasileia foi uma diligência para viabilizar o atendimento e 

estabelecer o diálogo entre esse grupo e empresários em duas perspectivas. Em Porto Velho, 

observamos que o serviço prestado aos haitianos tomou um caráter que podemos classificar de 

personalizado quando do cadastramento no banco de empregos e quando da distribuição de 

vagas de trabalho. A personalização se deu, em certa medida, por meio de um diálogo com a 

SEAS e pela preocupação dos funcionários do local em atendê-los e cadastrá-los. A outra 

                                                           
66

 Na rede escolar estadual de Porto Velho há registros no sistema de Educação de Jovens e Adultos da Escola 

Estadual Padre Moretti, nos ensinos Fundamental I e II. Também verificamos processo semelhante em Cuiabá, 

que tem o Conselho de Educação à frente da defesa de um currículo diferenciado para esses imigrantes. Nos 

cursos profissionalizantes a escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – em Porto 

Velho e Cuiabá, que oferece cursos variados nas áreas de alvenaria, cerâmica, eletricidade básica, carpintaria 

dentre outros. 
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abordagem foi o que constatamos quando estivemos algumas vezes no local. Tomamos 

conhecimento da prática de reserva de fichas que asseguravam uma vaga de trabalho em 

empresas terceirizadas para trabalho na UHJ. Essa prática provocou, no final de janeiro e 

início de fevereiro de 2014, o ciúme dos desempregados brasileiros, que começaram a se 

sentir discriminados em relação aos haitianos. 

Adotando uma prática, talvez inadequada, o SINE organizou haitianos e brasileiros em 

filas separadas para a entrega de fichas para inscrição no cadastro para vaga de trabalho. A 

distribuição das fichas foi realizada durante uma semana e, em uma manhã, um incidente 

aconteceu. Uma confusão envolvendo brasileiros e haitianos. O resultado foi uma janela de 

vidro quebrada, de um trailer, que servia como escritório de uma empresa terceirizada de 

serviços na UHJ. Responsabilizaram um haitiano e a polícia foi chamada. À tarde do mesmo 

dia, ao conversarmos com um grupo de rapazes haitianos que estava presente no local e 

envolvido na ―confusão‖, foi revelado que no momento da entrega das fichas no escritório, 

um grupo de brasileiros começou a empurrar os haitianos e no empurra-empurra, um haitiano 

foi jogado contra o vidro, quebrando-o. Não houve prisão ou pedido de indenização. O que se 

fez foi o registro da ocorrência na Polícia. 

Alguns haitianos nos procuraram aquela semana, alegando que estavam sendo vítimas 

de discriminação, pois a partir do dia da ocorrência, alegavam, não estavam sendo 

contratados. A alegação de discriminação racial foi atribuída ao ocorrido no SINE com a 

―confusão‖ que, na visão de alguns, era uma forma que os brasileiros tinham encontrado para 

culpar os haitianos. O que constatamos foi o fato de a empresa ter cessado, naquele momento, 

as contratações por ter preenchido as vagas ofertadas. De toda forma, o sentimento de 

estranhamento era nítido no ambiente do SINE, não em relação aos funcionários, mas em 

relação a alguns concorrentes às vagas de trabalho, que alegavam o privilégio que o SINE 

dava aos haitianos. Por ter sido um lugar de disputa para as vagas de trabalho, a administração 

do conflito não encontrou agravamento da situação e esse foi único registro dessa natureza. 

Isso denota uma diferença entre o contexto de Porto Velho e de Brasileia. 

Em Brasileia, diferentemente de Porto Velho, a dinâmica em relação ao trabalho se 

deu de maneira distinta, pois são os empresários ou representantes de empresas de diferentes 

lugares do Brasil que se dirigem até o local para a contratação dos haitianos, com o auxílio do 

governo acriano. Desde a primeira vez que fomos a Brasileia, em janeiro de 2012, 

observamos a dinâmica em torno do trabalho. Sabíamos que isso vinha acontecendo e, na 

ocasião, acompanhamos uma empresária do ramo da construção civil, da cidade de 

Navegantes, estado de Santa Catarina. Seu objetivo era contratar pedreiros, carpinteiros e 
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ajudantes gerais, três categorias de trabalhadores que, segundo sua explicação, estavam em 

falta na cidade e a sua empresa estava encontrando dificuldade em contratar pessoas na cidade 

de origem. 

Em Porto Velho, por sua vez, não assistimos a chegada de empresários de maneira 

semelhante ao que vimos em Brasileia, pois o trabalho de recrutamento e embarque dos 

haitianos ficou, em parte, a cargo da SEAS. De acordo com os dados registrados em seus 

arquivos, entre 2011 e 2013, a SEAS realizou atendimento a 3.878 haitianos, com 

encaminhamento para trabalho. Esses encaminhamentos se deram para empresas de Porto 

Velho, principalmente, e para outros 11 estados, conforme os gráficos abaixo. 

 

 
GRÁFICO 12: Quantitativo de haitianos encaminhados para trabalho em outros estados por meio da SEAS-

RO. Fonte: SEAS-RO. Tabulação nossa. 
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GRÁFICO 13: Atendimento SEAS/RO com encaminhamento de haitianos para trabalho no estado e em 

outras unidades da federação. Fonte: SEAS/RO. Tabulação nossa. 

 

Os primeiros haitianos foram empregados, na sua maior parte, no principal ramo de 

atividades da época, a construção civil, especialmente para atender à demanda no contexto 

urbano. A partir da triagem e de reportagens, foi atribuída aos haitianos uma identidade de um 

grupo composto por poliglotas e com alto índice de preparação profissional em diversas áreas, 

o que consideramos como um fator relevante para o processo de inserção desses imigrantes na 

cidade de Porto Velho. À medida que desenvolvemos nossa pesquisa de campo, no entanto, 

percebemos que a construção imagética apresentava uma dupla característica, como já 

apontamos em outro trabalho e denominamos ―via de duas mãos‖ em relação ao campo do 

trabalho. 

 
 

No âmbito do trabalho chamamos atenção sobre o que aqui denominamos 

via de duas mãos, ou seja, em relação aos haitianos e aos brasileiros. No 

setor empresarial há dois discursos, o primeiro, que chamaremos de positivo, 

encara e descreve os haitianos como ―excelentes pessoas‖, ―honestas‖, ―não 

faltam ao trabalho‖, ―educados e humildes‖; o segundo, negativo, os vê 

como ―moles para o trabalho‖, ―somem sem dá satisfação‖, ―recorrem 

demais à Justiça do Trabalho‖, ―trocam de emprego de uma hora para outra‖. 

Para os haitianos há dois discursos predominantes, o de que existem 

oportunidades de trabalho e o de exploração no trabalho (COTINGUIBA & 

PIMENTEL, 2012, p. 102). 

 

 

 Ao longo da nossa pesquisa procuramos entender essas atribuições sobre os haitianos. 

Tivemos a oportunidade de acompanhar os desdobramentos de dois caos em relação à justiça 
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trabalhista. Um resultou em um processo movido por um rapaz para receber o dinheiro 

relativo à rescisão do contrato trabalhista e o segundo foi sobre o atraso de dois meses de 

salário para um grupo de cinco trabalhadores. Nos dois casos, os haitianos ganharam tiveram 

suas reivindicações atendidas. Ambos os lados reforçaram a imagem que consideramos estar, 

ainda, em processo de construção, a do lado do empresariado brasileiro, de que o haitiano não 

se deixa enganar e busca seus direitos via justiça e, do outro lado haitiano, de que há a 

oportunidade de trabalho, ao mesmo tempo em que há exploração. 

No primeiro semestre de 2012 tomamos conhecimento de um caso que, a princípio, 

pensamos que seria um problema de comunicação por conta da limitação da língua entre um 

rapaz haitiano e o representante da empresa. O rapaz apresentou-nos um papel e pediu uma 

informação sobre o que deveria fazer a respeito de uma questão trabalhista e envolvia a 

demissão sem justa causa. Sua alegação era de ter se negado a receber a rescisão contratual 

porque, no momento do pagamento junto ao escritório da empresa, faltaram cem reais (R$ 

100,00). Seu argumento foi o de que ―eu só quero o que é meu, não está certo, não recebi‖. 

A decisão, no entanto, pesou para nós. O que fazer diante de tal situação? Tínhamos 

pelo menos três opções, ignorar o caso e deixar as coisas transcorrerem para um 

acompanhamento distanciado, ser taxativo e não estabelecer envolvimento algum ou 

acompanhar de perto e de maneira participante. Optamos pela última e, ao fazermos isso, 

sabíamos que seria impossível não se envolver, mesmo que minimamente no caso, já que 

optamos pela pesquisa participante. A necessidade de acompanhamento de um caso como 

esse era importante para nossa pesquisa, pois a partir dele poderíamos obter mais informações 

sobre as relações trabalhistas na cidade em relação ao grupo. 

 
 

Na medida em que reforçou o impulso do antropólogo em engajar-se com 

seus informantes como pessoas ao invés de objetos, a noção de "observação 

participante" foi uma noção valiosa. Todavia, ela se transforma na fonte mais 

poderosa de má fé quando leva o antropólogo a bloquear da sua visão a 

natureza muito especial, culturalmente enquadrada, do seu próprio papel e 

imaginar-se algo mais do que um interessado (nos dois sentidos da palavra) 

temporário (GEERTZ, 2008, p. 14). 

 

 

Imbuídos dessa visão da importância da observação participante, tomamos o cuidado 

de atentar para o nosso lugar na pesquisa67 e, com isso, não vendarmos nossos olhos para os 

                                                           
67

 Desde a nossa entrada em campo algo ficou estabelecido, pa bay manti, pa fè pwomès – não dizer mentiras, 

não fazer promessa. Isso assegurou-nos um lugar privilegiado e uma responsabilidade que tivemos de cumprir as 

falas em ações. A nossa participação na pesquisa pode ser resumida em da palavra à ação. 
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acontecimentos. Nosso envolvimento demandou esse exercício, sobretudo porque sabíamos 

que nossa participação no campo não era algo passageiro, temporário, mas duradouro, pelo 

fato de percebermos que a imigração haitiana para o Brasil não seria um acontecimento 

isolado e pelo lugar que passamos a ocupar nesse contexto no imaginário dos haitianos de 

Porto Velho, como pesquisador, professor, ajuda humanitária, portador de informações. 

Assim, a opção de acompanhar o caso do rapaz foi uma decisão pensada. 

Nesse caso, o rapaz trabalhou registrado como ajudante – servente –, durante onze 

meses em uma obra, um hospital do estado de Rondônia, contratado por uma empresa 

terceirizada na área de construção civil e durante esse período recebeu o salário regularmente. 

Entretanto, quando foi demitido, cumpriu o prazo estipulado no contrato para se apresentar no 

escritório da empresa para receber o dinheiro relativo ao seu tempo de trabalho. O escritório 

não era, necessariamente, o centro de recursos humanos da empresa, mas um cômodo de 

madeira instalado no canteiro de obras, no qual permanecia um empregado para administrar 

os demais trabalhadores e cuidar dos trâmites burocráticos imediatos. 

Na data estipulada pela empresa, Jean-Jacques – assim o chamaremos –, compareceu 

para o recebimento, juntamente com um primo, que também foi demitido no mesmo contexto. 

O motivo da presença do amigo, dentre outros aspectos, foi motivada pelo fato de ele ter mais 

domínio do português para acompanhar as negociações. O documento apontava um valor de 

R$ 1.647,45. Primeiramente, Jean-Jacques assinou o papel e, em seguida, recebeu o dinheiro, 

porém ao conferir constatou que faltavam R$ 100,00 e pediu para seu amigo traduzir para o 

administrador68. 

 
 

Eu disse assim: – Senhor, faltam R$ 100,00 e eu não posso receber. Você 

pode contar o dinheiro. E o homem respondeu: – Não, o dinheiro está certo, 

eu já contei. Não, senhor, não está, falta R$ 100,00. E ele disse assim: – 

Você já assinou, agora receba o dinheiro. E eu disse que não. Ele disse que 

se eu não quisesse receber que eu procurasse a justiça. Eu não peguei nada, 

eu não peguei o dinheiro, ficou tudo com ele e eu fui para a polícia, mas a 

polícia disse que não podia fazer nada, só o advogado. Agora eu venho aqui 

para saber o que posso fazer (Jean-Jacques). 

 

 

                                                           
68

 O depoimento, em crioulo, é a partir do relato de Jean-Jacques. Numa descrição pormenorizada, detalhou-nos 

como tudo aconteceu, o que fazia no trabalho, os seus anseios para receber o dinheiro, os filhos e a esposa no 

Haiti que precisavam se alimentar etc. Uma característica dos haitianos que acompanhamos em Porto Velho é 

que, quando relatam um acontecimento envolvendo uma fala, se iniciam da seguinte maneira: Li di konsa ou 

Mwen di konsa – ele disse assim ou eu disse assim – e repete o que foi dito quando do acontecimento. (Tradução 

nossa). 
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 No momento de sua explicação, outro rapaz haitiano estava presente e, por ter mais 

conhecimento dos recursos disponíveis na cidade falou sobre a ação trabalhista como um 

direito. A sugestão dele era a de procurar por um advogado para reclamar os direitos. Assim, 

o rapaz foi orientado pelo amigo a procurar um local de atendimento ao público gratuitamente 

– um posto de serviços, conhecido na cidade como Shopping Cidadão –, que conta com 

diversas modalidades, dentre elas assessoria jurídica em pequenas causas. 

 Na semana seguinte acompanhamos Jean-Jacques até o local e ele se apresentou com 

os papéis relativos ao contrato de trabalho e relatou o caso para uma advogada. Nesta ocasião 

fomos o tradutor. Os trâmites legais foram executados naquele momento e um prazo foi 

estabelecido para receber as orientações sobre o andamento do processo que seria aberto. 

Monitoramos o caso para conhecermos o seu desfeche, que veio ocorrer parcialmente dois 

meses depois em uma audiência no Tribunal de Justiça do Trabalho. Mais uma vez estivemos 

presente e algo inesperado aconteceu, por não dispor de outra pessoa para responder às 

perguntas da juíza, fomos arrolados no processo como tradutor. Uma semana depois o 

resultado do processo dizia que a empresa deveria indenizar Jean-Jacques em R$ 2.800,00, 

valor que só veio receber dois meses depois. 

 Esse caso, mesmo na sua singularidade, ilustra a concepção de que os haitianos 

recorrem à justiça para resolverem questões trabalhistas. O que desperta interesse e merece 

aprofundamento é a construção de um ideal de identificação da categoria haitiano, a partir de 

casos isolados, com a totalidade do grupo vivente na cidade como capaz de realizar coisas de 

maneira homogeneizantes. Este aprofundamento excede as nossas capacidades neste estudo e 

o que percebemos é um processo dinâmico no qual há uma modalização identitária a partir do 

que chamamos via de mão dupla. Por um lado poder ser considerado como um ser humilde, 

honesto, que não se envolve em confusões banais. Por outro, é o que reivindica seus direitos, 

aciona a justiça ou abandona o emprego repentinamente. Pensamos que essa postura dos 

haitianos pode ter relação com as regras de trabalho no Brasil. Faz parte do imaginário 

coletivo brasileiro, mesmo entre o patronato, dizer ao trabalhador procurar seus direitos na 

justiça, como expresso no caso que aqui relatamos. 

 Essa modalização assemelha-se ao paradoxo que Sayad (1998) discute em relação ao 

imigrante, o de ser desejado pelo capital como força de trabalho para ser explorada enquanto 

lhe for conveniente, ao mesmo tempo em que é um incômodo social. Nossa pesquisa tem nos 

revelado que os haitianos estão dentro desse paradoxo. São desejados e queridos enquanto 

atendem aos interesses, aos poucos, no entanto, estão se tornando um incômodo pelas 
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reivindicações que entendem como de direito. Jean-Jacques buscou seus direitos a partir da 

sua lógica do só quero o que é meu e de acordo com os princípios legais da sociedade local. 

Se Jean-Jacques se tornou indesejado por aquela empresa que, de acordo com o 

julgamento processual legal, foi penalizada por não lhe pagar o que era devido, ele se tornou 

um trabalhador desejado por uma empresa terceirizada na UNIR e, posteriormente, migrou 

para a de limpeza pública da cidade69 que, na fala de um de seus administradores, ―os 

haitianos resolveram nossos problemas‖ e ―se a legislação permitisse teríamos todos os nossos 

trabalhadores seriam haitianos em nosso quadro operacional‖. 

Para essa empresa, os haitianos são os trabalhadores ideais que atendem a uma 

expectativa geral pelo fato de não apresentarem contradições em suas convicções, tais como 

não envolvimento com bebidas alcóolicas, drogas ilícitas, reduzido número de faltas etc. o 

que pode ser considerado com o que é expectado em relação a estrangeiros em fase de 

inserção. Atualmente, na empresa em que Jean-Jacques trabalha, o quadro de empregados 

conta com setenta e um trabalhadores haitianos e isso representa quase 80% do total. 

A idealização a respeito do outro não se restringe apenas aos brasileiros em relação 

aos haitianos, ela permeia esse fenômeno migratório numa relação dupla e, também, os 

haitianos têm, em geral, um imaginário a respeito do Brasil. A percepção que tivemos em 

nossas conversas com os haitianos reflete isso. Abaixo, construímos um quadro que apresenta 

algumas idealizações que esses imigrantes construíram a respeito do Brasil. O imaginário 

construído corresponde em alguns aspectos e, em outros, é confrontado por um conjunto de 

percepções formado pela vivência, a experiência com a realidade, uma vez instalados no país. 

 

Quadro de idealizações e percepções dos haitianos em relação ao Brasil 

IDEALIZAÇÕES PERCEPÇÕES 

Brasil, um país rico (pey blan) Relativismo cultural 

Bons salários (altos) Dificuldade de aprender a língua 

Facilidade para trabalho Pouco entendimento das leis trabalhistas 

Fácil acesso à escolarização Dificuldade para encontrar escola para 

crianças 

Habitação Exploração no trabalho 

Qualidade de vida Estranhamento com a alimentação 

Atuar na área de formação Muita burocracia para continuar os estudos ou 

validar a documentação escolar 

O país do futebol (Copa de 2014) Alto ―custo de vida‖ 

                                                           
69

 Estamos falando da cidade de Porto Velho. Numa lógica semelhante desse trabalhador desejado é o que 

acontece com a empresa de limpeza pública de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quando estivemos na 

cidade, em outubro de 2012 e fomos procurar um hotel para hospedar não encontramos vaga, estava com 80% 

dos apartamentos alugados para hospedar haitianos trabalhadores da referida empresa. 
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Brasil, país irmão do Haiti Ocupação no Brasil 

Formação ou profissão na origem Para a mulher, oferta de trabalho maior como 

doméstica 

Facilidade da mulher se inserir no 

trabalho 

―Aqui, o salário mínimo é mínimo‖ 

Facilidade de comunicação linguística ―Aqui é difícil, vocês só falam uma língua‖ 

Escola gratuita para as crianças Gratuidade da escola pública 
QUADRO 5: de expectativas e percepções dos haitianos em relação ao Brasil. 

 

No quadro acima, as idealizações e as percepções, temos uma concepção imaginária e 

a percepção da realidade que, em alguns casos, superam para melhor e outras causam 

frustações. Idealizar que o Brasil é um pey blan, isto é, um país que não é formado por negros 

na sua totalidade ou quase totalidade, onde se pode conseguir um salário bom, que 

proporcione qualidade de vida. O que ouvimos de muitos haitianos foi a afirmativa de que se 

ouviu falar muito que o Brasil é uma grande economia, que tem muito trabalho e empregos. 

Entretanto, a percepção não correspondeu ao imaginário construído e isso foi expresso, num 

dado momento, de forma irônica, por um rapaz ao falar de seu arrependimento de ter migrado 

para o Brasil, ―eu não sabia que aqui o salário mínimo é mínimo, mesmo!‖. 

Para outros, o Brasil é um país irmão do Haiti, ―aqui não é como em outros países, 

aqui a gente não sofre racismo, os brasileiros tratam o haitiano bem‖. Esse discurso expressa, 

a nosso ver, uma visão romântica numa perspectiva do relativismo cultural, para alguns 

sujeitos e não para todos. Isso está circunscrito a Porto Velho e, talvez, esteja relacionado ao 

fato de não terem sido extorquidos pelos policiais brasileiros e demais funcionários 

governamentais por onde passaram. Há relatos contrários a essa visão romântica, em que 

alguns sujeitos alegam ter sofrido discriminação por conta da cor da pele, do cabelo da origem 

ou acusado de ―roubar emprego de brasileiros‖. 

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

conseguir um emprego, ter salário, enviar dinheiro para a família e pagar as despesas. A 

dificuldade é, em Porto Velho, maior para as mulheres, que encontram mais barreira para se 

inserirem no trabalho. Como já apontamos em outra discussão sobre as questões relativas ao 

trabalho, ―o maior entrave tem sido registrado pelas mulheres, especialmente pelo fato da 

barreira linguística, pois majoritariamente falam apenas o crioulo e isso tem dificultado a 

inserção no mercado de trabalho‖ (COTINGUIBA & PIMENTEL, 2012, p. 103). Outros 

fatores que excedem o alcance desse estudo, como questões de gênero, se apresentam ao 

conjunto das dificuldades para trabalho para um grupo de mulheres.  
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O futebol se apresenta como um dos elementos do imaginário haitiano em relação ao 

Brasil. Por se considerarem fanatik yo – torcedores – do Brasil, a realização de uma Copa do 

Mundo no país se apresenta como a realização de um sonho, para alguns. A possibilidade de 

escolarização para crianças e adultos é uma expectativa que se torna uma realidade. Em 

conversa com um rapaz, com dupla graduação no Haiti, em Ciência da Educação e Direito, 

quando o questionamos numa conversa informal sobre os motivos de sua vinda para o Brasil e 

ele respondeu que 

 

 

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 (Entrevistado em Porto Velho, 2013). 

 

 

Tentar entender atitude dos haitianos sem conhecer a sua história talvez se torne uma 

tarefa árdua. Historicamente a formação social do Haiti foi marcada por lutas e contestações e 

devemos ter em mente que este país ―foi o primeiro a afirmar a liberdade civil de todos os 

habitantes‖ (BLACKBURN, 2002, 279). Talvez seja difícil isso ser entendido em um país 

como o Brasil, marcado indelevelmente por relações de poder tão desiguais em diferentes 

níveis que se traduz, invariavelmente, em atos de autoritarismo. Dessas diferenças, a questão 

étnica é uma das mais gritantes. Acompanhar os acontecimentos advindos da relação entre os 

haitianos enquanto pessoas negras e emigrados de um país visto como pobre frente a uma 

parcela do patronato brasileiro – e à sociedade em geral – que vê uma possibilidade de objeto 

de exploração, como no caso anteriormente relatado.  

 Outro caso de exploração tem como contexto o não pagamento de dois meses de 

salário a um grupo, que resultou em ocorrência policial. No dia 10 de outubro de 2012, por 

volta das 15 horas, recebemos uma ligação telefônica de uma pessoa conhecida, que nos 

informou sobre uma ocorrência policial que envolvia uma haitiana. Não havia muitos detalhes 

dos fatos, à exceção de que tiros haviam sido disparados, de que alguém estava ferido e que o 

caso estava sendo registrado na Central de Polícia. Seguimos para o local com o objetivo de 

obtermos mais detalhes. 

Chegamos na delegacia, procuramos por informações, explicamos o motivo pelo qual 

estávamos ali. Em seguida fomos conduzidos para uma sala onde encontramos uma haitiana, 

acompanhada pelo seu namorado e um primo, juntamente com três policiais militares, um 
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Sargento e dois Soldados, que redigiam a ocorrência. Sobre a mesa vimos uma arma de fogo, 

que mais tarde descobrimos que era uma pistola modelo 380 milímetros e, ao lado dela, o seu 

dispositivo de carga, conhecido como ―pente‖ de recarga, duas cápsulas deflagradas e outras 

intactas. Entre todos estava um repórter de um programa local de jornalismo policial, 

juntamente com o seu operador de câmera, entrevistando os policiais. Logo em seguida, mais 

uma jornalista chegou ao local. 

Quando entramos na sala verificamos que os três haitianos presentes eram pessoas que 

já havíamos conhecido em outro momento e, em tom de brincadeira perguntamos-lhe eske ki 

sa pase, ki sa ou te fè? – o que aconteceu, o que você fez? Ela sorriu e todos nós sorrimos. 

Perguntamos ao Sargento se poderíamos conversar com os três naquele momento e não houve 

empecilho. Silene, então, passou a relatar o que havia acontecido, juntamente com seu primo, 

que também estava no momento do fato. 

 

 
Aconteceu assim! Há dois meses o patrão não pagava o nosso salário e nós 

precisamos do dinheiro para comer, para pagar aluguel, as contas e mandar 

para a família no Haiti. Nós cobramos muitas vezes. Mas ele nunca paga no 

dia certo. Hoje, quando nós fomos falar com ele, então ele pediu para eu 

entrar na sala dele, na obra, e mandou os homens ficarem do lado de fora. Eu 

entrei e ele disse para eu sentar na cadeira. Então, eu vi quando ele enfiou a 

mão na bolsa dele e pegou a arma. Era a mesma arma que ele andava na obra 

com ela na mão. Então, eu levantei e segurei a mão dele, ele ia me matar. 

Meu dedo ficou preso na arma e nós lutamos, nós caímos no chão. A arma 

disparou duas vezes, bam! Bam! Os homens haitianos correram tudo. Meu 

primo entrou na sala. O patrão ficou caído no chão e nós corremos (Silene). 

 

 

Após sua versão, conversamos com os policiais, que por meio do namorado de Silene 

já havia coletado o depoimento e, assim, relatou o acontecimento de maneira semelhante. 

Perguntamos ao Sargento o que poderia acontecer a partir daquele momento e sua resposta foi 

a de que a moça entraria como vítima e o patrão como agressor. O contexto da ocorrência 

desse fato foi no local de trabalho do grupo, um canteiro de obras de uma rede nacional de 

condomínios residenciais de luxo onde Silene trabalhava como ajudante de pedreiro. O lugar 

onde aconteceu a luta corporal era uma sala improvisada, construída com lâminas de madeira, 

denominadas tapume. Na luta, o patrão – dono da empresa terceirizada pelo condomínio –, 

portador da arma disparou duas vezes e desses disparos um acertou sua própria virilha e o 

outro, após atravessar a parede de madeira, acertou o pescoço de um engenheiro que 

coordenava a obra.  
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Após a apuração dos fatos, o representante da empesa dona do condomínio e 

responsável pelas obras colocou-se à disposição dos haitianos para tratar do pagamento de 

todos os valores atrasados e rescindir o contrato de trabalho, se fosse da vontade do grupo, 

indenizando os direitos legais. O dono da empresa terceirizada havia sido encaminhado para o 

pronto socorro de um hospital público da cidade e, segundo o Sargento, seria preso assim que 

passasse pelo procedimento cirúrgico e recebesse liberação médica. Naquele mesmo dia, um 

sítio de notícias na internet, vinculado a uma rede nacional de comunicação, publicou a 

notícia com o título Haitianos se envolvem em confusão por salário atrasado em Porto Velho. 

 
 

A haitiana de 32 anos conta que após dois meses de salário atrasado, a data do 

pagamento ficou acertada para esta quarta-feira (10). Ao entrar em uma sala da 

empresa junto com um colega de trabalho, também haitiano, para cobrar o 

pagamento, o responsável pelo setor sacou uma arma; uma luta corporal foi 

iniciada. Durante a briga a arma disparou duas vezes, atingindo a virilha o rapaz 

que sacou a arma e o pescoço de um engenheiro da obra que entrava na sala no 

momento da confusão (...) o homem que fez os disparos confessou ainda no 

pronto-socorro que é o dono da arma de fogo e que não possui porte de arma. Ele 

será detido após ser liberado pelos médicos. (G1 Rondônia)
70

. 

 

 

Aqui, mais uma vez temos um caso que as consequências finais têm um desfecho 

jurídico e que, até certo ponto, pode contribuir para a construção de uma imagem dos 

haitianos como aqueles que recorrem à lei para resolver suas questões. Ao conversarmos em 

outro momento com os haitianos, disseram-nos que era frequente a hostilização do patrão pela 

exposição de sua arma – leia-se aqui empresa terceirizada por uma rede de condomínio de 

luxo – perante o grupo no local de trabalho, incluindo os demais trabalhadores brasileiros. A 

isso, soma-se o fato do não pagamento do salário para os haitianos por dois meses, o que 

podemos questionar se essa prática se dava pelo fato do grupo ser estrangeiro e imaginá-los 

como sujeitos ilegais ou pessoas que não reivindicariam seus direitos. 

Essa é uma questão que pode ter fundamento, pois a desinformação a respeito da 

categoria imigrante é um fato inegável. A exploração da força de trabalho, nesse caso, 

envolve outros sujeitos, como a rede de condomínio que contratou a prestação de serviços da 

empresa terceirizada e mantinha, naquele momento, um encarregado pelo andamento da obra 

e, segundo os haitianos, tinha conhecimento dos acontecimentos. Ainda na Central de Polícia 

de Porto Velho, a pessoa que se apresentou como responsável pela obra assegurou aos 
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 A matéria do jornal saiu com o seguinte título: ―Haitianos se envolvem em confusão por salário atrasado em 

Porto Velho‖. Disponível em: 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/10/haitianos-se-envolvem-em-confusao-por-salario-atrasado-em-

porto-velho.html. 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/10/haitianos-se-envolvem-em-confusao-por-salario-atrasado-em-porto-velho.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/10/haitianos-se-envolvem-em-confusao-por-salario-atrasado-em-porto-velho.html


130 

 

haitianos que iria pagar todos os valores atrasados e, se algum deles desejasse sair da empresa, 

ele os indenizaria com todos os direitos trabalhistas. Na semana seguinte ao acontecimento, 

Silene se mudou para outro endereço, temendo represálias do ex-patrão. No mês de abril de 

2013 ela se mudou para a região sul do Brasil. Esse fato nos remete à questão da inserção 

social e, dessa forma, suscita a pergunta: em que medida esse acontecimento revela aspectos 

da inserção social dos haitianos em Porto Velho? Quais aspectos são esses? 

Algumas empresas se valem da força de trabalho haitiana para tocarem seus projetos. 

Temos percebido que uma imagem dupla da categoria haitiano é construída em relação ao 

trabalho. Por um lado, os imigrantes são vistos como bons trabalhadores, não protestam e 

trabalham corretamente, não fumam, são evangélicos. Por outro, essa imagem de passividade 

abre margem para um mito que se criou em relação ao grupo como ―coitadinhos‖, os pobres 

que não se sabe ao certo de onde vêm, devem aceitar qualquer trabalho que lhes seja 

oferecido, de acordo com a realidade trabalhista e salarial da maioria dos brasileiros. 

Assim, o processo de inserção social é compulsório e não integrador. A seu modo, o 

grupo com o qual nos relacionamos por mais tempo em Porto Velho e, em certa medida os de 

outras localidades, mostram uma realidade diferente a partir de sua própria lógica ou 

estratégias de inserção social. O que mais motiva o imigrante haitiano a não permanecer em 

uma cidade é a escassez de trabalho. 

 Isso se reflete, por exemplo, na política brasileira em relação aos imigrantes, que ao 

chegarem ao Brasil não conseguem trabalhar de acordo com sua formação profissional ou 

mesmo em áreas afins, como os que têm formação técnica ou universitária e são, 

indistintamente, direcionados para o ramo da construção civil. Essa atitude em relação ao 

imigrante leva-nos a uma reflexão sobre o que se denomina de trabalho para imigrante, como 

se registra em diferentes países com diferentes imigrantes, especialmente aqueles oriundos de 

países pobres para países ricos ou de economias pujantes. 

 
 

E esse trabalho, que condiciona toda a existência do imigrante, não é 

qualquer trabalho, não se encontra em qualquer lugar, ele é o trabalho que o 

―mercado de trabalho para imigrantes‖ lhe atribui e em lugar que lhe é 

atribuído: trabalhos para imigrantes que requerem, pois imigrantes; 

imigrantes que se tornam, dessa forma, trabalhos para imigrantes. Como o 

trabalho (definido para imigrantes) é a própria justificativa do imigrante, 

essa justificativa, ou seja, em última instância, o próprio imigrante, 

desaparece no momento em que desaparece o trabalho que os cria a ambos‖ 

(SAYAD, 1998, p. 55). 
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Como vimos, no processo de acumulação capitalista, a constante dos deslocamentos 

populacionais para trabalho mantém-se ao longo do tempo e, ao que podemos perceber, outros 

aspectos se somam isso, como a construção de um segmento, o trabalho para imigrante. A 

visão de Sayad (1998) a respeito disso encontra paralelo em Marx (1998), que aponta a 

relação entre trabalho e migração, tanto no seu incremento quanto na sua diminuição. 

 

 

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). 

 

 

Em relação à imigração haitiana, de modo geral, existem diferentes atividades de 

trabalho desenvolvidas, dentre elas as que mais se destacam são frigoríficos, serviços e 

construção civil
71

. Em relação a Porto Velho, o principal campo da atividade laboral é a 

construção civil, e as categorias se dividem, majoritariamente, em pedreiro, coletor carpinteiro 

e ajudante. A elas, em menor número, outras se somam, como eletricista, pintores, armador de 

estrutura férrea, soldador e no ramo alimentício, como em lanchonetes. 

 

 
GRÁFICO 14: Principais ramos de atividade de trabalho de haitianos em Porto Velho. Fonte: Nossa 

pesquisa. 173 entrevistados. 
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 O ramo frigorífico concentra-se mais na região sul do Brasil, o que não é o foco da nossa discussão. Quando 

dizemos serviços queremos dizer uma gama mais ampla de categorias, como auxiliar de limpeza em empresas 

terceirizadas, no desempenho de diferentes funções como ajudante, jardinagem e limpeza.  
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Serviços Gerais 
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Áreas de atividades de trabalho 



132 

 

A fluidez dessa migração a insere na dinâmica dos movimentos migratórios do século 

XXI, no contexto da divisão internacional do trabalho e a demanda por trabalhadores para a 

produção de mais-valia, mesclando diferentes povos em diferentes contextos. 

 

 
A globalização do capitalismo provoca novo surto de desenvolvimento do 

mercado mundial de força de trabalho. A despeito das barreiras e 

preconceitos sociais, raciais, políticos, culturais, religiosos, lingüísticos e 

outros, cresce o movimento de trabalhadores em escala regional, continental 

e mundial. Aliás, uma parte importante dos movimentos de trabalhadores no 

interior de cada sociedade nacional é provocada pela mundialização dos 

mercados. Multiplicam-se as direções dos movimentos migratórios, em 

função do mercado de força de trabalho, da progressiva dissolução do 

mundo agrário, da crescente urbanização do mundo, da formação da fábrica 

global. Desde que o capitalismo ingressa em novo ciclo de desenvolvimento 

intensivo e extensivo por todos os lugares, intensifica-se e generaliza-se o 

movimento mundial de trabalhadores, pelos quatro campos do mundo 

(IANNI, 2007, p. 131). 

 

  

Os movimentos migratórios, tanto nacionais ou internacionais, estão relacionados com 

as necessidades do modo de produção72. Migrar ou emigrar tem seguido uma relação estreita 

com o poder político. Marx (1988b) aponta que houve um momento em que a Inglaterra 

proibia a emigração e, em outros momentos, incentivou-a de acordo com a sua necessidade 

para o mercado de trabalho. Na atualidade nos deparamos com a movimentação de pessoas 

de diversos países para destinos diferentes, como as diferentes imigrações para o Brasil na 

virada do século XX para o XXI. Entendemos que a realidade dos movimentos migratórios é 

uma realidade de trabalho, por trabalho e para o trabalho. Nossa discussão é sobre a imigração 

haitiana e isso não invisibilisa, para nós, outros participantes desse processo. 

 Um aspecto relevante sobre a imigração para o Brasil, um fato merece um comentário, 

a recepção de milhares de pessoas de religião muçulmana, como os senegaleses e os bengali. 

Pela prescrição religiosa, a preparação da carne deve ser feita a partir do halal, forma de 

sangrar o animal para consumo, neste caso o frango. Como nos foi relatado por uma pessoa 

em Santa Catarina, na agroindústria, ―quando vai produzir a carne para exportar para um país 

muçulmano, a linha de produção é substituída e por algumas horas abatem de acordo com a 

supervisão de uma pessoa da religião. A roupa do abatedor é dispensada, troca-se uma peça de 

roupa a cada seção de abate‖. 
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  A análise a partir da perspectiva clássica da relação migração e ―acumulação primitiva do capital‖ (MARX, 

1988a), não invalida a possibilidade de diálogo com a concepção contemporânea de ―acumulação flexível‖ do 

capital, discutida por David Harvey (2010), em sua obra, Condição pós-moderna, que demonstra a mudança de 

estratégias do capital em relação ao trabalho, para sua dominação e continuidade do processo de acumulação 

capitalista contemporâneo, especialmente a partir da década de 1970 em diante. 
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Numa época que tanto se discute sobre questões do tráfico humano em suas diferentes 

modalidades, assistimos à formação de uma nova faceta da mobilidade humana. Ao que tudo 

indica, o que está em jogo é a dicotomia exportação/importação de pessoas, isto é, de força de 

trabalho, reconhecida e intercambiada entre Estados. No passado, os escravos eram 

capturados, na contemporaneidade, há força de trabalho em abundância à disposição. Exportar 

e importar pessoas se mostra, ao longo de anos, como um negócio extremamente lucrativo, 

fonte inesgotável de extração da mais-valia. 

 

 

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. A estadia 

autorizada ao imigrante está inteiramente sujeita ao trabalho, única razão de 

ser que lhe é reconhecida: ser como imigrante, primeiro, mas também como 

homem – sua qualidade de homem estando subordinada à condição de 

imigrante. Foi o trabalho que fez ―nascer‖ o imigrante, que o fez surgir; é 

ele, quando termina, que faz ―morrer‖ o imigrante, que decreta sua negação 

ou o empurra para o não-ser. E esse trabalho, que condiciona toda a 

existência do imigrante, não é qualquer trabalho, não se encontra em 

qualquer lugar, ele é o trabalho que o ―mercado de trabalho para imigrantes‖ 

lhe atribui e em lugar que lhe é atribuído: trabalhos para imigrantes que 

requerem, pois imigrantes; imigrantes que se tornam, dessa forma, trabalhos 

para imigrantes. Como o trabalho (definido para imigrantes) é a própria 

justificativa do imigrante, essa justificativa, ou seja, em última instância, o 

próprio imigrante, desaparece no momento em que desaparece o trabalho 

que os cria a ambos (SAYAD, 2000, p. 55-6). 

 

 

Como apontamos anteriormente, a ―chegada‖ dos haitianos a Porto Velho ―coincide‖ 

com a escassez de trabalhadores na cidade, a ausência de um ―exército industrial de reserva‖. 

O trabalho é o que poderíamos caracterizar como dínamo da imigração haitiana para a 

Rondônia e, com as devidas proporções, a construção das duas usinas hidrelétricas no Rio 

Madeira. A análise de Sayad (2000) sobre a categoria imigrante e a sua relação com o 

trabalho indica que o paradoxo da imigração é o conflito entre a necessidade, o querer, o 

desejo por imigrantes por parte de uma sociedade recebedora e, por outra, o imigrante 

enquanto um outro indesejado, numa relação dicotômica, que tem o trabalho como seu elo de 

ligação. 
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Essa dicotomia é despolarizada pela relação com o trabalho e o trabalho é, a seu 

tempo, a condição necessária das existências para as condições que desejam o imigrante e de 

que a categoria imigrante só existe enquanto o trabalho existe. A reflexão que isso demanda é 

sobretudo a condição de homem. A condição de homem, também, está atrelada aqui à 

categoria imigrante, que se vê diante de uma realidade que lhe impõe condições para existir, 

para ser. 

 

5.3 – Do lazer 

 

Entendemos o lazer não apenas como o uso do tempo livre pelos haitianos, isso é 

somado à vivência de um conjunto de valores os quais os indivíduos gozam em companhia 

dos amigos e familiares. Tomamos essa concepção porque ela contrasta com a concepção 

geral que se tem do lazer, como por exemplo, o que foi estudado por José Guilherme Cantor 

Magnani (2000) entre moradores da periferia da cidade de São Paulo. Isso não invalida a 

noção de uso do tempo livre, mas complementa. 

 Em relação aos haitianos, a modalidade do lazer ocorre num contexto diferente do que 

foi estudado por Magnani (op. cit.), porque é o financeiro que está em questão. Evita-se gastar 

dada a remuneração salarial relativamente baixa – em média de R$ 1.200,00 a 1.500,00 por 

mês. Esses valores precisam cobrir despesas de aluguel, alimentação, vestimenta, higiene e, 

ainda, ser enviado para a família no Haiti e se inserem no sistema de prestações totais já 

referido (MAUSS, 2003). Em relação aos haitianos, o fato social total se manifesta por 

intermédio de um sistema amplo nesse processo migratório com suas regras de ajuda mútua 

na origem, no trajeto e no destino73. Ir a festas ou a cinemas, portanto, configura-se um gasto 

que desfalca a receita mensal e isso pode, com razão, interferir no envio de recursos aos 

familiares no Haiti. Como se pode ver, os momentos de lazer não podem ser considerados 

apenas por seu lado instrumental, passivo e individualizado – reposição de energias gastas no 

processo produtivo (MAGNANI, 2000, p. 33). 

 A opção que fizemos de não limitarmos o nosso entendimento do lazer apenas ao uso 

que as pessoas fazem de seu tempo fora do contexto de trabalho se deu por esbarrarmos, 

inicialmente, numa questão linguística, pois como sabemos, não existe em alguns outros 
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 Temos a impressão de um caráter duplo em relação aos recursos financeiros. Uma categoria nativa que os 

haitianos utilizam para sua autodescrição é dyaspora. Um dyaspora é, ao mesmo tempo, aquele que consome 

recursos e mobiliza algumas pessoas no processo migratório e é, também, aquele em quem se amplia as 

expectativas da família como fonte de recursos. Migrar, nesse sentido, não é, essencialmente, uma decisão 

individual, mas coletiva, é um projeto de família. 
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idiomas a palavra lazer como a compreendemos em português. Como aponta Luiz Octávio de 

Lima Camargo (1992) a respeito do ―espanhol, italiano e alemão‖ (p. 17). No caso dos 

haitianos, os momentos que fazem uso do tempo fora das atividades laborais formais, às 

vezes, envolvem trabalhos domésticos e, em outros, recorrem à prática de se encontrarem e 

trocarem experiências, vivenciarem alegrias, comemorarem um evento religioso, seja no 

âmbito familiar ou coletivo, como uma festa de aniversário em família. À exceção de uma 

atividade coletiva com brasileiros – jogo de futebol – em geral, os haitianos vivenciam suas 

atividades de lazer de modo endógeno. Dessa forma, o lazer constitui uma atividade social 

para os haitianos, pensando na perspectiva de Magnani que nos diz, 

 

 
Contrariamente a uma visão corrente, para a qual o lazer era uma questão de 

pouca relevância no cotidiano dos trabalhadores, o que se constatou por 

meio da observação de campo foi um amplo e variado leque de usos do 

tempo livre nos finais de semana dos bairros de periferia: circos, bailes, 

festas de batizado, aniversário e casamento, torneios de futebol de várzea, 

quermesses, comemorações e rituais religiosos, excursões de farofeiros, 

passeios etc. Eram, evidentemente, modalidades simples e tradicionais, que 

não tinham o brilho e a sofisticação das últimas novidades da indústria do 

lazer, nem apresentavam conotações políticas ou de classe explícitas, mas 

estavam profundamente vinculadas ao modo de vida e às tradições dessa 

população. Observando mais de perto as regras que presidem o uso do tempo 

livre por intermédio dessas formas de lazer, verificou-se que sua dinâmica ia 

muito além da mera necessidade de reposição das forças despendidas 

durante a jornada de trabalho: representava, antes, uma oportunidade, por 

meio de antigas e novas formas de entretenimento e encontro, de estabelecer, 

revigorar e exercitar aquelas regras de reconhecimento e lealdade que 

garantem uma rede básica de sociabilidade (MAGNANI, 2002, p. 20). 

 

 

 Os momentos de lazer dos haitianos que priorizamos nessa discussão são aqueles 

vivenciados em encontros com os amigos em suas casas, quando se reúnem para se visitarem, 

para conversarem, ou em algumas festas particulares, especialmente aniversários, com uma 

festividade regada à culinária ou bebidas preparadas com ingredientes semelhantes ao de sua 

terra natal, como frango frito – à maneira do que se conhece no Brasil como ―frango a 

passarinho‖ –, sobretudo as partes como asa, sobre asa, coxa e sobrecoxa. Complementam a 

alimentação arroz branco ―solto‖, feijão, que é amassado e peneirado para ser degustado em 

forma de caldo, salada ―tipo maionese‖, cujos ingredientes são batata, beterraba e cenoura. 

Ainda há a banana madura frita, em fatias, ou verdes e amassadas, também fritas, salgadas. As 

bebidas típicas em geral são doces, regadas à base de cachaça, creme de leite, canela, cravo e 

casca de limão raspada. Das nossas observações, o que mais chamou atenção foi o futebol. 
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Por trabalharem de segunda a sábado – à exceção dos evangélicos adventistas –, a equipe de 

futebol se reúne em campo apenas em dia de jogo, aos domingos à tarde. O jogo geralmente 

ocorre por volta das 16h:00min e a equipe é formada pelos amadores que, ao que temos 

assistido, com pouca familiaridade com a ―pelota‖, ou seja, a bola. A exceção é um jogador, 

conhecido como Mèt Nèg
74

, que se diz profissional e é o destaque do time. É um atacante e 

em todas as seis partidas que disputou marcou gols, entretanto o máximo que sua equipe 

conseguiu foi um empate de 2 x 2 com os brasileiros. 

Ao lado do trabalho, da habitação e da religião, consideramos que o futebol é um dos 

momentos de suma importância no processo de inserção social dos haitianos na cidade. É 

possível encontrá-los ao lado de um campo de futebol amador da cidade, localizado numa 

área com a maior concentração desses imigrantes, próxima à região central. Próximo dessa 

área fica a rodoviária da cidade. Das partidas de futebol realizadas, uma chamou-nos atenção, 

a qual ficou empatada até nos pênaltis. Não é nossa intenção proceder, aqui, expor a nossa 

―descrição densa‖ em detalhes, pois como propõe Clifford Geertz (2008), partindo de Gilbert 

Ryle, esta perspectiva é, em si, o momento da coleta de dados etnográficos, é a própria 

etnografia. Certamente, a descrição densa apresenta de forma mais vivaz o campo para o 

leitor e denota a perspicácia do etnógrafo. Consideramos, também, que na observação de 

campo estão, como indica Roberto Cardoso de Oliveira (1988), além da escrita, o ato de ver e 

ouvir. 

Na referida partida que terminou empatada até nos pênaltis, a relação entre haitianos e 

brasileiros foi marcada por um clima de amistosidade. Antes de iniciar a partida, cada equipe 

concentrou-se a seu modo. Os brasileiros vestiram o uniforme e foram para o campo, para o 

aquecimento, com exercícios físicos e com a bola. No campo de terra, sem gramado, todos se 

limitaram a exercitar de pé, sozinhos ou com um parceiro. Os haitianos, por seu turno, 

uniformizaram-se, conversaram e Mèt Nèg deu as instruções sobre marcação dos adversários, 

toque de bola, ataque. O silêncio era total, todos ouviam atentamente, alguns de cabeça baixa 

e outros o olhavam fixamente durante cerca de 5 minutos, um verdadeiro monólogo. Chamou-

nos atenção a presença de um brasileiro na equipe haitiana, que apesar de ouvir todo o 

discurso não entendia nada, parecia compreender apenas o sentido delas. Ao término das 

instruções um repórter o entrevista sobre a experiência, dizendo estar curioso por vê-lo ali 

para jogar na equipe haitiana e a sua resposta foi: 
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 Mèt é mestre e Nèg é negro. No entanto, nèg significa, também, pessoa. Nesse sentido, Mèt Nèg quer dizer, 

uma pessoa exímia no que faz, muito boa. Essa expressão, segundo alguns de nossos interlocutores, não é 

comum, ―pois Mèt Nèg é Deus‖. 
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Eu sou vizinho do meu irmão haitiano aqui e aí ele me convidou para 

participar desse evento, né, não esperava, mas aí eu aceitei com todo prazer, 

porque é um evento que é importante para a cidade de Porto Velho e 

importante pra eles, né, então é muito importante pra mim também, né e 

como eu sou um futebolista das antiga já, mais ou menos, aí eu vim 

participar e aceitei o convite dele com todo prazer. 

 

 

Nesse momento, o repórter o interrompe e pergunta se não houve algum tipo de 

brincadeira ou algo do gênero pelo fato de ser um não haitiano no time e ele responde ―não, 

não, a galera aceitou muito bem a participação do homem branco‖, sorrindo ao final. Antes 

dessa entrevista, o ―homem branco‖ parecia deslocado em meio a um grupo de cerca de 

quarenta haitianos cantando o hino nacional do país em uníssono, à sua exceção. O que 

chamamos de amistosidade entre os haitianos e os brasileiros é o fato das sete partidas que 

aconteceram até o presente, não houve brigas ou mesmo discussões ou insultos. 

O encontro das duas equipes tem denotado um momento de confraternização dessas 

pessoas. No caso específico da partida aqui contextualizada, um fato peculiar nesse sentido 

externou-se. No final do segundo tempo, quando estava 2x1 para os brasileiros, Mèt Nèg 

empatou o jogo e houve uma invasão do campo pela torcida, cerca de quinhentos haitianos, a 

pular, gritar, se abraçar, bater palmas e festejar, enquanto alguns dos jogadores da equipe 

brasileira riam. Em seguida, o juiz pediu a bola e finalizou a partida. Todo mundo havia 

entrado em campo e, cerca de cinco minutos depois, houve um ato inesperado. O juiz 

carregou a bola em direção a uma das áreas e determinou que haveria cobrança de pênaltis. E 

o espaço em volta da área do gol foram tomados pelos expectadores e a cobrança começou. 
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ICONOGRAFIA 1: Comemoração de um gol. Resultado do jogo Brasileiros 4 x 3 Haitianos. 

Foto: Geraldo C. Cotinguiba. Agosto de 2013. 

 

Os haitianos iniciaram marcando o primeiro, que foi empatado pelo adversário e, no 

segundo, a cobrança haitiana foi para fora e um brasileiro marcou o segundo 2x1, os haitianos 

não poderiam perder a próxima cobrança e, então, marcou, 2x2. Na terceira a equipe brasileira 

marcou, 3x2 e, em seguida, empate haitiano, 3x3. Os jogadores brasileiros sorriam em tom de 

brincadeira. Na última das cinco cobranças determinadas pelo árbitro, um haitiano marcou e 

assinalou 4x3 e, se o jogador brasileiro perdesse, a vitória estaria assegurada. Correu para a 

bola e chutou fraco, um pouco acima da meia altura, mais para o canto direito do goleiro, que 

pula em direção da bola, toca-a com a ponta dos dedos da mão direita. A bola é desviada e 

bate na trave, no mourão e, em seguida, no chão e o goleiro tenta pegá-la. Ainda toca na bola, 

que morre no fundo do gol e ele esmurra o chão. Quando todos esperavam a próxima 

cobrança, o juiz apitou e encerrou a partida. O improvável aconteceu, o jogo acabou empatado 

nos pênaltis em 4x4. 

Momentos como esse são parte da vivência de lazer dos haitianos na cidade de Porto 

Velho. O contexto em que se desenvolve tais atividades é marcadamente uma área 

circunscrita à espacialidade escolhida por esses sujeitos para viverem em sua maioria. Nesse 

espaço, é perceptível a presença de centenas de haitianos, ora andando pelas ruas, ora 

sentados ou de pé em uma calçada, ou numa esquina a conversar, frequentemente em grupos. 

A presença dos haitianos nesse espaço nos leva a pensar na formação de um ―pedaço‖, na 
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perspectiva de José Guilherme Cantor Magnani (2010), ou seja, uma área delimitada 

espacialmente onde os sujeitos transitam sem tensões, encontram os amigos, trocam 

informações e, ao mesmo tempo, é um lugar de circunspecção para estranhos. Dissemos que 

pensamos na formação de um ―pedaço‖, o que ainda não se caracteriza como tal de acordo 

com a reflexão teórica, devido ser um espaço compartilhado entre os haitianos e brasileiros. 

O compartilhamento do ―pedaço‖ não se faz sem conflitos totalmente, e esses conflitos 

surgem, em geral, nos espaços em que alugam os imóveis, em geral com os proprietários, que 

se irritam com o tom de voz dos haitianos que consideram alto, ―parece que tá brigando‖, 

disse um, certa vez. Às vezes os proprietários se negam a alugar o imóvel e aumentam o valor 

do aluguel, forçando-os, assim, a saírem do local.  A referida área da cidade onde vivem os 

haitianos – localizada em alguns bairros próximos à área central da cidade – é marcada pelo 

que se conhece localmente como ―estâncias‖, ou seja, vários quartos num mesmo imóvel – 

chamados apartamentos – ou quitinetes em um mesmo terreno, locados a preços que variam 

entre R$ 300,00 a R$ 500,00, além da conta de luz e uma contribuição para a conta de água. 

São divididos por dois, três e até mesmo por cinco pessoas. São verdadeiros cortiços, muitos 

mal construídos, sem ou com pouquíssima ventilação, às vezes com banheiro coletivo, 

cobertos com telhas de amianto. É possível imaginar o que acontece no interior de um lugar 

como esse, em uma cidade com uma média de temperatura climática por volta dos 30º o ano 

todo e com cerca de seis a sete meses chuvosos e é nesses momentos que tentamos, como 

recomenda Gilberto Velho (1978), tornar o familiar em estranho. 

A ocupação e a utilização de espaços demarcados geograficamente pelos membros do 

grupo apontam, com as devidas limitações, para o que Magnani (2000) classificou como 

―pedaço‖. Pedaço diz respeito a uma espacialidade em que membros de um determinado 

grupo trocam informações, como oportunidade de trabalho, discutem perspectivas de 

migração para outras cidades, aconselham-se, encontram os parentes e amigos, constroem 

alianças, usufruem da rede de sociabilidade do grupo, conflitam. Nesse sentido, quem é do 

―pedaço‖ transita de maneira tranquila, é identificável e identifica-se, conhece as regras, 

porém quem é de ―fora‖ passa por um processo relativamente tenso, pois é facilmente 

identificável como estranho e, por isso, quando em trânsito nesse contexto, age de maneira 

circunspecta, vive uma situação tensa. Em relação aos haitianos, em Porto Velho, ainda não 

podemos falar propriamente em um pedaço, mas em uma área geográfica relativamente ampla 

em que esses imigrantes se concentram. 

Ao transitarmos pelas ruas da região os vemos muitas vezes reunidos em grupos que 

variam de três a seis indivíduos, parados em uma esquina, próximos a um telefone público 
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(orelhão), telefonando, sentados ou de pé, a conversar, ao lado de suas bicicletas estacionadas. 

Outras vezes os vemos sentados em bancos de madeira em volta de um campo de futebol, ou 

em frente às casas que moram. 

Mesmo nesses espaços e com algumas adversidades, os haitianos vivenciam seu lazer 

à sua maneira, encontram-se, ligam os telefones celulares no modo toca música e ouvem o 

ritmo kompa, tradicional no Haiti e mesclam com algumas faixas de cantores brasileiros do 

―sertanejo universitário‖ ou algo do gênero. 

Em um evento realizado em maio de 2013, percebemos a importância de momentos de 

confraternização e diversão para o grupo. Referimo-nos ao dia 18, data da comemoração do 

dia da Bandeira, um acontecimento de suma importância histórica e que muito revela da 

haitianidade, ou seja, o que vimos pode ser descrito como sinônimo de orgulho. Em coro, 

cantaram durante cerca de cinco minutos o Hino Nacional haitianos com o braço direito 

dobrado em noventa graus e a mão junto ao peito. Era a rememoração dos fundadores da 

nação, do povo, a memória dos heróis revolucionários, o momento de externar o símbolo 

máximo de sua origem, a bandeira enquanto símbolo de orgulho e o que os identifica e os une 

pelo sentimento diversas vezes expresso e externado pela inscrição nesse objeto simbólico par 

excellence na forma da inscrição l‟union fait la force, ou seja, a união faz a força. 

Na festa da Bandeira, o serviço de Assistência Social de Estado ofertou a alimentação, 

um lanche composto por pão com salsichas picadas ao molho de tomate e para beber, 

refrigerantes. Porém, a sensação foi um manje Ayisien oferecido pela Associação Haitiana, 

uma comida haitiana, composta por arroz, feijão e frango frito, ricamente temperados e 

picante. Faltou para quem queria. Danças tradicionais foram realizadas ao som de kompa e 

encenação teatral sobre contos folclóricos tradicionais. A oportunidade de vivenciar um 

momento como esse nos proporcionou ouvir de um haitiano a seguinte frase, em português: 

―eu estou muito feliz, eu me sinto no Haiti, na minha terra‖. 
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ICONOGRAFIA 2: ―Dança‖. Festa da Bandeira Haitiana. Foto: Hosana Morais. 18 de maio de 

2013. 
 

 
ICONOGRAFIA 3: ―Entre lugares‖. Festa da Bandeira Haitiana. Foto: Hosana Morais. 18 de 

maio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A relação entre migração e trabalho tem sido uma constante nos últimos séculos, 

porém não podemos pensá-la apenas na ótica do fato sem relacionarmos os múltiplos aspectos 

que se inserem nessa problemática. Não podemos ignorar que o trabalho é o principal 

dinamizador desse processo. As pessoas migram, também, por fatores políticos, climáticos, 

estudos, questões de saúde, acompanhamento familiar e, ao fazerem isso, precisam de 

recursos para sobreviver e o trabalho é a fonte dos recursos para essa sobrevivência. Nessa 

dissertação dispensamos atenção ao trabalho por considerarmos que, conforme dados 

apresentados a partir de entrevistas, o desejo de muitos haitianos virem para o Brasil foi 

motivado pela expectativa de uma vida melhor por meio do trabalho, um contrato formal com 

a garantia de renda para viver no país e, também, enviar recursos para assegurar a 

sobrevivência da família. 

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. 

Em Porto Velho criou-se uma imagem positiva dos haitianos como pessoas ―altamente 

qualificadas‖ e ―falantes de vários idiomas‖, o que contribuiu para o processo de inserção 

social do grupo na cidade. Nesse intercurso, a SEAS, por meio de trabalhos de ―garimpagem‖ 

de postos de trabalho os favoreceu na interlocução com empresários locais. Por outro lado, à 

maneira que os haitianos passaram a fazer parte da paisagem social de Porto Velho e à medida 

que se veiculava informações sobre o grupo, os motivos dessa imigração – vistos como 

vítimas do terremoto que precisavam ser ajudados. Ao mesmo tempo em que essa ―ajuda‖ 

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

inclusive por meio da violência. 

O que se percebe é que o outro não é necessariamente pensado para ser revelado, o que 

se revela aqui é a identidade de um nós, a faceta cruel do etnocentrismo de pensar-se a si 

mesmo como o centro das atenções e o padrão referencial, enquanto o outro é relegado à 

condição de não-humano, alienígena, invasor e que coloca em risco a segurança e a 

estabilidade do nós e, portanto, pode ser tratado de maneira diferenciada. 
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Num contexto em que o Brasil ascende economicamente e se projeta como a sexta 

maior economia mundial, é inevitável que não se torne um local atrativo de pessoas de 

diferentes lugares do mundo para seu interior por diversos aspectos, dentre os quais na 

expectativa de trabalho, especialmente na contemporaneidade, quando a Europa e os Estados 

Unidos vivenciam um momento de crise econômica e impõem restrições aos imigrantes por 

meio de suas políticas de imigração, explicitamente aos que buscam trabalho. 

A imigração haitiana para o Brasil possibilita diferentes diálogos, como a política de 

imigração, a alteridade, a presença de tropas brasileiras no Haiti, as relações internacionais 

dentre outros. Nosso objetivo foi discutir a relação entre migração, trabalho e inserção social 

do grupo na cidade de Porto Velho. Emigrar não é uma novidade para o povo haitiano, porém 

para o Brasil é uma experiência nova e vimos que a escolha do país se deu motivada por 

diversos fatores, contrariando o discurso do governo brasileiro ao atribuir esse fenômeno ao 

terremoto de janeiro de 2010 e amplamente reproduzido pela mídia, com base na Resolução 

97 de 12 de janeiro de 2012. 

Consideramos, até o presente momento, à guisa de conclusão desse recorte que 

escolhemos para estudo, que a migração haitiana para o Brasil se iniciou motivada pelo 

imaginário dos haitianos do país como um lugar com amplas possibilidades de trabalho. Por 

meio de nossa pesquisa de campo em Porto Velho, constatamos que a tríade migração-

trabalho-inserção social apresenta contradições que precisam ser repensadas em escala 

quádrupla, por parte dos haitianos, do Estado brasileiro, do empresariado e das organizações 

sociais que lidam com esses grupos. 

Fica, portanto, a interrogação, se os haitianos se organizarão e seguirão o lema de sua 

bandeira nacional, L‟Union fait la force, isto é, a união faz a força, e conseguirão, dessa 

forma, se inserir socialmente em campos de trabalho. Do Estado brasileiro se questiona se sua 

atuação mudará na perspectiva do estabelecimento de uma política clara de diálogo, ouvindo 

suas reivindicações como grupo que tem voz própria e rompa, dessa maneira, com a 

concepção apenas da lei. Das organizações sociais, como igrejas ou comunidades envolvidas 

no processo de inserção social com os haitianos, percebemos que cada uma, à sua maneira, 

apresenta interesses diferentes e têm contribuído para a integração do grupo. À sociedade 

brasileira e, mais especificamente, que este estudo possa servir como subsídio para mais 

informação e conhecimento sobre o Haiti e parte de sua população que nos últimos anos 

escolheu o Brasil como lugar para trabalho e moradia. 

Não tivemos, em momento algum, a pretensão de pensar que esclarecemos a migração 

haitiana para o Brasil, pelo contrário, temos a convicção de que nosso esforço abre uma senda 
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por um caminho novo para as discussões sobre esse tema no país. Hoje os haitianos no Brasil 

somam mais de trinta mil e, pela dinâmica dessa migração, estimamos que esse número 

dobrará em um espaço de tempo de alguns anos. Assim, a tarefa de refletir sobre o fluxo 

migratório de haitianos para o Brasil se mostra um desafio triplo para que os respectivos 

agentes – a academia, o Estado e a sociedade – aceitem e pensem-no mais detidamente não 

como um fato, mas como uma realidade de múltiplas facetas. Em relação aos haitianos e, em 

certa medida, os brasileiros, essa realidade convida-nos a pensar sobre o passado para 

entender o presente e refletir o devir. Assim, percebemos que a história não se repete, ela 

chama-nos às claras e cobra a construção do presente e do devir. 

Consideramos que nosso trabalho – dadas as limitações – alcançou êxito em relação à 

sua proposta de apresentar e discutir a relação existente entre o processo de acumulação 

capitalista e movimentos migratórios, tendo como reflexão a imigração haitiana para o Brasil 

com um acontecimento pontual e que se insere nessa lógica. Por não apresentar uma 

homogeneidade, os desdobramentos do fluxo migratório de haitianos para o Brasil convidam-

nos para uma reflexão sobre as migrações. Não negamos que os sujeitos fazem escolhas em 

um processo migratório, mas essas escolhas estão condicionadas, em geral, a imperativos 

sociais que extrapolam a vontade dos indivíduos e suas ações, dessa forma, devem se adequar 

às condições imediatamente encontradas. Conforme as palavras de Karl Marx (1982b), 

escritas há quase dois séculos. 

 

 

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua 

livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas 

circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas. A tradição 

de todas as gerações mortas pesa sobre o cérebro dos vivos como um 

pesadelo (p. 417). 

 

 

As pessoas podem fazer escolhas, no entanto, elas estão circunscritas a um 

emaranhado de acontecimentos históricos e sociais que as suas vontades passam a atender, 

não necessariamente aos seus desejos, senão àquelas situações que a realidade lhes obriga a 

aceitar. As pessoas não migram por prazer, os fatos e a história provam que as migrações, 

muitas vezes, estão relacionadas a muitos interesses, não apenas dos migrantes, o de outros 

sujeitos. A acumulação capitalista e as migrações andam lado a lado na história e se faz 

presente na contemporaneidade. A pergunta de Abdel Malek Sayad (1998) está, certamente, 

mais em voga do que nunca, qual seja, ―o que é um imigrante‖? Estendemos a pergunta para o 

migrante e a migração interna. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Questionário utilizado na pesquisa 

Idade:________ 

Sexo: M ( ) F ( ) 

Estado Civil: Casado/a ( ) Solteiro/a ( ) Não Informou ( ) Outro ( ) 

Cidade de Origem: __________________________________________________ 

Cidade que estava antes de migrar: _____________________________________ 

Profissão ou atividade de trabalho no Haiti: 

__________________________________________________________________ 

Quanto gastou para chegar ao Brasil: ____________________________________ 

Por que migrou para o Brasil?: _________________________________________ 

Quando chegou ao Brasil: _____________________________________________ 

Que rota você utilizou para entrar no Brasil? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Você teve auxílio de alguém para vir para o Brasil? Sim ( ) Não ( ) De quem?: 

__________________________________________________________________ 

Escolaridade 

Ensino Fundamental Incompleto (  ) 

Ensino Fundamental Completo ( ) 

Ensino Médio Incompleto (  ) 

Ensino Médio Completo ( ) 

Ensino Superior Incompleto (  ) 

Ensino Superior Completo ( ) 

Não Estudou ( ) 

Não Informou ( ) 
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ANEXO 2: Resolução Normativa 97 – CNIg 

 

CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 97, DE 12 DE JANEIRO DE 2012 

 

Dispõe sobre a concessão do visto permanente previsto 

no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto  

de 1980, a nacionais do Haiti. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 

de agosto de1980 e organizado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das 

atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve: 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente previsto no art. 16 

da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, condicionado ao 

prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância que constará 

da Cédula de Identidade do Estrangeiro. 

Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta Resolução 

Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população 

haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. 

Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter especial e será 

concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do 

Brasil em Porto Príncipe. 

Parágrafo único. Poderão ser concedidos até 1.200 (mil e duzentos) vistos por ano, 

correspondendo a uma média de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das 

demais modalidades de vistos previstas nas disposições legais do País. 

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. 

Art. 4º Esta Resolução Normativa vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado. 

Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho Nacional de Imigração 



152 

 

ANEXO 3: Resolução Normativa 102 – CNIg 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 102, DE 26 DE ABRIL DE 2013.  

  

                                                                    Altera o art. 2º da Resolução Normativa nº 97,  

                                     de 12 de janeiro de 2012.  

  

  

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº 

6.815, de 19 de agosto de1980 e organizado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve:  

  

Art. 1º. O caput do art. 2º da Resolução Normativa nº. 97, de 12 de janeiro de 

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:  

  

"Art. 2º. O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter 

especial e será concedido pelo Ministério das Relações Exteriores.‖  

  

Art. 2º. Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Resolução Normativa nº. 

97, de 2012.  

  

Art. 3º. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

 

 

  

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA  

Presidente do Conselho Nacional de Imigração 
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ANEXO 4: 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: A imigração haitiana para a cidade de Porto Velho.  

Pesquisador responsável: Geraldo Castro Cotinguiba  

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Rondônia – Mestrado em História e 

Estudos Culturais  

Telefone para contato: 69-8108-4246 ou gcotinguiba@gmail.com  

Local da coleta de dados: Município de Porto Velho, Rondônia.  

 

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: O projeto tem como objetivo estudar a migração haitiana para Porto Velho 

e analisar seus desdobramentos a partir de uma etnografia em diferentes aspectos, como 

trabalho, identidade, religiosidade, gênero, direitos humanos, inserção social. Dessa forma, 

entender os reais motivos dessa migração e refletir sobre o processo de entrada dessas pessoas 

no destino constitui o nosso principal objetivo. 

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento de um 

questionário ou perguntas verbais, que deverão ser informadas pelos pesquisadores. No primeiro 

momento, pedimos sua autorização apenas para observação e registro.  

Benefícios. Esta 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 

mailto:gcotinguiba@gmail.com
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ANEXO 5: 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: Migrasyon an nan Ayisyen nan lavil la nan Porto Velho.  

Chèchè yo ki responsab yo: Geraldo Castro Cotinguiba.  

Enstitisyon / Depatman: Inivèsite Federal de Gouvenman nan Rondonia - Depatman Mèt nan 

Istwa ak Syans Kiltirèl.  

Kontakte nimewo telefòn: 69-8108-4246.  

Kote koleksyon enfòmasyon yo: Vil la Porto Velho, Rondonia.  

 

Chè Seyè a (Madanm a):  

Nou envite yo pou yo reponn kesyon yo nan sa a kesyonè pou konplètman volontè. 

Anvan dakò yo 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: Pwojè a gen pou objaktif pou etidye migrasyon an ayisyen yo Porto Velho epi 

analize ak devlopman li yo soti nan yon ètnografi nan aspè diferan, tankou travay, idantite, 

relijyon, sèks, dwa moun, sosyal enklizyon. Se konsa, yo konprann rezon ki fè yo reyèl pou 

migrasyon ak reflechi sou pwosesis la nan antre nan moun sa yo nan destinasyon an se objektif 

prensipal nou.  

Pwosedi. Pwosedi. Patisipasyon w nan rechèch sa a gen ladan sèlman nan ranpli kesyonè sa a, 

epi si sa nesesè ta dwe realizasyon an nan kesyon dwe enfòme pa chèchè yo. Nan pwemye, nou 

mande w pèmisyon sèlman gade.  

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.  

Konprann epi mwen dakò ak sa ki te eksplike pi wo a, mwen_____________________ 

_________________________________________, 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 

 


