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RESUMO 

 

 

O fluxo migratório de haitianos para o Brasil teve início após o terremoto que destruiu Porto 

Príncipe, capital do Haiti, e arredores em 2010. Em pouco tempo a cidade de São Paulo 

passou a figurar como destino de parte considerável dos imigrantes que entravam no Brasil 

através das fronteiras amazônicas. A Missão Paz, entidade mantida pelos missionários 

scalabrinianos na região central de São Paulo, passou a abrigar os imigrantes desde então. O 

entorno desta tornou-se um local de referência para os haitianos em São Paulo. Nesta região 

vivem muitos imigrantes e trabalham outros tantos, sendo possível notar o surgimento de 

comércios co-étnicos empreendidos por imigrantes haitianos. O alto custo de vida leva parte 

dos imigrantes a buscar locais alternativos à região central de São Paulo, como bairros 

afastados e cidades da região metropolitana, como Santo André, município onde a presente 

pesquisa foi desenvolvida. Além do custo do aluguel mais baixo, fatores como facilidade de 

locação dos imóveis e meios de locomoção, são levados em consideração pelos imigrantes, 

sendo possível observar que as comunidades estão se formando em regiões próximas às 

estações de trens. Na região do Grande ABC a comunidade haitiana mais representativa 

localiza-se no Núcleo Ciganos, próximo à estação Utinga da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos. O trabalho de campo realizado nesta comunidade nos levou à percepção de 

fenômenos comuns a diversos fluxos migratórios, bem como a apreensão de signos 

particulares dos haitianos evangélicos, grupo o qual nos inserimos. As redes de contato entre 

os haitianos estão em constante expansão, consolidando rotas migratórias diversas. Já é 

possível observar imigrantes que partem do Haiti diretamente para Santo André, o que não 

existia há até pouco tempo atrás. Reve de Brezil, em crioulo haitiano, alude ao “Sonho 

Brasileiro” dos haitianos; sonho este repleto de fantasias que se desfazem com a realidade 

cotidiana dos imigrantes que aqui chegam.  

 

 

Palavras chave: Imigração haitiana, redes migratórias, fluxo migratório, Santo André, Brasil. 

  



RESUMEN 

 

El flujo migratorio de haitianos a Brasil comenzó después del terremoto que destruyó Puerto 

Príncipe, capital de Haití, y sus alrededores en 2010. Rápidamente la ciudad de São Paulo 

comenzó a figurar como destino de gran parte de los inmigrantes que entraron a Brasil a traes 

de las fronteras amazónicas. La Missão Paz, entidad mantenida por los Misioneros 

Scalabrinianos ubicada en el centro de São Paulo ha acogido a los inmigrantes desde 

entonces. Los alrededores de ésta área se ha tornado un lugar de referencia para los Haitianos 

en San Pablo. En la región viven muchos inmigrantes y otros cuantos trabajan, siendo posible 

notar el surgimiento de comercios co-étnicos emprendidos por los inmigrantes haitianos. El 

alto costo de vida lleva a los inmigrantes a buscar alternativas a la región central de São 

Paulo, como barrios alejados y municipios de la región metropolitana, como Santo André, 

municipio donde se llevó a cabo esta investigación. Además del costo de vida más bajo, 

factores como facilidad para alquilar un inmueble y medios de transporte son considerados 

por los inmigrantes, siendo posible observar que las comunidades se están estableciendo en 

regiones cercanas a las estaciones de tren. En la región del grande ABC la comunidad 

Haitiana más representativa se localiza en el Núcleo Ciganos, próximo a la estación Utinga de 

la Compañía Paulista de Trens Metropolitanos. El trabajo de campo realizado en esta 

comunidad nos llevó a la percepción de fenómenos comunes a diversos flujos migratorios, así 

como la acogida de signos particulares de los Haitianos evangélicos, grupo en el cual 

actuamos. Las redes de contacto entre los haitianos están en constante expansión, 

consolidando diversas rutas migratorias. Ya es posible observar inmigrantes que parten desde 

Haití directamente a Santo André, lo que no se veía hasta unos años atrás. Reve de Brezil, en 

Criollo haitiano, alude al “Sueño Brasilero “de los haitianos; un sueño lleno de fantasías que 

se rompen con la realidad de los inmigrantes que llegan aquí. 

 

Palabras clave: inmigración haitiana, redes de migrantes, flujo migratorio, Santo André, 

Brasil.  



ABSTRACT 

 

 

The migration of haitians to Brazil began after the earthquake that destroyed Port Prince, 

capital of Haiti, and surrounding areas in 2010. In a short time the city of São Paulo has been 

integrated as destination of large part of immigrants who entered in Brazil through the 

amazon borders. The Missão Paz, supported by the scalabrini missionaries in downtown São 

Paulo, has housed the immigrants since then. The surroundings of this have become a 

reference site for haitians. In this region many immigrants live and some of them work, it is 

possible to note the emergence of co-ethnics trades undertaken by haitian immigrants. The 

high cost of living leads the immigrants to seek alternative sites regarding to São Paulo 

downtown, as outer boroughs and cities of the metropolitan area, such as Santo André, the 

county where this research was conducted. Besides cheap rent, factors such as ease for rental 

property and means of transportation are taken into consideration by immigrants; it is possible 

to observe that communities are forming in regions close to train stations. In the Grande ABC 

region, the most representative haitian community are located at the Núcleo Ciganos, near 

Utinga station from the metropolitan train company. The fieldwork in this community led us 

to the perception of common phenomena to various migration flows, as well as the seizure of 

particular signs of evangelical haitians, group which we immersed ourselves. Contact 

networks among haitians are constantly expanding, consolidating several migratory routes. It 

is possible to observe immigrants who depart from Haiti directly to Santo André, which did 

not exist in a very short time ago. Reve de Brezil in Haitian Creole, alludes to the "Brazilian 

Dream" of Haitians; this dream full of fantasies which break with the daily reality of the 

immigrants who arrive here. 

 

 

Keywords: Haitian immigration, migratory networks, migratory flow, Santo André, Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

 

La migration des haïtiens au Brésil a commencé après le tremblement de terre qui a détruit 

Port-au-Prince, capitale d’Haïti et certaines villes proches en 2010. Puis la ville de São Paulo 

est devenu la cible d'un grand nombre d'immigrants qui sont entrés dans le pays par le biais 

frontières amazoniennes. L'organisation Missão Paz, dirigée par les missionnaires 

scalabriniens dans le centre de São Paulo, a été la maison des immigrants depuis leur arrivée. 

Les alentours de ce site sont devenus un point de référence pour les haïtiens à São Paulo; 

Dans cette région, de nombreux immigrants habitent et travaillent,  tant d'autres, il est 

possible de noter l'émergence des commerces co-ethnique entrepris par les immigrants 

haïtiens. Le coût élevé de la vie rend  un parti des immigrés à chercher des sites alternatifs à la 

région centrale de São Paulo, par exemple, des quartiers lointains et d'autres villes de la 

région métropolitaine, telles que Santo André est l'un d'entre eux et où cette recherche a été 

menée. Cette ville possède de nombreux avantages comme le prix de la location, la facilité 

d'accès à la propriété et le moyen de transport, ce qui conduit à les communautés à se former 

dans les régions proches des gares. Dans la région du Grande ABC, où la ville de Santo André 

est situé, est le Núcleo Ciganos, où se trouve la plus grande concentration d'haïtiens et Il est 

situé près de la gare Utinga de la compagnie des trains métropolitaine. Le travail sur le terrain 

est réalisé dans cette communauté nous a conduit à percevoir des phénomènes communs à 

divers flux migratoires, ainsi que de comprendre les caractéristiques particulières du groupe 

évangélique haïtienne dans lequel nous nous insérons. Réseaux de contact parmi les haïtiens 

sont en constante expansion, la consolidation de plusieurs routes migratoires. Il est possible 

d'observer les immigrants qui arrivent en venant d'Haïti, directement à Santo André, qui n'était 

pas exister dans un temps précédent. Reve de Brezil en créole haïtien, fait allusion à "Rêver de 

Brésil" de les Haïtiens; ce rêve plein de fantasmes qui rompent avec la réalité quotidienne des 

immigrants qui arrivent ici. 

 

 

Mots-clés: Immigration haïtienne, les réseaux des migrants, les flux migratoires, Santo André, 

Brésil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REZIME 

 

 

Migrasyon  ayisyen nan Brezil te kòmanse aprè tranbleman tè ki te detwi Pòtoprens, kapital 

peyi Ayiti, ak kèk vil pròch nan ane 2010. Nan yon moman, vil São Paulo vin tounen pwen 

destinasyon yon gran nonb imigran ki te antre nan peyi a atravè fwontyè amazonyen yo. 

Òganizasyon Missão Paz, ki dirije pa misyonè skalabrinyen yo nan sant São Paulo, se yo ki te 

bay imigran yo kote pou yo rete depi lè yo te fèk rive. Sit kote òganizasyon an ye a vin tounen 

yon pwen referans pou ayisyen yo nan São Paulo; Nan zòn sa a, se la anpil imigran ap viv epi 

ap travay, anplis, ou ka konstate aparisyon komès co-ethnic biznis eskize pa imigran ayisyen 

yo. Vi chè a, fè yon pati nan imigran yo chache sit altènatif nan sant São Paulo, pa egzanp, 

katye ki byen lwen ak lòt vil nan zòn metwopolitèn nan, tankou, Santo André se youn nan yo 

e ki se kote rechèch sa a fèt. Vil sa a gen anpil avantaj tankou pri pou lwe kay la ba, ou gen 

posiblite pou ou pale ak mèt kay la e mwayen transpò a ki tou pre yo. Se rezon sa ki fè 

kominote yo fòme nan zòn tou prè estasyon tren yo. Nan zòn Grande ABC, kote vil Santo 

André a sitiye a, se Núcleo Ciganos kote ou jwenn pi gwo troup ayisyen an e li sitiye tou prè 

estasyon Utinga a, konpayi tren metwopoliten an. Rechèch nou fè sou teren an reyalize nan 

kominote sa a, li mennen nou a wè fenomèn komen ki egziste nan plizyè sikilasyon migatwa, 

ni konprann karakteristik patikilyè gwoup evanjelik ayisyen yo ke nou te patisipe tou. Rezo 

kontak ant ayisyen yo toujou ap agrandi, konsolidasyon de plizyè rout migratwa. Li posib pou 

obsève imigran yo kap rive soti ayiti pou rive dirèkman Santo André, ki pat egziste nan yon 

tan anvan. Reve de Brezil, fè alizyon ak ayisyen yo ki ap reve pou vin Brezil; rèv sa plen ak 

sipriz, kote li tèmine ak reyalite sa imigran yo ki ap viv isit la te panse, lè yo te Ayiti. 

 

 

Mo klé yo: Imigrasyon ayisyèn, rezo migran, sikilasyon migatwa, Santo André, Brezil.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ato de migrar é tão antigo e presente na história humana quanto ela própria, o que 

pode ser comprovado através de estudos arqueológicos e registros religiosos milenares como 

a Torá, a Bíblia e o Alcorão. Segundo Oliveira (2010) é a partir do pacto de Paz de 

Westphalia (1648 – 1659) que as fronteiras nacionais como conhecemos hoje foram 

estabelecidas, demarcando territórios cuja entrada e saída de pessoas e objetos tornaram-se 

reguladas pelo governo constituído.   

A estruturação do Estado-Nação com suas fronteiras legitimadas não puseram fim às 

migrações, que continuaram a ocorrer e inclusive fizeram parte de políticas elaboradas por 

muitos países como forma de povoamento de áreas remotas (para a proteção dos limites 

geográficos), mão de obra em setores pré-determinados, e alívio de pressões demográficas 

(SEYFERTH, 2007). 

No entanto, a partir dos anos 70 do século XX as migrações, sobretudo internacionais 

passaram a ser tidas como um problema à ordem vigente nos destinos receptores. A crise do 

petróleo de 1973 foi uma das principais causas do desajuste econômico mundial que 

impulsionou - em algumas partes e intensificou em outras - as migrações de cidadãos dos 

países pobres para os países mais ricos
1
 (OLIVEIRA, 2010). 

Harvey (1992) faz uma análise histórica das transformações político-econômicas 

pelas quais passou o capitalismo na segunda metade do século XX, situando-nos em relação 

aos processos globais que desestruturaram ou reestruturaram as formas de vida e trabalho, 

fomentando diversos fenômenos sociais, como a migração laboral, por exemplo. Sassen 

(1998) enfoca diretamente as migrações no contexto do capitalismo, lançando luz sobre o 

papel da mão de obra imigrante na nova lógica capitalista transnacional. 

Os imigrantes provenientes dos países chamados subdesenvolvidos
2
 começaram a ser 

culpabilizados, pelos mais diversos problemas nos países receptores, principalmente os 

econômicos. Com isso, os governos passaram a selecionar com mais ênfase perfis de 

imigrantes/trabalhadores aceitáveis, destinando-os a ocupações que não “prejudicassem” os 

                                                           
1
 Pobreza e riqueza está neste texto fazendo alusão a países com alto e baixo acúmulo de capital financeiro.  

 
2
 Tomando por base a Teoria da Dependência, que será explorada no capítulo 1, o subdesenvolvimento seria uma 

posição necessária ao funcionamento do sistema capitalista mundial. Desta maneira, para que existam países 

desenvolvidos, são necessários os subdesenvolvidos. Os países que primeiro se lançaram à industrialização 

disseminaram este sistema pelo mundo, tornando os países de industrialização tardia dependentes de si à medida 

que fornecem insumos para suas indústrias e compram seus produtos manufaturados.  
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cidadãos nativos (SASSEN, 1998). Assiste-se, então os países desenvolvidos preconizarem a 

livre circulação de mercadorias, enquanto restringem a circulação de pessoas.  

Tal contexto justifica o volume crescente de estudos acerca das migrações, processo 

social multifacetado que tem influenciado tão fortemente as tomadas de decisões políticas na 

contemporaneidade. Como lembra Sayad (1998) a migração é um fato social total, que 

envolve a sociedade como um todo, tanto na origem como no destino, permitindo o 

cruzamento de diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais para seu estudo, como por 

exemplo: história, geografia, demografia, economia, direito, sociologia, psicologia, 

antropologia, linguística e ciência política. 

Com a dificuldade de entrada e permanência nos territórios dos países mais ricos, 

muitos imigrantes têm se dirigido a países emergentes, como por exemplo, os paraguaios
3
, 

bolivianos
4
, peruanos

5
 e haitianos

6
 que têm se estabelecido no Brasil. Cada um dos grupos 

                                                           
3
 Em seu número 74, a Revista Travessia organizou um Dossiê sobre a imigração paraguaia no Brasil. A mesma 

está disponível para download no endereço: <http://www.academia.edu/11729560/Revista_Travessia_no_74_-

_Dossi%C3%AA_Paraguaios_-_Carlos_Freire_da_Silva_e_Tiago_Rangel_C%C3%B4rtes>. Neste dossiê os 

autores dão um panorama histórico do fluxo migratório entre o Brasil e o Paraguai, apontando as dinâmicas 

envolvidas em cada período. É possível perceber que o perfil dos imigrantes mudou de acordo com o tempo, 

inclusive as regiões de origem e destino, sendo que os pesquisadores Carlos Freire da Silva e Tiago Rangel 

Cortês fizeram um interessante - e revelador - trabalho de campo em Caaguazú, região de origem de boa parte 

dos imigrantes paraguaios que se estabelecem na cidade de São Paulo atualmente.  

 
4
 O pesquisador Sidney Silva dedicou seu mestrado e doutorado ao estudo da migração boliviana no Brasil, mais 

especificamente aos que se dirigiram à cidade de São Paulo. O título de sua dissertação de mestrado é: 

“Costurando Sonhos Etnografia de um grupo de imigrantes bolivianos que trabalha no ramo da costura em São 

Paulo” (SILVA, 1995) e a tese de doutorado: “Festejando a virgem mãe-terra numa pátria estrangeira: devoções 

marianas num contexto de permanências e mudanças culturais entre os imigrantes bolivianos em São Paulo” 

(SILVA, 2002), ambas disponíveis no banco de teses e dissertações da Universidade de São Paulo - USP. Seus 

estudos renderam-lhe o livro “Virgem / Mãe / Terra - Festas e Tradições Bolivianas na Metrópole” (SILVA, 

2003).   

 
5
 Délia Dutra dedicou-se ao estudo da migração de mulheres peruanas inseridas no mercado do trabalho 

doméstico na cidade de Brasília. Sua tese de doutorado defendida na Universidade de Brasília - UnB intitulada: 

“Mulheres migrantes peruanas em Brasília. O trabalho doméstico e a produção do espaço na cidade” (DUTRA, 

2012), rendeu-lhe a publicação do livro: “Migração internacional e trabalho doméstico. Mulheres peruanas em 

Brasília” (DUTRA, 2013). A autora trata do projeto migratório das mulheres, da região de origem das mesmas, 

do histórico de migração interna no Peru e do projeto migratório para Brasília. 

 
6
 Por ser um fluxo migratório recente e sem precedentes na história do Brasil, os estudos acerca desta migração 

são ainda escassos. Um dos primeiros estudos que temos conhecimento é o da haitiana Jenny Télémaque, que 

analisou o discurso da mídia brasileira no tocante à migração haitiana para o Brasil (TÉLÉMAQUE, 2012). 

Diversos artigos foram publicados tratando de aspectos gerais da imigração, sob várias perspectivas, dentre eles 

destacamos: “A migração de haitianos para o Brasil” (ALESSI, 2013); “Brazil, a new Eldorado for 

Immigrants?:The Case of Haitians and the Brazilian Immigration Policy” (SILVA, 2013). Em 2014 foi 

defendida na Universidade Federal de Rondônia - UNIR, a dissertação de mestrado intitulada: “Imigração 

haitiana para o Brasil – a relação entre trabalho e processos migratórios” (COTINGUIBA, 2014). Não podemos 

deixar de citar o projeto: “Estudos sobre a Migração Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral”, fruto da parceria 

entre a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC – MG, com instituições de ensino e pesquisa do 

Haiti, Equador, Peru e Bolívia. A iniciativa rendeu um rico material referente a todo o percurso migratório dos 

haitianos até o Brasil (FERNANDES, 2014). Dentre os estudos que estão sendo desenvolvidos atualmente 

tratando desta temática, destacamos o de Letícia Mamed, docente da Universidade Federal do Acre - UFAC e 
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citados possui uma história singular de migração, com início em períodos distintos, bem como 

diferentes motivações e intensidades.  

No caso específico dos haitianos, o fluxo inicial deu-se em fevereiro de 2010, com 

entradas através da cidade amazonense de Tabatinga. Logo novas rotas de entrada foram 

descobertas através das cidades acreanas de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. No 

entanto, a vida nas pequenas cidades fronteiriças representa uma situação transitória para a 

grande maioria dos haitianos, uma vez que estas não possuem ofertas de emprego suficientes 

e satisfatórias para os imigrantes. 

O projeto migratório dos primeiros haitianos que chegaram ao Brasil em 2010 

contava como destino final a cidade de Manaus, capital e maior cidade do Amazonas, estado 

por onde entraram os primeiros imigrantes. Aos poucos, a partir de novas rotas criadas pelos 

coiotes
7
, bem como a partir do estabelecimento de redes de contato por parte dos imigrantes e 

o intermédio das instituições de acolhida no tocante a colocação profissional, novos destinos 

passaram a ser contemplados. 

Algumas empresas provenientes do Centro-Sul começaram a buscar mão de obra 

haitiana nas instituições de acolhida na Amazônia, a grande maioria oferecia postos de 

trabalho de baixa qualificação e subsidiavam o transporte dos imigrantes até as cidades onde 

os mesmos passariam a morar e trabalhar.  

Entretanto, desde 2014, com a diminuição da procura da mão de obra por parte 

destas empresas, o governo acreano, empenhado em “dar vazão” à passagem dos haitianos 

pelo estado, tem subsidiado o transporte dos haitianos para o sudeste e sul do país. O governo 

daquele estado afirma que o Acre é apenas um território de passagem para os haitianos, o que 

ocorreria pelo fato de estar localizado em uma zona fronteiriça por onde a entrada no Brasil se 

faz possível.  

Para os imigrantes o Acre é provisório por não ofertar condições de emprego 

satisfatórias. Para o Acre a estadia dos imigrantes deve ser provisória por não terem condições 

                                                                                                                                                                          
doutoranda em sociologia pela Universidade de Campinas - UNICAMP, que têm acompanhado a mobilidade dos 

imigrantes haitianos dos acampamentos do Acre às indústrias frigoríficas do sul do Brasil. Dentre as publicações 

resultantes de sua pesquisa destaca-se o artigo “Movimento Internacional de Trabalhadores Haitianos: Da 

passagem pela Amazônia ao Trabalho no Centro-Sul do Brasil” (MAMED e LIMA, 2014). 

 
7
 Coiote é um mamífero carnívoro originário da América, muito semelhante ao lobo e ao chacal. No México foi 

cunhado o termo “coyotear” para fazer alusão ao intermédio de relações onde seja possível tirar algum proveito 

econômico. A relação é supostamente baseada no espírito oportunista do coiote (animal), que pela baixa robustez 

vale-se da astúcia para aprisionar suas vítimas. Pela alta frequência com que a “coiotagem” foi empregada na 

travessia de imigrantes clandestinos do México para os Estados Unidos, o aliciador/agenciador/atravessador de 

imigrantes indocumentados ficou conhecido como coyote, sendo que, o termo passou a caracterizar o sujeito que 

presta estes serviços (ilegais) em diversas partes do mundo (EL INFORMADOR). No Brasil o termo foi 

aportuguesado para “coiote”. 
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de arcar com os custos sociais desta imigração “não planejada” para seu território. O governo 

acreano denuncia o governo federal de se ausentar das responsabilidades referentes à gestão 

do fluxo migratório haitiano para o Brasil, onerando desta forma este estado da federação.  

É importante salientar que a imigração haitiana para o Brasil é diplomaticamente 

aceita e foi criado um visto especial para os cidadãos haitianos que desejam imigrar e se 

estabelecer no país, a incoerência está no despreparo para a recepção dos imigrantes, o que 

engloba acolhida e políticas de inserção econômico-social.  

Atualmente, alguns imigrantes já contam com o apoio de amigos e familiares para se 

estabelecerem no Brasil, indo diretamente para a casa dos mesmos. A partir daí, a perspectiva 

das redes sociais ganha protagonismo. Os imigrantes atuam ativamente entre as estruturas, 

não sendo puramente econômico-estruturais as motivações para partir ou ficar. Isso fica claro 

quando se assiste a continuidade de fluxos migratórios para países desenvolvidos, mesmo 

quando enfrentam crises financeiras e/ou os países de origem melhorias em seus índices 

econômicos (TRUZZI, 2008). 

A presente pesquisa abordará a temática das migrações a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar dentro das ciências humanas e sociais, identificando zonas de convergência 

que auxiliem na compreensão de nosso objeto empírico: os imigrantes haitianos no município 

de Santo André, estado de São Paulo, Brasil. 

O problema da pesquisa é compreender os fatores que têm levado um número 

crescente de imigrantes haitianos a se estabelecerem no município de Santo André.  Núcleo 

Ciganos, Favela dos Ciganos ou Favela do Cigano são as várias denominações pelas quais é 

conhecido o local onde vivem os imigrantes haitianos que contribuíram com a presente 

pesquisa
8
. 

Temos a hipótese de a atratividade do local estar na proximidade do mesmo com a 

estação ferroviária de Utinga, bem como nos valores dos aluguéis, muito inferiores aos 

cobrados na região central de São Paulo, local de moradia inicial de boa parte dos que se 

dirigiram para esta Região Metropolitana. 

Para o estudo de nosso problema de pesquisa, estabelecemos como objetivo 

primordial a investigação dos processos de adaptação sociocultural dos imigrantes haitianos 

no Núcleo Ciganos. Os objetivos secundários abrangerão questões macrossociais que darão 

suporte às questões ligadas ao contexto micro, por entendermos que os processos se 

entrelaçam e fazem parte da construção do ser individual como agente social.  

                                                           
8
 Utilizaremos a denominação Núcleo Ciganos, uma vez que é o nome que a Associação de Moradores utiliza 

para o local.  
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Sendo assim, os objetivos secundários são: 1. Contextualizar as relações entre o 

Brasil e o Haiti; 2. Contextualizar a imigração haitiana para o Brasil; 3. Traçar um perfil do 

imigrante haitiano no Brasil a partir de estudos já existentes; 4. Contextualizar o município de 

Santo André no Brasil e o Núcleo Ciganos em Santo André; 5. Investigar as redes de contato 

existentes entre os imigrantes haitianos estabelecidos no Núcleo e os candidatos à (i)migração 

para este lugar (etnografia); 6. Apresentação das histórias orais referentes às trajetórias 

migratórias dos haitianos estabelecidos no Núcleo Ciganos.  

Tomamos como de extrema importância “dar voz” aos imigrantes e analisar como 

eles concebem seu projeto migratório e como avaliam a “estada” em Santo André.  Buscar-se-

á compreender, analisar e interpretar as ações socialmente situadas destes migrantes e as suas 

implicações sociais através de estudo etnográfico e entrevistas valorizando a perspectiva da 

história oral. 

 As ações sociais individuais, quando entrelaçadas, desencadeiam efeitos sociais 

caros ao estudo sociológico simplesmente por se constituírem como “problema” social. 

Problema não no sentido de obstáculo, mas sim como desafio de uma temática que demanda 

ser pesquisada (DUTRA, 2013).  

Buscaremos assim dar “cara” e “voz” a estes atores sociais, atualmente estabelecidos 

em Santo André, traçando considerações a respeito das expectativas em torno da migração, e 

do por quê Santo André ter sido incluída no projeto migratório destes sujeitos. A importância 

deste estudo está em conhecer a realidade - ainda que parcial, pois nosso estudo possui seus 

recortes e delimitações - destes imigrantes que nos rodeiam, a fim de que melhorias sejam 

logradas em todos os níveis relacionados à adaptação destes que buscam atualmente viver em 

nosso país. 

Será apresentado um debate acerca dos elementos constitutivos do saber construído 

sobre migração nas Ciências Sociais, identificando correntes interpretativas tomadas como 

importantes para os estudos das migrações e embasamento teórico da pesquisa. O trabalho de 

campo foi executado através do uso da metodologia de história oral por meio de histórias de 

vida. O aprofundamento na técnica da história oral deu-se a partir do estudo da obra de 

(MEIHY e HOLANDA, 2013).  

O uso da história oral no estudo das migrações vai além da técnica de levantamento 

de dados, assumindo uma posição epistemológica e ideológica por parte do pesquisador. A 

história oral é parte da história dos excluídos, \minorias, imigrantes e delinquentes, situando-

se em um diálogo entre a história oficial e a história ‘vista de baixo’ e questionando os 
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paradigmas epistemológicos da objetividade, propondo desta maneira uma ciência engajada 

(MENEZES e SILVA, 2007). 

O recorte espacial foi de início o bairro do Glicério, distrito da Liberdade, região 

central da cidade de São Paulo. A escolha deu-se pelo fato de lá encontrar-se parte 

considerável dos imigrantes haitianos que vivem na capital paulistana. O fator de atração dos 

haitianos para este bairro é a Missão Paz, instituição mantida pela igreja católica, que acolhe 

os imigrantes, e os encaminha para postos de trabalho. 

Neste bairro foi possível contatar alguns imigrantes que viviam na Casa do Migrante, 

nas dependências da Igreja de Nossa Senhora da Paz. Com o desenvolvimento da pesquisa de 

campo, estabeleceu-se contato com dois haitianos na Universidade federal do ABC - UFABC, 

um estudante e uma funcionária terceirizada. A funcionária, que posteriormente foi uma de 

nossas entrevistadas, nos apresentou o Núcleo Ciganos, no município de Santo André, onde 

formava-se uma crescente comunidade de imigrantes haitianos. Esta comunidade passou 

então a ser o foco de nossa pesquisa de campo. 

Fizemos um trabalho etnográfico de cerca de três meses na referida comunidade, 

para, a partir de então, selecionar àqueles os quais nos aprofundaríamos em suas trajetórias 

migratórias segundo a perspectiva da história oral. Optamos por preservar a identidade de 

todos os nossos informantes, seja nosso amigo da universidade, seja o pastor da igreja, sejam 

os imigrantes contatados na Missão Paz e os de Santo André. Desta maneira demos nomes 

fictícios a todos os quais foram citados. 

Contextualizamos criticamente a história do Haiti no primeiro capítulo a partir da 

orientação dialética Marxista de Ruy Mauro Marini. Com esta contextualização intentamos 

demonstrar que a chegada dos haitianos no Brasil é resultado de uma série de fatores 

anteriores enfrentados pelo país, o que é essencial para desmistificar o terremoto de janeiro de 

2010, como único fator desencadeador da busca dos haitianos pelo Brasil.  

Cremos que a consolidação desta afirmativa é perniciosa por obscurecer a 

compreensão de uma série de relações de dominação mantidas em associação às potências e 

organizações internacionais no Haiti, que são as principais responsáveis pela situação de 

pobreza extrema enfrentada pelo país, deixando como única opção de sobrevivência a muitos, 

a emigração. 

No segundo capítulo fizemos apontamentos relativos às migrações internacionais. De 

como os fluxos se inverteram na história e de como a gestão das migrações passaram por 

alterações de acordo aos interesses das potências capitalistas. Foi realizada uma 

contextualização do Grande ABC e de como os fluxos migratórios foram e continuam sendo 
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parte da dinâmica de construção e reconstrução do ambiente territorial, cultural e econômico 

da região. 

No terceiro capítulo abordamos o percurso de nosso trabalho de campo, apontando as 

decisões tomadas a partir dos cenários que se apresentaram. A partir da aproximação com os 

imigrantes possibilitada através da etnografia, decidimos nos aprofundar na história de seis 

imigrantes através da metodologia da história oral. A síntese do perfil de cada imigrante 

entrevistado foi apresentada neste capítulo, bem como as reflexões a partir do campo 

etnográfico e uma atualização referente a realidade dos imigrantes até o fechamento da escrita 

(julho de 2015).  

No quarto capítulo aproximamos as teorias migratórias da realidade encontrada no 

campo, valendo-se das informações contidas em nosso caderno de campo etnográfico, bem 

como das entrevistas a partir da história oral.  

Por fim traçamos nossas considerações finais acerca das questões políticas que 

envolvem o fluxo migratório dos haitianos no Brasil, bem como referentes à chegada e 

adaptação destes no Núcleo Ciganos, em Santo André. As características deste fluxo 

migratório se assemelham muito à de outros fluxos migratórios contemporâneos, apontando 

para o transnacionalismo que perpassa as migrações atuais.  

Por diversas vezes neste trabalho sentimo-nos emocionalmente tocados ao tratar de 

alguns temas relativos ao Haiti e aos fluxos migratórios, de modo que quando não 

encontramos palavras para abordar os referidos temas recorremos a imagens que para nós se 

tornaram emblemáticas e explicam muito. A ideia é que os recursos da escrita e da imagem se 

completem e dinamizem a comunicação com os leitores.  
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1. HAITI: LIBERDADE E DEPENDÊNCIA 

 

 
E vamos descobrindo, sobretudo, que a extrema 

vulnerabilidade social e física do Haiti (e de quantos outros 

países no mundo?) é uma praga produzida sistematicamente ao 

longo da história. Dos 300.000 mortos no terremoto, quantos 

poderiam estar vivos, se... se aquele país não tivesse sofrido a 

carnificina de toda a população indígena (os arawakos e os 

tainos), o massacre de 300 anos de escravidão, varias décadas 

de ditaduras cruéis e, ultimamente, as leis assassinas do 

mercado globalizado. É uma longa história de violência e 

opressão que negou ao país a possibilidade de se construir 

como nação autônoma na economia, na vida social, na política.  

 

Haiti por si: A reconquista da independência roubada, 

Ermanno ALLEGRI.  

 

 

 

Ao refletir sobre o lugar dos países subdesenvolvidos na economia capitalista, Marini 

(2000), cientista social brasileiro de influência marxista, deu um enfoque radical ao discurso 

acerca das análises que até então eram empreendidas, tomando um tom dialético, capaz de 

articular os dois enfoques existentes até então: um que privilegiava a inserção internacional 

dos países, acentuando seu caráter dependente e subordinado ao imperialismo e outro 

centrado nas análises de classe internas de cada país. 

A teoria da dependência contrapunha a teoria do desenvolvimento apregoada pelos 

países centrais, que faziam acreditar que a modernidade poderia ser alcançada pelos passos 

dados por eles mesmos. Sendo assim, um dos pontos mais importantes para isso seria a 

industrialização. Na teoria desenvolvimentista os países subdesenvolvidos assim o eram por 

não terem completado todos os passos da revolução industrial, sendo que quando 

completassem alcançariam os padrões de desenvolvimentos dos países do centro. 

A teoria da dependência dialética de Marini prega que o desenvolvimento dos países 

dentro do capitalismo não segue uma linearidade progressiva, como se acreditava. Para o 

autor a manutenção de países centrais depende da manutenção de países periféricos.  

Desta maneira, a condição de subdesenvolvimento de certas nações está mais 

atrelada ao padrão de desenvolvimento capitalista adotado (uma vez que o desenvolvimento 

do país recém-inserido é limitado pelo desenvolvimento dos países já inseridos no sistema), 

do que pela herança pré-capitalista ou condição agrária. Neste sistema a superação do 

subdesenvolvimento passa pela ruptura com as condições de dependência, o que pode 

significar inclusive romper com o sistema capitalista. 
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O Haiti hoje é um país completamente dependente de ajudas internacionais. Sua 

situação foi agravada constantemente por episódios que tornaram cada vez mais aguda a crise 

político-econômica do país, a ponto de causar a falência total da máquina estatal no século 

XXI. O país, localizado no mar do Caribe, é o mais pobre das Américas, e possui um dos 

piores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH do mundo. As línguas oficias do Haiti são 

o crioulo, falado pela grande maioria e o francês. Sua composição étnica é de: 95% negros e 

5% pardos e brancos (INSTITUTE HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET D´INFORMATIQUE, 

2014). 

A população é predominantemente católica (54,7%), porém o Vodu, que emergiu do 

contato entre diversas religiões africanas e o catolicismo no ambiente escravagista do século 

XVI, é praticado por mais de 65% dos haitianos.  Batistas e Pentecostais representam 23,3% 

da população, enquanto mais de 10% não possui nenhuma religião (JEAN PIERRE, 2009). 

A inserção do Haiti no mercado internacional se deu através de sua situação de 

dependência colonial, com a função bem demarcada de fornecer bens primários em larga 

escala para sua metrópole. A ilha, batizada de Hispaniola (que atualmente o Haiti divide com 

a República Dominicana), foi descoberta por Cristóvão Colombo e sua esquadra em 1492. 

Colonizada inicialmente pelos espanhóis, teve sua população nativa, (Tainos e Arawacos) 

dizimada através de massacres, trabalhos forçados, choques microbianos e suicídios 

(ARISTIDE, 1995; JAMES, 2000; SCARAMAL, 2006; LOUIDOR, 2013).  

 

 
Em 1495, caçam 1 mil e quinhentos índios e os prendem [...] selecionam 

quinhentos para levar para a Espanha, duzentos dos quais morrem no 

caminho, e os que chegam, são vendidos [...]. Em dois anos, a metade da 

população de Hispaniola, calculada em 250.000 habitantes morreu 

assassinada [...]. Em 1515, restavam aproximadamente cinquenta mil. Em 

1550 havia apenas quinhentos. Um relatório de 1650 mostra que nenhum 

Arawako ou descendente seu sobrevivia [...]. Um genocídio praticado em 

nome da “Santíssima Trindade”, tantas vezes invocada por Cristóvão 

Colombo em seu diário e em seus relatórios à corte de Madrid (LOUIDOR, 

2013, p. 13).  

 

 

 

Em 1697 os espanhóis concederam a parte ocidental da ilha “atual Haiti” para a 

França, que, em pouco tempo transformou a colônia na mais produtiva do Caribe, o que 

somente foi possível através da importação maciça de escravos africanos, que trabalhavam 

nas plantações de cana-de-açúcar, café, cacau índigo e algodão (ARISTIDE, 1995; JAMES, 

2000; SCARAMAL, 2006; LOUIDOR, 2013).  
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O Haiti funcionava como uma empresa agroexportadora, comandada e explorada 

visando o desenvolvimento do capitalismo internacional de acordo com o que Marx chama de 

acumulação primitiva do capital. Este processo de acumulação empreendida pelos europeus 

financiou a revolução industrial que viria séculos depois. 

Em 1804 o Haiti obteve sua independência da França, tornando-se a primeira 

República negra do mundo e o primeiro país americano a abolir a escravidão (ARISTIDE, 

1995; JAMES, 2000; SCARAMAL, 2006; LOUIDOR, 2013). Segundo Jean Pierre (2009) as 

marronages
9
 foram os focos iniciais de resistência e rebelião, que desencadearam a grande 

revolta de escravos que culminou na vitória sobre o exército de Napoleão Bonaparte. 

 

 
Figura 1 Arte Naïf haitiana representando a cerimônia de Bois Caïman, gérmen da 

Revolução Haitiana. 

 
                                                                                        Créditos: Ulrick Jean-Pierre

10
 

 

 

O Haiti tornou-se símbolo da rebelião contra a escravidão. A França concedeu a 

independência política ao Haiti, porém, planejou junto às outras potências mundiais (Estados 

Unidos, Inglaterra e Holanda) uma forma de vingança que tornasse o êxito dos negros da ilha 

em exemplo de derrota, pois temiam que as rebeliões se espalhassem pelas demais colônias 

(JEAN PIERRE, 2009). 

                                                           
9
 Comunidades de escravos fugitivos que se refugiavam no alto das montanhas, similar aos quilombos do Brasil. 

 
10

 Disponível em: <http://artdream.tumblr.com/post/64306251032/haiti-heroes-ulrick-jean-pierres-paintings>. 

Acesso em 30. Mar. 2015. 
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Para isso as potências deixaram de lado suas rivalidades coloniais e uniram-se para 

impor ao país nascente o pagamento de uma indenização de 150 milhões de francos em ouro 

aos franceses que haviam tido suas plantações confiscadas. O Haiti aceitou pagar a dívida 

contraída por ter se tornado independente, uma dívida que somava mais de dez vezes a renda 

anual do país (ARISTIDE, 1995; JAMES, 2000; SCARAMAL, 2006; LOUIDOR, 2013). 

Ficam claras as intenções das potências coloniais em massacrar o Haiti 

economicamente na ilustração do economista haitiano Lesly Péan, citada por Wooldy Edson 

Louidor:  

 

 
A título de comparação, o território da Louisiana (ou seja, 15 estados que 

incluíam o meio oeste americano, com uma área de 2,14 milhões de 

quilômetros quadrados) foi vendido em 1803 aos Estados Unidos pela 

França por um preço de 15 milhões de dólares americanos (80 milhões de 

francos), isto é, a metade do preço pago pelo Haiti por sua independência 

(LOUIDOR, 2013, p. 18). 

 

 

O Haiti passou a ser refém da França, solicitando empréstimos para poder pagar sua 

dívida com a mesma. Ao todo foram três empréstimos somados em 95 milhões de francos, até 

quitarem todo o montante em 1913, inclusive os juros. No entanto, boa parte do empréstimo 

foi pago com os esforços do povo, que continuava a produzir bens primários em larga escala, 

como na época colonial, pois havia a necessidade de adquirir capitais para o pagamento da 

dívida de alguma maneira (ARISTIDE, 1995; JAMES, 2000; SCARAMAL, 2006; 

LOUIDOR, 2013).  

A forma escolhida para a atração de capital ao Haiti foi a relegada pelo sistema 

capitalista: fornecedor de produtos primários para que as nações manufatureiras tivessem 

matéria prima para produzir. Marini (2000) aponta que as metrópoles expropriavam os 

recursos das colônias maciçamente porque detinham o poder de seu território formalmente, 

contudo, após a independência, por meio do capitalismo, foi possível manter a expropriação 

mesmo não detendo a posse legal das terras, uma vez que esses novos países eram 

economicamente fracos e eram convencidos a entrar no sistema seguindo o passo a passo da 

Europa. 

O passo inicial seria a produção de bens primários. A partir desses seria possível 

contrair reservas de capital para empregar na modernização do Estado e da economia. Assim 

fez o Haiti, concentrando-se em uma economia agroexportadora que continuava a transferir 

capitais e recursos naturais à antiga metrópole.  
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O capital adquirido foi empregado no pagamento da dívida por mais de um século. 

Além disso, a produção voltada ao exterior criou uma economia que não se voltava à 

satisfação das necessidades básicas de sua população, que tinha que comprar de outros países, 

numa balança comercial sempre desfavorável, em um ciclo de dependência e dominação. 

Segundo Marini (2000) as relações de dominação são intrínsecas ao capitalismo, 

sendo que, para que se dê a manutenção do sistema, é necessária a divisão de funções, onde 

certos atores produzirão bens com maior valor agregado e outros produzirão bens com menor 

valor agregado.  

Os periféricos sempre desejarão ascender de posição para tornarem-se centro (ricos e 

desenvolvidos sob a ótica capitalista) e os do centro querem manter-se onde estão, sendo 

assim, torna-se questão de sobrevivência para estes, conservar a base onde ela está. A partir 

daí, percebe-se que o capitalismo teve o papel de criar relações de dependência e 

subordinação entre nações que são formalmente independentes.  

Os Estados Unidos tiveram papel de destaque na exploração e dominação da 

América Latina após as lutas de independência. Isso se deu graças ao surgimento dos 

monopólios financeiros a partir da concentração do capital nas unidades produtivas. Sendo 

assim, para que o capital continuasse a se desenvolver, precisava extrapolar as fronteiras 

nacionais e é assim que se inicia a busca de aplicação em outras partes do globo, na chamada 

fase imperialista do capital (MAURO, 2007). 

A América Latina além de vizinha geográfica dos Estados Unidos era um terreno 

fértil repleto de países recém-criados, economicamente e politicamente fracos. É nesse 

contexto que o Haiti é ocupado por tropas norte-americanas a partir de 1915, numa situação 

que se estendeu até 1934 (LOUIDOR, 2013). 

O pretexto para a ocupação americana era ajudar o país a estabilizar sua política (de 

1908 a 1915 o país foi governado sucessivamente por nove presidentes). Durante o período de 

ocupação o capital estadunidense foi introduzido no Haiti através de corporações voltadas à 

produção de bens primários em larga escala, dentre eles banana, cana-de-açúcar, sisal e 

borracha.  

As corporações eram autorizadas a expropriar os camponeses para a obtenção de 

grandes quantidades de terras necessárias à produção em larga escala. Além disso, os Estados 

Unidos se apropriaram de recursos financeiros através da incorporação do Banco Nacional do 

Haiti ao City Bank de Nova York (LOUIDOR, 2013).  

Segundo Mauro (2007) a consolidação do imperialismo econômico dos países do 

norte, não se deu de forma simples, uma vez que as primeiras três décadas do século XX 
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foram marcadas por duas grandes crises: primeira guerra mundial (deflagrada em 1914) e a 

grande crise econômica do capitalismo (iniciada em 1929), que levou a desorganização 

mundial e reordenou o protagonismo de muitos países no mercado capitalista. 

O resultado disto foi a industrialização de países da América Latina que possuíam 

reservas de capital advindas do período precedente de bonança das exportações primárias. 

Esses países (Brasil, Chile, Argentina e México), além das reservas de capital, já possuíam 

uma base industrial mínima, grande contingente populacional urbano e um mercado interno 

que deixou de ser abastecido pelos produtos importados devido à crise no sistema 

internacional (MAURO, 2007). 

Enquanto os países citados estavam se industrializando no período entre a primeira 

guerra mundial e a crise de 29, o Haiti seguiu ocupado pelos Estados Unidos (até 1934). Sua 

economia foi modelada para atender os anseios estadunidenses, produzindo bens primários 

que os americanos consumiam e não tinham interesse em produzir e comprando aquilo que os 

americanos produziam em excedente (mesmo bens primários que poderiam ser produzidos no 

Haiti). 

Além disso, o Haiti não possuía poupança nacional suficiente para o fomento à 

industrialização (graças ao pagamento da dívida com a França), e não havia demanda interna 

expressiva por bens manufaturados (grande maioria camponesa).  

Em 1939 foi deflagrada a segunda guerra mundial, conflito que se estendeu até 1945. 

A partir daí um novo impulso foi dado à industrialização de alguns países da América Latina. 

A contenção nas exportações de bens manufaturados por parte dos países industrializados 

também impulsionou novos países a produzirem manufatura, como a Venezuela (MAURO, 

2007). 

Os países que haviam se lançado na industrialização primeiro passaram a enfrentar 

agora a segunda fase do processo, onde a burguesia industrial rompeu laços com a burguesia 

primário-exportadora e uniu-se ao proletariado, gerando um novo pacto de poder, que deu 

origem ao “populismo” (Ibidem). 

As duas principais expressões políticas latino-americanas desse período são Perón, 

que governou a Argentina de 1946 a 1955 e 1973 a 1974 e Vargas que governou o Brasil 

entre 1930 a 1945 e 1951 a 1954. O discurso predominante tinha natureza nacionalista, 

centrado na promoção da dinamização do mercado interno por meio da redistribuição de 

renda. Essas iniciativas levaram ambos os presidentes a ganhar o carisma da classe popular, 

chegando Vargas a ser aclamado como “o pai do povo” (Ibidem). 
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Entre as décadas de 30 e 50 do século XX, enquanto Argentina e Brasil viviam o 

auge do populismo, no Haiti o povo era massacrado em prol dos interesses norte-americanos. 

As tropas norte-americanas haviam se retirado do país em 1934, mas o governo do Haiti 

continuava a seguir os preceitos estadunidenses. O auge da situação de exploração do povo 

haitiano em prol de interesses estrangeiros foi em 1946, no governo de Élie Lescot: 

 

 
o [...] decreto de 6 de janeiro de 1945, [...] permitiu corporações americanas, 

como a Sociedade Haitiano-Americana de Desenvolvimento Agrícola - 

SHADA, destruir as plantações de víveres alimentícios, produtos agrícolas e 

árvores frutíferas (LOUIDOR, 2013, p. 20). 
 

 

No início dos anos 60 já era possível observar o rompimento da burguesia industrial 

com as massas populares na América Latina, pondo fim às políticas populistas. Regimes 

tecnocráticos foram instalados a partir de golpes de Estado apoiados explicitamente pelos 

Estados Unidos, que passaram a temer o avanço socialista no continente após o trinfo da 

revolução socialista cubana de 1959, liderada por Fidel Castro. 

A partir daí, a influência norte-americana passou a dar-se através de regimes 

ditatoriais em diversos países da América Latina. No Haiti o candidato apoiado pelos Estados 

Unidos foi o médico François Duvalier “Papa Doc”, que após ser eleito em 1957, dissolveu o 

Congresso e autonomeou-se presidente vitalício. François governou o país até sua morte em 

1971, quando seu filho Jean-Claude Duvalier “Baby Doc” assumiu o poder, governando o 

país ditatorialmente até ser deposto em 1986. 

As quase três décadas da dinastia Duvalier foram marcadas por violência, mortes e 

corrupção. Os Tontons Macoute eram os oficiais da polícia Douvaleriana, encarregados de 

vigiar e punir violentamente os opositores do governo. A família Duvalier enriqueceu-se à 

custa de desvios da receita do país e de rendas provenientes de máfias estadunidenses. O 

regime de Jean-Claude foi caracterizado, além disso, pela liberalização econômica do país 

através da instalação de indústrias manufatureiras norte-americanas, principalmente têxteis e 

de vestuário (LOUIDOR, 2013). 
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Figura 2 Jean-Claude e François Duvallier acompanhados de sua 

milícia, os Tontons Macoute 

 
                                                                                     Créditos: Rex Features

11
 

 

 

Segundo Mauro (2007), essa nova fase do imperialismo norte-americano foi marcada 

por uma nova divisão internacional do trabalho, onde diversos países da periferia deixaram de 

ser apenas produtores de bens primários para exportação para se dedicarem à produção 

industrial voltada ao mercado externo baseada na superexploração do trabalho. A essas novas 

indústrias foram relegadas tarefas de etapas inferiores do processo de produção, uma vez que 

as etapas superiores dos produtos de maior valor agregado, bem como o controle das 

tecnologias continuaram reservadas aos centros capitalistas. 

De acordo com Louidor (2013) esse modelo de manufaturas foi tomado daí em 

diante como referência de desenvolvimento para o Haiti, em detrimento da produção nacional 

(principalmente agrícola). Muitos camponeses do país já haviam perdido suas terras no 

período anterior à dinastia Duvalier, migrando para as cidades. Com a política duvalierista de 

desencorajar a produção agrícola em favorecimento da industrialização, o êxodo rural passou 

a ser uma constante.  

 

 

                                                           
11

 Disponível em 

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/haiti/8264430/Haiti-25-years-on-

from-Baby-Doc-Duvalier.html>. Acesso em 30. Mar. 2015.  
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Figura 3 Nelson Rockfeller visita o Haiti em 1969 – Negociação para 

doação de verbas destinadas ao combate à fome e a malária no país.  

 
                                                                          Fonte: Bettmann / Corbis, 1969

12
. 

 

 

De acordo com Mauro (2007), o desenvolvimento do capitalismo na América do Sul 

reproduziu as leis gerais que regem o sistema em conjunto. Fenômenos que no início da 

revolução industrial aconteciam dentro de um mesmo país, foram ampliados para o globo, 

surgindo assim nações preponderantemente desenvolvidas, nações em desenvolvimento e 

nações subdesenvolvidas, como é o caso do Haiti
13

. 

Após o período ditatorial o Haiti passou por diversas instabilidades político-

administrativas. Isso fez com que, de 1986 até os dias atuais nenhuma grande reforma 

estrutural no modelo de desenvolvimento econômico haitiano fosse empreendida. Jean 

Bertrand Aristide, ex-padre da teologia da libertação e eleito presidente democraticamente 

intentou reformas, mas, por ameaçar interesses de grupos capitalistas internacionais foi 

deposto com o apoio da Casa Branca.  

Atualmente o Haiti depende do exterior basicamente para tudo. A grande maioria dos 

produtos comercializados no Haiti é importada, sejam eles primários ou manufaturados, como 

fica evidente no trecho a seguir: 

 

Desde 1986 e 1987, as autoridades haitianas já tinham reduzido as tarifas 

alfandegárias, o que provocou a invasão do mercado local por produtos 

importados. A produção local foi muito afetada por essa medida 

liberalizante, anunciada por Jean-Claude Duvalier. Por exemplo, em 1995, 

após um acordo com o FMI, foram reduzidas de 35% para 3% as tarifas 

                                                           
12

 Disponível em: <http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE071221/francois-duvalier-

with-nelson-rockefeller>. Acesso em 30. Mar. 2015. 

 
13

  Ver nota de rodapé nº2, na página 19.  
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sobre o arroz importado, principalmente de Miami. A produção de arroz 

haitiano colapsou [...] em 2008 mais de 80% do arroz consumido no Haiti 

provinha de Miami (LOUIDOR, 2013, p. 23). 

 

 

A complexa situação atual consiste do desmantelamento da produção agrícola por 

parte do Estado, que a partir da ocupação americana em 1915 até o fim da ditadura Duvalier, 

concedeu terras dos camponeses a empresas norte-americanas e desencorajou a produção 

agrícola de subsistência. A liberalização econômica levada a cabo principalmente por Jean 

Claude Duvalier introduziu indústrias manufatureiras no país, incentivando o êxodo rural para 

o trabalho operariado, no entanto, os empregos não eram suficientes e um exército de 

desempregados formou-se nas áreas urbanas. 

 

 
Figura 4 Menina caminha sobre lixo e esgoto na periferia de Porto 

Príncipe. A foto foi vencedora do Prêmio UNICEF por chamar a atenção 

para as condições de risco advindas da pobreza extrema às quais 

crianças são submetidas no Haiti. 

 
                                                                            Créditos: Alice Smeets, 2007

14
. 

 

 

 

                                                           
14

 Disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL927833-5602,00- FOTO+DE+MENINA+ 

EM+FAVELA+DO+HAITI+GANHA+PREMIO+DO+UNICEF.html>. Acesso em: 30. Mar. 2015.  
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Figura 5 Trabalhador descarrega arroz estadunidense em Porto 

Príncipe 

 
                                                 Fonte: HGW/Marc Schindler Saint-Val, 2013

15
. 

 

As políticas públicas do país têm sido elaboradas nos últimos 20 anos por instituições 

financeiras internacionais, representantes de missões diplomáticas e organizações 

internacionais acompanhados por políticos haitianos e membros da burguesia nacional 

(acusados pelo povo de terem traído a pátria vendendo o país ao capital estrangeiro), como 

lembra Aristide (1995). 

Diversos documentos foram elaborados sem a participação do povo haitiano visando 

à estabilização econômica do país, dentre eles: Programa de Urgência e Reabilitação 

Econômica (1994 a 2004), Marco de Cooperação Interina (2004 a 2006), Documento de 

Estratégia Interina para a Redução da Pobreza (2006 a 2008), Documento de Estratégia 

Nacional para a Redução da Pobreza (2008 a 2010) e após o terremoto de janeiro de 2010 o 

Avaliação das Necessidades Pós-Desastres e o Plano de Ação para a Recuperação e o 

Desenvolvimento Nacional (LOUIDOR, 2013). 

Segundo Louidor (2013) todos esses planos foram desfavoráveis para o povo 

haitiano, pois têm intensificado a dependência do país em relação às instituições financeiras 

internacionais, além de obrigarem o Estado a reduzir os gastos sociais, privatizar empresas e 

abrir o mercado sem nenhuma subvenção.  

Ademais, a instabilidade política, com conflitos entre diversas facções políticas, foi 

nos últimos anos pretexto para a intervenção internacional de diversas missões de paz (cinco 

desde 1993), sendo a última delas a MINUSTAH (sigla francesa para Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti). 
                                                           
15

 Disponível em: <http://haitigrassrootswatch.squarespace.com/36_5_eng>. Acesso em 30. Mar. 2015.  
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Historicamente o mundo tem relegado o ostracismo ao Haiti, seu povo e sua história. 

Raras ocasiões colocaram as situações calamitosas vivenciadas pelo povo haitiano em 

destaque. Na década de 1960 uma ficção intitulada “The Comedians
16

”, escrita por Graham 

Greene, que deu origem a uma produção cinematográfica, mostrou ao mundo as atrocidades 

cometidas no Haiti por François Duvalier, sendo inclusive proibido no país. Em janeiro de 

2012 uma situação deplorável, um terremoto que devastou a capital do país, matando cerca de 

300 mil pessoas e deixando cerca de 250 mil feridas ganhou os noticiários.  

Louidor (2013) lembra que o terremoto apesar de catastrófico, só se transformou em 

um desastre social tão grande porque encontrou no Haiti condições de vulnerabilidade em 

todos os níveis. Uma vulnerabilidade construída através de séculos de dominação, opressão e 

exploração espanhola, francesa, estadunidense e pela elite haitiana que não levou a cabo os 

ideais de independência dos heróis da revolução haitiana.  

 

 
  Figura 6 Palácio Residencial do Haiti destruído desde 2010. 

      

Créditos:Eliza Capai, 2012
17

. 

 

 

O governo não foi capaz de prever, nem de lidar e nem de se reconstruir das 

destruições causadas pelo terremoto. O país, que já vivia em uma situação de caos social e 

econômico, teve sua situação ainda mais agravada com a falência da máquina pública após o 

desastre. Em outubro de 2010 uma epidemia de cólera vitimou fatalmente mais de 3 mil 

pessoas, não restando outra alternativa senão a migração por parte de muitos haitianos.  

                                                           
16

 Para mais: GREENE, Graham. Os comediantes. São Paulo, Civilização Brasileira, 1966. 

 
17

 Disponível em: <http://desculpeanossafalha.com.br/natalia-viana-e-eduardo-nunomura-debatem-ocupacao-do-

haiti-e-imigracao-na-postv-dessa-quinta/>. Acesso em 30. Mar. 2015.  
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2. MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS: APONTAMENTOS 

 
 

Só se aceita emigrar e viver em “uma terra estranha” desde 

que se convença que isso é apenas uma provação passageira. 

 

A Imigração, Abdelmaleck Sayad.  

 

 

Segundo Oliveira (2010) são bíblicas as agruras relacionadas à figura do forasteiro, 

que em comunidades estrangeiras se vê rejeitado, desamparado e sem a possibilidade de 

pertencimento a direitos comunais. As migrações feitas por nossos ancestrais resultaram na 

povoação do mundo e foram as grandes responsáveis pela sobrevivência, adaptação e 

aperfeiçoamento de nossa espécie, de modo que, migrar é uma característica que acompanha o 

ser humano desde suas primeiras manifestações sociais, estando muito relacionado à melhoria 

das condições de vida e sobrevivência. 

 

Figura 7 Reprodução da obra “Fuga para o 

Egito” de Almeida Prado (1881) 

 
      Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro

18
. 

 

 

                                                           
18

 Disponível em < http://artehistoriadaarte.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html>. Acesso em 30. Mar. 

2015.  
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A ideia de nação ligada a um poder central, com um aparelho burocrático 

convencionado como Estado, com fronteiras estabelecidas com base nas condições de 

soberania e autonomia passa a consagrar-se a partir do pacto de Paz de Westphalia (1648), 

que marcou o início do sistema laico das relações internacionais e deu origem à estrutura legal 

e política das relações modernas entre Estados (OLIVEIRA, 2010).  

Desta maneira, é responsabilidade de cada Estado-nação o controle de seu território, 

incluindo a gestão da entrada e saída de pessoas, com base no princípio da soberania máxima 

e recíproca que cabe a cada Estado (ZACHER, 1995 apud OLIVEIRA, 2010). A ideia de 

“migração internacional” só faz sentido lógico quando analisada sob a ótica de Estados 

nacionais, pois só há o “internacional” quando existe o “nacional”.  

Durante os séculos XVI ao XX, países europeus colonizaram várias partes do 

mundo, de maneira que os povos dominados foram obrigados a se alinhar politicamente e 

economicamente com os interesses das potências coloniais. Com a independência e 

descolonização das nações conquistadas à força pelos europeus, as potências imperialistas 

perderam espaço no cenário internacional, buscando maneiras alternativas de perpetuar seu 

domínio econômico, político e cultural sob o restante do globo
19

.  

Em 1973 a crise do petróleo causou grande desajuste econômico no sistema 

financeiro mundial, aquecendo os fluxos migratórios, cuja direção deixou de ser 

hegemonicamente dos países do centro para a periferia. Inicia-se desta maneira, fluxos 

migratórios procedentes das ex-colônias para as ex-metrópoles, como é o caso dos argelinos 

na França
20

 e indianos no Reino Unido
21

.   

Abdelmallek Sayad (1998) ao estudar o fluxo migratório argelino para a França na 

década de 1970 indicou que a anterior relação de dominação colonial criou laços traduzidos 

“também” em redes migratórias. Para Hall (2006) o fluxo migratório de pessoas da periferia 

para o centro seria a contrapartida do laço colonial do passado, que gera uma relação de 

imagens, mercadorias, estilos e identidades.  

A partir dos anos 1980, sobretudo, significativas transformações econômicas e 

políticas entraram em curso, refletindo diretamente em aspectos sociais, demográficos e 

                                                           
19

 De acordo com (BATTAGLINI, 2014) a criação da União Europeia, bloco de integração e cooperação 

econômica, política e social, que surge primeiramente como um Mercado Comum, faz parte da busca dos 

Estados europeus por perpetuar sua influência cultural, política e ideológica perante o mundo. 

 
20

 A França dominou a Argélia de 1830 até 1962, quando foi declarada a independência Argelina após a 

chamada Guerra da Argélia (1954-1962). 

 
21

 O domínio Britânico sobre o subcontinente indiano (atualmente Índia, Paquistão, Bangladesh e Mianmar) 

durou de 1858 até 1947. 
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culturais de um número cada vez maior de pessoas. Segundo Zuin (2010) a derrocada do 

comunismo na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) veio acompanhada de 

uma série de mensagens e signos relacionando democracia e liberdade pessoal às sociedades 

capitalistas ocidentais. 

 

 
Nas rádios, jornais e telejornais, revistas e periódicos, séries de televisão e 

filmes, a liberdade pessoal, a economia de mercado e a democracia 

representativa foram transmitidas como valores não somente dos países 

vencedores da guerra-fria, mas destinados a alcançar um sentido universal de 

existência. Novas expressões, siglas, jargões culturais e políticos foram 

criados e difundidos em escala planetária, tais como: mundo livre, nova 

economia, economia global, era de prosperidade e paz, nova ordem mundial, 

cidadania mundial, entre outras (ZUIN, 2010, p. 62) 

 

 

Segundo o mesmo autor, pode-se dizer que uma espécie de nova belle époque foi a 

marca do início dos anos 1990, representada pelo estilo de vida estadunidense e pela 

abundância econômica. Mas, o entusiasmo foi velozmente dissipado no final do século, 

quando graves crises econômicas arrasaram países e se espalharam por continentes. 

O cenário ideológico difundido pelas potências vencedoras da Guerra-Fria passou a 

ser drasticamente alterado pela retomada da política de força e da guerra como maneira de 

resolução de conflitos, ações terroristas praticadas por novos atores políticos e intensificação 

dos fluxos migratórios para as economias desenvolvidas (ZUIN, 2010). 

Os jargões políticos e midiáticos que enalteciam os valores e as oportunidades da 

economia livre e sem regulamentações, que enobreciam as possibilidades de enriquecimento 

pessoal e prazer total, foram substituídos por palavras de ordem que ressaltavam a 

necessidade do controle das fronteiras, da reforma das constituições nacionais e normas do 

direito internacional, do combate aos inimigos da pátria e da humanidade e, mormente, da 

necessidade da guerra como meio de resolução de conflitos globais (Ibidem). 

De acordo com Patarra (2006), este período também veio acompanhado de um 

processo de institucionalização do modelo de desenvolvimento sustentável, alinhando países 

desenvolvidos e em desenvolvimento no tocante à preservação dos recursos naturais, o que 

impede os países em desenvolvimento de seguirem os passos já dados pelos países 

desenvolvidos rumo à industrialização, o que o economista sul-coreano Ha-Joon Chang 

(2004) em sua análise da história econômica ocidental chamaria de “chutar a escada”. 

Assiste-se a um cenário onde os países desenvolvidos, apesar de pregarem a livre 

circulação de mercadorias e capitais, restringem a livre-circulação de pessoas, selecionando 
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grupos desejáveis/permitidos a entrarem em seus territórios e tipificando os indesejáveis, via 

de regra advindos de países da periferia do capitalismo, aos quais é relegada uma cidadania 

subalterna e indocumentada, ou em casos mais extremos a detenção em centros de 

confinamentos e deportação de imigrantes ilegais, como no caso da Itália, apontado por Zuin 

(2010). 

 

Figura 8 - Localização dos treze Centros de Confinamento e Deportação de Imigrantes 

na Itália 

 
                                                          Fonte: Associazione Geograficamente

22
 

 

 

A atribuição da queda do World Trade Center em 11 de setembro de 2001 a grupos 

terroristas islâmicos estrangeiros causaram o acirramento das discussões a respeito da suposta 

fragilidade das potências ocidentais em suas políticas de imigração, debatendo-se cada vez 

mais a restrição de entrada de estrangeiros como uma questão de política de segurança. A 

sociedade civil estadunidense e europeia tem endossado a postura de recrudescimento dos 

                                                           
22

 Disponível em: < https://geograficamente.wordpress.com/2013/06/19/uomini-e-tonni-accomunati-da-un-

unico-tragico-destino-nel-canale-di-sicilia-profughi-immigrati-appesi-alle-tonnare-leuropa-e-litalia-incapaci-di-

prestare-soccorso-a-vit/>. Acesso em 30. Mar. 2015.  
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Estados no tocante à imigração, até mesmo sinalizando para um maior rigor na admissão de 

novos imigrantes (OLIVEIRA, 2010). 

Fernandes, Castro e Knup (2014) apontam que a crise econômica internacional, 

iniciada em 2008, operou profundas mudanças no cenário das migrações internacionais. Neste 

novo panorama, o processo de emigração destinado majoritariamente para os países do centro 

teve um reverso a partir das migrações de retorno e a busca por destinos alternativos à rigidez 

migratória dos países do norte global.  

 

 

2.1. Migrações Sul-Sul
23

 

 

 

Os fluxos internacionais de migração sul-sul, ou seja, entre os países que não são 

considerados desenvolvidos, vêm se tornando cada vez mais relevantes. O endurecimento das 

políticas de imigração nos países desenvolvidos, bem como as recentes crises no sistema 

econômico internacional, tem estimulado o deslocamento de migrantes entre estes países, 

criando e recriando polos de atração. 

O Brasil apresenta-se atualmente como um dos polos de atração de imigrantes no 

hemisfério sul, sobretudo no contexto latino-americano, mas não só, uma vez que é cada vez 

maior o número de imigrantes que chegam de países africanos e asiáticos, fazendo com que o 

Brasil retome sua “tradição de país de imigração”, que estava estancada desde o pós-guerra 

(FERNANDES, CASTRO e KNUP, 2014). 

A situação econômica do Brasil em tempos recentes
24

 tem chamado atenção 

internacionalmente em diversos aspectos. O aquecimento da economia brasileira, somado aos 

fatores de repulsão
25

 de diversos países afetados pela crise, bem como as dificuldades 

enfrentadas pelos imigrantes “indesejados” em entrar e permanecer nos países desenvolvidos 

têm impulsionado o surgimento e consolidação de redes e fluxos migratórios de cidadãos 

oriundos de diversas partes do mundo com destino ao Brasil. 

                                                           
23

 O “Sul global” é tratado aqui não como uma categoria geográfica, mas sim como o conjunto de países que 

encontram-se em desenvolvimento em relação ao capitalismo.  

 
24

 O Brasil integra o grupo de países com as economias que mais crescem no mundo, os quais são conhecidos 

como BRICS, sigla em inglês para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

 
25

 Os fatores de repulsão são aqueles que estimulam as pessoas a deixarem seu local de origem em busca de 

melhores condições em outra parte. Estes fatores podem ser inúmeros, como por exemplo, custo de vida, 

catástrofes naturais e segurança pessoal.  
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Fernandes, Castro e Knup (2014) consideram que as bases para o aquecimento da 

economia brasileira foram lançadas há vinte anos, com a estabilização da moeda a partir do 

Plano Real no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Este período foi marcado 

por baixo crescimento da economia, chegando a ser nulo durante algum tempo, no entanto, 

diversas medidas foram decisivas para a entrada do Brasil no mercado global. 

O governo seguinte, de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foi baseado na 

inclusão social, abrindo diálogo com a sociedade e dando especial atenção ao assunto das 

migrações. O país enfrentou a crise global que iniciou-se em 2008 e vem crescendo 

economicamente. Dentre outros fatores, as políticas de transferência de renda e inserção no 

mundo do trabalho por parte da camada da população previamente marginalizada, 

contribuíram para a criação de um mercado doméstico com poder de compra que alavancou a 

economia nacional (FERNANDES, CASTRO e KNUP, 2014) 

A situação favorável com respeito à imigração para o Brasil está ligada à 

internacionalização da economia brasileira. Dos anos 1990 em diante, houve um movimento 

de qualificação da mão de obra local, abrindo oportunidades para mão de obra de baixa 

capacitação técnica num momento posterior de ascensão econômica, postos estes que se 

tornaram disponíveis aos imigrantes (Ibidem). 

Estes aspectos devem ser considerados no contexto de rápida transição demográfica 

(Entre os anos 1960-2000 a taxa de fertilidade média das mulheres brasileiras caiu de 6,3 

crianças por mulher, para 1,86 crianças por mulher). A taxa geométrica de crescimento 

populacional em 1950 era 3,0% e em 2000 1,6% apontando para a redução da população nos 

próximos vinte anos (Ibidem). 

Desta maneira, a migração internacional começa a ser uma importante estratégia de 

desenvolvimento do país, ao que necessitar de mão de obra para a manutenção do 

crescimento. Por outro lado, os mecanismos institucionais precisam atender as demandas que 

já são presentes, além de definir políticas migratórias e responsabilidades administrativas 

(FERNANDES, CASTRO e KNUP, 2014). 

Os dados censitários de 2000 e 2010 mostram que os portugueses continuam a ser o 

maior número de imigrantes no Brasil, seguido por japoneses. Em 2000, os italianos e 

espanhóis ocuparam o 3º e 4º lugar, respectivamente, contudo, a partir de 2010 eles foram 

superados pelos paraguaios e bolivianos (Ibidem). 

Ao analisar os dados do censo de 2010, pode-se observar que o número de europeus 

que chegaram ao país depois de 2005 é grande, e que a queda no número absoluto desta 

parcela da população no país deveu-se ao envelhecimento e mortalidade dos anciães que 
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haviam imigrado no período anterior ou imediatamente posterior à II Guerra. Parte 

considerável dos europeus que chegam ao Brasil atualmente são jovens, com um nível 

educacional maior do que brasileiros da mesma idade. (Ibidem). 

O grupo dos imigrantes latino-americanos têm se tornado proeminente por conta da 

integração econômica dos países da América do Sul e os recentes acordos para livre trânsito 

de pessoas na região, abrindo espaço para a regularização de centenas de imigrantes. O fluxo 

migratório de haitianos para o Brasil começou após o terremoto que destruiu aquele país em 

2010, sendo desencadeado por diversos fatores os quais serão explorados a seguir. 

 

 

 

2.2. Haiti: País de emigração 

 

 

Segundo o Collectif Haiti de France [s.d.], a migração haitiana é um fenômeno 

sazonal, podendo envolver migrações por toda uma vida através de estadas temporárias em 

outros países. As comunidades no exterior ganharam tanta importância que é comumente 

conhecido como o departamento onze
26

.  

O número de haitianos vivendo fora do país é impreciso e varia entre 2 e 4 milhões e 

meio de pessoas (TÉLÉMAQUE, 2012; VALLER FILHO, 2007). Segundo Silié (2002) apud 

Rosa (2010) é estimada a presença de 1 milhão de haitianos somente na República 

Dominicana.  

Os dados referentes ao Haiti variam muito. Exemplo disso é a diferença entre o 

número apresentado por diversas fontes quanto à população do país. Tomando-se por base o 

ano de 2012 a Embaixada do Haiti em Washington (2014) apresenta a estimativa populacional 

do Haiti em 9,8 milhões pessoas; a Comissão Econômica para a América Latina - CEPAL 

(2013) em 10,13 milhões; o Banco Mundial (2015) em 10,17 milhões.  

Segundo informações do IHSI (Institut Haïtien de Statistique et d´Informátique) 

(2014) o primeiro recenseamento feito no país foi no ano de 1950 por uma entidade chamada 

“Bureau du Recensement”. Em 1951 foi criado o IHSI, agência ligada ao Ministério da 

Economia e das Finanças, com a responsabilidade de produzir dados financeiros, econômicos 

e demográficos fiáveis relativos ao Haiti. 

A agência teve suas atividades prejudicadas devido à crise político-social instaurada 

no país nos últimos dez anos. O último censo demográfico realizado pela instituição no país 

                                                           
26

 O Haiti é composto por dez departamentos, sendo eles: Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes (criado em 

2003), Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est.  
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foi no ano de 2003, sendo assim o IHSI trabalha atualmente com estimativas. Segundo a 

mesma, a estimativa para 2012 era a de que a população haitiana seria de 10. 413. 211 

pessoas. 

Nesta breve contextualização intentamos demonstrar que os números apresentados 

acerca do Haiti variam de acordo com a instituição consultada, resultado da falta de 

disponibilização de dados atualizados fornecidos oficialmente pelo país. Sendo assim, 

alertamos que os números apresentados neste capítulo são projeções e estimativas, que não 

necessariamente correspondem à realidade absoluta, seja no tocante à população residente no 

Haiti, seja em relação aos haitianos fora do país. 

As primeiras emigrações em massa de haitianos que se têm registro ocorreram rumo 

à Cuba para o trabalho no corte de cana no início do século XX, sendo que parte foi deportada 

em decorrência da crise que afetou fortemente a indústria do açúcar. No entanto, o fluxo 

migratório não cessou por completo, e atualmente Cuba possui uma comunidade de 

aproximadamente 80 mil haitianos (COLLECTIF HAITI DE FRANCE, s.d.).  

Couto (2009) apresenta detalhes da imigração haitiana para Cuba em seu artigo: “A 

presença dos imigrantes antilhanos em Cuba (1910-1952)”.  A autora trata em detalhes do 

episódio da deportação dos antilhanos no final dos anos 1920, bem como aponta o papel da 

mídia na construção de uma imagem negativa relacionada aos haitianos em Cuba a partir da 

religiosidade vodu. 

 

 
Figura 9 - Cortadores de cana haitianos em Cuba (data desconhecida) 

 
                                                                                                     Fonte: CUBARTE, 2010

27
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 Disponível em: < https://jaimesarusky.wordpress.com/2013/03/17/los-haitianos-de-sobresalto-en-sobresalto/>. 

Acesso em 26. Mar. 2015.  
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Martin, Midgley e Teitelbaum (2002) afirmam que a imigração dos haitianos para a 

República Dominicana é histórica e cheia de tensões, sendo que cada período é marcado por 

uma característica própria. Segundo os autores na zona fronteiriça sempre houve cidadãos 

haitianos vivendo no lado Dominicano e vice-versa. Nos anos 1930 havia um considerável 

número de imigrantes haitianos vivendo na República Dominicana, quando o ditador Rafael 

Trujillo ordenou a matança de 17 a 30 mil cidadãos haitianos.  

Nos anos 1960 Bahamas, Estados Unidos (Miami), Guadalupe e Guiana passaram a 

receber imigrantes haitianos para o trabalho na construção civil e na agricultura   A ditadura 

Duvalier (1957 – 1986), também foi responsável por uma expressiva saída de haitianos do 

país, sendo este fluxo composto principalmente por políticos, intelectuais e estudantes que se 

opunham ao regime e buscavam asilo em países como Canadá, França e Estados Unidos 

(COLLECTIF HAITI DE FRANCE, s.d.). 

 Outro fluxo que ganhou muito destaque foi o dos “boat people”, jovens em sua 

maioria, que sem esperanças de um futuro melhor no país, lançam-se ao mar em embarcações 

improvisadas rumo à Flórida
28

 (ibidem). Stepick (1982) dá conta de que desde a década de 

1970 os “boat people” chegavam ao sul da Flórida provenientes do Haiti.  

O autor fez um detalhado trabalho etnográfico junto a haitianos que chegaram aos 

EUA através das embarcações pedindo asilo político. Em suas conclusões, os Estados Unidos 

discriminavam os cidadãos haitianos ao passo que os negavam o direito de asilo – concedendo 

em maior número a cidadãos provenientes de países governados por regimes de esquerda. 

Ainda que cidadãos haitianos sofressem com o regime ditatorial dos Duvalier, o governo 

haitiano tinha o apoio da Casa Branca, materializado nas negativas aos pedidos de asilo 

político (STEPICK, 1982). 

 

 

                                                           
28

 Dos anos 1980 (quando Stepick publicou seu trabalho) até os dias atuais, observa-se que os Estados Unidos 

têm endurecido gradativamente sua política migratória, construindo até mesmo barreiras físicas para o controle 

das entradas indocumentadas em seu território.  
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Figura 10 Veleiro haitiano carregado com 155 pessoas na costa 

de Miami em 1994 

 
                                                                             Créditos: AP Wide World Images

29
 

 

 

Após os anos 1990 a pobreza aumentou no Haiti devido ao declínio da agricultura 

familiar, com isso, as migrações de haitianos para a República Dominicana, que eram 

majoritariamente sazonais - para o corte da cana-de-açúcar – passaram a ter um caráter mais 

definitivo, com a permanência de haitianos em lavouras de longa temporada, como arroz e 

café. Outros haitianos mudaram-se para zonas urbanas, para o trabalho na construção civil e 

setor de serviços “principalmente no informal”. O Banco Mundial estimou em 800 mil o 

número de haitianos na República Dominicana, no entanto, os políticos dominicanos estimam 

que viva no país cerca de 1 milhão e meio de haitianos (MARTIN; MIDGLEY E 

TEITELBAUM, 2002). 

As maiores comunidades de imigrantes haitianos estão como visto, nos Estados 

Unidos e Canadá, seguidas pela República Dominicana, Cuba e França, respectivamente 

(COLLECTIF HAITI DE FRANCE, s.d.). A partir do terremoto que assolou o Haiti em 2010, 

um novo fluxo migratório começou a se formar em direção ao Brasil. 

O Haiti localiza-se próximo à área de formação de furacões do Atlântico, sendo que 

historicamente fortes tempestades atingem o país. O Haiti é considerado um dos países menos 

resistentes a desastres naturais no mundo, esta vulnerabilidade está relacionada a aspectos 
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 Disponível em: < http://immigrationinamerica.org/536-haitian-boat-people.html>. Acesso em 26. Mar. 2015. 
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socioeconômicos, o que inclui taxa de pobreza, insegurança alimentar e instituições públicas 

fracas, bem como à avançada degradação ambiental - em curso - no país (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD, 2014). 

As florestas haitianas ocupam atualmente segundo Silva e Morokawa (2007) apud 

Chaves (2010) menos de 3% da área original. Segundo os autores parte considerável do 

desmatamento no Haiti possui relação com os seguintes fatores: produção agrícola, que não 

conseguiu/consegue acompanhar o ritmo do aumento da população; falta de instrução e 

condições financeiras dos agricultores; sistema fundiário complexo, onde a propriedade de 

terras é mal definida; cortes ilegais para produção de lenha e carvão.  

 

 
 Figura 11 - Imagem aérea onde é possível notar a avançada degradação ambiental 

do Haiti (esquerda) em relação à República Dominicana (direita) 

 
      Fonte: United Nations Environment Programme Disasters & Conflicts, 2011

30
. 

 

 

A insegurança em relação à posse da terra desestimula os produtores a adotarem 

medidas conservacionistas, uma vez que acreditam que não usufruirão dos benefícios do 

manejo florestal devido à possibilidade de perder seu imóvel no futuro (CHAVES, 2010). 

Em relação aos cortes ilegais para a produção de energia (PROSPERRE e MARTIN, 

2011) afirmam que há uma aparente falta de interesse por parte do governo local, ONGs e 

comunidade internacional em discutir e buscar alternativas para a geração de energia no país. 

O carvão tem sido a principal fonte de energia para mais de 70% dos haitianos, numa tradição 

que remonta o período colonial. 
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 Disponível em: < https://www.flickr.com/photos/unep_dc/8680957818/> . Acessado em 26. Mar. 2015. 
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A vulnerabilidade apresentada pelo Haiti nos mais diversos níveis abre margem para 

acontecimentos catastróficos impulsionados por variações climáticas e fenômenos naturais. 

Télémaque (2012) afirma que mais de 3 mil pessoas morreram em desastres naturais 

ocorridos entre 2004 e 2008 no Haiti.  

Em 2004 tempestades intensas caíram sob o Departamento de L´Ouest no mês de 

maio, e em setembro o furacão Jeanne arrasou os Departamentos de Artibonite e Nord-Ouest. 

Em julho de 2005 o furacão Emily causou enchentes na cidade de Saint-Marc, no 

departamento de Artibonite. Em 2006 houve inundações nos departamentos de Nord, Ouest e 

Nippes. Em 2008 os furacões Fay, Gustav, Ike e Hanna atingiram todo o país, causando 

maiores estragos no município de Gonaives (Ibidem).  

Em janeiro de 2010, como já citado, um terremoto de 7,3 graus na escala Richter 

matou cerca de 300 mil pessoas e deixou cerca de 250 mil feridas, configurando-se na maior 

catástrofe natural já ocorrida no país. Os departamentos mais afetados foram Nippes, Sud e 

Ouest (onde se situa a capital do Haiti, Porto Príncipe). Os tremores causaram danos 

inimagináveis, desmantelando toda a infraestrutura existente, que já era precária. Após o 

terremoto o Haiti já não possuía sequer palácio presidencial (TÉLÉMAQUE, 2012). 

            

               

                          Figura 12 – Cena de Porto Príncipe após o terremoto 

 
                                                                                               Créditos: Jonne Roriz, 2010

31
. 

 

Em outubro do mesmo ano, na montante do rio Artibonite surgiram os primeiros 

casos de cólera, gerando uma epidemia que se espalhou rapidamente, causando mais de 3500 
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 Disponível em: < http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/drama-no-haiti/>. Acesso em: 26 de mar. 

de 2015.  
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mortes. Em novembro, o furacão Tomas atingiu o país inundando cidades próximas de Porto 

Príncipe (Ibidem).  

          

 

2.3. A imigração haitiana para o Brasil 

 

 

Segundo Borzacov (2011) apud Cotinguiba e Pimentel (2012) já no início do século 

XX foi registrada a entrada de imigrantes haitianos no Brasil. Esses imigrantes chegaram 

como operários na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, cujas obras foram 

entregues inicialmente a empresas inglesas e posteriormente norte-americanas.  

Estas empresas buscaram, entre o final do século XIX e início do século XX, mão de 

obra em suas diversas colônias caribenhas, como Trinidad e Tobago, Martinica, Barbados, 

Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente, Guianas e Granada. Estes negros, de hábitos britânicos 

(como religião e idioma), foram chamados no Brasil indistintamente de barbadianos 

(FONSECA & TEIXEIRA, 1999; BLACKMAN, 2012). 

Além dos trabalhadores procedentes das colônias britânicas, as obras da ferrovia 

atraíram migrantes internos e imigrantes estrangeiros de diversas procedências chegando o 

canteiro de obras a abrigar trabalhadores de mais de 40 nacionalidades, inclusive haitianos.  

Os haitianos passaram a ser citados nos censos demográficos do Brasil de 1940 em 

diante
32

. Em relação à amostra constituída de estrangeiros vivendo no país, os haitianos 

mostram-se um número comparavelmente reduzido
33

.  

As relações diplomáticas entre o Brasil e o Haiti tiveram início em 1928, com a 

abertura de legações
34

 em ambos os países. Em 1954 o nível de representação foi elevado ao 

de Embaixada. Entre 1991 e 1994, período em que Raoul Cédras foi presidente do Haiti, a 

maioria dos países que mantinha Embaixada-Residente no Haiti fechou suas representações, o 

Brasil não. Embora tenha retirado seu Embaixador, manteve a Missão em funcionamento. 

Segundo Valler Filho (2007) em 1982 foi firmado um Acordo Básico de Cooperação 

Técnica e Científica que só entrou em vigor no ano de 2004, através do Decreto no. 5.284, o 
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 Até 1940 (ano em que a nacionalidade haitiana passou a ser especificada nos censos) utilizava-se a categoria 

“outros” para o agrupamento das nacionalidades com representatividade numérica minoritária no Brasil. 

 
33

 Em 1940 – 16 pessoas; em 1950 – 21 pessoas; em 1960 – 159 pessoas; 1970 – 90 pessoas; 1980 – 127 

pessoas; em 1991 – 141 pessoas; em 2000 – 15 pessoas; e em 2010 – 36 pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 1940; 1950; 1960; 1970; 1980; 1991; 2000; 2010). 

 
34

 Missões diplomáticas imediatamente inferiores a uma Embaixada. 
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que, para o autor, não caracteriza propriamente um quadro de relações sistêmicas em nível 

algum. As relações intermitentes entre os dois países se devem, mais do que a trocas 

comerciais, à presença de intelectuais e diplomatas que estabeleceram conexões relevantes 

entre suas elites. 

Em fins de 2003 teve início no Haiti uma crise que culminou em fevereiro de 2004 

com a renúncia do então presidente Jean Bertrand Aristide. Nesta ocasião a Força Interina 

Multinacional (aprovada às pressas pelo Conselho de Segurança da ONU), iniciou seu 

desdobramento no Haiti.  

Concomitantemente, a ONU e outros atores internacionais (EUA e França, 

principalmente) conduziram negociações a fim de criar uma força internacional para assegurar 

“ordem e paz” no Haiti. Por fatores diversos, como ter o maior contingente militar, e por ter 

demonstrado interesse em participar da missão, em 30 de abril de 2004 o Brasil assumiu o 

cargo de coordenação da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti - 

MINUSTAH amparada no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas (ANEXO A). 

Com a aproximação político-militar entre Brasil e Haiti foi levada a cabo uma série 

de ações para a aproximação cultural entre ambos os países, recorrendo-se a temas como 

latinidade, mestiçagem afro-americana, nacionalismo, anticolonialismo, anti-imperialismo e 

paixão pelo futebol. A partida de futebol batizada de “Jogo da Paz”, realizada em agosto de 

2004 entre as seleções de futebol brasileira e haitiana é exemplo disto (FERNANDES, 2014). 

Assim como as outras missões internacionais já instaladas no Haiti, a MINUSTAH 

sofre de impopularidade, o que se constata através de denúncias de truculência por parte dos 

soldados, além da epidemia de cólera iniciada em outubro de 2010 (GOMES e PATROLA, 

2011; SEGUY, 2014).  

Segundo Seguy (2014) o epidemiologista francês Renaud Piarroux dirigiu um 

inquérito no Haiti um mês após a descoberta da cólera pela brigada médica cubana na cidade 

de Mirebalais, no centro do país. Segundo suas conclusões não existem sombra de dúvidas de 

que a epidemia foi alastrada a partir da base nepalesa da MINUSTAH. Nesta havia soldados 

recém-chegados de Katmandu, capital do Nepal, que enfrentava uma epidemia de cólera na 

ocasião.  

O estudo foi procedido por diversos outros, sendo que as conclusões de Piarroux 

nunca foram colocadas em dúvida, no entanto, o atual governo do Haiti diz oficialmente que 

não vai processar a ONU por ter introduzido a epidemia no país (SEGUY, 2014).  

Outro assunto polêmico é o caso de soldados que engravidaram mulheres haitianas e 

ao término do contrato voltaram aos seus países de origem, abandonando mães e filhos sem 
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assistência. A jornalista norte-americana Amy Bracken afirma que estes casos de gravidez são 

recorrentes nas missões internacionais, no entanto, a minoria dos casos torna-se de 

conhecimento público (BRACKEN, 2014) 

 

 
Figura 13 - Seleção brasileira escoltada pelas tropas da MINUSTAH nas ruas 

de Porto Príncipe antes do "Jogo da Paz" 

 
                                                                                                   Créditos: Antônio Gaudério, 2004
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Diversas manifestações populares têm acontecido no país reivindicando a retirada 

das tropas. Atualmente o presidente do Haiti é Michel Martelly, cuja eleição, em 2011, foi 

considerada fraudulenta por civis e organizações haitianas, que acusam a MINUSTAH de 

conivência com a situação. Em janeiro de 2012, em visita oficial ao Haiti, a presidenta do 

Brasil, Dilma Rousseff, anunciou a redução do efetivo militar brasileiro da MINUSTAH de 

2,2 mil para 1,9 mil homens, justificando que a retirada progressiva das tropas faz parte da 

avaliação da efetividade alcançada pela missão no país (LOURENÇO, 2012). 

Silva (2013) e Fernandes (2014) indicam que a presença das tropas brasileiras no 

Haiti poderia ter contribuído para disseminar a ideia do Brasil como país de oportunidades, 

principalmente no momento em que grandes obras estavam em execução e a taxa de 

desemprego em descenso. Os haitianos já nutriam certa afeição pelo Brasil por conta do 

futebol, que no Haiti, assim como no Brasil, é tido como paixão nacional
36

, o que conjugado a 

diversos fatores fez o Brasil figurar entre os destinos procurados por haitianos.  
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 Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/album/ronaldinho_carreira_album.htm#fotoNav=18>. Acesso em: 

27. Mar. 2015. 
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2.3.1.  Revisão cronológica do atual fluxo migratório 

 

 

Com base em dados do SINCRE (Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de 

Estrangeiros) atualizados até o mês de março de 2013, o Brasil possuía 11.916 cidadãos 

haitianos cadastrados na Polícia Federal, vivendo em 272 municípios (SINCRE/DPF, 2014 

apud FERNANDES, 2014). Estima-se que atualmente vivam no Brasil 50 mil haitianos 

(PLATONOW, 2015). 

A partir de 2010
37

 a imigração haitiana passou a ter destaque, quando os números de 

entradas tornaram-se expressivos no contexto das pequenas cidades fronteiriças da Amazônia. 

Atualmente o fluxo migratório haitiano possui características de imigração em cadeia, sendo 

possível perceber a dinâmica migratória se processando através de redes sociais que ligam 

emigrados e candidatos à emigração, como constatou Silva (2013) em sua pesquisa junto aos 

imigrantes haitianos nas fronteiras amazônicas e em Manaus. 

Para o CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados a escolha da entrada sem 

documentação no Brasil, via fronteiras, está ligada às atividades dos coiotes que, ao 

perceberem a escassa fiscalização, passaram a aliciar os haitianos em seu país de origem. 

Através dos coiotes, as rotas para alcançar o Brasil envolvem percursos a pé, rodoviários, 

aéreos e hidroviários (COSTA, 2012). 

Como o Brasil até então não havia recebido imigrantes haitianos em número 

significativo (a ponto de serem percebidos pela sociedade nacional) essa nova onda migratória 

despertou o interesse dos meios de comunicação e da sociedade em geral, ainda mais pelo tom 

de “invasão” que foi atribuído ao fluxo migratório de pessoas dessa nacionalidade, como foi 

apontado pela haitiana Jenny Télémaque, em sua monografia para conclusão do curso de 

Bacharelado em Comunicação Social da UFRJ, em 2012. 

A partir do momento em que os grupos começavam a chegar ao Brasil, no ano de 

2010, os haitianos davam entrada nos protocolos de pedido de refúgio junto à Polícia Federal, 

e aguardavam cerca de três meses até receberem o mesmo. A posse do protocolo dava direito 

aos imigrantes emitirem CPF - Cadastro de Pessoa Física e carteira de trabalho, bem como 

autorizava a permanência em solo brasileiro por seis meses até que o CONARE deferisse ou 

não o pedido. 
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 O ano de 2010 marcou o início do fluxo migratório haitiano para o Brasil. A entrada dos haitianos via 

Tabatinga, no Amazonas, começou a ser notada em fevereiro de 2010, logo após o terremoto, que sacudiu 

violentamente o Haiti, e em particular a capital, Porto Príncipe. Em pouco tempo novas alternativas de entrada 

em solo brasileiro foram descobertas através do estado do Acre, Paraná e Rio Grande do Sul.  
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O Brasil viu-se em um impasse político-administrativo, uma vez que os prazos de 

permanência foram chegando ao fim e o CONARE alegava não poder deferir os pedidos. 

Dentre os pré-requisitos constantes nas leis e convenções internacionais destacam-se a 

perseguição política, religiosa, racial, de gênero ou grupo, estabelecida na Convenção de 

Genebra em 1951. A situação dos haitianos foi então definida como vulnerabilidade 

socioeconômica e o caso foi repassado para o CNIg - Conselho Nacional de Imigração.  

Passados quase dois anos de imigração, em janeiro de 2012, o CNIg baixou a 

Resolução Normativa – RN (nº 97), que autorizava a concessão de cem vistos humanitários
38

 

mensais (1.200 por ano) à haitianos residentes no Haiti que quisessem emigrar à trabalho para 

o Brasil (GODOY, 2011). Em relação aos imigrantes que já estavam em solo brasileiro, o 

CNIg continuou a conceder o visto humanitário por meio da RN (nº 27/1988), que disciplina a 

avaliação de situações especiais e casos omissos pelo CNIg (FERNANDES, 2014). 

Com isso, o controle nas fronteiras brasileiras foi reforçado e imigrantes sem visto 

passaram a ser impedidos de entrar no Brasil, ficando estabelecido que o Peru passaria a 

exigir o visto para ingresso no país
39

, a fim de inibir as atividades dos coiotes que 

atravessavam os haitianos pelo território peruano rumo ao Brasil (GODOY, 2011). 

A imposição de cem vistos mensais gerou grande desconforto institucional, uma vez 

que a medida foi encarada por parte da opinião pública nacional e internacional como uma 

tentativa de restrição da entrada de imigrantes haitianos travestida de política de acolhida. O 

secretário executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto explicou em entrevista como 

foi tomada a decisão do governo de estabelecimento de 1200 vistos anuais: 

 

 
Como uma viagem do Haiti para o Brasil custa entre US$ 2,5 mil a US$ 5 mil, 

não há muitos haitianos que têm essa quantia para imigrar. Por isso, 100 vistos 

mensais devem ser suficiente [SIC] para suprir essa demanda. Legalizando a 

entrada no país, a ideia é fazer um controle mais efetivo das fronteiras brasileiras 

e evitar a ação dos 'coiotes' (BRASIL ENFRENTA DESAFIO HUMANITÁRIO 

COM ONDA DE REFUGIADOS HAITIANOS, 2012). 

 

 

Apesar da aparente tentativa de contenção do fluxo migratório, não houve redução da 

chegada dos haitianos ao Brasil, constatando-se que o número de cem vistos ao mês seria 

insuficiente. Em novembro de 2012 todos os agendamentos para a concessão de vistos até o 
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 Estes vistos, chamados de humanitários permitem a residência no Brasil por até cinco anos renováveis, além 

disso, cada visto dá direito ao cidadão de trazer o cônjuge, pai, mãe e filhos. 

 
39

 Dos países da América do Sul, somente quatro, não exigiam visto para a entrada de haitianos no seu território 

no caso de viagem de turismo, sendo eles: Argentina, Chile, Equador e Peru (FERNANDES, 2014). 
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final de 2013 já estavam preenchidos, tendo o Consulado do Brasil no Haiti aberto uma lista 

de espera (FERNANDES, 2014). 

Desta forma, no final do ano de 2012 era possível observar a repetição na fronteira 

da situação observada antes da promulgação da RN (nº 97): a superlotação do abrigo 

destinado ao acolhimento dos imigrantes em Brasiléia, além de filas gigantescas que passaram 

a se formar em frente ao Consulado Brasileiro de Porto Príncipe por pessoas interessadas em 

obter o visto para a entrada legal no Brasil (Ibidem). 

Em dezembro de 2012, o CNIg deliberou a favor da eliminação do limite de vistos e 

passou a aguardar, a partir de então, consenso por parte dos ministérios envolvidos e da Casa 

Civil para oficializar a decisão; o que se deu com a resolução publicada no Diário Oficial da 

União de 29 de abril de 2013, que acatou a deliberação do CNIg
40

. 

A partir desta resolução não existe mais “teto” para a emissão do documento. Outra 

mudança estabelecida pelo governo é a habilitação de consulados e embaixadas brasileiras em 

outros países a concederem os vistos aos haitianos, como no Peru, na Bolívia, no Equador e 

na República Dominicana, além do consulado de Porto Príncipe. A última alteração da RN (nº 

07) aconteceu em dezembro de 2014, prorrogando o prazo de vigência da mesma até outubro 

de 2015 (FERNANDES, 2014). 

Analisando os resultados das medidas tomadas pelo CNIg, Fernandes (2014) conclui 

que elas não alcançaram seus objetivos iniciais, uma vez que as maiores prerrogativas do 

órgão eram o controle da atuação dos coiotes e abertura de um canal para a concessão de 

vistos de maneira simples. 

Diversos fatores contribuíram para a limitação no alcance das medidas tomadas pelo 

CNIg. A atuação dos coiotes ampliou-se através do estabelecimento de uma rede de tráfico de 

pessoas por todo o trajeto, o que inclui a passagem pelos territórios do Peru e do Equador, 

contribuindo para que as entradas por meio das fronteiras terrestres se ampliem em volume e 

incorporem novas rotas via Venezuela, Bolívia e Argentina (FERNANDES, 2014). 
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 Brasil põe fim à cota de 1200 vistos anuais a haitianos. CONECTAS, online, 02 maio 2013. Disponível em: 

<http://www.conectas.org/politica-externa/brasil-poe-fim-a-cota-de-1200-vistos-anuais-a-haitianos>. Acesso em: 

12 maio 2013. 
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Figura 14 Mapa das principais rotas migratórias de haitianos para o Brasil 

 
                                                                                                                       Fonte: FERNANDES, 2014. 
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                                                                                                            Crédito: PERES (2014) 
41

. 

 

 

No início de 2014 a situação em Brasiléia - principal porta de entrada dos haitianos 

no Brasil
42

 - tornou-se novamente caótica devido à superlotação do abrigo para imigrantes, 

que chegou a 1.500 pessoas, sendo a grande maioria de haitianos
43

. Segundo Pontes (2014) a 

superlotação do abrigo, que comportaria no máximo 500 pessoas deveu-se às cheias do rio 

Madeira, que ao inundar a rodovia BR-364 deixou o Acre sem conexão terrestre com o 

restante do país, impedindo a saída dos haitianos que planejavam rumar para outros estados.  

Segundo Machado (2014) no final de março de 2014 a ONG Conectas denunciou ao 

Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, as péssimas condições de 

sobrevivência enfrentadas pelos imigrantes haitianos no abrigo de Brasiléia
44

. No dia 12 de 

abril de 2014, após ser duramente criticado pelo Ministério Público Federal e organizações de 

                                                           
41

 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/04/1436615-cheia-deixa-haitianos-represados-

no-acre.shtml>. Acesso em 09 julho 2014>.  

 
42

 O primeiro Estado brasileiro à receber os imigrantes haitianos do fluxo iniciado pós terremoto foi o Amazonas, 

através da cidade fronteiriça de Tabatinga em janeiro/fevereiro de 2010. As entradas se expandiram para o estado 

do Acre através das cidades fronteiriças de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia a partir de junho de 2010. 

 
43

 Além dos haitianos, chegam em menor número pelas fronteiras amazônicas dominicanos, senegaleses, 

nigerianos e bengalis.  

 
44

 O último abrigo improvisado em Brasiléia (ao todo foram sete) desde que os primeiros imigrantes chegaram à 

cidade em meados de dezembro de 2010 consistia em uma estrutura de 200 m² cobertos com teto baixo de zinco 

e lonas plásticas como cortinas. A temperatura ambiente chegava aos 40C°. O esgoto corria a céu aberto e o mau 

cheiro tomava conta do ambiente. Uma parceria entre os governos Federal e Estadual assegurava aos imigrantes 

água, três refeições diárias e serviço de saúde. Colchões velhos eram amontoados no chão, enfileirados e em 

contato direto com o piso. Os imigrantes eram expostos a todo tipo de sujeira, restos de comida, poeira, acúmulo 

de água, baratas, ratos, moscas e outros insetos (MACHADO, 2014). 

Figura 15 Imigrantes haitianos aguardando o recebimento da alimentação no abrigo de 

Brasiléia/AC 
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defesa dos direitos humanos pelo acolhimento degradante de imigrantes, o governo do Acre 

decidiu fechar o abrigo mantido em parceria com o governo Federal em Brasiléia.  

O abrigo foi fechado definitivamente no domingo 13 de abril, quando os últimos 

alojados foram transferidos para a capital do Estado (BRYAN, 2014). Em Rio Branco os 

imigrantes foram conduzidos a mais um abrigo improvisado pelo governo acreano no recinto 

de exposições onde é realizada anualmente a Feira Agropecuária, maior evento cultural, 

artístico e financeiro do Acre (MACHADO, 2014).  

 

 
                Figura 16 Novo abrigo para imigrantes de Rio Branco/AC 

 
                                                                                            Créditos da imagem: SAADY (2014) 

45
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De fevereiro a abril de 2014 devido à submersão da BR-364 pela enchente histórica 

do rio Madeira, as únicas ligações com o estado do Acre foram por via aérea ou fluvial. 

Partindo de Porto Velho, aviões da FAB - Força Aérea Brasileira, foram utilizados para levar 

suprimentos ao Estado, que enfrentou uma delicada situação de desabastecimento, chegando a 

ter uma autorização especial para a importação de hortifrutigranjeiros e combustível do Peru 

(MARCEL, 2014) 

O governo do Acre, aproveitando a ida dos aviões da FAB com alimentos e 

medicamentos para Rio Branco, negociou o retorno dos mesmos para Porto Velho com 

imigrantes haitianos que aguardavam o fim do isolamento do estado por via terrestre na 

capital acreana. Além dos aviões da FAB, voos de empresas particulares foram fretados pelo 

governo do Acre para transportar os imigrantes até Porto Velho, de onde poderiam seguir de 

ônibus para outras partes do país (DUARTE, 2014). 
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 Disponível em: < http://www.pagina20.net/cotidiano/mais-de-20-mil-imigrantes-haitianos-ja-passaram-pelo-

acre-desde-2010/>. Acesso em 10 julho 2014. 
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Figura 17 Rio Branco/AC (01/04/2014) Haitianos embarcam em voo fretado, com 

destino a Porto Velho. 

 
                                                                                          Créditos: PONTES (2014) 

46
. 

 

 

Após a chegada dos imigrantes à Porto Velho, os mesmos começaram a rumar para 

outras regiões, principalmente para a cidade de São Paulo, onde buscaram entidades de 

acolhida. Os mais de 800 haitianos que chegaram à capital paulista em abril de 2014 

surpreenderam organizações de ajuda humanitária, como a Missão Paz, o poder público e a 

sociedade civil, criando um embaraçoso choque institucional entre os Governos Estaduais de 

São Paulo (PSDB) e Acre (PT) e o Governo Federal (PT) (RIBEIRO e ITALIANI, 2014). 

Enquanto o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) acusou o 

governador do Acre, Tião Viana (PT) de irresponsável, este rebateu afirmando que a elite 

paulista é preconceituosa. O Petista Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, 

criticou a discussão intergovernamental, afirmando que tal rebaixamento agressivo não iria 

contribuir para a solução do problema. Haddad afirmou que compreende o problema 

enfrentado pelo Acre, mas defendeu que as ações devem ser tomadas de forma coordenada 

(RIBEIRO e ITALIANI, 2014). 

Além da Missão Paz, que já vinha recebendo imigrantes haitianos mesmo antes do 

fechamento do abrigo de Brasiléia, os haitianos foram alocados em albergues municipais para 

moradores de rua
47

. Com a lotação máxima dos mesmos, no dia 5 de maio de 2014 a também 

                                                           
46

 Disponível em: < Disponível em: < http://fotospublicas.com/haitianos-embarcam-para-porto-velho-em-aviao-

da-fab/>. Acesso em 10 julho 2014. 

47
 O município não possuía na ocasião uma casa de acolhida direcionada aos migrantes/imigrantes, mantida pelo 

poder público. Os espaços de acolhimento que serviram aos imigrantes do passado haviam sido fechados há 
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Paróquia de Nossa Senhora da Paz, do bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, passou 

a receber imigrantes haitianos (VITERBO, 2014). 

 

 
Figura 18 - Imigrantes haitianos provenientes do Acre no pátio da igreja de 

N. Senhora da Paz/São Paulo em 24/04/2014. 

 
                                                                                      Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Como resposta do poder público à situação emergencial pela qual estavam vivendo 

os imigrantes haitianos e, principalmente devido às pressões da sociedade civil e organizações 

de ajuda humanitária (a maior parte da igreja católica), a prefeitura de São Paulo abriu no dia 

8 de maio de 2014 um abrigo para imigrantes no bairro do Glicério, próximo à Missão Paz. 

Este abrigo, com capacidade para até 120 pessoas, foi adquirido em forma de comodato pela 

Prefeitura de São Paulo pelo prazo de três meses (DICHTCHEKENIAN, TRUZ e 

ROCCELO, 2014). 

No dia 29 de agosto de 2014 a Prefeitura de São Paulo inaugurou na Rua Japurá, 

bairro da Bela Vista, o Centro de Acolhida para Imigrantes, com 110 vagas noturnas, 

fechando o abrigo provisório do bairro do Glicério, por onde passou cerca de 2.300 imigrantes 

nos quatro meses de funcionamento
48

. Em novembro de 2014 o Centro de Acolhida passou a 

                                                                                                                                                                          
décadas, sendo que uma delas, a antiga Hospedaria do Brás, funciona como o “Museu da Imigração do Estado de 

São Paulo”.  

 
48

 O abrigo provisório da Prefeitura de São Paulo, que possuía capacidade de acolhimento de 120 a 150 pessoas, 

chegou a acolher 300 imigrantes no mês de julho de 2014. Sendo insuficiente a oferta de 110 vagas por parte do 

novo Centro de Acolhida, o mesmo seleciona os imigrantes de acordo com o “grau de vulnerabilidade” 

apresentado. Segundo Paulo Illes, coordenador de políticas para imigrantes da Secretaria de Direitos Humanos 

municipal, existem discussões para ampliar o número de vagas, sendo que a expectativa é de mais 200 vagas até 

o final de 2015 (DELFIM, 2015). 
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contar com serviços complementares essenciais, como aulas de português, auxílio com a 

documentação e atendimento jurídico e psicossocial
49

.  

 

 
Figura 19 Centro de Referência e Acolhida Para Imigrantes da Prefeitura de São Paulo 

 
                                                                                  Fonte: Deutsche Welle/ Marina Estarque, 2014

50
. 

 

 

Também no bairro da Bela Vista, na Rua Abolição, o Governo do Estado de São 

Paulo inaugurou no dia 6 de outubro de 2014 a Casa de Passagem Terra Nova, que conta com 

50 vagas destinadas a vítimas de tráfico de pessoas e estrangeiros solicitantes de refúgio, 

sendo que famílias com filhos de até 18 anos de idade serão atendidas com prioridade. A 

Terra Nova oferece alimentação, assistência social, psicológica e jurídica e os 

encaminhamentos para postos de trabalho são feitos em parceria com diversas entidades, 

como a Caritas Diocesana
51

 e a Missão Paz.  

Em fevereiro de 2015 a Missão Paz passou a enfrentar novamente o problema da 

superlotação, operando na ocasião com um excesso de 140 pessoas. Segundo a instituição, 

                                                           
49

 O Centro de Acolhida e o Centro de Referência ao imigrante formam o CRAI (Centro de Referência e 

Acolhida ao Imigrante), inspirado nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante de Portugal. Esta foi uma 

iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, por meio da Coordenação de 

Políticas para Migrantes em virtude do número de imigrantes que passaram a chegar à cidade de São Paulo em 

situação de vulnerabilidade econômica e social (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2014).  

 
50

 Fonte: < http://www.dw.de/s%C3%A3o-paulo-inaugura-primeiro-centro-de-refer%C3%AAncia-para-

imigrantes/a-18057546>. Acesso em 28. Mar. 2015. 

 
51

 Organização de cunho humanitário pertencente á Igreja Católica fundada em 1897 na Alemanha. A Caritas 

está presente em mais de duzentos países atuando na área de assistência social. 
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seis ônibus com cerca de 30 imigrantes chegam semanalmente ao Terminal Rodoviário da 

Barra Funda, em São Paulo, vindos do Acre (DIÓGENES, 2015). 

 

 
                      Figura 20 Sem vagas, imigrantes dormem em corredor externo na Missão Paz 

 

                                                                  Fonte: Rede Brasil Atual, 2015
52

. 
 

De acordo com a Missão Paz, os imigrantes continuam a chegar à São Paulo 

indocumentados, o que dificulta a rápida colocação profissional e deixa o imigrante 

vulnerável e dependente (DIÓGENES, 2015). Buscando o apoio do poder público, novamente 

a Missão Paz expôs as dificuldades pelas quais os imigrantes estão passando. A entidade 

organizou uma petição virtual intitulada: “Diga não ao abandono dos haitianos em São Paulo 

e sim por uma gestão migratória!”, objetivando colher assinaturas da sociedade civil.  

O abaixo assinado demanda um ponto de informações no Terminal Rodoviário da 

Barra Funda, a disponibilização de mais vagas nos abrigos públicos e a emissão da carteira de 

trabalho no local de entrada (atualmente Acre), sendo endereçado à Presidência da República, 

                                                           
52

 Disponível em: < http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/02/sao-paulo-recebe-um-onibus-por-dia-

de-haitianos-afirma-missao-paz-2460.html>. Acesso em 28. Mar. 2015. 
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Ministério da Justiça, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social, Governo do 

Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo
53

. 

A Missão Paz, além de oferecer abrigo aos imigrantes, faz o trabalho de mediação 

entre empregadores e os possíveis empregados. A mediação consiste substancialmente em 

facilitar a colocação dos imigrantes no mercado de trabalho e evitar que caiam em situações 

de trabalho análogas à escravidão
54

 (CAFFEU e CUTTI, 2012) 

Assim que se emancipam das ajudas humanitárias em relação à moradia, os haitianos 

têm procurado se avizinhar uns aos outros, geralmente próximo das entidades que lhes 

apoiaram quando da sua chegada à localidade, formando uma rede de solidariedade e 

convívio que perpassa relações de trabalho, ajuda mútua, vivências culturais e religiosas, o 

que pode ser observado em São Paulo, Porto Velho e Manaus (CAFFEU & CUTTI, 2012). 

Contudo, nem sempre é possível para os imigrantes a colocação profissional próximo 

às entidades que lhes deram acolhida no momento de sua chegada. A necessidade urgente de 

colocação profissional para o envio de remessas financeiras obriga muitos haitianos a se 

deslocarem para os mais diversos pontos do Brasil, em áreas rurais e urbanas. 

Esse deslocamento para áreas longínquas, associado ao desconhecimento das leis 

trabalhistas e das reais condições de moradia e trabalho ofertadas, pode levar os imigrantes a 

situações de vulnerabilidade, onde seus direitos são desrespeitados a ponto das condições de 

trabalho serem consideradas análogas à escravidão.  

Segundo (WROBLESKI, 2013) em junho e novembro de 2013 ocorreram dois 

resgates de imigrantes haitianos que trabalhavam e viviam em condições análogas à 
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 Abaixo assinado online organizado pela Missão Paz em fevereiro de 2015: 

<http://campaigns.walkfree.org/petitions/diga-nao-ao-abandono-dos-haitianos-em-sao-paulo-e-sim-por-uma-

gestao-migratoria>. (Acesso em 09. Mar. 2015).  

 
54

 “Em 1956 a ONU ampliou o conceito de trabalho forçado e indicou as seguintes instituições e práticas 

análogas à escravidão: (a) a servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do fato de que um 

devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém 

sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for equitativamente avaliado no ato da liquidação 

da dívida ou se a duração desses serviços não for limitada nem sua natureza definida; (b) a servidão, isto é, a 

condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa 

terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, 

determinados serviços, sem poder mudar sua condição; (c) toda instituição ou prática em virtude da qual: I – uma 

mulher é, sem que tenha o direito de recusa, prometida ou dada em casamento, mediante remuneração em 

dinheiro ou espécie entregue a seus pais, tutor, família ou a qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas; II – o 

marido de uma mulher, a família ou o clã deste tem o direito de cedê-la a um terceiro, a título oneroso ou não; III 

– a mulher pode, por morte do marido, ser transmitida por sucessão a outra pessoa; d) toda instituição ou prática 

em virtude da qual uma criança, ou um adolescente de menos de 18 anos é entregue, quer por seus pais ou um 

deles, quer por seu tutor, a um terceiro, mediante remuneração ou sem ela, com o fim de exploração da pessoa ou 

do trabalho da referida criança ou adolescente” (CASTILHO, 2000). 
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escravidão. Os flagrantes se deram nos municípios de Cuiabá, capital do estado do Mato 

Grosso e Conceição do Mato Dentro, interior do estado de Minas Gerais. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego as investigações fazem parte do 

Projeto de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo da Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Dentre as informações do relatório preliminar da ação, 

todos os haitianos libertados em Minas Gerais foram vítimas de tráfico de pessoas (BRASIL, 

2013). 

 

 

2.4. O Grande ABC: Santo André 

 

 

Santo André é um dos 5561 municípios brasileiros e está localizado na Região 

Metropolitana do Estado de São Paulo, região sudeste do país. O estado de São Paulo possui 

645 municípios incluindo a capital, São Paulo, uma das dez maiores cidades do mundo, com 

cerca de 10 milhões de habitantes. A Região Metropolitana de São Paulo é também um dos 

maiores aglomerados urbanos do mundo, composta por 39 municípios em intenso processo de 

conurbação, somando uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas distribuídas 

em uma área de 7 946,84 km².  

 

 
Figura 21 Mapa da Região Metropolitana de São Paulo (Grande ABC destacado em amarelo) 

 

 Fonte: Agencia de Desenvolvimento e Inovação, 2011. Disponível em: 

<http://www.agendeguarulhos.org.br/noticia_interna.php?id=377>. Acesso em 28. Mar. 2015.   
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Parte da Região Metropolitana de São Paulo é a região conhecida como Grande 

ABC, composta por sete municípios
55

 distribuídos em uma área de 828 km², com uma 

população aproximada de 2 milhões e meio de pessoas. A sigla faz alusão aos nomes das 

cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

A Região do Grande ABC é conhecida por ser o berço de fundação do Partido dos 

Trabalhadores - PT, bem como pela importância de seu parque industrial, que abriga grandes 

indústrias automobilísticas e pela proeminência de seu movimento sindical, onde o ex-

presidente Lula começou sua carreira política.  

A região localiza-se no alto da Serra do Mar, sendo eixo de ligação entre o planalto 

paulista e o litoral do estado, pela qual se deu a interiorização da ocupação do território pelos 

portugueses, com a fundação da vila de Santo André da Borda do Campo de Piratininga por 

volta de 1553 pelo português João Ramalho
56

. 

Em 1560 o governador-geral do Brasil, Mem de Sá, transferiu a vila para São Paulo 

de Piratininga, onde os Jesuítas haviam fundado seu colégio para catequização dos nativos em 

1554. A transferência dos habitantes deu-se pela vulnerabilidade de Santo André da Borda do 

Campo de Piratininga aos ataques dos nativos, diferente de São Paulo de Piratininga, que 

estava em posição mais favorável geograficamente e contava com grande número de nativos 

catequizados (PEREZ, 2010). 

Os vestígios da vila foram apagados pelo tempo, de modo que não se sabe a 

localização exata de onde foi a mesma. Sabe-se que se situava em algum ponto entre o 

planalto de Piratininga e a Serra de Paranapiacaba. Apesar dos atuais municípios de Santo 

André e São Bernardo do Campo não terem origem na antiga vila, que deixou de existir como 

unidade administrativa, passando a pertencer a São Paulo, ambas as cidades consideram 1553 

como seu ano de fundação, pois suas áreas territoriais abrangem a região onde supostamente 

se localizava a vila (Ibidem). 

Em 1637, parte das terras que até então pertenciam ao ouvidor da Capitania de São 

Vicente, foi repassada ao Mosteiro de São Bento, que formou a fazenda denominada São 
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 Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra.  

 
56

 João Ramalho chegou ao Brasil em 1513, período anterior à iniciativa colonizadora dos portugueses no Brasil, 

que se daria a partir de 1530, tornando-se pioneiro na povoação europeia da América Portuguesa. Quando 

fundou a vila de Santo André da Borda do Campo já estava estabelecido na região, inclusive através de laços 

matrimoniais com indígenas da tribo dos Guaianases, que lhe rendeu extensa genealogia. João Ramalho foi um 

importante interlocutor entre seus conterrâneos portugueses, quando da colonização da região e os nativos, 

promovendo alianças com as tribos “aliadas” e escravizando e exterminando as tribos “rivais”.  
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Bernardo ao redor da qual surgiu uma povoação que levaria o mesmo nome da fazenda. O 

povoado passou a desenvolver atividades voltadas às tropas que cruzavam seu território, em 

posição estratégica entre o planalto e o litoral (PEREZ, 2010). 

Com o avanço das plantações de café rumo ao oeste paulista e consequente aumento 

da produção, tornou-se premente a necessidade de melhoria e agilidade no transporte da 

produção do interior para o porto de Santos. Algumas iniciativas particulares tentaram sem 

sucesso angariar fundos para a construção de uma ferrovia entre o planalto e o litoral, até que 

em 1860, o empresário Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, 

contratou uma empresa londrina para construir a estrada de ferro (MONTEIRO, 1997). 

As obras da linha férrea, bem como a construção da Estrada do Vergueiro
57

 – com 

traçado praticamente paralelo ao da ferrovia – por iniciativa do governo estadual, demandou a 

contratação de grande número de trabalhadores, atraindo para a região um exército de 

migrantes masculinos, tanto brasileiros de diversas regiões
58

, como de estrangeiros, 

notadamente portugueses, espanhóis e italianos (Ibidem). 

Em 1812, a oito quilômetros de distância da Vila de São Bernardo, foi inaugurada a 

estação ferroviária, ao redor da qual se desenvolveu o bairro da estação, que deu origem à 

atual cidade de Santo André. Em 1868 foi inaugurada oficialmente a Estrada de Ferro Santos–

Jundiaí, passando pela Estação da Luz, em São Paulo, com 139 quilômetros (Ibidem). 

Com o fim das obras, a maior parte dos trabalhadores foi dispensada. Monteiro 

(1997) afirma que uma parcela destes trabalhadores desempregados permaneceu na região, 

contribuindo para o povoamento do atual Grande ABC
59

, sendo que parte pode ter sido 

empregada nas atividades de funcionamento da própria ferrovia que ajudaram a construir. 
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 Estrada ligando o planalto ao litoral. Tornou-se parte de um conjunto de estradas denominada posteriormente 

“Caminho do Mar”. 

 
58

 Foi oferecida aos jovens brasileiros a possibilidade de dispensa do serviço obrigatório na Guarda Nacional, 

caso trabalhassem por pelo menos três meses na construção da ferrovia (MONTEIRO, 1997). 

 
59

 Cabe ressaltar que esta região, assim como todo o Brasil não era despovoada quando da chegada dos europeus.  

Quando se fala de “povoamento” refere-se à ocupação do espaço pelo homem civilizado aos modos ocidentais. 

Somente estes eram contados como povoadores pelo aparelho burocrático vigente, lógica incorporada pela 

“historiografia oficial”. Na historiografia do ABC Paulista, por exemplo, é muito comum a valorização da figura 

do imigrante/colono europeu, principalmente italiano – que não deixam de ter importância – em detrimento de 

outros grupos, como indígenas e negros - que também não deixam de ter importância - para a formação da 

sociedade que estava se formando na região. Uma das justificativas de nosso trabalho é o de registrar através da 

história oral, a recente presença dos imigrantes haitianos na região, para que futuramente constem como parte da 

historiografia regional. Um trabalho de grande importância neste sentido é o do historiador Carlos José Ferreira 

dos Santos, intitulado “Nem tudo era italiano”, onde analisa imagens, crônicas, periódicos e fontes oficiais 

objetivando dar lugar na historiografia aos pobres, geralmente negros, da cidade de São Paulo na virada dos 

séculos XIX para o XX (SANTOS, 2003). O estudo do autor foi aplicado à cidade de São Paulo, mas sabe-se que 

as políticas de invisibilização do negro estavam em voga em todas as partes, com as teses de superioridade racial 

advindas da Europa e disseminadas pelo Brasil por intelectuais como Oliveira Vianna e Nina Rodrigues.  
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Seguindo padrões ingleses, a São Paulo Railway iniciou a implantação de um núcleo 

urbano no Alto da Serra
60

 destinado aos funcionários da ferrovia. Apesar de a vila estar 

localizada distante dos importantes centros urbanos da época, as casas receberam 

infraestrutura moderna para os padrões brasileiros de então, contando com abastecimento de 

água, esgoto e calefação. Na Vila residiam famílias inglesas (diretor da companhia e outros 

altos postos), francesas (geralmente engenheiros), portuguesas, espanholas, italianas e 

nacionais (funcionários em geral), além de solteiros de diferentes procedências (MONTEIRO, 

1997). 

 

 

Figura 22 – Antiga residência dos funcionários da ferrovia, hoje hospedagem. 

 
                                                                                            Créditos: Débora Rodrigues, 2012. 

 

 

Em 1882 o Governo Imperial criou os núcleos coloniais de São Bernardo, São 

Caetano e Ribeirão Pires, de modo que os primeiros imigrantes começaram a chegar em 1887. 

Dentro do núcleo colonial de Ribeirão Pires havia a chamada Linha Pilar
61

 (atual município 

de Mauá), onde foram assentadas 20 famílias, sendo 13 italianas, 6 brasileiras e um indivíduo 

português. No núcleo colonial de Ribeirão Pires, os lotes eram divididos entre rurais e 

urbanos, sendo que os rurais foram distribuídos a 24 famílias italianas e uma brasileira e os 

                                                                                                                                                                          
 
60

 Atual parte baixa da vila de Paranapiacaba. Em 2008 toda a vila foi tombada como patrimônio histórico pelo 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), sendo um dos grandes atrativos turísticos de 

Santo André, atividade que se constitui em uma das principais fontes de renda dos habitantes locais. 

 
61

 Localidade onde o Barão de Mauá havia adquirido uma fazenda para sua hospedagem quando das visitas às 

obras da Estrada de Ferro São Paulo Railway. 
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urbanos a 46 famílias italianas, 15 famílias brasileiras, uma família alemã e um indivíduo 

português (MONTEIRO, 1997). 

Núcleos populacionais espontâneos também passaram a se formar além dos núcleos 

planejados pelo governo.  Casos exemplares são os núcleos formados por imigrantes belgas e 

suíços nas cercanias da Parada Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra, a partir de 1885, que 

produziam ameixas e peras para comercialização no Mercado Municipal de São Paulo e o 

núcleo de Campo Grande, que se formou ao redor da parada do mesmo nome, localizada a 6 

quilômetros do Alto da Serra, no atual município de Santo André, onde imigrantes italianos se 

dedicavam a extração de madeiras e lenha para abastecer a ferrovia e as indústrias que se 

instalavam na região (Ibidem).  

Os imigrantes instalados em pontos diversos ao longo da ferrovia foram 

desenvolvendo um sentido de grupo, de modo que as famílias dos diferentes núcleos foram se 

entrelaçando, formando uma “rede familiar” unida por laços de parentesco e compadrio. A 

primeira geração de imigrantes dedicava-se a diferentes tarefas, como agricultura, carvoaria, 

olaria, construção civil e marcenaria. A geração seguinte começou a integrar o quadro de 

funcionários da ferrovia como telégrafos, bilheteiros, cabineiros e alguns casos, chefes das 

estações (MONTEIRO, 1997). 

A São Paulo Railway foi, no Grande ABC, um elo entre imigrantes de diferentes 

etnias que procuraram a região. O maior contingente foi o de italianos, todavia ao filho de um 

dos britânicos administradores da São Paulo Railway foi atribuído o feito de ter introduzido o 

Rugby e o Futebol no Brasil ao regressar em 1894 de sua viagem de estudos na Inglaterra. 

Trata-se de Charles William Miller, filho de John Miller e Carlota Fox, imortalizado pela 

popularidade a qual o futebol ganhou no país (UNZELTE, 2011). 

A partir de então equipes de ferroviários passaram a se formar. Com a chegada das 

indústrias, o rol de clubes aumentou o que se deu inicialmente nos arredores da estação da 

então Vila de São Bernardo. Segundo Monteiro (1997) a ferrovia, o clima, a localização 

geográfica, a hidrografia, a oferta de mão-de-obra, fez dos entornos da estação um polo de 

industrialização, de modo que uma próspera aglomeração começou a se desenvolver no local.  

Em 1910 o bairro foi elevado à categoria de distrito com o nome de Santo André, em 

homenagem a antiga vila fundada por João Ramalho. Em 1938 englobando a própria sede de 

São Bernardo, o extenso território que é o atual Grande ABC Paulista, tornou-se Município de 

Santo André (GAIARSA, 1968). 

A região passou a chamar a atenção dos imigrantes que haviam sido direcionados às 

fazendas de café do interior de São Paulo. A oferta de emprego fabril, associada aos baixos 
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preços dos terrenos – se comparados à capital – além da possibilidade de desenvolvimento de 

atividades ligadas à terra, nesse período histórico, trouxe muitos imigrantes para o ABC, pois 

a região oferecia a possibilidade de emancipação econômico-social mais rápida do que o 

regime de trabalho das fazendas do interior. 

A criação do município de Santo André abrangendo a área pertencente anteriormente 

a São Bernardo impulsionou uma onda de movimentos emancipacionistas. A força destes 

movimentos levaram diversos distritos a se desmembrarem de Santo André, sendo assim, 

1945 foi o ano de emancipação de São Bernardo do Campo, 1949 São Caetano do Sul e 1953 

Mauá e Ribeirão Pires (SILVA, 2008). 

Em recorte temporal do período entre 1915 e 1940, Langenbuch (1968) afirma que as 

margens da ferrovia entre São Caetano e Santo André é a única porção dos arredores 

paulistanos a se transformar em legítima “zona industrial suburbana” durante o período. Esta 

zona industrial destaca-se pelo expressivo contingente industrial estabelecido, pelo porte das 

indústrias e diversidade da produção. 

A expansão e consolidação do projeto capitalista de base industrial no período pós II 

Guerra Mundial atraiu milhares de migrantes internos para o ABC. A partir dos anos 1950, 

ergueu-se na região um polo industrial de empresas com tendência globalizadora, com 

destaque para os ramos químico, petroquímico, eletromecânico, montadoras de automóveis e 

auto-peças. Estas indústrias substituíram as antigas formas pioneiras e de base cooperativa da 

indústria provenientes da primeira revolução industrial do Brasil (ALVES, 2000). 

Na década de 1970, período conhecido como “milagre econômico” houve uma 

expansão da indústria na Grande São Paulo. Entre 1970-1975, enquanto na cidade de São 

Paulo observava-se queda na participação industrial, era notável a expansão do parque 

industrial nos municípios do entorno da capital, notadamente no ABC Paulista.  

No final dos anos 1970, Santo André e São Caetano do Sul
62

, passaram a perder 

indústrias enquanto outros municípios da Grande São Paulo, como Diadema, Mauá, São 

Bernardo do Campo e Guarulhos passaram a registrar crescimento em suas atividades 

industriais (ALVES, 2000).  

Na década de 1980 o crescimento desacelerou-se e o Brasil como um todo viveu o 

período conhecido como “década perdida”, reflexo da crise do petróleo e do endividamento 

do país. A baixa nas exportações atingiu diretamente o setor industrial, gerando contração 
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 Tais localidades foram pioneiras na industrialização do ABC, sendo que a industrialização cresceu 

continuamente até os anos 1970. Daí em diante as indústrias com características distintas da fase anterior da 

industrialização, passaram a buscar novos espaços que viessem ao encontro de suas necessidades, como por 

exemplo, acesso facilitado ao modal rodoviário.  
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salarial e demissões. Neste momento as indústrias do ABC sofreram com a “elevação dos 

custos de aglomeração” em decorrência dos altos valores a que chegaram os terrenos 

influenciados pela alta concentração industrial (SEADE, 1988 apud FERREIRA, 2013). 

Tal cenário levou algumas empresas a transferirem-se total ou parcialmente para o 

interior do estado de São Paulo e/ou outras partes do Brasil. Ferreira (2013) lembra que as 

medidas restritivas quanto ao uso do solo urbano, principalmente leis de proteção aos 

mananciais, que começaram a ser implantadas no fim dos anos 1970, contribuíram para suster 

a ampliação da industrialização no Grande ABC. Como se pode ver na figura abaixo, mais da 

metade do município é constituído por área de proteção ambiental. 

 

 
Figura 23 - Zoneamento Municipal de Santo André 

  
            Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano/Departamento de Projetos Urbanos de Santo André
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Durante toda a década de 1980 e início dos anos 1990 diversas foram as tentativas 

governamentais para contenção das crises causadas pelo endividamento externo e pelos altos 

índices inflacionários. Até o início da gestão do presidente Fernando Collor, a economia 

brasileira era uma das mais fechadas do mundo, o que eliminava a concorrência e desobrigava 

as indústrias a novos investimentos, fortalecendo a ascensão da inflação. 

Como parte da política neoliberal que seria implantada no Brasil, o presidente 

Fernando Collor promoveu a abertura da economia, sendo que, naquele momento, os produtos 

importados possuíam qualidade superior e eram comparativamente mais baratos se 
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 Disponível em < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.122/3483>. Acesso em 30. Mar. 

2015.  
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comparados aos do Brasil. As grandes indústrias se modernizaram através da redução de 

custos e aumento da produtividade a partir da introdução de novas tecnologias, o que era mais 

difícil para as indústrias de pequeno e médio porte, levando muitas à falência (FERREIRA, 

2003).  

Neste período, Santo André, o ABC e a Região Metropolitana de São Paulo, de modo 

geral, sofreram significativa redução dos empregos industriais. Diversos fatores contribuíram 

para esta redução, como a substituição de mão de obra operária por máquinas, diminuição de 

área produtiva, uso intensivo de subcontratação e terceirização de atividades. 

A participação percentual da indústria continuou decrescendo dos anos 1990 até os 

dias atuais (2013) 
64

. Concomitantemente o setor terciário começou a ganhar expressão, sendo 

assim, Santo André passou a receber grandes estabelecimentos comerciais e de serviços 

ocupando em boa parte as áreas antes pertencentes às indústrias que faliram ou transferiram-

se para outras regiões.  

O ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel
65

 acompanhou boa parte do cenário de 

transformações pelas quais passou o município nas últimas décadas. Seus três mandatos 

estenderam-se em três períodos relativos ao final dos anos 1980, anos 1990 e início dos anos 

2000. Sua administração visava fomentar o estabelecimento de um “setor terciário avançado” 

na região, o que incluiria atividades ligadas à engenharia, informática, comunicações e 

marketing. A ênfase no desenvolvimento regional levou Celso Daniel a criar a Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC
66

 e o Consórcio Intermunicipal do Grande 

ABC
67

.  
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 Ainda assim a atividade industrial em Santo André continua tendo peso, principalmente se os índices são 

comparados com os do estado de São Paulo e a capital. A participação no Valor Adicionado Fiscal
 
(VAF - índice 

elaborado a partir das informações dos contribuintes referentes aos seus movimentos econômicos) da indústria 

de Santo André chega a 26,38%, enquanto que na capital paulista o valor é de 18,11%, e no estado de São Paulo 

24,99% (FUNDAÇÃO SEADE, 2012). 

 
65

 Membro e co-fundador do Partido dos Trabalhadores, Celso Daniel foi prefeito de Santo André nos períodos 

de: 1989-1992; 1997-2000; 2000-2002. Antes do término de seu último mandato foi sequestrado e assassinado. 

As investigações apontaram que o caso trata-se de crime comum, em que o prefeito foi morto por engano, 

enquanto que a família defende que sua morte teve motivação política e luta pela reabertura das investigações 

(BALZA, 2012)   

 
66

 A Agência de Desenvolvimento é um instrumento de marketing regional. Concentra informações 

socioeconômicas, produz pesquisas e apoia e fomenta o desenvolvimento de empresas com vistas ao 

desenvolvimento sustentado (ALVES, 2000, p. 10). 

 
67

 O Consórcio é onde gera-se estudos iniciais em torno de programas e políticas. Formado em 1991, tem dado 

atenção especial ao desenvolvimento sustentado, revitalização das cadeias produtivas, fomento ao turismo de 

negócios e ecológico, priorização de políticas voltadas à crianças e adolescentes em situação de risco, bem como 

combate ao analfabetismo (ALVES, 2000, p. 10). 
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O município de Santo André passou por intensa reurbanização através do projeto 

Eixo Tamanduathey
68

, cujas ações orientavam-se para dar novos usos à região onde as 

indústrias se concentraram maciçamente no passado - faixa lindeira à estrada de ferro e rio 

Tamanduateí - através de intervenções coordenadas pelo poder público municipal em parceria 

com investidores privados.  

A ideia principal do projeto em linhas gerais seria induzir a readequação dos espaços 

deixados pelas antigas indústrias, atraindo atividades produtivas voltadas às novas exigências 

do mercado a partir dos limites e potencialidades do município. A instalação da Universidade 

federal do ABC no bairro Bangu, por exemplo, faz parte das premissas contidas no Eixo 

Tamanduatehy.         

 

 

                   Figura 24 - Vista Panorâmica do Campus de Santo André da UFABC (2014) 

 
                                                                                             Créditos: Arthur Arnoldi

69
. 

 

 

Dentre as mudanças promovidas no âmbito do Eixo Tamanduathey, além da cessão 

do terreno para instalação da sede da Universidade Federal do ABC
70

, estão a duplicação da 

avenida Industrial, a atração do Shopping Grand Plaza, Auto Shopping Global, Makro, Call 

Center da TIM, hotéis Ibis e Mercure, Carrefour Oratório, Strong/FGV, ampliação das 
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 Diversos autores aprofundaram-se nos estudos referentes ao projeto (SAKATA, 2006; MORO JÚNIOR, 2007; 

ALVAREZ, 2008) apresentando às inovações do mesmo, os entraves político-burocráticos, bem como as ações 

concretizadas e não concretizadas. 

 
69

 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/ufabc/photos/a.10150709993949903.461480.238148349902/10151584446759903/?t

ype=1&theater>.  Acesso em 28. Mar. 2015. 
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 Parceria com o governo federal na gestão do presidente Lula. 



77 

 

estruturas da UniAbc, construção do Terminal Rodoviário de Santo André e Terminal Urbano 

interligados à estação Prefeito Saladino da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, 

construção de um porto seco (SAKATA, 2006). 

Todo o eixo passou por intervenções paisagísticas, readequação de vias, fomento a 

construções de moradias sociais, de renda média e de alto padrão (idem). Tais ações, 

correlacionadas a diversos outros fatores, como aumento do poder de compra dos brasileiros e 

aquecimento da economia, impulsionaram um boom imobiliário no município, de modo que 

diversos empreendimentos residenciais e comercias foram e continuam sendo lançados e 

construídos. 

 

 
Figura 25 Vista de Santo André a partir do Parque Central - região de alta especulação 

imobiliária 

 
                                                                                                  Créditos: Helena Blavatsky, 2010. 

 

 

Ferreira (2013) aponta que a própria dinâmica capitalista promoveu este movimento 

de (re)valorização do capital através dos empreendimentos imobiliários, que se materializam 

em Santo André principalmente através de “predinhos” germinados e torres residenciais de 

maior porte e valor agregado
71

. É importante frisar que novas indústrias também se instalaram 

no município no período posterior aos anos 1990, e que muitas continuam em funcionamento, 
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 Tem se tornado muito comum nos bairros do entorno da região central da cidade a construção de “predinhos” 

germinados de baixa estatura e sem portaria. Este tipo de habitação, nitidamente voltado à classe média, possui 

gastos de manutenção enxutos. Já nas áreas mais centrais começam a aparecer condomínios residenciais verticais 

de alto custo. Em ambos os casos muitos destes novos empreendimentos ocupam terrenos onde funcionaram 

indústrias, sendo relativamente comum em todo o ABC a incidência de terrenos contaminados pelas atividades 

industriais do passado, o que tem se tornado um grave problema ambiental e social para os municípios. 
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sendo que o decréscimo do percentual de participação das indústrias na economia andreense 

deve-se também ao fato do crescimento acelerado do setor de serviços. 

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Santo 

André possui 707.613 habitantes, estando entre os 25 mais populosos do país (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2014). O município é dividido 

em três distritos, sendo eles: Paranapiacaba, Capuava e Sede. A sede é composta por dois sub-

distritos: Santo André e Utinga (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, 

2014).  

A paisagem do município resulta de fatores naturais, históricos e econômicos, fatores 

estes que impulsionaram a transformação de um pequeno núcleo colonial em importante 

centro industrial em pouco mais de um século. Nas últimas duas décadas intensas 

transformações têm modificado a paisagem urbana do município, impulsionadas pelo 

aquecimento dos setores do comércio e prestação de serviços. 

É neste cenário, dominado pelas contradições do “novo”, que novos “rostos e 

sotaques” chegam ao Grande ABC. A UFABC
72

, por exemplo, atrai docentes, discentes e 

funcionários de diversas partes do Brasil e do mundo. Segundo dados da universidade de maio 

de 2014
73

 a UFABC contava até então com 21 cursos de Pós-Graduação
74

 com 1.086 alunos e 

24 cursos de graduação
75

 além dos dois ciclos básicos obrigatórios, com 10.406 alunos 

matriculados. 
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 Escolhemos esta instituição como exemplo pelo fato de estarmos desenvolvendo a presente pesquisa na 

mesma e conhecermos mais a fundo a sua realidade. No entanto ressaltamos que o Grande ABC possui diversas 

outras universidades instaladas em períodos anteriores à UFABC, como a Universidade Metodista, Universidade 

de São Caetano do Sul - USCS, Fundação Educacional Inaciana - FEI, Fundação Santo André e Instituto Mauá 

de tecnologia.   
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 Disponível em: < http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/ufabc-em-numeros>. Acesso em 14. Jan. 2014. 
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 Biossistemas, Biotecnociência; Ciência da Computação; Ciência e Tecnologia Ambiental; Ciência e 

Tecnologia/Química; Ciências Humanas e Sociais; Energia; Engenharia Biomédica; Engenharia da Informação; 

Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática; Evolução e 

Diversidade; Física; Matemática Aplicada; Nanociências e Materiais Avançados; Neurociência e Cognição; 

Planejamento e Gestão do Território; Políticas Públicas; Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional – PROFMAT; Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF. 

 
75

 Engenharias: Ambiental e Urbana; Aeroespacial; Biomédica; Energia; Gestão; Materiais; Informação; 

Instrumentação; Automação e Robótica – Bacharelados: Ciências Biológicas; Ciência da Computação; Física; 

Matemática; Química; Neurociência; Filosofia; Ciências Econômicas; Planejamento Territorial; Políticas 

Públicas; Relações Internacionais – Licenciaturas: Ciências Biológicas; Física; Matemática; Química e Filosofia. 

Disponível em: <http://prograd.ufabc.edu.br/cursos>. Acesso em 15. Jan. 2014.  
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De acordo com dados da Pró-reitoria de Pós-Graduação, ao ingressarem na UFABC 

23,35% dos alunos da pós provém do interior e litoral do estado de São Paulo; 30,34% 

provém de outros estados e 32,96% de outros países. 

 Dentre os estrangeiros, estudam ou já estudaram na UFABC (graduação e pós-

graduação) alunos de diversos países como: El Salvador, República Dominicana, Honduras, 

Venezuela, Uruguai, Argentina, Bolívia, Panamá, Guatemala, México, Nicarágua, Costa Rica, 

Jamaica, São Vicente e Granadinas, Haiti, Índia, Irã, Nigéria, Taiwan, Luxemburgo, 

Alemanha, Rússia, Grécia, Canadá, França, com destaque numérico para os provenientes da 

Colômbia e do Peru. Estes alunos, geralmente se estabelecem no município de Santo André, 

no entorno do campus, partilhando intensas trocas com a população local e entre si.  

Pinezi, Menezes e Cavalcante (2004) realizaram um estudo com idosos da Vila 

Popular, no entorno da UFABC. Segundo as pesquisadoras a Vila Popular era composta 

originalmente por aproximadamente 500 sobrados, sendo que sua construção remonta o 

período da primeira etapa de industrialização de Santo André (do início até a primeira metade 

do século XX) cujo início das obras deu-se no ano de 1947 e a ocupação foi preenchida 

majoritariamente por operários e ferroviários.  

Boa parcela dos imóveis da Vila Popular ainda é ocupada pelos primeiros moradores 

e/ou seus descendentes, o que vem se transformando com a chegada da UFABC nas 

proximidades, uma vez que os estudantes demandam imóveis para o estabelecimento de 

repúblicas estudantis. Desta maneira as formas de ocupação e o perfil do bairro vêm se 

diversificando.  

Santo André, assim como o Brasil, entrou no século XXI inserido na era da 

informação, onde os deslocamentos humanos são marcados pelos novos paradigmas da 

modernidade (OLIVEIRA, 2011) e os fatores de atração e repulsão se complexificaram. 

Assim como os estrangeiros que chegaram a Santo André objetivando complementar a 

formação acadêmica, chega à região fluxos migratórios distintos, como comerciantes 

chineses, refugiados sírios, libaneses, africanos e imigrantes com vistos humanitários 

especiais, como é o caso dos haitianos, foco de nossos estudos.   
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2.4.1. Os imigrantes haitianos em Santo André 

 

 

O Núcleo Ciganos, local de predominância dos haitianos no Grande ABC, encontra-

se em um terreno de 29 mil metros quadrados na faixa lindeira à ferrovia, próximo à estação 

Utinga da CPTM. As informações acerca do histórico da ocupação são imprecisas.  

Segundo o Diário Oficial da União publicado em 03/06/2014 a Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA), moveu uma ação contra os ocupantes da referida área em 1999 

requerendo a reintegração de posse da mesma. Com a extinção da RFFSA em maio de 2005 a 

União Federal atribuiu a titularidade da área ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), que por sua vez indicou a Secretaria de Patrimônio da União como 

proprietária. Após ter sido aberto e arquivado por diversas vezes o processo foi extinto sem 

resolução de mérito em 30 de maio de 2014, uma vez que a União Federal solicitou a 

suspensão do feito (BRASIL, 2014. Seção 1 Pág. 304.).  

 

 
                   Figura 26 Vista de uma das ruas do Núcleo Ciganos 

 
                                                                                                   Créditos: Tatá Alves

76
 

  

 

No ano 2000 o Diário do Grande ABC esteve na ocupação entrevistando moradores. 

No mês de maio o jornal constatou que 250 pessoas viviam no local. Um dos moradores (não 

cigano) afirmou viver na ocupação há dois anos, mas que as primeiras moradias haviam sido 

construídas há quatro anos, ou seja, em 1996. Uma entrevistada cigana de 70 anos afirmou 

                                                           
76

 Disponível em: < http://futebolferroviario.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html>. Acesso em 29. Mar. 

2015. 
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que planejava regressar com as quinze pessoas de sua família para Minas Gerais temendo 

perder tudo com uma possível reintegração de posse (MACCHI, 2000, a). 

No mês de setembro de 2000, de volta ao local, a equipe do Diário do Grande ABC 

constatou que mesmo com a falta de infraestrutura a ocupação continuava crescendo e 

contava com aproximadamente 60 ciganos, cuja maioria proveniente do sul do país procurava 

estabelecer-se em Santo André. A matéria dá conta que a primeira família cigana havia 

chegado há um ano, ou seja, 1999 (MACCHI, 2000, b). 

Não se sabe ao certo a partir de quando os ciganos chegaram. As entrevistas citadas 

mencionam os anos de 1996 e 1999 como início da ocupação, que aparentemente teve origem 

em um acampamento cigano, que ganhou força com a chegada de outros ocupantes ciganos e 

não ciganos. O fato é que o nome da ocupação faz alusão a este grupo até os dias atuais.  

Em 2011, Maria Rosimere da Silva - moradora e atual presidente da Associação de 

Moradores do Núcleo Ciganos – afirmou que os ciganos já não se encontram mais lá 

(QUIERATI, 2011). Em 2008 travestis que viviam há pelo menos dez anos em uma antiga 

fábrica de estruturas metálicas, na Avenida Industrial, em Santo André, foram expulsas a 

partir de um mandado de reintegração de posse. A maior parte das desabrigadas foi morar no 

Núcleo Ciganos, única possibilidade com o valor da indenização que receberam: R$ 4.200 por 

pessoa (CHIACHIRI, 2008). 

Segundo a Prefeitura do Município de Santo André (2015), bem como alguns de 

nossos informantes, os primeiros haitianos chegaram ao município de Santo André entre 2011 

e 2012
77

. A presença dos imigrantes começou a ser notada no Núcleo Ciganos pelos 

moradores locais, bem como pela Associação dos Moradores, tendo a Prefeitura tomado 

ciência desta população a partir de agentes de saúde da família, bem como pela busca dos 

imigrantes por atendimento médico nos postos de saúde e hospitais públicos.  

 

                                                           
77

 Atualmente os haitianos começaram a dispersar-se geograficamente pela região, mas o local de residência 

inicial, e onde até o momento vive a grande maioria, é o Núcleo Ciganos, no bairro de Utinga. 
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Figura 27 Médico haitiano em uma das ruas do Núcleo Ciganos, onde 

passou a viver em fevereiro de 2014. 

 
                                                                                          Créditos: Rodrigo Pinto, 2014

78
. 

 

A partir de 2014 a Prefeitura Municipal estabeleceu diálogo com a comunidade 

haitiana residente em Santo André. Desde então, a prefeitura fez parcerias para a oferta de 

cursos de português e cultura brasileira, intermediou relações trabalhistas e de habitação, 

adequou equipamentos públicos para a recepção dos imigrantes (contratação de funcionários 

haitianos para atuar em postos de saúde onde existe demanda de imigrantes haitianos, por 

exemplo) 
 79

 e promoveu eventos de confraternização e intercâmbio cultural.  

A Secretaria de Direitos Humanos e Cultura de Paz tem papel de destaque nas ações, 

sendo que a experiência do município em políticas públicas para refugiados foi uma das 

pautas da Conferência Cartagena + 30, encontro que aconteceu nos dias 2 e 3 de dezembro de 

2014 em Brasília (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, 2014).  

Em janeiro de 2015 a Secretaria de Direitos Humanos e Cultura de Paz de Santo 

André realizou um recenseamento da população haitiana do município. Estimou-se que vivem 

em Santo André de 600 a 800 cidadãos haitianos. Segundo dados parciais obtidos no 

recenseamento municipal, tem-se que a grande maioria é do sexo masculino (79%), a idade 
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 Disponível em: < http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=60985>. Acesso em 29. Mar. 

2015.  
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 Uma das ações da Prefeitura Municipal de Santo André foi identificar dentre os imigrantes aqueles que 

possuíam algum tipo de formação na área da saúde e encaminhá-los aos postos de saúde para auxiliarem no 

atendimento dos imigrantes haitianos até que consigam as revalidações de seus diplomas. Um dos casos mais 

emblemáticos foi o de Robert Gilles (nome verdadeiro), o médico haitiano formado em Cuba, que por 

dificuldades na revalidação do diploma trabalhava em um supermercado na capital paulista. Atualmente, 

enquanto aguarda a revalidação do diploma, Gilles trabalha em um Posto de Saúde de Santo André como 

auxiliar de atendimento. 
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média é de 32 anos, 52% tem ensino fundamental, 29% concluíram o ensino médio, 12% tem 

curso superior e 7% não declararam o grau de escolaridade (Ibidem).  

 

 
Figura 28 Formatura do curso de língua portuguesa e cultura 

brasileira, oferecido pela Prefeitura Municipal de Santo André em 

parceria com o PRONATEC. 

 
                                                          Créditos: Diário do Grande ABC
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Parte dos habitantes brasileiros do Núcleo Ciganos se incomoda com a presença dos 

haitianos, uma vez que os aluguéis têm subido e os proprietários começaram a dar preferência 

a inquilinos haitianos. A alta nos aluguéis, bem como a suposta preferência pelos haitianos se 

dá por diversos motivos, dentre eles: procura crescente dos haitianos por imóveis no núcleo, 

sendo que estes acabam conseguindo pagar valores maiores do que os brasileiros por dividir 

os imóveis e as despesas em várias pessoas
81

 e valorização por parte dos proprietários das 

casas acerca da moral cristã evangélica da grande maioria dos imigrantes do Núcleo, que 

pagam seus aluguéis em dia e procuram não se envolver em confusão.  
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 Disponível em: < http://www.dgabc.com.br/Noticia/1009678/sto-andre-forma-turma-de-haitianos>. Acesso 

em: 28. Mar. 2015.  
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 Essa prática não é exclusividade dos haitianos. Brasileiros se valem da mesma tática, principalmente famílias 

migrantes que hospedam familiares recém-chegados. Nesta pesquisa não investigamos as condições de moradia 

das famílias brasileiras do núcleo, sendo que a informação do incômodo que passou a surgir no Núcleo Ciganos 

por parte dos brasileiros em relação aos haitianos foi obtida através do trabalho de campo, em visita à Secretaria 

de Direitos Humanos e Cultura de Paz da Prefeitura do Município de Santo André. 
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3. A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

3.1. Primeira fase: aproximação inicial ao universo dos imigrantes haitianos 

em São Paulo 

 

 

A primeira fase da pesquisa de campo teve início em abril de 2014, em um momento 

marcante da migração haitiana para o Brasil. Nesta fase da pesquisa, encontrávamo-nos 

“tateando” nosso objeto de estudo, cuja delimitação espacial era a cidade de São Paulo, ainda 

que desejássemos estudar a região do ABC, local da instituição onde desenvolvemos a 

presente pesquisa. Este desejo é fruto do reconhecimento de que a instalação desta 

universidade pública na região deve responder às demandas regionais por expansão do ensino, 

pesquisa e atividades de extensão envolvendo a comunidade do ABC Paulista.  

Neste momento, no entanto, não tínhamos ciência do estabelecimento de imigrantes 

haitianos em nenhuma das cidades do ABC. Fomos informados pela comunidade acadêmica 

que alguns haitianos haviam trabalhado nas obras de construção do campus de Santo André 

da UFABC em um momento anterior ao início da presente pesquisa, contudo os mesmos já 

não se encontravam mais presente. Tudo indicava o Glicério, no centro de São Paulo, como 

local de estabelecimento dos imigrantes haitianos.  

A lógica apontava o bairro do Glicério pelo fato de a Missão Paz, referência 

primordial para os haitianos na cidade, localizar-se neste bairro. De fato boa parte dos 

haitianos que chegaram à São Paulo estabeleceram-se inicialmente e ainda se estabelecem no 

Glicério, que apresenta um grande número de moradias coletivas (cortiços), que possibilita a 

diminuição das despesas ao custo de baixíssimo conforto e riscos físicos (instalações antigas e 

precárias) e sociais (despejo, uma vez que em algumas ocasiões “empreendedores” locaram 

aos imigrantes imóveis em prédios que não lhes pertencia). 

Em maio de 2013 (para citar apenas um exemplo) cem haitianos foram despejados de 

um prédio no centro de São Paulo. Os imigrantes que alegaram não saber que a moradia era 

irregular pagavam R$ 350,00 por quarto. Os 26 quartos foram divididos em um dos andares 

do prédio por um homem identificado apenas como Marcos, que pagava a água e a luz e 

recebia o aluguel dos imigrantes. O imóvel é alvo de litígio há mais de 15 anos devido a uma 

ação trabalhista (HUPSEL FILHO, 2013). 
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Figura 29 Haitianos sendo despejados de imóvel ocupado pelo Movimento 

Moradia Digna, que locava cômodos aos imigrantes.  

 
                                                  Créditos: Willian Kury/Rádio Bandeirantes, 2014
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Quando colocações profissionais (em grande maioria intermediada pela Missão Paz) 

são em outros estados e cidades fora da Região Metropolitana, os haitianos acabam por deixar 

São Paulo rumo a estas localidades. Quando os postos localizavam-se na grande São Paulo, 

em um primeiro momento os imigrantes seguiram vivendo na capital paulista, nos arredores 

da Missão Paz (Glicério).  

 

Figura 30 Frigorífico de Cascavel, no Paraná, contratou 380 imigrantes haitianos. 

Baixos salários e condições penosas de trabalho resultam em vagas continuamente 

abertas.  

 
                                                                                           Créditos: Fernando Donasci, 2014
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retirados-de-predio.html>. Acesso em 29. Mar. 2015.  
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Atualmente, no entanto, observa-se uma dispersão dos imigrantes haitianos pela 

grande São Paulo, criando redes de sociabilidade das quais se servem novos candidatos à 

migração que já não necessariamente buscam a Missão Paz/bairro do Glicério como ponto de 

referência, como observamos em nossa pesquisa.  

Em abril de 2014, como já dito, nos dirigimos à Missão Paz, para iniciarmos o 

contato preliminar com o universo dos imigrantes haitianos que chegavam à São Paulo. O 

cenário era no mínimo chocante. Dezenas de imigrantes em frente à Missão Paz, cansados de 

tanto viajar, a maioria sem dinheiro, esperando.  

A espera era por um local para dormir, se higienizar, por alimentação, por acesso à 

internet/telefone para se comunicar com os familiares, pela carteira de trabalho, por um 

emprego, por dignidade. A Missão Paz enfrentava uma grave crise em decorrência da 

superlotação, resultado dos crescentes contingentes de imigrantes que passaram a chegar do 

Acre.  

Com a superlotação, os serviços básicos que a instituição oferecia aos imigrantes 

ficaram comprometidos, como a oferta de alimentação e local adequado para descanso. Com a 

ocupação de todas as camas e quartos, a Missão Paz passou a improvisar o local de descanso 

dos haitianos no Salão Paroquial, onde os imigrantes dormiam em cobertas/colchonetes 

estendidos sob o chão.  

Seguimos visitando a Missão Paz até o mês de setembro de 2014, entre idas 

esporádicas e regulares, de acordo a situação apresentada. Presenciamos momentos de lotação 

máxima do abrigo da Missão Paz, quando a entidade mal podia alimentar os imigrantes.  

Presenciamos também a mobilização da comunidade peruana de São Paulo, que 

utilizando as instalações da Missão Paz preparou e serviu alimentação aos haitianos
84

, bem 

como assistimos as negociações para a agilização das emissões de carteira de trabalho que se 

deram na Missão Paz, além da abertura do abrigo municipal provisório no bairro do Glicério. 

Fizemos contato com alguns imigrantes. Procurávamos deixá-los livres para falar o 

quanto quisessem e sobre o que quisessem. Havia na Missão Paz crianças e adultos, sendo 
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 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/imigrantes-haitianos-africanos-sao-explorados-em-carvoarias-

frigorificos-13633084#ixzz3AgAluBth>>. Acesso em 29. Mar. 2015.  
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 O Peru é citado pelos imigrantes, como o país onde mais sofrem extorsões no trajeto do Haiti até o Brasil. 

Desta maneira, os haitianos entram no Brasil com um sentimento de alívio por deixar o território peruano. Os 

haitianos que estavam na Missão Paz no mês de abril de 2014, e receberam por algumas vezes alimentação por 

parte da comunidade peruana erradicada na cidade de São Paulo, no mínimo sentiram uma mistura de 

sentimentos em relação aos peruanos. Esta viagem representou para muitos deles um grande choque cultural, 

uma vez que foram colocados em contato com pessoas e países os quais não conheciam e pouco ou quase nada 

sabiam. 
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que, aparentemente, a idade média girava em torno de 30 anos. Tentamos manter contato mais 

duradouro com alguns, dando nosso número de telefone celular e contato das redes sociais, o 

que não funcionou. Todos os imigrantes que conhecemos na Missão Paz permaneceram por 

pouco tempo lá, partindo para outras regiões para trabalhar e/ou encontrar amigos e 

familiares. 

 

 
Figura 31 Membros da comunidade peruana de São Paulo preparando refeição 

para os imigrantes haitianos na Missão Paz 

 
                                                              Créditos: Victor Gonzales/ El Guia Latino
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Dentre os imigrantes os quais conversamos diariamente, um tornou-se mais próximo, 

Marc. Este imigrante proveniente de Saint Marc, no Haiti, havia chegado ao Brasil há duas 

semanas da data que nos conhecemos (23 de abril de 2014) e estava em São Paulo havia dois 

dias. O imigrante de 29 anos, que morava no Haiti com os pais, a esposa e uma filha numa 

propriedade rural, dizia estranhar um pouco a cidade grande, onde segundo ele, pessoas que 

nem se conhecem vivem muito próximas umas das outras.  

Marc que só contava com o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, mostrava-se muito 

preocupado em “dar entrada” em sua carteira de trabalho, pois segundo seus amigos esta 

demorava cerca de dois meses para ficar pronta, o que significa não poder trabalhar 

formalmente e depender de ajuda durante este tempo. Marc nos pediu para que criássemos um 

perfil para ele em uma rede social a fim de que pudéssemos manter contato, e para sua 

comunicação com a esposa no Haiti, o que fizemos. 
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No dia seguinte (24 e abril de 2014) a Missão paz estava muito movimentada 

(imigrantes, possíveis empregadores, repórteres e representantes políticos). Neste dia o 

Ministério do Trabalho anunciou que faria um mutirão para agilizar a confecção das carteiras 

de trabalho aos imigrantes. É importante salientar a importância do padre Paolo Parise para a 

exposição das demandas dos imigrantes e as articulações feitas com o poder público.  

No dia posterior a carteira de trabalho de Marc já estava pronta, última vez que nos 

encontramos, pois ele foi encaminhado para uma vaga de trabalho distante de São Paulo. O 

imigrante estava em negociação com um empresário que havia procurado a Missão Paz, e 

sabendo da possibilidade de mudar de endereço nos pediu a conta na rede social. Não 

sabemos o real motivo, mas o mesmo nunca acessou o perfil, nem entrou em contato pelo 

telefone, no entanto é bastante presumível que as condições financeiras e a falta de tempo 

livre contribuam para tal. 

Na Missão Paz nossos contatos estavam restritos basicamente aos imigrantes que 

falavam inglês e/ou espanhol. Ainda que o número de hispano-falantes fosse considerável, a 

barreira do idioma nos causava certa preocupação, pois poderia ser uma forma de “seleção” 

que fosse além do idioma, como de status social ou mesmo experiências migratórias 

anteriores. Tal fato não foi observado no caso de Marc, que embora falasse espanhol afirmou 

nunca ter vivido fora do Haiti e que aprendeu o idioma com amigos que viveram na República 

Dominicana.  

Em relação ao status social, o jovem afirmou ser de origem rural e humilde, embora 

tenha se dado conta de que nas áreas afetadas pelo terremoto, quem vivia no campo estava 

melhor de vida, pois ao menos tinha a possibilidade de produzir os próprios alimentos.  

No dia 29 de abril de 2014 um fato inusitado ocorreu, este foi o dia que conseguimos 

fazer contato com o maior número de imigrantes e, ainda que brevemente, saber algo dos 

mesmos. O pátio da Missão Paz seguia tumultuado e os imigrantes se revezavam no orelhão, 

até que um jovem percebeu que tínhamos um celular e nos perguntou se poderia fazer uma 

ligação. O respondemos afirmativamente e dissemos que somente tínhamos créditos para 

ligações dentro do país e desde que os números fossem da mesma operadora. 

Após o jovem ter feito a ligação, uma senhora nos pediu para fazer uma ligação 

também e em pouco tempo uma fila se formou diante de nós. Todos gostariam de utilizar 

nosso telefone celular e a informação de que tínhamos créditos para a referida operadora se 

espalhou. Os imigrantes aproximavam-se com folhas de cadernos inteiramente preenchidas 

frente e verso com diversos telefones e códigos de área, separados por operadora. 
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Esta foi para nós a prova de que as redes estavam se formando neste novo fluxo 

migratório, e que ao sair do Haiti os imigrantes já tinham o contato de diversos compatriotas 

que estavam vivendo no Brasil, muito embora ainda se utilizassem da Missão Paz como ponto 

de apoio e acolhida.  

Dentre os códigos de área destacavam-se numericamente os do sul do país (diversas 

variações do número 40), bem como o DDD 19 da região de Campinas/Piracicaba. Talvez a 

Missão Paz servisse de ponto de apoio intermediário aos imigrantes que necessitavam cruzar 

o Brasil de norte a sul para encontrar suas redes.  

Após a bateria do celular ter descarregado deixamos a Missão Paz já à noite. Em 

casa, com o celular recarregado, passamos a receber diversos telefonemas de pessoas 

retornando as ligações, o que durou semanas. As pessoas eram amigos e familiares que 

queriam saber quem havia ligado, de onde e como poderiam ajudar. Ao todo foram mais de 

20 ligações para números diferentes realizadas a pedido de sete imigrantes 

(aproximadamente) no dia em que estivemos na Missão Paz. As relações, no entanto não se 

aprofundaram. O contato mais próximo que mantivemos foi com Daniel, por menos de uma 

semana. 

 

 

3.2. Segunda fase: haitianos em Santo André 

 

 

Nesta fase a pesquisa começou a tomar outros rumos. Novas redes foram 

estabelecidas por nós e surpreendentemente tomamos ciência através de jornais de circulação 

regional (Diário do Grande ABC e ABCD Maior) de uma comunidade haitiana em Santo 

André com mais de 800 pessoas na ocasião
86

.  

Para a criação das redes que nos levou à comunidade haitiana, o papel de Jean
87

 foi 

fundamental. Jean é um amigo haitiano que conhecemos um dia de manhã em nossa república 

estudantil. O mesmo chegou ao Brasil em maio de 2014 para estudar pós-graduação na 

UFABC e acabou vindo morar em nossa república. 

Ainda que Jean seja de estrato social distinto daqueles imigrantes que têm chegado 

no presente fluxo migratório, ele nos ensinou bastante acerca do Haiti e das relações de classe 

presentes no país. Pudemos comprovar muito do que lemos na bibliografia acerca da 

                                                           
86

 Em julho de 2015 fomos informados pela diretora de Humanidades da Secretaria de Direitos Humanos e 

Cultura de Paz de Santo André, que a nova estimativa é de que vivam no município cerca de 1000 haitianos. 
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 Optamos por também manter sua identidade atribuindo-lhe um nome fictício. 
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formação e composição do povo haitiano a partir de seus relatos (ARISTIDE, 1995; JAMES, 

2000; SCARAMAL, 2006).  

Jean estava a par do fluxo migratório de seus compatriotas para o Brasil. O mesmo 

inclusive presenciou o caos instaurado na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe e seu 

atendimento “à conta-gotas” aos candidatos à imigração, no momento em que o mesmo 

necessitou requerer seu visto de estudante. Segundo Jean, existem casos de pessoas que 

dormem na fila para guardar lugar e poder ser atendido, sendo o atendimento feito de forma 

irregular, em certas épocas mais ágil, em certas épocas mais demorado.  

A necessidade de madrugar nas filas na incerteza do atendimento impossibilita as 

pessoas do interior do Haiti, que não possuem lugar para ficar em Porto Príncipe, de requerem 

o visto prévio para viagem ao Brasil, sendo que a possibilidade mais viável acaba sendo viajar 

de forma indocumentada, meio também escolhido por muitos residentes em Porto Príncipe.  

Jean se interessou muito pela pesquisa e quis saber onde estavam os haitianos no 

Brasil, pois pelas filas que viu na Embaixada brasileira no Haiti, imaginou que iria encontrar 

seus compatriotas por toda a parte. Contudo não foi essa a realidade encontrada aqui, já que 

seus espaços de convivência não são os mesmos dos imigrantes. Além disso, a presença 

numérica de haitianos no Brasil é diminuta se comparada a outras colônias de imigrantes e 

mesmo frente à população nacional, ainda que, por vezes, seja adotado um tom de invasão 

para se tratar do fluxo migratório haitiano, como apontou Télémaque (2012).  

Informamos a Jean que fazíamos trabalho de campo no bairro do Glicério no centro 

de São Paulo, onde se encontrava muitos haitianos e que já havíamos tido informações vagas 

acerca de uma comunidade de haitianos no bairro do Utinga, em Santo André
88

. Jean cursou a 

graduação na República Dominicana, dominando desta forma o idioma espanhol, o que 

facilitou muito nossa comunicação.  

Além do espanhol o mesmo fala crioulo, francês, inglês e um pouco de português. 

No mesmo dia que conhecemos Jean em nossa república, avistamos uma moça aparentemente 

haitiana trabalhando no setor de limpeza da universidade. Após este dia, passou-se um 

intervalo de aproximadamente um mês para que nos víssemos novamente, até que certa 

manhã ela apareceu para fazer a limpeza da sala de estudos onde estávamos estudando.  

Conversamos um pouco em francês e a mesma confirmou ser haitiana. Dissemos que 

tínhamos um amigo haitiano que estudava lá e o buscamos para apresentá-los. Eles 
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 Informação obtida com um amigo argentino, também estudante de pós-graduação da UFABC, que afirmou ter 

jogado basquete em uma quadra pública do bairro Santa Teresinha com um grupo de haitianos, grupo esse que 

após o jogo o levou até o bairro do Utinga, onde viviam.   
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conversaram por cerca de dez minutos, não mais por ela estar em horário de trabalho. Ela 

então disse que poderíamos encontrá-la em seu horário de jantar para conversarmos sobre 

nossa pesquisa (Jean falou com ela sobre isso). 

Fomos ao encontro dela às 18 horas no local combinado (na universidade) e 

conversamos por alguns minutos. Ela então nos disse que morava no bairro do Utinga e nos 

informou que havia mais haitianos vivendo lá. Demonstramos interesse em conhecer o bairro 

e ela nos convidou para um final de semana, disse que poderíamos ir a um culto em sua igreja 

e ela nos apresentaria seu esposo. No decorrer da semana encontramos Marie algumas vezes, 

reafirmando o compromisso de estarmos com ela e seu esposo no final de semana.  

Ao nos dirigirmos ao bairro do Utinga a partir dos trens metropolitanos, seguindo as 

coordenadas de Marie, percebemos que estávamos indo em direção a uma comunidade que 

sempre avistávamos ao lado da via férrea quando passávamos dentro dos trens. 

Posteriormente, pesquisando na internet encontramos a designação de “Favela do Cigano”, no 

entanto todos os haitianos os quais fizemos contato em Santo André conhecem a região pelo 

nome de “Utingá” (pronúncia com sotaque “afrancesado”).  

A visita ao bairro e a igreja de Marie inaugurou uma nova fase em nosso trabalho, 

onde nos focamos na construção de redes com os imigrantes haitianos estabelecidos nesta 

região de Santo André, como almejávamos no começo. Os imigrantes em Santo André 

estavam aparentemente mais estabilizados, o que nos permitiria firmar contatos mais sólidos e 

observações mais contínuas, diferentemente dos imigrantes que estavam de passagem pela 

Missão Paz.  

 

 

3.3. Terceira fase: reestabelecimento de estratégias: os imigrantes haitianos do 

Núcleo Ciganos, bairro de Utinga, Santo André. 

 

 

A partir deste tópico daremos conta de explicitar como se deu o processo de 

aproximação para com um grupo de haitianos residentes no Núcleo Ciganos, em Santo André, 

passos que foram fundamentais na consolidação do projeto de estudo dos imigrantes que 

decidiram estabelecer-se nesta região até o momento da pesquisa.  

A primeira visita feita aos haitianos do Utinga foi dia 8 de junho de 2014. Nesta 

ocasião nos dirigimos ao local com nosso companheiro Jean em um domingo no final da 

tarde. Além do desejo de Jean de encontrar seus compatriotas haitianos no Brasil, o mesmo 
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tinha interesse em participar do culto evangélico o qual Marie nos havia convidado, uma vez 

que o mesmo também é evangélico e sente falta de participar dos cultos.   

 
 

Figura 32 Uma das ruas do Núcleo Ciganos onde há os "sobradinhos" alugados 

por imigrantes haitianos. 

 
                                                                                           Fonte: Google Street View, 2011
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Durante três meses visitamos os cultos desta igreja, localizada no Jardim Utinga (fora 

do Núcleo Ciganos). A maioria dos fiéis que participam dos cultos são haitianos, enquanto 

que o corpo ministerial
90

 é composto majoritariamente por brasileiros, contendo um pregador 

haitiano.  

O culto é dirigido por um pastor brasileiro fixo, responsável pela igreja. Do começo 

ao fim o culto é presidido por este pastor, que pode convidar outros membros para as 

atividades desenvolvidas no culto, como cânticos, testemunhos e pregações. Tudo o que é 

dirigido em português é traduzido simultaneamente por algum fiel haitiano que se sinta 

preparado para tal e deseje participar.  

Pierre, um de nossos entrevistados, geralmente faz a tradução simultânea dos cultos. 

O ponto ápice do culto é a pregação que se segue após a leitura da Bíblia (momento dividindo 

entre um pregador brasileiro e um haitiano). 
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 Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/@-23.626389,-

46.542768,3a,90y,28.65h,103.64t/data=!3m4!1e1!3m2!1sCqeO__r6SER0oQa_UzuUig!2e0>. Acesso em 30. 

Mar. 2015. 
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 Temos ciência de que o corpo ministerial varia de igreja para igreja. Neste caso não entramos em detalhes 

acerca do corpo ministerial desta igreja em específico. Tomamos por corpo ministerial aqueles líderes que 

estavam rotineiramente participando da organização do culto, como homens pregadores e mulheres do ciclo de 

oração.  
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Em certo momento do culto passa-se uma pessoa recolhendo doações em dinheiro. 

Estas doações chamam-se “ofertas” e são dadas de forma espontânea por parte daqueles que 

querem contribuir com a manutenção das obras da igreja. Além da oferta existe o “dízimo”, 

presente em boa parte das organizações religiosas cristãs, que seria a décima parte dos ganhos 

pessoais reservados para doação à igreja. No caso desta igreja o dízimo é mensal e é um 

compromisso individual de cada um para com a igreja, de forma que não pudemos distinguir 

“dizimistas” de “não-dizimistas”. 

Após todos os cultos um lanche é oferecido aos fiéis. Algumas vezes roupas e 

calçados foram expostos para doação no interior da igreja, sendo que os fiéis poderiam pegar 

o que precisassem. Participar dos cultos foi essencial para o estabelecimento de laços com os 

futuros entrevistados.  

 

 
Figura 33 Imigrantes escolhendo roupas e calçados no final de uma 

noite de culto no Jardim Utinga 

 
                                                                                           Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

 

 

Há cultos nos dias da semana, mas a presença assídua dos haitianos se dá aos 

domingos pela noite (geralmente comparece uma média de 20 imigrantes e os cultos vão das 

19:00 às 21:00 aproximadamente). O pastor fundador desta congregação (associada à Igreja 

Assembleia de Deus) tem o compromisso dominical de trazer e levar os haitianos do Núcleo 

Ciganos para a igreja, o que faz em seu carro particular.  
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Aos poucos, com a participação nos cultos e as conversas nos corredores da 

universidade, ganhamos a confiança de Marie, que nos convidou a conhecer sua casa em um 

final de semana, o que ocorreu no sábado do dia primeiro de novembro de 2014. Ali 

entrevistamos os cinco haitianos os quais mantivemos contato mais duradouro ao longo da 

pesquisa. 

  

 

3.4. O Perfil de cada imigrante entrevistado 

 

 

Em nosso período de etnografia tivemos contato com muitos imigrantes haitianos. 

Cada um ao seu modo contribuiu para a presente pesquisa. Dentre os imigrantes, nos 

aproximamos em maior grau de cinco, os quais nos relataram detalhadamente suas trajetórias 

migratórias.  

Neste item pretendemos apresentar uma síntese do perfil de cada imigrante 

entrevistado. As trajetórias migratórias dos mesmos são singulares e fascinantes por diversos 

motivos, dentre eles, pela aventura a que se lançaram ao deixar diversos pontos de origem no 

Haiti, até chegarem às fronteiras brasileiras, valendo-se de diversos meios de transporte, 

vencendo mais de 6 mil quilômetros através do Caribe, Costa Pacífica, Altiplano Equatoriano 

e Floresta Amazônica. 

As notas de rodapé foram pensadas para dimensionar as distâncias percorridas pelos 

imigrantes, bem como a diversidade ambiental e sociocultural do percurso, tendo esta viagem 

marcado suas vidas, uma vez que as surpresas e choques culturais foram inevitáveis. Ao 

compor as notas de rodapé referentes às cidades pelas quais os imigrantes passaram desde a 

saída de Santo Domingo até o Peru, percebemos que os imigrantes refizeram o trajeto secular 

dos colonizadores espanhóis. 

Hoje, no século XXI, o legado de desigualdade social deixado pela colonização na 

América Latina e Caribe é uma realidade, sendo que os deslocamentos dentro do Sul Global 

apresentam-se como estratégia para aqueles que, ao buscar melhores condições de 

sobrevivência, não conseguem mais migrar para suas antigas metrópoles e potências 

dominadoras, que não desejam se responsabilizar pelos custos sociais das desigualdades de 

diversas ordens produzidas nas colônias.  

Pela rota dos exploradores de séculos atrás chegam hoje os imigrantes haitianos. 

Bem mais modestos, sem o uso da força bélica, mas munidos de força de trabalho. Estes 

“cidadãos do mundo” chegam ao Brasil em busca de uma melhor sobrevivência para si e para 
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suas famílias. Imigrantes sofredores, vindo de um país sofredor, em busca de um lugar ao sol 

no país do futuro, do carnaval, do futebol e da Copa do Mundo de 2014
91

. Como pode ser esta 

empreitada? Este capítulo traz a realidade parcial de um grupo de imigrantes que fizeram as 

referidas rotas e buscam estabelecer-se em Santo André.  

 

 

MARIE 

 

 

Haitiana, 32 anos. Chegou ao Brasil em julho de 2011. Dentre os familiares mais 

próximos que deixou em seu país estão a mãe e os irmãos. Desde que chegou ao Brasil ainda 

não pôde retornar para visitar sua família, pretendendo voltar a passeio ao Haiti em 2016 ou 

2017, dependendo de quanto dinheiro conseguirá poupar. Segundo Marie a passagem aérea 

para o Haiti está cada vez mais cara, chegando a 4 mil reais ida e volta no momento da 

entrevista
92

, valor muito alto para o salário que ela recebe no Brasil.  

O motivo de sua vinda foi acompanhar o esposo em seu sonho de migrar para o 

Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Um de seus irmãos os acompanhou 

na viagem, sendo eles os primeiros de sua família a rumarem com destino ao Brasil, ainda que 

possuam familiares no Canadá e nos Estados Unidos. Atualmente a família no Brasil está 

maior, com a vinda de uma prima, que atualmente vive no estado de Santa Catarina, um 

sobrinho que vive no Paraná e com o nascimento de seu filho em 2013 na cidade de São 

Paulo. 

Seu filho ainda não conhece o país natal dos pais, tampouco conhece os avós, no 

entanto, Marie quer trazer sua mãe, de 62 anos, o quanto antes, para viver com a família no 

Brasil e acompanhar o crescimento da criança. A escolha do Brasil se deu por influência do 

esposo, vizinhos que haviam emigrado, pela informação de que havia muito emprego e que as 

portas estavam abertas para os haitianos.  

Partindo de Gonaives
93

, sua cidade natal, bem como de seu esposo (que viveu por 

volta de 11 anos na República Dominicana) o pequeno grupo seguiu de ônibus em direção a 
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 Estas eram as imagens que muitos haitianos tinham do Brasil antes de sair do Haiti. Além destas, já ouvimos 

alusões ao café, a grande extensão territorial e “morenas lindas”. 

 
92

 Outubro de 2014.  

 
93

 Gonaives é a capital do departamento de Artibonite. A cidade portuária com fontes de águas termais possui 

por volta de 300 mil habitantes e dista cerca de 150 km da capital do país, Porto Príncipe. Conhecida como 

“cidade da independência”, foi palco da proclamação da independência do Haiti do domínio colonial da França 

em 1º de janeiro de 1804.  
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Ouanaminthe
94

. De lá rumaram em outro ônibus até Santo Domingo
95

 e de lá partiram para 

Quito
96

, de avião, com escala em Cidade do Panamá
97

. De Quito, seguiram de ônibus para 

Lima
98

, capital do Peru de onde foram de avião até Iquitos
99

, interior do país. A partir de 

Iquitos chegaram na fronteira com o Brasil a partir de uma viagem de barco de duração de 

aproximadamente um dia e uma noite. 

Ao todo levaram cerca de 3 meses até chegarem à Tabatinga
100

. Os imigrantes 

relataram que desde que se paguem os valores cobrados pelos policiais rodoviários durante o 

trajeto, não se têm grandes problemas, no entanto, caso não paguem, não é possível seguir a 

viagem. O dinheiro dos viajantes acabou durante o trajeto, sendo que assim como outros 

tantos, tiveram de contatar a família solicitando auxílio financeiro para poderem chegar ao 
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Ouanaminthe é uma cidade haitiana pertencente ao Departamento Nordeste, na fronteira com a cidade de 

Dajábon, na República Dominicana. A distância até Porto Príncipe é de 317 km e de Santo Domingo 287 Km. A 

cidade de cerca de 100 mil habitantes é um dos quatro principais acessos terrestres para a República 

Dominicana.  
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Capital federal e maior cidade da República Dominicana com aproximadamente 2 milhões de habitantes. A 

cidade colonial de Santo Domingo figura na lista de patrimônios mundiais da UNESCO, tendo sido a primeira 

sede do governo espanhol nas Américas, fundada em 1496 por Cristóvão Colombo.  

 

96 Quito, no Equador é a capital federal mais alta do mundo, estando a aproximadamente 2800 metros acima do 

nível do mar. A cidade foi fundada pelos espanhóis em 1534 e sua população segundo o último censo (2014) 

contava com aproximadamente 2 milhões e seiscentos mil habitantes.  Depois de Guayaquil é a cidade mais 

populosa do país, com um dos maiores e mais bem preservados centros históricos das Américas, declarado 

patrimônio mundial pela UNESCO em 1978.  
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Cidade do Panamá é a capital e cidade mais povoada do Panamá, com aproximadamente 900 mil habitantes. O 

Panamá é um importante centro de conexão terrestre, marítimo e aéreo entre as Américas do Norte e Central e a 

América do Sul, bem como entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Fundada em 1519 a Cidade do Panamá foi a 

primeira fundada pelos espanhóis na costa do Pacífico, sendo base para as investidas dos invasores contra o 

Império Inca, no Peru. O centro histórico de Panamá é reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
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Lima é a capital e maior cidade do Peru, com aproximadamente 8 milhões e quinhentos mil habitantes. 

Fundada pelos espanhóis em 1535 foi a consumação da conquista do Império Inca a partir de alianças feitas com 

indígenas da região. A partir de Lima saíram as expedições em busca de metais no altiplano. Embora tenha sido 

seriamente danificado por terremotos no passado, o centro histórico de Lima figura atualmente entre os 

patrimônios mundiais da UNESCO desde 1988. 
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 Iquitos é a capital do departamento de Loreto. Localizada na Amazônia peruana, Iquitos possui a peculiaridade 

de ser a mais populosa cidade que não pode ser alcançada por vias terrestres do mundo. Com cerca de 430 mil 

habitantes, possui o mais importante porto fluvial do Peru, que através do rio Amazonas liga o país com outras 

cidades da selva, como a colombiana Letícia e as brasileiras Tabatinga, Manaus e Belém, que dão acesso ao 

oceano Atlântico. Além da via fluvial é possível chegar até Iquitos por via aérea, estando a cidade distante 

aproximadamente 1000 km da capital, Lima. 
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 Município brasileiro pertencente ao estado do Amazonas na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. 

Fundado em 1981 possui cerca de 60 mil habitantes, distante aproximadamente 1100 km da capital do estado, 

Manaus. Não existem estradas que liguem Manaus à Tabatinga, sendo assim o acesso dá-se através das vias 

fluviais e aérea.  
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destino. Marie afirma que gastou algo equivalente a 10 mil reais para fazer a viagem até o 

fim. 

Chegando à Tabatinga foi hospedada no alojamento mantido pela prefeitura 

municipal em parceria com o governo estadual. Neste município, onde viveu por 

aproximadamente três meses, conseguiu um emprego como empregada doméstica nas 

primeiras semanas após a chegada, alugando, junto de outros haitianos, uma casa e deixando o 

abrigo. Após os três meses, quando receberam os protocolos de refúgio partiram para 

Manaus
101

.  

 

 
                    Figura 34 Carnaval Nacional em Gonaives 

 
                                                                                Créditos: Tourism Haiti, 2014

102
. 

 

 

Marie chegou à Manaus em outubro de 2011, onde engravidou de seu primeiro filho. 

O casal alugou uma casa junto do irmão de Marie e outros haitianos. Em geral o grupo não 

enfrentou grandes dificuldades para conseguir emprego, as maiores dificuldades eram os 

baixos salários e a irregularidade no pagamento, o que motivou o irmão de Marie a partir 

junto de alguns compatriotas para a capital de São Paulo
103

, destino já alcançado por alguns 
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 Manaus é a capital e maior cidade do estado brasileiro do Amazonas, contando com uma população de cerca 

de 2 milhões de habitantes. Localiza-se no centro da maior floresta tropical do mundo, na confluência dos rios 

Negro e Solimões, distante aproximadamente 3 mil e quinhentos km de Brasília, a capital federal do Brasil. 

Fundada em 1669 pelos portugueses com o Forte de São José do Rio Negro, foi elevada a vila em 1832 com o 

nome de Manaos, em homenagem à nação indígena que povoava a região. Ficou conhecida no começo do século 

XX pela da pujança econômica trazida pela exploração do látex destinado à fabricação de borracha. Atualmente 

seu principal motor econômico é o Polo Industrial e a Zona Franca. A cidade foi uma das doze sedes da Copa do 

Mundo da FIFA em 2014.  
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 Disponível em: < https://twitter.com/tourismhaiti/status/438752876001648640>. Acesso em 30. Mar. 2015. 
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 São Paulo é a capital do estado de mesmo nome. Fundada sob uma colina pelos jesuítas portugueses no ano 

de 1554 começou a ganhar importância no cenário nacional somente na passagem do século XIX para o XX 
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amigos haitianos que, assim como a população local de Manaus, afirmavam que a oferta de 

empregos era maior e os salários mais altos. 

Com o passar dos meses Marie e seu esposo perceberam que seria difícil progredir 

em Manaus, visto que os baixos salários pouco davam para o casal se manter e enviar ajuda 

financeira aos familiares que ficaram no Haiti. Nos contatos feitos com Marie através de 

telefone celular e internet, seu irmão dizia que as condições em São Paulo eram mais 

promissoras, chamando Marie e seu esposo para unirem-se a ele na nova cidade. 

Pensando no futuro da criança que estava por vir o casal motivou-se a buscar 

melhores oportunidades em São Paulo, migrando uma vez mais. Ao todo foram 

aproximadamente 10 meses em Manaus, de onde partiram de avião para a metrópole e capital 

paulista com destino à Missão Paz, entidade que estava acolhendo o irmão de Marie, que já se 

encontrava nos últimos meses de gravidez.  

Assim como muitos de seus compatriotas, a família alugou um quarto nos arredores 

da Missão Paz, no bairro do Glicério. Em São Paulo, Marie deu a luz à sua criança no 

Hospital Amparo, na zona oeste da cidade. Marie afirma que foi bem tratada no hospital, onde 

ficou internada por uma semana e não teve problemas para ser atendida através do SUS
104

.  

O aluguel em São Paulo era muito alto e as condições de moradia muito precárias, 

até que a família tomou ciência através de redes de contato de Utinga, em Santo André, que lá 

os aluguéis eram consideravelmente mais baixos e o deslocamento era facilitado pela CPTM, 

que possui uma estação ferroviária no bairro. 

Constatadas as facilidades, mudou-se para Santo André, alugando uma casa no 

Núcleo Ciganos. Marie demonstra estar satisfeita com a região onde vive. A haitiana queixa-

se do clima frio de Santo André que, segundo a mesma, é muito diferente de sua região de 

origem.  Manaus lhe agradava mais, pois era bem mais quente, aproximando-se do clima ao 

qual está acostumada. Em Manaus os preços de aluguel e alimentos eram em geral mais 

baratos do que em Santo André, mas como se ganhava menos e os salários atrasavam, não 

compensava. 

                                                                                                                                                                          
graças ao aumento exponencial da produção cafeeira no estado. A cafeicultura impulsionou a construção de 

ferrovias para o transporte do produto até o porto de Santos e gerou diversos postos de trabalho no campo, 

destinados principalmente a imigrantes europeus e japoneses. Os imigrantes impulsionaram a industrialização da 

capital, que atualmente é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. A cidade é 

atualmente a mais populosa do Brasil, da lusofonia e de todo o hemisfério sul, com uma população que 

ultrapassa os 10 milhões de habitantes.  
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 Sistema Único de Saúde. Trata-se da rede de saúde pública gratuita e universal existente no Brasil. 
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Percebe-se uma ligeira preferência de Marie por Manaus, sendo que os problemas 

citados a impediram de seguir naquele município. Uma vez na região metropolitana de São 

Paulo, Santo André despontou como alternativa ao alto custo de vida na capital do estado.  

O Núcleo Ciganos, em especial, possui uma rede estabelecida crescente de 

haitianos
105

. Amigos e familiares ligam os imigrantes no Haiti e em outras partes do Brasil ao 

bairro. O apoio aos imigrantes que chegam é dado substancialmente pelos imigrantes já 

estabelecidos no local, bem como pelas inúmeras igrejas evangélicas presentes na região. 

Marie destaca o associativismo presente no bairro como um ponto positivo. A 

relação, no geral, é de amizade e cumplicidade entre os vizinhos, que se ajudam nas 

dificuldades, cuidam dos filhos uns dos outros quando necessário, levam à escola e etc, 

vínculos sociais que muitas vezes não se encontram em outras partes da cidade.  

Atualmente Marie e seu esposo trabalham em Santo André, ela como auxiliar de 

limpeza de uma empresa que presta serviços a uma universidade da região e ele na serralheria 

do pastor da igreja que a família frequenta.  

Junto da família vive um amigo haitiano, Pierre, que veio do Haiti diretamente para 

Santo André. A prática de acolhida de amigos, familiares e locação coletiva é muito comum 

entre os haitianos, pelo menos nesta fase do processo migratório, onde muitas famílias ainda 

não foram reunificadas ou constituídas. Constituir família mostra-se como um grande desejo 

dos imigrantes solteiros evangélicos.  

A casa de Marie ocupa o segundo andar de um prédio de três ou quatro andares onde 

vive somente famílias haitianas, uma casa por andar. A casa conta com dois quartos, sala, 

cozinha com área de serviço acoplada e uma sacada com vista para a rua. Este é o lar que 

pretende-se ser provisório de 4 adultos e um bebê, uma vez que dentro dos planos de Marie 

está a compra da casa própria.  

Em relação ao seu trabalho, Marie não se mostra satisfeita, pois trabalha 

pesadamente e ganha pouco. Mantêm-se no mesmo emprego por que, segundo ela, não é 

muito fácil mulher encontrar emprego, tendo muitas que procuram por um longo tempo e não 

encontram. Marie mostra-se como um caso atípico, pois nos três anos que está no Brasil 

conseguiu quatro empregos, todos com carteira assinada. Sua documentação está toda em dia, 
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  É reconhecido que o contexto macroscópico estabelece condições estruturais para as migrações, mas, uma 

série de signos incide de forma decisória nas decisões dos migrantes. Estes signos são alimentados por 

informações adquiridas por pessoas de confiança do candidato à migração, pessoas estas que integram uma rede 

de sociabilidade fundamental para a escolha final do destino para onde migrar. As redes garantem uma cadeia de 

informações e suporte que facilitam a inserção e adaptação na sociedade de destino. O suporte oferecido pelas 

redes assegura a fluidez do fluxo migratório mesmo em tempos de crise econômica na sociedade da emigração 

(ROCHA TRINDADE, 1995; TRUZZI, 2008). 
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com Cadastro de Pessoas Físicas, Carteira de Trabalho e Registro Nacional de Estrangeiros, 

sendo o último o mais demorado, que foi concedido após dois anos no Brasil.  

No Haiti a mesma trabalhava em um depósito da Coca Cola como estoquista, mas o 

que gosta mesmo de fazer é costurar, embora pense que seria difícil dedicar-se a este ofício no 

Brasil, pois relata que, aqui as técnicas são diferentes. A imigrante afirma que trabalha não 

por que gosta, mas por obrigação, uma vez que é preciso comer, vestir, ajudar o marido e 

mandar dinheiro para a família no Haiti. 

Marie estudou até os dezoito anos, completando o que seria equivalente ao nosso 

ensino fundamental. Fala crioulo haitiano, francês e português básico, dominando a escrita 

dos dois primeiros e ensaiando as primeiras palavras escritas no último. O filho de Marie está 

matriculado em uma creche pública de tempo integral no bairro onde vivem. A criança entra 

às 7 da manhã e sai às 17 da tarde, possibilitando a mesma trabalhar. O menino possui bom 

relacionamento com a professora e com os amiguinhos, alguns dos quais, haitianos. 

Os domingos são livres de trabalho. Nesse dia Marie limpa a casa, prepara refeições, 

faz compras e vai à igreja. Todos da casa frequentam a igreja evangélica Assembleia de Deus. 

A atual igreja que funciona em um salão pertencente ao pastor Eliel
106

 possui uma trajetória 

muito atrelada à imigração haitiana na cidade. Segundo o pastor, seu contato com os haitianos 

deu-se através dos que frequentavam a igreja onde ele era membro. 

Os haitianos aos poucos passaram a frequentar a igreja, o que despertou a atenção 

das lideranças, que começaram a buscá-los de carro no Núcleo Ciganos. Com o passar do 

tempo o número de haitianos interessados nas caronas para a igreja aumentou, no entanto, não 

havia compromisso formal dos membros e lideranças da igreja em buscá-los no núcleo, o que 

causava certo desconforto em Eliel, que compromissado com os haitianos fazia várias viagens 

de ida e volta a fim de levar todos aos cultos. 

Após alguns desentendimentos com as lideranças por conta das caronas, Eliel 

começou a frequentar uma igreja na frente de sua casa. Esta igreja alugava um salão de sua 

propriedade e as lideranças comprometeram-se em ajudá-lo a buscar os haitianos do Núcleo 

Ciganos para congregarem junto a eles, o que funcionou por um tempo. Aos poucos o 

compromisso em buscar os haitianos do Núcleo foi se desfazendo e por diversas vezes Eliel 

teve que fazer diversas viagens sozinho. 

As lideranças da igreja procuraram Eliel para dizer que seriam obrigados a fechar a 

igreja por dificuldades financeiras. Eliel então fez um acordo com as lideranças comprando o 
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101 

 

mobiliário e equipamentos da igreja. Feito isso foi articulada uma aliança com a antiga igreja 

frequentada por Eliel para que esta igreja fosse mais uma casa de oração ligada àquela. Eliel 

foi então nomeado pastor da nova igreja, compondo um corpo ministerial envolvido com a 

causa dos haitianos evangélicos do Núcleo Ciganos, ainda que não esteja dentro do núcleo, 

mas a aproximadamente 10 minutos de carro. 

Os cultos passaram a ser bilíngues e Eliel tornou-se uma importante liderança ligada 

aos haitianos, fazendo notável trabalho social junto deles, comprometendo-se conjuntamente 

com o corpo ministerial, em buscar os haitianos para os cultos; arrecadar doações de roupas, 

calçados, utensílios domésticos e mobílias; intermediar locações de residências; mediar 

conflitos, relações trabalhistas, estudos, documentação e etc. 

Marie congrega na igreja do pastor Eliel todos os domingos à noite. A igreja é um 

espaço importante de sociabilidade entre a comunidade haitiana. Além da vivência da fé, é na 

igreja onde se sabe de cursos, oportunidades de emprego, de moradia, entre outros. 

Órfã de pai, a imigrante sente-se responsável economicamente além de sua mãe, 

pelos irmãos, primos e primas, demonstrando que sua proximidade não se restringe à família 

imediatamente nuclear. A família, de origem evangélica, vive na cidade de Gonaives, onde 

Marie estudou, trabalhou e viveu durante toda sua vida até emigrar para o Brasil. 

Marie vivia na zona urbana de Gonaives, o que a distingue das mulheres de sua idade 

que viviam no campo, onde se estuda pouco, casa-se e têm-se filhos cedo para os parâmetros 

da sociedade moderna. Em seu caso foi diferente, pois a mesma afirma que estudou até os 18 

anos de idade e casou-se depois dos 30, emigrando para o Brasil. Outra diferença é que ela 

possuía independência financeira no Haiti, responsabilizando-se por parte da família, fazendo 

a viagem ao Brasil com recursos financeiros majoritariamente próprios.  

 

 

PIERRE 

 

 

Haitiano, 34 anos. Chegou ao Brasil entre janeiro e fevereiro de 2013. Dentre os 

familiares mais próximos que deixou em seu país estão a mãe e os irmãos. Desde que chegou 

ao Brasil ainda não pôde retornar para visitar sua família, pretendendo voltar a passeio ao 

Haiti no final de 2014, sendo o mais tardar no final de 2015, o que vai depender do quanto 

conseguirá poupar e dos preços das passagens. 

Veio ao Brasil com o intuito de, em primeiro lugar, terminar os estudos universitários 

iniciados no Haiti e, em segundo lugar, trabalhar. Sua prioridade para o estudo teve de ser 
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revista, pois sempre que foi em busca de informações lhe disseram que sem o RNE seria 

impossível estudar, documento este que ainda não possui. Para os imigrantes que chegam 

indocumentados ao Brasil o RNE é o documento mais demorado, sendo que os primeiros 

emitidos são o CPF e a Carteira de Trabalho. 

Já tendo gasto cerca de 3 mil dólares americanos com a viagem, ou seja, todas suas 

economias, e impossibilitado de estudar até que seu RNE seja emitido, o imigrante não teve 

outra escolha a não ser colocar o trabalho em primeiro lugar. Ademais, Pierre foi acolhido na 

casa de uma família de amigos, apressando-se para poder contribuir financeiramente com 

estes. 

Os amigos tratam-se do casal Marie e Jardel, que estavam no Brasil desde 2011 e 

ofereceram apoio a Pierre caso ele quisesse migrar para Santo André. Através desta rede de 

contato, Pierre saiu de Porto Príncipe em janeiro de 2013 em um ônibus em direção a capital 

da República Dominicana, onde permaneceu por cerca de uma semana até embarcar em um 

avião com destino à Quito, no Equador.  

 

 
                     Figura 35 Área comercial de Bel Air, em Porto Príncipe, antes do terremoto. 

 
                                                            Créditos: Jean-Claude Coutasse, 2003

107
. 

 

 

A partir de Quito seguiu de ônibus até Lima, capital do Peru. De Lima seguiu 

novamente de ônibus até a cidade Peruana de Puerto Maldonado
108

, entrando no Brasil de táxi 
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 Disponível em: < http://www.coutausse.com/#/feature-stories/haiti-port-au-prince-2003/pap-06>. Acesso em 

30. Mar. 2015.  
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 Fundada em 1902, Puerto Maldonado é a capital da província peruana de Tambopata. A região começou a ser 

explorada economicamente a partir do ciclo da borracha, no segundo quartel do século XIX. Com cerca de 40 
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pelo estado do Acre não se sabe por qual cidade, pois rumou diretamente para a capital Rio 

Branco
109

, uma vez que as cidades das fronteiras já não possuem mais abrigo para os 

imigrantes. 

O informante dá conta de que em todo o território peruano os policiais cobram 

dinheiro para deixar os imigrantes seguir viagem. Somente quando passam a fronteira para o 

território brasileiro é que as extorsões cessam. Ao chegar ao Brasil estão livres, segundo o 

imigrante.  A viagem foi realizada junto de um amigo, sendo que no percurso encontraram 

mais conhecidas do Haiti. O dinheiro de Pierre e de seu amigo acabou no Acre, quando teve 

de entrar em contato com a família para que lhe mandassem 500 dólares para seguir viajando 

com o amigo até São Paulo, somando cerca de 20 dias de viagem. 

Pierre foi o primeiro de sua família a vir para o Brasil, sendo que atualmente possui 

uma prima vivendo em São Paulo. O mesmo afirma ter familiares vivendo além do Haiti, nos 

Estados Unidos e no Canadá. Desde que fixou residência em Santo André, em fevereiro de 

2013, Pierre teve três empregos com carteira assinada. 

Atualmente o imigrante trabalha como pedreiro em uma empreiteira onde todos os 

contratados são haitianos, inclusive o chefe de obras. O imigrante não se mostra satisfeito 

com o emprego atual, que lhe toma muito tempo, paga pouco e o trabalho é demasiado 

pesado. No Haiti ele era vice-gerente de uma fábrica de gelo, sendo promovido do cargo 

inicial de operador de máquinas. 

A maior frustração de Pierre foi ter percebido aos poucos que o Brasil não era como 

ele imaginava. Desde sempre havia ouvido falar da pujança econômica do Brasil e imaginava 

chegar aqui, conseguir estudar e encontrar um trabalho que lhe desse condições para adquirir 

uma casa e um carro. Com o que ganha vê-se longe de adquirir tais bens, não consegue juntar 

recursos financeiros para trazer mais membros da família, nem consegue viajar ao Haiti para 

visitar os familiares. 

Pierre não pretende voltar a viver no Haiti e, apesar das dificuldades enfrentadas no 

Brasil, afirma que encorajaria familiares interessados em migrar a virem, pois segundo o 

                                                                                                                                                                          
mil habitantes, localiza-se próximo à fronteira do Brasil e da Bolívia, sendo que a Rodovia Interoceânica, 

inaugurada em 2010, que liga o Oceano Atlântico (Brasil) ao Oceano Pacífico (Peru), passa por seu território. 
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 Rio Branco é a capital e cidade mais populosa do estado do Acre, com cerca de 360 mil habitantes.  Distante 

3123 km de Brasília, o município foi fundado em 1882 pelo seringalista cearense Nautel Maia, em uma área de 

conflitos territoriais entre o Brasil e a Bolívia. A indústria da borracha teve papel fundamental para a 

consolidação do núcleo populacional, tendo sido sua principal atividade econômica no final do século XIX e 

início do século XX. 
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mesmo, isso ajudaria a melhor as condições financeiras da família como um todo, já que no 

Haiti muitos estão desempregados.  

Segundo o imigrante, sua situação financeira atual no Brasil não é boa, no Haiti as 

condições dos que ficaram também não, mas se ele continuar sozinho a mandar dinheiro para 

os seus familiares que lá estão, nem a situação dele irá melhorar, nem a dos que estão no 

Haiti, uma vez que para ambas as realidades o dinheiro ganho é insuficiente. De acordo com 

seu raciocínio, vindo mais gente, mais gente trabalhará para que as condições melhorem tanto 

para os que estarão no Brasil, como para os que seguirão no Haiti. 

Pierre tem uma noiva no Haiti, mas não conseguiu trazê-la até o presente momento. 

Casar-se é um grande desejo do imigrante, bem como constituir família e ter seu próprio lar. 

Os valores familiares são grandemente enaltecidos pela religião evangélica professada por ele, 

cuja família de origem católica converteu-se quando ele tinha aproximadamente sete anos. 

Todos os domingos à noite Pierre frequenta a igreja evangélica Assembleia de Deus. 

Nos cultos, Pierre põe em prática seus conhecimentos em língua portuguesa, fazendo a 

tradução simultânea do português para o crioulo haitiano. Falante de crioulo haitiano e 

francês, o imigrante possui bastante facilidade no aprendizado do idioma português, estando 

em nível avançado graças ao esforço na prática diária e ao curso de português para 

estrangeiros, oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

PRONATEC e prefeitura municipal de Santo André.  

Pierre, que já havia migrado de sua cidade natal Jacmel, para a capital de seu país, 

Porto Príncipe, não sabe se continuará migrando. A situação no Brasil o faz pensar se ficará 

ou não no país.  

 

 

MARCK 

 

 

Haitiano de Petit-Goave
110

, 27 anos, chegou ao Brasil em agosto de 2014. Dentre os 

familiares mais próximos que deixou em seu país estão os pais e o irmão. Em relação a voltar 

a viver no Haiti, o jovem afirma que se voltar, será daqui a uns vinte anos. Á passeio, para 

rever a família, não tem nada planejado, pode ser em 2 ou 4 anos. Marck afirma que não tem 
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 Petit-Goave localiza-se no litoral do Haiti, distante 68 km da capital Porto Príncipe. A cidade tem uma 

população de aproximadamente 12.000 habitantes e é uma das cidades mais antigas do país. Petit-Goave foi um 

povoamento rico e por um período funcionou como a capital da próspera colônia francesa de Saint-Domingue. A 

região foi significativamente afetada pelo terremoto de 12 de janeiro de 2010. O Serviço Geológico dos EUA 

informou que seu epicentro foi quase exatamente sob Petit-Goâve. 
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problemas em viver longe, já está acostumado, pois antes de migrar para o Brasil já era 

imigrante na República Dominicana, onde estudou três anos de engenharia civil na cidade de 

Santiago de Los Caballeros
111

. 

 

                   Figura 36 Praia de Bannannier, Petit-Goave 

 
                                                                                                      Fonte: Haiti Tourism, 2012

112
. 

 

 

O jovem que cursou mais da metade do curso de engenharia, fala com fluência além 

do crioulo haitiano, o idioma francês, o espanhol e caminha para o nível intermediário de 

português. Segundo o imigrante, na República Dominicana a intolerância aos haitianos está 

crescendo, os empregos estão escassos e estava ficando difícil pagar a universidade. Na 

impossibilidade de seguir vivendo neste país, o jovem não via outra saída a não ser emigrar 

novamente.  

Assim como no Brasil, o jovem possui laços familiares nos Estados Unidos, na 

França, no Canadá e na Guiana. Contudo a decisão de vir para o Brasil deu-se pela facilidade 

de entrada, incentivo de um primo já estabelecido, assim como pela situação projetada 

internacionalmente de pujança econômica associada à Copa do Mundo de 2014. 

O primo de Marck vive em Santo André, para onde o mesmo seguiu desde que saiu 

da República Dominicana, em agosto de 2014. De Santiago de Los Caballeros o jovem partiu 

acompanhado de um amigo até a capital dominicana, Santo Domingo, distante 
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 Santiago de los Caballeros é a capital da província dominicana de Santiago, sendo a segunda maior cidade do 

país. Foi fundada pelos espanhóis em 1495 como a “Primeira Santiago das Américas”. Localiza-se a noroeste da 

capital Santo Domingo, distando desta, aproximadamente 155 km. A cidade é um dos principais centros 

econômicos, financeiros, políticos, sociais e culturais da República Dominicana, destacando-se industrialmente 

pela produção de rum, têxteis, cigarros, calçados, artigos de couro e móveis. 
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 Disponível em: < https://www.flickr.com/photos/haititourisminc/7012149001/>. Acesso em 30. Mar. 2015 
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aproximadamente 150 km. Em Santo Domingo pegaram um voo até Bogotá
113

, de onde 

seguiram em mais um voo até a capital equatoriana, Quito.  A partir daí deslocaram-se de 

ônibus até Guayaquil
114

, de onde seguiram uma vez mais de ônibus até Lima, capital do Peru. 

A partir de Lima rumaram de ônibus para o departamento de Madre de Diós
115

, de onde foi 

possível acessar o estado brasileiro do Acre. 

No Acre Marck seguiu diretamente para a capital Rio Branco, onde conseguiu a 

emissão do CPF e da Carteira de Trabalho em oito dias, seguindo viagem em mais um ônibus 

até São Paulo (cerca de 3.450Km). Marck afirmou que o governo acreano ofertou um ônibus 

fretado aos haitianos que gostariam de seguir viagem para São Paulo. A partir de São Paulo o 

jovem seguiu para sua futura residência, a casa do primo, em Santo André, município 

acessado por via férrea. 

Ao todo o jovem afirma ter gasto cerca de 6 mil reais no trajeto, sendo que antes de 

chegar ao Brasil, propinas foram cobradas para que pudessem seguir viagem. O jovem, cuja 

família é adventista do sétimo dia desde seu nascimento, começou a frequentar os cultos da 

Assembleia de Deus em Utinga, onde o conhecemos. Em um momento posterior foi aberto 

um salão da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Núcleo Ciganos, onde o jovem passou a 

congregar.  

Marck encontrou muita dificuldade em adquirir informações acerca de estudos no 

Brasil, avaliando não haver políticas claras de inclusão dos imigrantes neste sentido. Desta 

forma, o jovem, que tinha como prioridade os estudos, colocou o trabalho em primeiro lugar, 

assim como Pierre.  O ex-estudante universitário, que já trabalhou como jornalista, tornou-se 

vidraceiro no Brasil junto do amigo com quem vive (Olivier). Eles trabalham com outros seis 

haitianos em Jandira para onde se deslocam diariamente de trem.  

Segundo Marck são aproximadamente 26 estações e 2 horas até chegarem ao 

trabalho. O tempo dispendido no deslocamento diário causa preocupação ao jovem, pois 
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 Bogotá é a capital e maior cidade da Colômbia, com aproximadamente 7,2 milhões de habitantes. Fundada 

em 1538 pelos espanhóis, está localizada no território ancestral dos índios Muíscas. Bogotá sediou em 1810 a 

primeira declaração de independência do domínio colonial espanhol, tendo se tornado a capital da Grã-Colômbia 

em 1819, que dissolvida em 1830 deu lugar aos atuais territórios da Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela.   
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 Maior cidade do Equador, com aproximadamente 2,2 milhões de habitantes, Guayaquil localiza-se a 250 Km 

da capital do país. Fundada em 1538 teve grande parte de seu patrimônio histórico-arquitetônico destruído no 

grande incêndio de 1820. O município possui o porto mais movimentado do país e é um de seus mais 

importantes destinos turísticos do Equador. 
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 Madre de Diós é um departamento peruano localizado na região amazônica, no sudeste do país. Foi criado em 

1912 a partir do desmembramento dos departamentos de Puno e de Cusco.  O nome Madre de Dios deve-se ao 

principal rio que corta a região, em cujas margens está localizada a capital, Puerto Maldonado. 
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inviabiliza seus planos de continuar estudando no Brasil quando seu RNE for emitido, o que 

segundo ele pode levar dois ou três anos. 

Em um curto espaço de tempo no Brasil, Marck se tornou independente de seu 

primo, alugando uma casa junto de um amigo no mesmo bairro (Núcleo Ciganos). Já são três 

os membros da família de Marck no Brasil, depois dele, outro primo veio e está vivendo 

supostamente no interior de São Paulo.  

O jovem sente-se responsável financeiramente pelo irmão mais novo, que vive com 

os pais em Petit-Goave, no Haiti. Na ocasião da entrevista, Marck afirmava que um de seus 

maiores desejos era trazer a noiva para viver com ele no Brasil, o que se daria após a 

conclusão do ensino superior por parte da mesma no Haiti. 

 

 

OLIVIER 

 

 

Haitiano de Jean Rabel
116

, 35 anos, chegou ao Brasil em abril de 2014. Dentre os 

familiares mais próximos que deixou em seu país estão os pais, a esposa e dois filhos. Olivier 

afirma não pretender voltar a viver no Haiti, nem pretende sair do Brasil, a não ser a passeio, 

mostrando-se inquieto por não ter conseguido até o presente momento trazer esposa e filhos.  

 

 
                  Figura 37 Imagem da área rural de Jean Rabel 

 
                                                                                               Créditos: Sista P., 2012
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 Jean Rabel é uma das principais cidades do Departamento Noroeste, conta com uma população aproximada 

de 130 mil pessoas, distando cerca de 250 Km da capital Porto Príncipe. A economia local baseia-se no cultivo 

de cana-de-açúcar, frutas e sisal, bem como na extração de cobre.  
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 Disponível em: < http://www.panoramio.com/photo/76625140>. Acesso em 30. Mar. 2015. 
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Olivier, afirma ter estudado 9 anos e fala com fluência o crioulo haitiano e o francês, 

considerando seu português básico. Marceneiro no Haiti, afirma estar disposto a aprender uma 

nova profissão para trabalhar no Brasil. O imigrante relata que tinha amigos que haviam 

emigrado do Haiti para o Brasil, mais especificamente Santo André, animando-o a fazer o 

mesmo percurso e oferecendo-lhe apoio quando chegasse. 

 Desta maneira, Olivier, que possui familiares vivendo nos Estados Unidos e na 

Guiana, optou vir para cá pela facilidade na concessão do visto e por vislumbrar 

oportunidades no Brasil, que é um grande país, como ele mesmo afirma em alguns momentos. 

O imigrante é o primeiro de sua família a vir para o Brasil, permanecendo único até o 

presente momento. Partiu do Haiti em janeiro de 2014 pegando um ônibus de Jean Rabel até 

Santo Domingo, de onde partiu em um voo até Quito.  Na capital equatoriana Olivier viveu 

por três meses e solicitou a documentação para entrada no Brasil. De Quito, Olivier partiu de 

avião diretamente para São Paulo, dirigindo-se à Santo André, onde vivia seu amigo. 

A viagem, feita com mais dois amigos custou-lhe 800 dólares americanos. 

Atualmente Olivier possui toda a documentação, inclusive o RNE. Na ocasião da entrevista 

estava trabalhando há uma semana junto com Marck em uma vidraçaria na cidade de Jandira, 

como vidraceiro. Vive com mais três amigos no Núcleo Ciganos, em Santo André.  

Convertido do catolicismo para a religião evangélica há muito anos, casou-se nesta 

última religião, frequentando no Brasil a igreja Assembleia de Deus. Olivier pretende trazer 

sua esposa e seus filhos o quanto antes e diz que, se pudesse, traria também os pais. Apesar da 

dificuldade em conseguir emprego, que só veio após aproximadamente 6 meses em que estava 

no Brasil, o imigrante afirma que encorajaria mais compatriotas a virem ao país. 

Olivier afirma que para facilitar a vida dos imigrantes haitianos, o Brasil poderia 

desburocratizar a emissão da documentação, e que o governo haitiano poderia abrir uma 

Embaixada do Haiti em São Paulo. 

 

 

CLAUDE 

 

 

Haitiano de Cabaret
118

, 22 anos, Claude é o mais jovem dentre os entrevistados, 

assim como é o único dentre eles que conseguiu toda a documentação no Haiti. Em diversos 

aspectos o jovem distingue-se do grupo de entrevistados, pois nunca havia trabalhado no 
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 Cabaret é um município localizado no Departamento Oeste, distante cerca de 40 Km da capital Porto 

Príncipe. Possui cerca de 60 mim habitantes e chamou-se Duvalierville até 1986, quando o ditador Jean-Claude 

Duvalier abandonou o poder e fugiu do país.  
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Haiti, dedicando-se exclusivamente aos estudos. O processo de aquisição do visto foi rápido e 

fácil segundo o imigrante, que afirma ter demorado apenas um dia, solicitando-o e recebendo 

em setembro de 2013.  

 

                      Figura 38 - Kita Nago em Cabaret: festival cultural tradicional no Haiti. 

 
                                                     Créditos: The Haitian Internet Newsletter, 2013

119
. 

 

 

O percurso entre a origem e o destino foi o mais rápido e certamente mais seguro, 

ainda que não necessariamente mais barato. A viagem de Claude durou aproximadamente 12 

horas em um voo de Porto Príncipe a São Paulo com conexão no Panamá ao custo de 1.200 

dólares. Chegou ao Brasil em julho de 2014 e veio direto para a casa de um primo no Núcleo 

Ciganos, em Santo André. Dentre os familiares mais próximos que deixou em seu país estão 

os pais e irmãos. 

O imigrante planejava, na ocasião da entrevista, cursar uma universidade e afirma 

que foi esse sonho que o trouxe ao Brasil, pois um amigo que havia emigrado para o Brasil 

lhe contou que estava trabalhando e estudando. Desta forma, o jovem que terminou o ensino 

médio e fez um curso de técnico em obras, migrou para o Brasil.  

O jovem fala crioulo haitiano e francês, mas afirma ter muita dificuldade com o 

idioma português, o que lhe impede de ir à busca de estudos por ora, optando por começar 

trabalhando. Claude trabalha como azulejista, sendo este o primeiro emprego de sua vida. Não 

se mostra totalmente satisfeito, pois, segundo ele, este emprego lhe toma muito tempo, o que 

pode atrapalhar seus planos de estudar o idioma português e os estudos universitários.  
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 Disponível em: < http://www.haitianinternet.com/photos/kita-nago-16-jan-cabaret-haiti-3pm-arcahaie-

7pm.html>. Acesso em 30. Mar. 2015.  



110 

 

Claude diz que não pretende voltar a viver no Haiti e nem pretende migrar para outro 

destino, fazendo planos de trazer o irmão e uma namorada para viver no Brasil, pretendendo 

visitar seu país em 2016. O jovem divide aluguel com Marck, amigo que conheceu no Brasil. 

O primo que o acompanhou na viagem vive atualmente em Manaus, evidenciando a grande 

mobilidade dos imigrantes haitianos pelo território nacional.  

Educado na religião evangélica, frequenta a igreja Assembleia de Deus Ministério de 

Utinga, onde encontra seus compatriotas aos domingos à noite. O jovem afirma que, apesar 

das dificuldades enfrentadas no Brasil encorajaria amigos seus a migrarem para cá. Em sua 

opinião, o governo brasileiro poderia melhorar o acesso dos estrangeiros ao país e o governo 

do Haiti deveria olhar para os emigrantes haitianos que enfrentam dificuldades no exterior.  

Dentre os membros da família de Claude, alguns estão vivendo fora do Haiti, os 

países são França, Guiana e Estados Unidos. O Brasil figura como destino recente em que ele 

e um de seus primos foram os primeiros a chegar. No momento da entrevista o jovem afirmou 

que mais um primo seu estava tentando migrar para o Brasil e que teria seu apoio caso viesse. 

 

 

JARDEL 

 

 

Natural de Gonaives, o imigrante de 34 anos chegou ao Brasil junto da esposa 

(Marie), primo e um amigo em julho de 2011. Dentre os familiares mais próximos que deixou 

em seu país estão os pais, irmãos e um filho. Desde que chegou ao Brasil ainda não pôde 

visitar o Haiti, planejando este passeio para daqui a dois ou três anos.  

Jardel afirma que vir para o Brasil era um sonho antigo, desde quando tinha 

aproximadamente doze anos e escutava partidas de futebol protagonizadas pela seleção 

brasileira. A abertura das portas aos haitianos, como foi colocado pelo imigrante, foi sua 

oportunidade perfeita para vir ao Brasil.  

Antes do Brasil, Jardel viveu onze anos no país vizinho, a República Dominicana, 

onde adquiriu fluência no idioma espanhol. Além do crioulo haitiano e do francês, idiomas de 

seu país, Jardel fala português com desenvoltura. Após o casamento Jardel e Marie decidiram 

aventurar-se em busca de uma nova vida no Brasil em março de 2011
120

.  

Ao todo o grupo levou mais de 100 dias no trajeto e Jardel, em particular, gastou 

cerca de 3.500 dólares, sendo que seu dinheiro acabou no caminho e ele teve de contatar a 
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 O Trajeto encontra-se descrito nas páginas 93 e 94 no perfil de Marie.  
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família no Haiti para que lhe mandassem mais dinheiro. Segundo Jardel o grupo não teve 

grandes problemas no trajeto. 

 

Figura 39 Fronteira por onde passou o grupo de Jardel rumo ao Brasil, entre Ouanaminthe 

no Haiti e Dajabón, na República Dominicana. 

 
                                                                                                  David Levene/ The Guardian, 2008

121
. 

 

 

Ao chegar à Tabatinga o grupo foi acolhido em um abrigo improvisado e deu entrada 

na documentação junto à Polícia Federal. No mesmo dia foram expedidos a carteira de 

trabalho e o CPF dos mesmos, sendo o protocolo de refúgio o mais demorado na ocasião, que 

levou aproximadamente 3 meses para ficar pronto, tempo este em que o grupo permaneceu 

em Tabatinga.  

As migrações subsequentes para Manaus, São Paulo e Santo André, bem como a 

gravidez de Marie, foram detalhadas no perfil de Marie, nas páginas 95 e 96. Em Santo André 

Jardel alugou uma casa, onde vive atualmente com mais 4 pessoas (sua esposa, seu filho, o 

cunhado e um amigo). O serralheiro está trabalhando em sua profissão no Brasil, junto com 

Eliel, o pastor da igreja Assembleia de Deus frequentada por boa parte da comunidade 

haitiana de Santo André.  

Jardel mostrou-se muito bem adaptado à Santo André no momento da entrevista.  O 

imigrante é um tipo de liderança muito conhecida na comunidade haitiana do Núcleo Ciganos, 

tendo inclusive dado entrevista a um jornal de circulação regional. O alto grau de integração 

tanto com os compatriotas como com os brasileiros, bem como a oferta de empregos faz 

Jardel estar satisfeito com a migração para o Brasil e em especial Santo André. 
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 Disponível em < http://www.theguardian.com/world/gallery/2008/jul/22/haiti>. Acesso em 30. Mar. 2015. 
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Ao ser interrogado se teve problemas de alguma ordem no Brasil, o mesmo afirma 

que não teve problemas. Interessado em estabelecer-se definitivamente aqui, o imigrante 

afirma ter o desejo de obtenção da cidadania brasileira e pretende trazer todos os familiares 

que quiserem vir. Jardel afirma que o governo brasileiro poderia agilizar os documentos que 

autorizam a residência dos imigrantes no país. 

O imigrante de família evangélica metodista congrega no Brasil junto aos 

Assembleianos e mostra-se muito satisfeito com todo o processo migratório, pois afirma que 

já viveu na República Dominicana e sabe que atualmente o Brasil é o melhor lugar para o 

haitiano que quer emigrar.  

 

 

3.5. O imigrante haitiano: reflexões a partir do campo etnográfico  

 
 

Como apontou James (2000), uma série de estratégias eram adotadas no Haiti 

colonial para a libertação da escravidão, bem como para afastar-se do estigma de ser escravo, 

dentre elas, a miscigenação. Segundo o autor, árvores genealógicas eram até mesmo forjadas, 

nas quais mestiços de negros com brancos atribuíam o tom da pele aos indígenas da ilha (os 

chamados Caribes), e não aos negros africanos.  

A escravidão como condição voltada aos negros criou na maior parte da América 

Latina e Caribe um estigma social ligado à cor da pele
122

. Sendo o branco livre e o negro 

escravo, a sociedade enxergava que quanto mais próximo o tom de pele está do branco, mais 

próximo se estava da liberdade. Desta maneira elaborou-se no Haiti colonial, segundo 

(JAMES, 2000, p. 49) uma espécie de “paleta de cores” com 128 divisões possíveis.  

Com a independência do país, os brancos foram expulsos da ilha, permanecendo os 

mestiços e os negros. Desta maneira, aos nossos olhos, manteve-se um padrão de cor 

morena/negra entre os cidadãos haitianos. Mas esta é somente a nossa percepção e isto ficou 

bem claro ao notarmos que nós enxergávamos como negras pessoas que os haitianos 

percebiam como brancas (CAMPO, 2014; 2015).  

Notamos no campo que, no geral, a sociedade brasileira tende a homogeneizar os 

haitianos como negros, o que para eles não é homogêneo. Aos poucos os imigrantes haitianos 

passam a sentir o que é ser negro no Brasil, as dificuldades de ascensão econômica e social 

desta camada da população, bem como o tratamento que a sociedade os dispensa.  
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 Sabe-se que nos Estados Unidos a estigmatização vai além da cor da pele, sendo levada em consideração a 

“raça”. Ou seja, um mestiço de negro e branco, por mais clara que seja a pele, continuará sendo negro naquela 

sociedade. Não temos ciência de como seja esta relação nos outros países americanos de colonização inglesa.  
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Não podemos mensurar o sentimento dos imigrantes haitianos em relação a isso, mas 

imaginamos que seja no mínimo frustrante saber que a cor de sua pele pode influenciar em 

sua ascensão – exatamente o que os imigrantes buscam – e assustador, ao passo que a 

violência policial é dirigida intensamente contra a população negra, o que já é sentido e 

relatado por jovens haitianos do Núcleo Ciganos. 

Mesmo os imigrantes haitianos que se consideram e/ou são considerados brancos 

pelos seus conterrâneos, podem ser tomados como negros pelos brasileiros, enquadrando-se 

na situação de marginalização sofrida pela população negra do Brasil. Percebe-se que os 

imigrantes que já viveram ou possuem alguma proximidade com a República Dominicana, 

tendem a perceber a discriminação racial no Brasil, como mais “branda”, uma vez que lá o 

preconceito é muito mais explícito.  

Um de nossos informantes, que já viveu na República Dominicana, afirma que 

muitos dominicanos utilizam o adjetivo pátrio “haitiano”, como insulto. Segundo o mesmo, 

certa vez caminhando pelas ruas de Santo Domingo ele avistou duas crianças, na faixa etária 

de 7 a 10 anos, que brincavam com cachorros de rua. Um dos cachorros parecia doente, estava 

fraco e tinha pelagem suja e danificada. Uma das crianças então disse ao outro: “Veja um 

haitiano! Este cachorro é um haitiano”.   

Este tipo de ofensa dá-se diariamente e parte de todas as camadas da sociedade 

fomentada pelas elites, que insistem em forjar uma identidade dominicana completamente 

desconexa da haitiana, ainda que ambas as populações dividam a mesma ilha, partam da 

mesma história e tenham muito em comum.  

O sentimento anti-haitianista possui as bases assentadas primordialmente na 

diferença linguística e na cor da pele e vitima tanto os haitianos, como os seus descendentes 

que vivem na República Dominicana (ROSA, 2010; MAYES, 2013). O racismo também é 

institucionalizado e parte do Estado
123

. Em 2014 a decisão do Tribunal Constitucional 

Dominicano de negar cidadania aos filhos de haitianos nascidos na República Dominicana 

casou polêmica e chamou a atenção da mídia e de organizações internacionais. 

Uma série de razões leva os imigrantes haitianos a sentirem-se a todo o momento 

como outsiders, tanto na República Dominicana, como em outros países, como no Brasil. 

Destacar-se na multidão parece causar incômodo aos imigrantes, principalmente quando estão 

sozinhos e percebem as pessoas os olhando fixamente/curiosamente, até que quando olham a 
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  Em 1937 o ditador dominicano Rafael Trujillo comandou o assassinato de 17 a 30 mil haitianos que residiam 

na República Dominicana. Trujillo foi um dos principais mentores do sentimento anti-haitianista em seu país, o 

que perdura até os dias atuais (MARTIN; MIDGLEY E TEITELBAUM, 2002). 
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pessoa desvia o olhar e volta a fazer o mesmo por vezes seguidas. Em cada pessoa esta série 

de ações causa reações diversas, nos nossos informantes a reação parece ser de timidez e 

desconfiança frente à sociedade brasileira.  

 

 
Figura 40 Protesto contra a lei que deixa descendentes de haitianos nascidos na República Dominicana apátridas 

 
                                                                                                Fonte: AL JAZEERA, 2014

124
. 

 

 

Este sentimento de outsider é muito presente na realidade de nosso amigo haitiano 

universitário, uma vez que, de acordo com sua percepção, existem pouquíssimos negros 

estudando na universidade, o que o faz sentir-se destacado e notado na multidão. Foram 

citados casos em que os imigrantes tiveram a impressão de terem sido fotografados ou 

filmados sem permissão a partir de aparelhos celulares, causando-lhes incômodo.  

Ainda que não seja tão abertamente direcionada, a discriminação existe e se 

manifesta de diversas formas no Brasil, vindo tanto da população civil, quanto da polícia 

militar, tanto nas ruas, quanto no ambiente virtual. Nas ruas os imigrantes dizem que é muito 

estranho o medo que as pessoas parecem sentir deles, principalmente à noite, quando trocam 

de calçada, guardam os celulares ou caminham mais depressa. 

Nas redes sociais, a aparente polidez de muitos brasileiros desaparece e os mesmos 

declaram abertamente o racismo/preconceito, que nas ruas se manifesta de maneira velada. É 

curioso notar que quase sempre os ofensores começam seus argumentos advertindo de que 

não são racistas, mas que estão emitindo opiniões de acordo com os fatos observados. 
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 Disponível em: < http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/12/dominican-republic-justifying-

unjustifiable-2013122983639790672.html>.  Acessado em: 02. Jun. 2015.  
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Causou revolta - em parte da população brasileira - a publicação no Jornal Zero Hora 

de Porto Alegre da opinião de um leitor endereçada a um colunista do jornal. As revoltas 

tomaram conta de alguns blogs, bem como redes sociais, jornais e revistas, e iam contra a 

posição do jornal de ter aprovado a publicação de um texto tão escancaradamente 

discriminatório: 

 

 
Figura 41 Opinião de um leitor publicada pelo Jornal Zero Hora de Porto Alegre na edição do dia 02/06/2015 

 
                                                                 Cristiano Goldschmidt
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Com isso questiona-se até que ponto o jornal deve publicar tal tipo de opinião 

ofensiva sob o pretexto de liberdade de opinião. Quando os comentários estão nas páginas 

online dos jornais pode ser mais difícil o controle, e de qualquer forma expressa a opinião 

individual de quem escreveu, mas quando o conteúdo é recebido e selecionado para compor 

as páginas do jornal impresso, pode representar também a opinião do jornal, incitando a 

xenofobia e cometendo crime de injúria racial. 

Nas redes sociais existem alguns grupos que congregam imigrantes haitianos no 

Brasil. Nestes grupos os imigrantes debatem entre si e com os brasileiros, diversas questões 

ligadas ao fluxo migratório, além de ocorrer a divulgação de vagas de emprego, de cursos, 

doações, entre outros. Sempre que aparece na mídia ou nas redes sociais algum assunto 
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 Disponível em: < http://www.cartacapital.com.br/sociedade/zero-hora-vamos-falar-de-racismo-6431.html>. 

Acessado em 02. Jun. 2015 
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relacionado a racismo e xenofobia, o assunto é comumente trazido ao grupo e comentado por 

todos. 

Os imigrantes aparentam grande descontentamento frente à sistemática veiculação de 

imagens negativas referentes ao país de origem e ao fluxo migratório como um todo. É 

recorrente a afirmação de que todos os países do mundo possuem seus aspectos positivos e 

negativos, mas que em relação ao Haiti apenas mostra-se os pontos ruins.  

O trecho a seguir exemplifica muito bem o sentimento do povo haitiano frente à 

imagem que se cria de seu país e a manutenção da condição de pobreza generalizada do 

mesmo: 

 

 
A ONU tratou de convencer o mundo de que Porto Príncipe é uma espécie 

de Bagdá caribenha. Se é fato que em determinados momentos [...] conflitos 

armados tomaram conta das ruas do centro e de Bel Air, quando estudantes 

[...] se enfrentaram nas disputas em torno da figura de Jean‑Bertrand 

Aristide, nos últimos anos a vida retomou seu curso em Porto Príncipe, e sua 

classificação como uma espécie de Bagdá ou Cabul caribenha deve‑se 

apenas ao desejo de manutenção da força militar e, sobretudo, dos salários 

que crescem com o adicional de periculosidade para os funcionários da 

Minustah (THOMAZ, 2010, p. 31). 

 

 

A insatisfação quanto às constantes alusões negativas ao Haiti é acompanhada de 

uma constante desconfiança dos haitianos em relação aos estrangeiros. Suspeita-se de seus 

reais interesses, uma vez que estrangeiros historicamente expropriaram/expropriam seu país 

sob pretextos diversos. Ao falar de nossa pesquisa com um de nossos colaboradores ele dizia 

não saber por que os estrangeiros se interessavam tanto pelo Haiti.  

Percebemos que a desconfiança - obviamente de maneira distinta - também existe 

dentro do grupo de imigrantes haitianos uns para com os outros. Um dos motivos aparentes é 

o receio que se tem de o outro manipular forças espirituais contra si e os seus através de 

magia.  

Como já mencionado, nos inserimos na rede de contato dos evangélicos no Núcleo 

Ciganos, de maneira que, não pudemos mensurar a presença de católicos e/ou praticantes do 

Vodu na região. A conversão às igrejas evangélicas implica em uma “nova aliança”. As 

doutrinas evangélicas recomendam rompimento com as crenças e práticas religiosas 

anteriores. Em geral, na América Latina, isto pode significar rompimento com o catolicismo, 

religiões de matriz afro e xamanismo. 
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Assim como no Brasil é observado certo “afastamento” dos evangélicos para com 

religiões de matriz afro, indígenas e catolicismo - em diferentes níveis, à depender da 

denominação religiosa, bem como dos próprios indivíduos – da mesma maneira observa-se tal 

comportamento entre os evangélicos haitianos, que não sentem-se à vontade para falar sobre o 

assunto. 

Scaramal (2006); Jean Pierre (2009) e Prospere e Gentini (2013) dão conta de que o 

Vodu é muito mais do que uma religião no Haiti, confundindo-se e embrenhando-se na 

cultura do povo em uma linha tênue, linha esta que deve ser constantemente observada pelos 

evangélicos, para que não entre em conflito doutrinário, o que pode explicar a preferência dos 

imigrantes em não tocar neste assunto. 

Chegamos a perguntar se havia praticantes de Vodu no Núcleo Ciganos, mas a 

negativa veio rápida e certeira, sem espaço para argumentação. Através de um informante 

mais próximo, pudemos ter uma percepção da dimensão do Vodu na vida dos haitianos
126

. 

Segundo este, existe no universo, forças “do bem” e “do mal”, de maneira que é possível 

invocar forças espirituais para que trabalhem para o indivíduo ofertando-lhes algo em troca.  

Aquele cujos anseios de satisfação/felicidade necessitam de uma ação espiritual 

contra outro, podem fazer uma oferenda a uma entidade espiritual, oferecendo-lhe algo para 

que seus objetivos sejam alcançados. Quando o trabalho feito por um indivíduo causa 

malefícios a outrem, este outrem deve recorrer a outro trabalho para que uma entidade 

espiritual lhe proteja.  

No entanto, ainda segundo nosso informante, as entidades do Vodu podem cobrar 

preços altos por esta proteção. A cobrança pode dar-se através de pagamentos materiais e 

espirituais que podem durar por toda a vida. Acredita-se que o “deus ocidental
127

” também 

pode defender o indivíduo contra as forças espirituais do mal. É na busca por proteção 

espiritual que muitos se convertem às igrejas evangélicas. 

A proteção por parte do deus ocidental também tem seu preço, que é seguir a 

doutrina afastando-se de certas práticas e hábitos do passado
128

, colocando-se como 

instrumento deste deus na terra, prestando-lhe obediência e servidão em troca de proteção e 

vida eterna após a volta de Jesus, seu filho (representada no livro bíblico de Apocalipse). De 
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 Esta é uma percepção individual, influenciada tanto por nossa cultura, quanto pela de nosso informante, que é 

evangélico e de classe média-alta. 
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 Chamado pelos haitianos de Bondye (crioulo haitiano), cuja tradução literal para o português seria “Bom 

Deus”.  
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 Tratamos aqui da doutrina pentecostal, a qual conhecemos com maior profundidade e podemos fazer 

afirmativas com maior propriedade.  



118 

 

qualquer maneira, como o Vodu possui aspectos culturais ligados ao povo haitiano, existem 

evangélicos que recorrem ao Vodu para a realização de algumas práticas.  

Um de nossos informantes certificou que desde sempre presenciou haitianos 

emigrados em diversas partes do mundo retornarem ao Haiti para recorrer ao Vodu para a 

realização de trabalhos espirituais de diversas ordens. Quando os evangélicos buscam o Vodu, 

o fazem de forma mais ou menos sigilosa, intentando evitar o julgamento por parte da igreja e 

seus irmãos de caminho.  

A ligação com o Vodu é tão forte que um de nossos informantes nos deu conta de 

que um de seus conhecidos, que havia chegado ao Brasil há pouco tempo e tocava bateria em 

uma igreja evangélica, voltou repentinamente ao Haiti com o pretexto de que necessitava de 

tratamento médico. Nosso informante afirmou, no entanto, saber que sua volta ao Haiti estava 

ligada à cura pela prática do Vodu, uma vez que no Brasil havia atendimento médico público 

e gratuito. 

A volta deste jovem migrante em um período curto de migração, em que 

provavelmente não tinha recuperado os gastos empreendidos no projeto migratório, revela a 

intensidade da ligação e da crença na eficácia do tratamento supostamente prescrito a partir da 

prática do Vodu, ainda mais quando se trata de uma prática que vai ao oposto de tudo o que 

sua religião atual prega.  

Não sabemos se o jovem haitiano voltará ao Brasil, mas o intenso contato mantido 

pelos haitianos com seu país de origem, mesmo com precários recursos financeiros, aponta 

para a transnacionalização deste fluxo. É interessante e curioso notar o quão conectados os 

haitianos são através de meios digitais. 

Mais do que qualquer outra nacionalidade que mantivemos contato na Missão Paz, os 

haitianos são os que mais se comunicam com suas redes em todo o mundo através de 

smartphones. Usando esta tecnologia os mesmos conseguem contatar as redes através de 

chamadas telefônicas e SMS e/ou através de redes sociais, como o Facebook e aplicativos de 

chamada de áudio, imagem e texto, como Whatsapp, Viber e Skype.  

Observamos que os jovens possuem fascínio por tecnologia, sendo que assim que 

possuem condições financeiras para tal tratam de adquirir notebooks, tablets e smartphones. 

Segundo alguns de nossos informantes, é comum os emigrantes ostentarem os bens materiais 

alcançados para aqueles que ficaram no Haiti, seja através das redes sociais, seja nas visitas ao 

Haiti, quando alugam automóveis, dão festas e presenteiam amigos e familiares.  

De acordo com um de nossos colaboradores, que possui familiares nos Estados 

Unidos e viajou para lá algumas vezes, nem sempre a situação dos imigrantes haitianos nos 
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EUA é tão confortável quanto à apresentada aos que ficaram no Haiti. Na maioria das vezes 

existe um empenho em aparentar um sucesso econômico/social maior do que o obtido, uma 

maneira de convencer a si mesmo e aos outros, que a migração deu tão ou mais certo do que 

se esperava. 

Sayad (1998) trata deste aspecto enunciando uma série de mecanismos de reprodução 

da emigração. Segundo o autor, a estada no exterior prolonga-se de provisoriedades em 

provisoriedades, uma vez que só se aceita permanecer longe de tudo o que o que lhe é familiar 

em condição passageira. Sendo assim, trata-se de auferir o maior lucro possível ao menor 

custo, pensando-se em enviar dinheiro aos que ficaram e em fazer poupança para um possível 

retorno.  

O aparente sucesso dos emigrados é também o mecanismo de reprodução dos fluxos 

migratórios, onde as crianças já crescem com a ideia de que para ter alguma posse é 

necessário buscá-la fora do local de origem, como lembra Sayad (1998):  

 

 
Todos aqueles que têm dinheiro, todos aqueles que fizeram alguma coisa, que 

compraram, ou construíram, foi porque tinham o dinheiro da França. [...] Uma vez 

que você enfiou essa ideia na cabeça, acabou, não sai mais da mente [...] a França é 

presente inclusive em todas as conversas da “aldeia” [...]. Nossa aldeia é uma 

aldeia “comida” pela França: ninguém escapa [...]. Nessa região sobraram 146 

homens, sendo que 105 são antigos migrantes [...]. Há um exército daqueles que 

não param de ir e vir entre a terra e a França (SAYAD, 1998, p. 29). 

 

 

Assim como no caso dos argelinos, apresentado por Sayad, há um exército de 

migrantes haitianos indo e vindo entre os destinos e sua terra natal. Boa parte dos imigrantes 

haitianos do Brasil é solteira, do sexo masculino e busca uma namorada. As tentativas dos 

imigrantes de fazer-nos como elo-de-ligação entre nossas amigas e primas foram tantas, que 

passou a ser uma regra
129

.  

Como pudemos notar em nossa etnografia, a sociedade haitiana é patriarcal, sendo 

que é dever do homem prover o lar enquanto a mulher cuida do seu funcionamento, bem 

                                                           
129

 Certa vez fomos minha prima, uma amiga sua e um amigo haitiano em um evento de comemoração ao dia da 

bandeira do Haiti, em São Paulo; neste dia as abordagens às meninas foram constantes. Muitas coisas só foram 

possíveis perceber por estarmos com nosso amigo haitiano, que compreendia tudo o que falavam, até por que o 

procuravam para intermediar a relação com as meninas. Os jovens haitianos ofereceram bebidas, pediram para 

tirar fotos, solicitaram os números de telefone e instantaneamente mandaram as fotos através de um aplicativo de 

mensagens. Em determinado momento as meninas saíram do recinto fechado onde a festa ocorria e foram com 

destino ao pátio, segundo as mesmas outro rapaz aproximou-se e às convidou para ir com ele à sua casa. No dia 

seguinte um dos rapazes que nos havia adicionado em uma rede social nos escreveu dizendo que estava 

apaixonado por uma das garotas e que nós precisávamos ajudá-lo a conquistá-la. Com o passar dos dias algumas 

amigas (que não foram à festa) vieram nos perguntar se conhecíamos “tal pessoa”, era ele, que estava 

adicionando na rede social, diversas de nossas amigas.   
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como do bem estar do esposo para que este continue desempenhando suas funções. Desta 

maneira, longe de suas mães, os jovens haitianos solteiros sentem que levam uma vida de 

improvisações sem uma mulher na casa, pois desempenham tanto a função do homem, quanto 

a da mulher, para a qual não foram preparados. 

 Os papéis são delimitados e certos espaços da casa são primordialmente femininos, 

como a cozinha. Isto é tão forte que, por vezes, ao perguntarmos alguns nomes de alimentos 

em crioulo a um colaborador haitiano ele não sabia dizer. Ao questionarmos o porquê, o 

mesmo argumentou dizendo que este era um assunto de cozinha e cozinha é espaço das 

mulheres. Em sua família, as mulheres são responsáveis pela compra e preparo dos alimentos, 

enquanto que os homens se alimentam sem questionar, o que o levou a chegar aos seus vinte e 

poucos anos sem conhecer o nome de alguns alimentos em sua língua. 

Segundo ele mesmo isso pode ser diferente com homens que são ou foram lavradores 

no interior do país, que provavelmente conhecem os nomes de boa parte dos gêneros 

alimentícios, ainda que não preparem os alimentos.  

Faz parte do código de ética da cultura haitiana respeitar os mais velhos, não os 

questionando, nem colocando defeito em suas ações. As pessoas de idade mais avançada, 

como tios, tias, pais e avós possuem o poder de abençoar ou amaldiçoar os mais novos, sendo 

assim, é temível colocar-se contra estes, até mesmo em relação à avaliação feita sobre as 

refeições.  

O papel que a mulher possui no lar associado ao despreparo dos jovens do sexo 

masculino para as tarefas domésticas, bem como a situação de solidão a que eles se encontram 

no Brasil, leva-os a colocar a conquista de uma namorada/noiva/esposa, como uma das metas 

primordiais, seja brasileira ou haitiana. 

Como são poucas as moças haitianas solteiras no Brasil, e como nem sempre o 

contato com as brasileiras mostra-se tão fácil, devido - também - às diferenças culturais, 

muitos jovens buscam contato virtual com moças no Haiti. Um de nossos informantes relatou 

que é comum os rapazes haitianos se reunirem aos finais de semana para tirar fotos uns dos 

outros para publicar nas redes sociais e enviar às garotas.  

Nestas fotos faz-se questão de aparentar sucesso econômico através de roupas, 

acessórios e bens de consumo. Estar fora do Haiti os coloca à frente dos jovens do país, 

demonstrando coragem, iniciativa e independência, sendo assim, os rapazes imigrantes 

conseguem contato com garotas que talvez jamais pudessem ter no Haiti.  
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Dentro de nossa rede de contato não temos ciência de nenhum caso onde os homens 

conseguiram trazer do Haiti suas namoradas, noivas ou esposas
130

. Como a imigração é ainda 

recente, pode ser que os mesmos necessitem de um tempo para colocarem as finanças em 

ordem a fim de alcançar tais objetivos. Os solteiros mostram-se empenhados em perpetuar e 

criar redes de contato com o país de origem, buscando os elos-de-ligação entre eles e as 

garotas. 

O tempo dirá se, assim como foi com os imigrantes japoneses no passado, haverá um 

“fluxo de noivas” haitianas para o Brasil
131

. Os “intermediários” das relações existem, ainda 

que atualmente outros fatores se apresentem, como o livre arbítrio das moças, que atualmente 

é mais levado em consideração
132

. De qualquer maneira, é importante salientar que apesar do 

interesse dos rapazes em conquistar uma companheira, há também uma grande desconfiança 

deles para com o real interesse das moças no relacionamento. 

A criação desta insegurança e desconfiança deveu-se muito aos casos de haitianos 

(as) que se casaram visando somente à obtenção da cidadania estadunidense, divorciando-se 

após conseguirem. Este tipo de situação ficou muito conhecida no Haiti e é um assunto que 

surge constantemente entre os imigrantes haitianos no Brasil quando estão falando sobre 

namoro (interesse em você ou no que você tem?). Brinca-se até que algumas moças haitianas 

querem saber, antes de tudo, aonde o rapaz trabalha e vive, para então iniciar uma conversa.  

A preocupação das moças com estes aspectos pode ser justificada culturalmente, uma 

vez que, se o homem será o provedor primordial do lar, é importante que ele dê indícios de 

que será um bom provedor. Quando jovens, no início de suas “carreiras”, é importante 

demonstrar pelo menos aptidão ao trabalho e iniciativa.  
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 De qualquer maneira sabemos que a reunificação familiar é uma realidade no fluxo migratório haitiano e têm 

acontecido em diversas partes do Brasil. 
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  Ao abordar o tema do fluxo de noivas japonesas para o Brasil fazemos alusão, a vinda de moças do Japão 

para se casar com os rapazes japoneses que trabalhavam na Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC. Os rapazes 

que já desenvolviam atividades agrícolas no Japão imigraram para o Brasil logo após a II Guerra Mundial, 

através de um acordo entre a Cooperativa (pertencente à comunidade nipo-brasileira) e o governo japonês. Ao 

todo vieram 2503 rapazes a partir deste convênio, todos solteiros. Destes, 400 casaram-se com moças japonesas 

que viviam no Brasil, 960 casaram-se com brasileiras descendentes de japoneses, 110 casaram-se com brasileiras 

sem ascendência nipônica e 500 trouxeram suas noivas do Japão para se casar no Brasil. Calcula-se que dentre as 

500 noivas japonesas, pelo menos duzentas só conheceram os noivos depois que chegaram ao Brasil (SAKAI e 

FUJINO, 2009) 
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 Segundo um de nossos informantes, no passado havia casamentos arranjados no Haiti até a geração de sua 

mãe (anos 1950). Segundo o mesmo o noivo auxiliado por sua família buscava uma moça de acordo aos padrões 

desejados. Encontrada a moça, a família do noivo buscava a família dela e procurava estabelecer um acordo, o 

que não levava em consideração os desejos da moça. Dentre os fatores os quais a família da noiva levava em 

consideração estavam a análise do histórico familiar do noivo, sendo que, não aceitava-se casamento com 

rapazes que proviessem de famílias com membros de dignidade duvidosa. Na capital e grandes cidades, não 

existe mais a prática de casamentos arranjados, não se sabe no interior do país.  
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Isto ficou bem claro em uma exemplificação dada por um de nossos colaboradores, 

em que ele disse que sua avó materna estava sempre chamando sua atenção de modo a criar 

uma postura de um bom pretendente. Sempre que realizava alguma tarefa a pedido da avó, ela 

dizia que ele deveria fazê-la rápida e firmemente, ou caso contrário nenhuma mulher iria 

querer casar-se com ele. 

Estar empregada não anula as obrigações morais-culturais da mulher para com a 

casa, sendo assim, assiste-se a um acúmulo de funções na vida destas mulheres, que além de 

trabalharem fora precisam cozinhar, lavar, passar, fazer compras e cuidar dos filhos, o que 

também podemos observar na sociedade brasileira.  

De acordo com um de nossos colaboradores pode-se observar no Haiti casos 

extremos onde após as apostas possíveis dos bens materiais, alguns esposos apostam suas 

esposas em jogos de azar. Os placares dos jogos da Copa do Mundo foram oportunidades para 

tal, o que evidencia uma espécie de “objetificação” da mulher, onde os esposos detêm a posse 

sob seus corpos a ponto de apostá-las em jogos, sendo que, em caso de perda as mulheres são 

obrigadas a trocar permanente ou temporariamente de esposo.  

Afora as similaridades que já foram apontadas entre brasileiros e haitianos como a 

paixão pelo futebol, patriarcalismo e todo um universo de aspectos culturais resultantes de 

fusão cultural afro-americana-europeia, gostaríamos de salientar alguns aspectos culturais que 

não observamos - comumente - em nosso país. 

Um destes aspectos é o costume dos homens de andar de mãos dadas, ou mesmo com 

os corpos colados uns aos outros (quando em fila) sem que nenhuma “malícia” seja percebida 

nisso
133

. Um hábito relacionado aos homens que passamos a notar com frequência é o uso de 

uma camiseta regata por baixo de qualquer outra camiseta ou camisa, seja esporte ou social. 

Este uso embora possa ser adotado por homens brasileiros não é algo disseminado. 

Recentemente um informante haitiano nos relatou que o uso da regata é para que ela funcione 

como uma barreira absorvente do suor para que o mesmo não molhe a roupa exterior. 
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 Em nossa sociedade existe um complexo construto social ligado à heteronormatividade masculina/feminina 

composto por diversos signos. Quanto mais próximo se está daquilo que é esperado de cada um dos sexos, mais 

próximo se está da heterossexualidade. Quanto mais distante, mais próximo se está da homossexualidade. Este 

construto social fomentado desde a infância em diversos ambientes sociais, tanto por homens quanto por 

mulheres, passa a ser o terror dos meninos e meninas desde a infância, pois, não estão preparados para entrar no 

debate do comportamento social versus orientação sexual reinante no “mundo dos adultos”. Como são vigiados, 

passam a vigiar os demais e a vigiar-se, uma vez que, possuir comportamentos atribuídos ao sexo oposto é 

motivo de chacota e desprezo. Alguns exemplos típicos dos signos atribuídos aos sexos desde a infância no 

Brasil são: homem não chora; cor de menino é azul e de menina é rosa; homem não brinca de boneca e menina 

não brinca de carrinho; homem não anda de mãos dadas com outro homem, etc. No Haiti tais códigos também 

existem para ambos os sexos, mas neste caso “mãos dadas” e “proximidade corporal” não são comportamentos 

tidos como “indesejáveis” à heteronormatividade masculina.  



123 

 

           Figura 42 haitianos fazem fila para retirar a carteira de trabalho na Missão paz, em São Paulo. 

 
                                                                                                       Créditos: Moacyr Lopes Júnior, 2014134. 

 

 

Outro aspecto é em relação ao hábito das mulheres em utilizar perucas, ao passo que 

em nossa percepção, no Brasil é mais comum o uso de apliques/tranças presas ao cabelo 

natural. Aqui, além de a peruca ser vista como um acessório caro, de luxo, não acessível a 

todas as camadas da população, é também muito associado à doença (câncer/alopecia). Já 

entre as haitianas observa-se uma popularidade do uso, que as utilizam como acessório 

complementar adaptável ao visual escolhido para cada ocasião. 

Em relação à culinária foram três as oportunidades que tivemos de provar comida 

haitiana. Uma na casa de Marie, outra em uma igreja evangélica e outra na festa da bandeira 

na Missão Paz. Não memorizamos os nomes dos pratos, pois os imigrantes tinham dificuldade 

em nos dizer com precisão, talvez seja por que tenham sido improvisados com os produtos 

disponíveis no Brasil “descaracterizando o prato original”, ou pelo fato de os homens – 

quando foi o caso de perguntarmos para estes – não saberem os nomes.  

Comemos um macarrão cremoso, continha tudo o que contém em uma salada de 

maionese, popular em todo o Brasil, mas com macarrão. Além do macarrão é comum o 

preparo de arroz misturado com um tipo de feijão e frango e/ou carne, assemelhando-se ao 

arroz carreteiro do sul do Brasil.  

O frango é frito e servido de maneira próxima ao nosso frango à passarinho. A 

banana da terra é muito popular na cultura haitiana e diferente de como é comumente 

preparada no Brasil (madura, inteira e por vezes empanada) os haitianos preparam-nas ainda 

                                                           
134

 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/06/03/no-brasil-vivem-7700-

refugiados-de-81-nacoes-segundo-o-ministerio-da-justica.htm#fotoNav=63>. Acessado em 10/08/2015.  
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verdes, cortando-as ao meio e fritando-as com sal, parecendo uma batata chip. Uma salada 

ralada de repolho, cenoura e pimentão, está sempre presente nos pratos haitianos. 

Em um brunch provamos um café com leite bastante diferente, pois notamos um 

sabor de erva aromática. Percebemos que no café com leite os haitianos também podem 

acrescentar chá. Não sentimos estranheza em relação à culinária haitiana. Apesar de alguns 

alimentos serem preparados de modo diferente, são em geral muito familiares para nós 

brasileiros.  

Dentre os haitianos que tivemos contato, a relação com a comida brasileira têm sido 

a mesma, pois também estão acostumados com o arroz e o feijão e podem comê-los 

diariamente sem grandes dificuldades. A estranheza se dá à alimentação inicial dos 

alojamentos pelo improviso que têm marcado as políticas públicas nacionais ligadas ao fluxo 

migratório haitiano.  

 

 

3.6. Atualização do campo: a situação dos imigrantes entrevistados até o 

fechamento da pesquisa 

 
 

Após o encerramento da coleta de dados e observação participante, sentiu-se a 

necessidade de uma atualização do campo, uma vez que dada a dinamicidade com a qual a 

imigração se processa, alguns cenários passaram por alterações importantes. Desta maneira 

será apresentada a situação atual dos entrevistados. 

Marie continua no mesmo emprego e aparenta desânimo quanto ao baixo salário e as 

condições de trabalho que a empresa a submete, bem como às suas colegas (duas delas 

haitianas, que também vivem no Núcleo Ciganos).  

Jardel, que se mostrava o mais animado do grupo na ocasião da entrevista, estava 

muito desanimado e entristecido a última vez que nos encontramos (março de 2015), pois 

havia entrado em discordância com o antigo empregador (o pastor), que não lhe pagou alguns 

meses de trabalho, motivando-o a deixar o emprego e a igreja.  

Como Jardel é muito conhecido entre os haitianos de Utinga, a maioria ressentiu-se 

pelo acontecido e abandonou a igreja também. Os imigrantes que já vinham congregando em 

diversas denominações se espalharam entre várias igrejas, sendo que um bom número passou 

a congregar na Igreja Paz às Nações, que cede o espaço para os haitianos realizarem seus 

cultos sem interferência de pastores brasileiros aos domingos de manhã.  
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Pierre recebeu um cargo ministerial dentre os haitianos que congregam na igreja 

citada anteriormente, cargo este que parece tê-lo animado em relação ao seu projeto 

migratório. Até o presente momento o imigrante continua no mesmo emprego, não conseguiu 

retomar os estudos e ainda planeja viajar a passeio ao Haiti e trazer sua noiva para viver no 

Brasil. 

Diversas situações levaram Marck a reorganizar sua vida e empreender uma nova 

migração, desta vez para o Chile. O projeto migratório do jovem girava em torno da 

finalização de seu estudo superior, iniciado na República Dominicana, sendo assim, para ele, 

o trabalho estaria em função dos estudos.  

No entanto, o lugar reservado à Marck parecia ser o de trabalhador de baixa 

qualificação, que enfrenta uma infinidade de obstáculos para a ascensão econômico-social. 

Para ele esta situação era dificilmente aceita, uma vez que domina cinco idiomas (sendo o 

quinto o português) e já havia cursado mais da metade do ensino superior em engenharia civil. 

A desistência do Reve de Brezil ou “sonho brasileiro” de Marck deu-se, sobretudo, 

pela percepção de que aqui seus planos demorariam muito para serem concretizados, pois a 

morosidade na emissão dos documentos não o permitia matricular-se na universidade. De 

qualquer forma ele não enxergava possibilidade para estudo com o emprego que possuía. 

A situação em Santo André não agradava Marck, que já havia recorrido a diversas 

universidades da região para saber da possibilidade de continuar os estudos. Em todas não 

havia tido bons pareceres, pois sem o RNE não poderia matricular-se, a integralização dos 

créditos cursados seria difícil e o mesmo teria de fazer o processo seletivo em português 

concorrendo com os candidatos nacionais. Não haveria nenhuma possibilidade de 

transferência institucional entre a universidade anterior e a universidade pretendida no Brasil.  

A vida que o jovem levava no Brasil era extremamente modesta, sendo que todas as 

vezes que saímos juntos ele levou sua alimentação com o intuito de evitar gastos (imaginamos 

nós), o que se constituía de um pedaço generoso de pão de leite, que ele fazia questão de 

repartir conosco. Ainda que economizasse muito, não conseguia mudar-se do Núcleo Ciganos 

(as condições no bairro não o agradavam).  

Uma nova migração apontou-se aos poucos como uma possibilidade plausível. 

Marck mantinha uma rede de contatos amplamente distribuída no Haiti, Republica 

Dominicana, diversas partes do Brasil, Estados Unidos e Chile, rede esta que ele acessava a 

todo o momento buscando feedbacks. Sempre que nos encontrava, Marck dizia que estava 

pretendendo mudar-se para Curitiba, pois segundo um amigo, lá as condições de moradia e 

emprego eram melhores, bem como a entrada na universidade mais simplificada.  
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O baixo rendimento financeiro lhe impedia de trazer sua noiva, que estava 

finalizando o ensino superior e planejava conseguir uma bolsa de estudos para mestrado fora 

do Haiti. Uma das possibilidades para a jovem seria uma bolsa de estudos no Chile, para a 

qual a mesma postulou.  

Com o descontentamento em relação à situação no Brasil (agravada por 

desentendimentos com o empregador), Marck contatou amigos haitianos que haviam se 

dirigido ao Chile e resolveu antecipar-se à ida de sua noiva, chegando à capital chilena em 

maio de 2015, onde vive e trabalha como locutor em uma rádio voltada à comunidade haitiana 

em formação no país.  

Olivier, que durante um tempo compartilhou um quarto com Marck mostra-se muito 

bem adaptado no Brasil, talvez por ter vindo já com a ideia de “começar a vida” aqui. 

Diferentemente de Marck, o mesmo não tinha iniciado o ensino superior, não havia começado 

a trabalhar no Haiti, nem tinha um relacionamento amoroso. 

O jovem, que também nunca havia saído de seu país, parece encarar a realidade 

brasileira como a sua realidade, bem como as dificuldades e percalços a serem superados. Sua 

situação, ao menos logisticamente, é menos complicada do que era a de Marck, uma vez que 

dentro do mesmo bairro ele vive, trabalha, vai à igreja e estuda. 

No início deste ano tivemos a grata surpresa de saber que Olivier havia conseguido 

entrar na universidade, matriculando-se no curso de engenharia civil da Universidade 

Anhanguera (UniABC).  

Claude continua no mesmo emprego em Jandira. Viaja todos os dias nos trens da 

CPTM, mas não reclama. Vive para o trabalho e para a igreja, pretendendo ainda trazer a 

esposa e os filhos do interior do Haiti para viverem juntos. Claude possui uma natureza muito 

ponderada e cuida com as palavras para não ferir ninguém, não sabemos até que ponto sua 

experiência migratória tem sido positiva, ou se ele não quer salientar aspectos negativos de 

nosso país. 

  



127 

 

4.0. O CAMPO E AS TEORIAS MIGRATÓRIAS: APROXIMAÇÕES  

 

 

Partindo do pressuposto de que nenhuma teoria é suficiente para explicar por si só 

um fenômeno social tão multifacetado como a migração, mobilizaremos teorias em conjunto 

para a percepção de fenômenos observados em campo. Algumas teorias estão mais focadas 

em explicar os fatores desencadeadores dos fluxos migratórios; outras dão mais atenção aos 

processos de manutenção dos fluxos. Enquanto o foco de algumas gira em torno de questões 

relativas à adaptação dos imigrantes na sociedade de acolhida, teorias mais recentes tendem a 

tratar as migrações a partir de diversas perspectivas, como um fenômeno social total, como 

apontado por Sayad (1998).  

Segundo a Teoria Macroeconômica Neoclássica, a migração é resultado das 

diferenças entre oferta e demanda por trabalho pelos países. Este nível analítico prioriza um 

dos aspectos impulsionadores das migrações, que seria o mercado de trabalho, importante 

fator propulsor das economias capitalistas. De acordo com esta teoria, nos países, ou até 

mesmo áreas dentro de um mesmo país, onde há excesso de mão de obra em relação ao 

capital, os salários são mais baixos, ocorrendo o contrário nas zonas onde a oferta de mão de 

obra é escassa em relação ao capital (LEWIS, 1954; RANIS & FEI, 1961 apud SANTOS et 

al, 2010).  

Desta maneira, as migrações ocorreriam de áreas com baixos salários e excesso de 

mão-de-obra para áreas com altos salários e escassez de mão-de obra. Com a acentuação da 

emigração nos países carecidos de capital, haveria uma queda na oferta de mão de obra e os 

salários subiriam. Na contramão, a oferta de mão de obra aumentaria e os salários baixariam 

em países mais abastados. 

Esta teoria possui seu foco de análise nos fatores econômico-estruturais envolvidos 

na migração. Ao analisarmos a imigração haitiana para o Brasil sabemos que diversos foram 

os fatores desencadeadores, dentre eles, a histórica pobreza que assola o Haiti, atentando em 

alguns episódios até mesmo contra a possibilidade de subsistência de seu povo. 

Sendo um país carente de capitais e com oferta de população em idade 

economicamente ativa, a emigração em busca de trabalho é contínua, tendo sido iniciada no 

final do século XIX rumo à Cuba, como apontado no item 2.2. Quando ocorrem catástrofes 

naturais, o que é relativamente comum nesta região do Caribe, as condições de sobrevivência 

se deterioram, o que induz maiores contingentes populacionais a se deslocarem. 
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É relativo que as migrações se dirijam a locais com escassez de mão de obra e 

maiores salários, uma vez que nem sempre é possível migrar para estes destinos. Sendo assim 

a escolha do destino pode conter uma infinidade de outros elementos tão importantes quanto o 

valor dos salários no destino, como políticas de bem estar social, facilidade de entrada, 

informações confiáveis e redes de contato pré-estabelecidas.  

Pressupondo-se a existência de um cenário de pleno emprego, os fluxos migratórios 

levariam a uma situação de equilíbrio, onde as diferenças salariais iriam refletir apenas os 

custos financeiros e físicos do deslocamento geográfico. Ou seja, eliminando-se a diferença 

salarial, a migração tenderia a cessar (LEWIS, 1954; RANIS & FEI, 1961 apud SANTOS et 

al, 2010). Esta é uma “tendência” apontada pela teoria macroeconômica, sendo mais aplicada 

às migrações em cadeia, pois as aspirações pessoais a nível individual para migrar são 

diversas e não necessariamente correspondem a aspirações econômicas.  

A Teoria Microeconômica Neoclássica desloca seu eixo de análise das estruturas 

econômicas para o plano econômico individual. Segundo seus expoentes, os indivíduos não 

são massas passivas levadas pelas estruturas, mas são capazes de ordenar hierarquicamente 

suas preferências e de fazer cálculos relativos às alternativas que visam a maximização dos 

benefícios da migração (SJAASTAD, 1962; TODARO, 1969 apud SANTOS et al., 2010). 

Toma-se como pressuposto, que os indivíduos possuem informações acerca do 

diferencial de renda entre sua região de origem e outros lugares. Desta maneira, o migrante é 

um indivíduo racional que decide migrar a partir de um cálculo de custos e benefícios visando 

um retorno positivo – comumente monetário – obtido com a migração. 

Após a chegada à Amazônia brasileira, os imigrantes haitianos seguiram um padrão 

de migração que já existia no Brasil e que por décadas permaneceu inalterado, o da migração 

para o estado de São Paulo
135

, mas não só. As figuras 43 e 44 demonstram a multiplicidade de 

destinos envolvidos nos deslocamentos internos dos haitianos no Brasil. 

 

                                                           
135

 É importante ressaltar que trata-se de “tendências”. Nem todos os imigrantes haitianos deixaram as capitais 

amazônicas ou mesmo cidades fronteiriças em busca de novos destinos. Aí está o cerne da Teoria 

Microeconômica, o migrante também faz planejamentos econômicos individuais, o que não necessariamente tem 

ressonância com as aspirações da maioria.  
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Figura 43 Fluxos de haitianos que entraram no Brasil através do Acre (entre janeiro e março de 2014) 

 

                                             Fonte: Adaptado de: (FERNANDES, CASTRO e KNUP, 2014). 
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Figura 44 Fluxos de haitianos que entraram no Brasil pelo Amazonas (entre janeiro de 2010 e março de 2014). 

 

                                             Fonte: Adaptado de: (FERNANDES, CASTRO e KNUP, 2014). 

 

Ao chegar à São Paulo, os haitianos nem sempre permanecem. Como o fluxo 

migratório para o Brasil é inédito, os imigrantes haitianos estão em processo de criação de 

redes, explorando o território e indo a busca dos locais que possam ser mais produtivos de 

acordo com suas habilidades pessoais, como é apontado na teoria microeconômica 

neoclássica. 

A complexidade de fatores envolvidos na escolha dos destinos migratórios é 

evidenciada no fluxo dos haitianos a partir do deslocamento dos imigrantes “documentados”, 

que entram no Brasil através do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, para outras 

regiões do Brasil (Figura 45), regiões estas, inclusive, que por muito tempo foram 

caracterizadas como sendo repulsoras de população, como o norte e o nordeste do país.  
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Figura 45 Fluxos migratórios de haitianos que entraram no Brasil por São Paulo (entre janeiro de 2010 e 

março de 2014). 

 

                                                                                   Fonte: Adaptado de: (FERNANDES, CASTRO, & KNUP, 2014). 

 

 

Em resposta ao contexto atual de políticas cada vez mais restritivas às migrações, 

surgem novas estratégias para os deslocamentos. Desta forma, torna-se comum o caráter 

transnacional dos espaços e comunidades. Transnacionalismo é um conceito formulado por 

Basch, Glick-Schiller e Blanc-Szanton (1994) a partir de pesquisas com vários grupos de 

imigrantes nos EUA. Estes estudos demonstraram que os imigrantes passaram a manter fortes 

ligações com a sociedade de origem em conjunção com a sociedade hospedeira, inclusive 

alternando residência entre um ou mais destinos e o local de origem. 

Segundo a Teoria da Nova Economia das Migrações a decisão de migrar é tomada 

em um contexto grupal (família, por exemplo). De acordo com Santos et al. (2010) este é o 

pressuposto básico defendido pelos economistas Oded Stark, David Bloom e John Edward 
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Taylor. Os membros desses grupos/famílias agem de forma coletiva não só para a 

maximização de renda, mas também visando a minimização dos riscos associados às falhas do 

mercado. A partir desta estratégia, alguns integrantes do grupo/família ficam na comunidade 

de origem, inseridos na economia local, enquanto outros assumem a função de migrar e enviar 

remessas (SÁNCHEZ, 2010 apud DUTRA, 2013). 

Uma infinidade de cenários faz parte da realidade dos haitianos no Brasil. Pôde-se 

perceber que os imigrantes, ainda que tenham perdido familiares próximos, possuem relação 

de responsabilidade com diferentes graus de parentesco e compadrio, sendo muito forte o 

sentimento de grupo e sensação de dever. Sendo assim, ainda que venham a definir suas 

estratégias de maximização de lucros de modo individual, como apontado na Microeconomia, 

os ganhos advindos das decisões tomadas poderão ser compartilhados em grupo, com a 

unidade familiar que está no Haiti. 

A opção de saída do Haiti, via-de-regra, têm se mostrado um empreendimento 

familiar/grupal, onde se decide coletivamente qual dos membros irá emigrar, para onde e 

geralmente com recursos financeiros coletivos. O núcleo familiar estabelecido na sociedade 

de origem é o elo entre os emigrados, que no caso dos haitianos encontram-se 

majoritariamente nos Estados Unidos, República Dominicana, Canadá e França.  

A família, quando dispersa geograficamente, funciona como rede social preferencial 

no processo de tomada da decisão de migrar. A expectativa de sucesso com a migração 

aumenta com o recebimento de informações sobre a área de destino, recebidas de familiares 

que tenham migrado anteriormente (Harbinson (1981) apud Santos et al. (2010).  

Segundo a Teoria da Nova Economia das Migrações estes núcleos familiares são 

responsáveis por corrigir as falhas de mercado presentes nos países onde os membros do 

grupo estão inseridos, realocando recursos e minimizando os riscos de queda no padrão de 

vida (STARK & BLOOM, 1985; STARK & TAYLOR, 1989; STARK & TAYLOR, 1991; 

TAYLOR, 1986 apud SANTOS et al., 2010). 

A Nova Economia das Migrações também traz o conceito de privação relativa, cuja 

argumentação dá conta de que a probabilidade de migrar aumenta com a melhoria da renda de 

outros grupos/famílias do entorno na sociedade de origem. Desta forma, quanto mais desigual 

for a distribuição de renda dentro de uma comunidade, mais se sofre a “privação relativa”, que 

estimula famílias a enviar indivíduos para fora da comunidade com o intuito de, através de 

remessas de valores, melhorar a posição de seu grupo frente à comunidade (SÁNCHEZ, 2010 

apud DUTRA, 2013).  
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Stark & Taylor, (1991) apud Santos et al, (2010) afirmam que o contato com a 

sociedade e economia das regiões escolhidas como destino levaria os migrantes a mudarem 

seus hábitos de consumo, adquirindo modos de vida não encontrados em seus locais de 

origem. Com o tempo, a emigração passa a fazer parte dos valores comunitários, chegando a 

ser considerado um ritual de passagem para os jovens, o que resulta no surgimento de uma 

“cultura migratória”. “[...] todos os haitianos tem famílias em todos os países – risos” (Jean).  

 
 

Uma vez que você enfiou essa ideia na cabeça [...] não sai mais da mente; 

para você acabaram os trabalhos, acabou a vontade de fazer outra coisa; não 

se vê outra solução a não ser partir. [...] a França instalou-se em você, ela 

não o solta mais; você a tem sempre nos olhos. A gente fica então como 

possuído. [...] É uma loucura, não tem outra palavra; é como beber e jogar; é 

um vermezinho que “escava galerias em nós como uma mina”. Quando 

penso hoje em tudo o que eu corri, em tudo o que eu ouvi, em todas as 

viagens que fiz, em todas as pessoas a quem supliquei, é preciso realmente 

estar maluco para aceitar tudo isso, só para poder chegar à França (SAYAD, 

1998, p. 29-30). 

 

 

A diáspora haitiana pelo mundo se deu de tal forma que, atualmente, a migração faz 

parte da vida dos haitianos. Ainda que um indivíduo não migre, ele possui familiares, vizinhos 

e amigos que emigraram, sendo que as migrações podem ocorrer em movimentos sucessivos 

de ida e volta. 

 Os logros econômico-sociais alcançados pelos emigrantes, refletidos também na 

família que ficou no Haiti, certamente são estímulos à emigração. Sendo assim, a sensação de 

privação relativa pode estar presente em diversas regiões do país, uma vez que é comum que 

as unidades familiares possuam membros emigrados enviando remessas monetárias. 
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Figura 46 Local de nascimento dos imigrantes que obtiveram o visto humanitário nas representações 

diplomáticas do Brasil (de janeiro à agosto de 2013)136. 

 
                                                                                   Fonte: Adaptado de: (FERNANDES, CASTRO, & KNUP, 2014). 

 

 

Analisando a relação entre o sentimento de privação relativa e a probabilidade de 

migrar, Stark & Taylor (1989) apud Santos et al. (2010) entendem que os domicílios tenderão 

a enviar seus membros para localidades onde seja possível retornar remessas suficientes para 

que se possa alterar a posição relativa do grupo na escala de distribuição de renda local. 

Segundo a Teoria do Mercado Dual de Trabalho a migração internacional é 

inerente à estrutura econômica dos países desenvolvidos, e a principal motivação seria a 

constante demanda pelo trabalho de migrantes nesses países, consistindo-se em fator de 

atração (SANTOS et al. 2010).  

Para Sánchez (2010) apud Dutra (2013) os fatores de atração geram expectativas de 

ganhos financeiros para a obtenção de melhores condições econômico-sociais no país de 

origem. A materialização deste projeto na comunidade de origem se dá através da construção 

e reforma de imóveis, compra de terrenos e bens de consumo e ajuda financeira para estudos 

ou abertura de algum negócio por parte de membros da família. 
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 Não necessariamente o local de nascimento do imigrante corresponde ao último local de moradia.  
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   Figura 47 Imóvel residencial e comercial no Departamento Noroeste, Haiti. 

 
                                                                      Fonte: Jean-Rabel's Architecture, 2007137. 

 

 

Segundo Mincer (1978) apud Santos et al. (2010) no caso da migração em família, os 

ganhos são calculados a partir da diferença entre a soma dos retornos obtidos por todos os 

membros subtraindo-se os custos de cada um com a migração. Conclui-se que as famílias 

tendem a migrar menos devido o valor dos custos serem maiores do que os retornos da 

migração.  Na migração haitiana para o Brasil este tem sido um padrão observado. A 

imigração atualmente é, sobretudo, jovem e masculina.  

As estratégias grupais dependem da estrutura familiar. Sabemos que as composições 

familiares podem ser incontáveis, ainda mais quando se pode considerar família membros que 

vão muito além de relações consanguíneas. De qualquer forma, existem dois padrões mais ou 

menos uniformes observados entre os imigrantes haitianos que chegam ao Brasil: o jovem e o 

pai de família. Tanto o jovem quanto o pai de família podem valer-se da ajuda financeira do 

grupo para empreender a viagem. 

Santos et al. (2010) aponta que a probabilidade de migrar será tanto maior para os 

indivíduos que sabem que, ao migrar, não deixarão um papel não preenchido na família e na 

estrutura social. Harbinson (1981) apud Santos et al. (2010) ressalta que a posição relativa do 

indivíduo dentro da família, assim como o tamanho e a composição da mesma, bem como os 

componentes motivacionais da migração, variam de acordo com os estágios do ciclo de vida. 
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 Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/jeanrabel/838032838/>. Acesso em: 11. Ago. 2015.  
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O planejamento migratório padrão dos jovens (solteiros) haitianos é conseguir um 

emprego que lhes dê possibilidade de enviar remessas monetárias aos familiares, bem como 

de estudar e se casar ou viver com uma namorada. Dentre os entrevistados observou-se:  

 

 

“Já tenho a noiva, mas eu não consigo trazer. Eu quero casar, mas 

por enquanto não, por que as condições de trabalho ainda estão 

muito difíceis. Eu imaginei que eu encontraria um bom serviço 

quando chegasse [...] eu não sabia trabalhar como pedreiro, eu acho 

que o trabalho de pedreiro é [...] ruim para um jovem, mas não tinha 

serviço mais fácil. [...] Eu até tentei encontrar um serviço melhor, 

mas não teve jeito [...] Eu quero estudar também, mas não posso. Eu 

tinha imaginado também que eu poderia trazer meus familiares, mas 

eu não consigo. Eu pensei que quando eu chegasse aqui eu poderia 

comprar uma casa, eu poderia comprar um carro, mas nada. Por 

enquanto não, nada. Eu quero ficar aqui, fazer bastante coisa, mas 

não posso por enquanto” (Pierre). 

 

“[...] você sabe que o Haiti é diferente do Brasil. Aqui tem muito mais 

serviço que lá, e como eu tenho cabeça para trabalhar e estudar, eu 

tenho um amigo que falou comigo para vir aqui estudar e trabalhar 

também [...] Semana passada eu fui em Santo André para falar com 

um responsável do Senac e ele disse que é muito difícil para eu 

começar um curso, por que eu preciso do RNE. [...]Eu tenho uma 

pessoa lá, uma namorada, ela está estudando, depois eu posso 

mandar dinheiro para ela vir aqui comigo. Eu não posso viver 

sozinho, não.” (Marck). 

 

“Eu vim para o Brasil através de um amigo que estava trabalhando e 

estudando no Brasil. Então eu pensei em terminar a escola e vir para 

o Brasil para trabalhar e cursar a universidade. [Quem você traria?] 

Irmão e namorada (risos). [...] trabalho muitas horas e não dá tempo 

para estudar [...] Eu pensava que eu poderia trabalhar e ir à escola. 

Mas aqui eu trabalho muito longe”. (Olivier) 
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Existindo também uma infinidade de variáveis, o padrão do planejamento migratório 

dos pais de família é conseguir um trabalho no Brasil que o permita enviar remessas 

financeiras para a família se manter no Haiti até que a reunificação familiar seja possível. O 

único de nossos entrevistados que possui este perfil é Claude: 

 

 

“Eu tenho amigos aqui no Brasil que falavam para mim que aqui no 

Brasil tinha muito serviço, que o Brasil era um grande país. Eu vim 

aqui para aprender uma profissão para trabalhar aqui. [...] Agora eu 

já tenho todos os documentos. [...] Antes eu tinha muita dificuldade, 

mas agora está tudo bonito. Se eu tivesse dinheiro agora eu dava 

entrada de toda a minha família aqui” (Claude). 

 

 

Para que a migração de casais ocorra, a soma dos ganhos de ambos com a migração 

deve resultar em um valor positivo. Ocorrendo ou não, porém, ela sempre poderá gerar “tied 

movers” – quando a migração ocorre, mesmo que para um dos dois, o cálculo particular dos 

ganhos não seja positivo – ou “tied stayers” – quando a migração não ocorre, mesmo que para 

um dos dois o cálculo particular dos ganhos seja positivo (MINCER, 1978 apud SANTOS et 

al. 2010).  

Posto desta forma, migrar pode se transformar em conflito familiar, assim como a 

escolha do local de destino, uma vez que, para cada um dos cônjuges, poderá haver um local 

onde o seu ganho individual seja mais satisfatório. Ainda assim, o casal tende a se mover para 

onde o ganho familiar seja maximizado, o que leva à possibilidade de que um ou até mesmo 

os dois se tornem “tied spouses”, ou seja, quando o casal vê-se preso um ao outro por 

questões resultantes do movimento migratório.  

Borjas (1989) apud Santos et al. (2010) dão conta de que os fluxos migratórios 

teriam suas bases no recrutamento de mão-de-obra nos países em desenvolvimento para 

atender às necessidades dos empregadores dos países desenvolvidos, o que seria feito por 

instituições privadas ou públicas. O recrutamento dos haitianos para a migração têm sido feito 

desde o início por traficantes de pessoas, os chamados coiotes, que passaram a aliciar os 

haitianos em seu país de origem com a promessa de agilizar a entrada em território brasileiro 

mediante pagamento pelos serviços. 
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No Brasil os empregadores contaram com o intermédio de órgãos e ações 

governamentais, bem como de entidades do terceiro setor, para a contratação dos imigrantes. 

Como o primeiro fluxo migratório chegou ao Brasil via Amazônia e as empresas localizam-se 

majoritariamente no Centro-Sul, os empregadores contaram com este intermédio para atrair a 

mão de obra para suas empresas.  

A Teoria do Mercado Dual de Trabalho aponta que nos países de economia mais 

desenvolvida existe um “dualismo” nos métodos de produção. Isso quer dizer que 

trabalhadores com alto grau de investimento em capacitação profissional e intelectual 

possuem empregos mais estáveis e trabalham com os melhores equipamentos de segurança, 

ao contrário dos que usam de forma intensiva sua força de trabalho, que possuem empregos 

mais instáveis e que podem correr riscos maiores em relação à sua saúde e integridade física 

(BORJAS, 1989 apud SANTOS et al. (2010).  

É muito comum a queixa dos haitianos em relação aos postos de trabalho que lhes 

são reservados no Brasil. Via-de-regra, estes postos são aqueles onde exige-se uso intensivo 

da força de trabalho e baixa capacitação. Nestes postos muitos haitianos acabam dando-se 

conta de que falam mais idiomas dos que os companheiros brasileiros, e/ou que possuem mais 

anos de estudo. 

 A sensação de falta de valorização da mão de obra gera insatisfação quanto ao 

projeto migratório no Brasil, decepcionando alguns imigrantes com relação ao país enquanto 

destino de suas trajetórias. Suas redes de contato lhes oferecem informações acerca de outros 

destinos migratórios onde supostamente a valorização da mão de obra do imigrante é maior, o 

que pode dever-se às oportunidades geradas através de uma comunidade étnica mais 

estabilizada. 

É interessante notar que, mesmo quando não satisfeitos totalmente com o projeto 

migratório, os imigrantes encorajariam mais amigos e familiares a vir para o Brasil. Segundo 

Pierre, ainda que a mão de obra seja pouco valorizada no Brasil e que os imigrantes enfrentem 

muitas dificuldades, é preferível vir à permanecer desempregado no Haiti sobrecarregando os 

que estão emigrados: 

 

 

“Eu aconselho vir. Por que eu aconselho ele vir? Por que tem alguns 

lá que não tem trabalho e aqui tem trabalho, mesmo que não receba 

muito. Se tem alguém que eu mando 50 dólares para ele, né? Que dá 

mais ou menos 140 reais mais ou menos, né? Então se ele vier para 
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cá eu não vou mandar mais para ele, né? Ele vai viver aqui, ele vai 

trabalhar e melhora as condições. Então se eu tenho outra pessoa e 

mando 100 dólares, se ele trabalha aqui ele ganha mais, e quanto 

mais gente vem, mais meu dinheiro sobra” (Pierre). 

 

 

Segundo Sayad (1998) ainda que projetos migratórios causem frustrações, o fluxo 

migratório não deixa de acontecer, sendo induzido inclusive pelos próprios imigrantes 

insatisfeitos com a migração. Todo o mecanismo de reprodução da migração foi chamado 

pelo autor de Elghorba
138

, cujos indícios já podem ser percebidos no fluxo migratório haitiano 

no Brasil. 

A Teoria do Capital Humano aponta que a renda do imigrante, logo após sua 

chegada ao país de destino, será provavelmente menor do que a renda dos nativos, pois aquele 

não possui algumas habilidades necessárias para a sobrevivência no local de destino – como, 

por exemplo, o bom domínio do idioma local (ROCHA TRINDADE, 1995). 

Com o passar do tempo, os menores rendimentos recebidos pelos imigrantes servem 

de incentivo para que os mesmos invistam em capital humano. No entanto, a decisão do 

investimento dependerá da percepção do imigrante sobre o tempo em que viverá no país 

receptor e da expectativa relacionada ao tempo gasto para obter retornos desta empreitada 

(Ibidem).   

O desejo de investimento dos haitianos em capital humano é muito alto, sobretudo 

entre os jovens, que já saem do Haiti com planos de se capacitarem profissionalmente através 

de cursos técnicos, ensino superior e idiomas no Brasil. Ao chegarem aqui, no entanto, as 

dificuldades de acesso ao ensino superior são imensas, a começar pela morosidade na emissão 

do RNE, nos baixos salários e jornadas integrais acrescidas aos deslocamentos diários de casa 

para o trabalho.  

Wallerstein e Arrigui são os mais proeminentes pensadores da corrente conhecida 

como Teoria do Sistema Mundo, que defende que devido à distribuição desequilibrada do 

poder político entre as nações, a expansão do capitalismo perpetua as desigualdades e 
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 Sayad (1998) define a Elghorba como o exílio. Segundo o autor, o imigrante vive de provisoriedades, em que, 

a partir do momento que parte-se da terra natal, passa-se a encarar a sociedade de destino como provisória, pois 

migra-se pensando em voltar. Quando o migrante retorna, geralmente não vê condições para reinserção, sendo 

sua permanência na terra natal provisória, até que durem suas economias e este se veja obrigado a voltar para a 

sociedade de emigração. É neste contexto que o imigrante vive a Elghorba, uma vez que tanto a terra natal, 

quanto a sociedade de emigração representa-lhe o exílio. Até mesmo as privações e possíveis decepções na 

sociedade de emigração são vistas como passageiras, sendo esta situação um exílio que se prolonga por tempo 

indeterminado.  
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fortalece uma ordem econômica estratificada. As migrações são tidas nesse contexto como 

produto da dominação dos países do centro sobre as regiões periféricas (SÁNCHEZ, 2010 

apud DUTRA, 2013). 

Segundo a perspectiva histórico-estruturalista as migrações agem como um sistema 

de oferta de mão de obra ao mercado mundial, o que resulta em uma população social e 

economicamente desarraigada, que após ter perdido suas formas tradicionais de vida, se 

dispõe a migrar (SASSEN, 1998). 

Uma das principais críticas a esta corrente teórica está ligada à generalização que 

deixa de lado a diversificação das correntes e rotas migratórias atuais, uma vez que são cada 

vez mais frequentes os fluxos migratórios entre países que tinham pouca conexão histórica e 

que não respondem à penetração capitalista de um sobre o outro (DUTRA, 2013). 

O fluxo migratório de haitianos para o Brasil é um destes exemplos, uma vez que não 

havia grande conexão histórica entre os países. Mas, ainda que não tenha existido uma 

penetração capitalista do Brasil no Haiti, houve uma penetração político-militar, o que deve 

ser levado em consideração. A MINUSTAH fez o papel de estabelecer ligações político-

culturais entre ambos os países, o que, conjugado a uma série de outros fatores fez do Brasil 

um destino migratório possível para os haitianos. 

Para Sassen (1998) é necessário identificar “processos” que, além da pobreza, 

desemprego e superpopulação, criaram situações que levam à migração. Estes “processos” 

estão ligados à reorganização econômica mundial, que resulta em um espaço transnacional, 

onde a circulação de mão de obra é apenas uma dentre tantas outras, como as de informações, 

serviços, capitais e mercadorias. 

Segundo Santos et al. (2010) o papel das redes sociais tem sido destacado por vários 

autores, como Sarah Harbison, Douglas Massey e John Edward Taylor. A infinidade de 

motivos que levam as pessoas a se deslocarem gera inquietação em diversos teóricos que 

tentam desenvolver modelos explicativos para este fenômeno.  

É curioso notar que fatores que permitem a perpetuação dos fluxos migratórios nem 

sempre são os mesmos que o desencadearam. Diversas teorias foram desenvolvidas com o 

objetivo de responder o porquê de alguns fluxos migratórios se manterem no espaço e no 

tempo. A Teoria das Redes chama a atenção para o estabelecimento de relações interpessoais 

entre candidatos à emigração (na origem) e emigrados (no destino) (ROCHA TRINDADE, 

1995; TRUZZI, 2008). 

Essas redes estabelecidas aumentam as possibilidades de novos imigrantes terem 

seus custos de migração reduzidos. Desta forma, as redes difundem informações e dão 
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assistência em vários sentidos, diminuindo despesas financeiras e amenizando as incertezas 

dos recém-chegados (Ibidem). 

Os imigrantes haitianos que passaram a chegar ao Brasil após 2010 aparentemente 

não possuíam redes de contato co-étnicas estabelecidas no Brasil. Sabe-se que as redes de 

contato que os trouxeram foram os coiotes, no entanto, estes apenas faziam a travessia, 

quando não abandonavam os imigrantes no caminho à própria sorte.  

Sabe-se também da possibilidade de descendentes de haitianos trabalhadores da 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré estarem vivendo no Brasil, mas tal hipótese na formação 

de redes para a migração atual demanda mais estudos para que qualquer afirmação neste 

sentido possa ser feita com segurança.  

Atualmente percebe-se claramente que as redes de contato e sociabilidade haitianas 

estão presentes em diversas partes do país. A maneira singular pela qual foi processada a 

migração, em que os imigrantes chegaram a uma região (norte) localizada geograficamente no 

extremo oposto das regiões mais industrializadas do país (sul e sudeste) e com maior oferta de 

postos de trabalho, gerou uma circulação dos imigrantes dentro do território nacional em 

busca de melhores oportunidades, o que induziu a criação de redes de contato em diversas 

partes.  

O estabelecimento dos imigrantes nas mais diversas partes do Brasil tem favorecido, 

através das redes, a vinda de novos imigrantes diretamente para estes novos locais, como no 

caso de Pierre, Marck, e Claude que já saíram do Haiti com destino à Santo André. Dentre 

nossos entrevistados, o casal Pierre e Marie chegaram primeiro, em 2011, enquanto que os 

demais chegaram após 2013. Através de suas histórias, percebe-se que novas rotas foram 

incorporadas e a viagem passou a durar menos tempo, ainda que possa continuar tão 

dispendiosa financeiramente quanto antes. 

 

 

 “ela disse que passou bastante tempo na estrada para chegar até 

aqui, né? [...] Ela pegou um ônibus para Ouanaminthe [...] um ônibus 

até a República Dominicana e [...] um avião até o Equador [...] 

Quando ela chegou ao Equador ela passou bastante tempo [...] 

Depois Perú, depois Iquitos. [...] avião na capital Lima até Iquitos 

[...]de Iquitos [...]um barco [...]a primeira cidade foi Tabatinga, a 

segunda foi Santo André [...] Não, Manaus. [...]Tabatinga, Manaus e 

Santo André. [...] ela passou cinco meses até chegar em Tabatinga, 
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por que a cada lugar que ela chegou ela teve que pagar aluguel, 

comprar comida, mais coisas. [...]Por que você sabe, né? Você tem 

meios diretos e indiretos de passar, ela passou pelo indireto, por isso 

que ela gastou mais entendeu? Foi difícil para ela [...]teve uma época 

que o dinheiro dela acabou e a família teve que mandar mais dinheiro 

[...]5 mil dólares americanos” (Pierre traduzindo a fala de Marie.  Ela  

chegou ao Brasil em julho de 2011). 

 

 

“Eu saí em julho de 2011 [...] Muito tempo demorou a viagem. 

Demorou como três meses e dezesseis dias. [...] Até chegar em 

Manaus. [...] Gastei 3.500 dólares. [...] Barco, ônibus, avião, peguei 

tudo. [...] De Gonaives peguei um ônibus para Ouanaminthe, de 

Ouanaminthe peguei um ônibus para entrar em República 

Dominicana. Em República Dominicana peguei um avião até o 

Panamá, do Panamá peguei um avião para o Equador. Do Equador 

peguei um ônibus até o Peru e de lá, avião até Iquitos. De Iquitos 

peguei um barco até Tabatinga. [...] Meu dinheiro acabou no 

caminho. Tive de ligar para minha família, para me ajudarem 

mandando dinheiro para eu chegar aqui no Brasil” (Jardel – Chegou 

ao Brasil em julho de 2011).  

 

 

“Saí em [...] Janeiro de 2013 [...] passei por República Dominicana 

mais ou menos uma semana. [...] peguei um avião na República 

Dominicana [...] até [...] Quito [...] capital do Equador, então eu 

peguei um ônibus em Quito até [...] Lima, Lima passei para Porto 

Maldonado até chegar no Acre. Então em todo lugar que passa tem 

que dar dinheiro. Tem lugar que a polícia não quer liberar para 

passar, então tem que dar dinheiro para liberar [...]Quando a gente 

chega aqui está livre [...] nessa viagem eu gastei bastante, como 3 mil 

dólares, 7 mil reais. Por que a cada lugar que você chega tem que 

pagar o agente para dar a liberação. [...] tem lugar que [...]a gente 

chega, que a polícia diz: "se você não me der dinheiro eu vou te 

mandar para o seu país", entende? Então eles querem roubar 
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dinheiro. Por isso a pessoa que vem para cá gasta bastante dinheiro. 

[...]meu dinheiro acabou no Acre. Quando eu cheguei no Acre eu pedi 

para um irmão meu tirar dinheiro de minha conta lá no Haiti e 

mandar para mim. Eu pedi 500 dólares para pagar minha passagem 

para cá e para ajudar meu amigo também a chegar aqui”. (Pierre – 

Chegou ao Brasil entre janeiro e fevereiro de 2013). 

 

 

“Eu passei na República Dominicana [...] Colômbia e depois 

Equador. [...] Quando eu cheguei no Equador, passei para o Peru. 

Foi como 5 dias para chegar até a fronteira do Brasil e depois 

cheguei aqui em São Paulo, como 4 dias mais [...]muito dinheiro para 

chegar até aqui. Como quase 6 mil reais”(Marck – Chegou ao Brasil 

em agosto de 2014). 

 

 

Os imigrantes dão conta de que são extorquidos em todo o trajeto pelos coiotes, que 

neste caso trata-se de todo tipo de aliciador envolvido na travessia. São constantes os relatos 

de que no Peru até mesmo policiais estão envolvidos no tráfico de pessoas cobrando propinas 

para deixar os haitianos seguirem viagem. É exatamente pelo fato de ter se tornado um 

negócio lucrativo que os custos com a viagem não caem, ainda que atualmente seja possível 

fazer um trajeto mais curto e em tempo menor se comparado ao início do fluxo migratório em 

2010. 

No entanto, como apontado por Pierre, é mais difícil para os imigrantes que entram 

por meios indiretos no país. Os que entram regularizados “com visto” conseguem fazer a 

viagem aérea direto, sem a necessidade de passar pelas fronteiras terrestres contando com os 

serviços dos coiotes. Dois de nossos entrevistados chegaram ao Brasil com visto, são eles: 

Claude, que viajou primeiramente para o Equador e lá solicitou o visto para entrar no Brasil e 

Olivier, que conseguiu o visto em Porto Príncipe.  

 

 

“Eu peguei um ônibus em Jean-Rabel, ele me deixou em Santo 

Domingo. Em Santo Domingo eu peguei um avião que me deixou no 

Equador.[...] Eu passei 3 meses no Equador [...]No Equador eu 

peguei um avião que me deixou aqui, São Paulo” (Claude – Chegou 

ao Brasil em abril de 2014). 
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“Um dia. Haiti, Panamá, Brasil. Doze horas. [...] Vim com um primo 

[...] Direto para Utinga” (Olivier – Chegou ao Brasil em Julho de 

2014). 

 

 

Para Santos et al. (2010) a partir do momento em que a rede de contatos entre duas 

regiões atinge seu auge, a migração se torna um processo de autoperpetuação. Desta forma, o 

volume dos fluxos migratórios entre duas regiões não estaria intrinsicamente relacionado às 

diferenças salariais ou de níveis de emprego, mas sim ao crescimento das redes sociais.  

James Fawcett ressalta o papel das redes de parentesco no processo de perpetuação 

dos fluxos migratórios. Este autor é um representante da Teoria dos Sistemas Migratórios. 

A noção básica de sua teoria é a de “dois ou mais lugares ligados por fluxos e contra fluxos de 

pessoas” (FAWCETT; 1989 apud SANTOS et al, 2010). Para Fawcett o sistema de migração 

estaria sempre em equilíbrio, sendo que mudanças em alguma de suas partes seriam sempre 

acompanhadas por ajustes nas demais partes que o constituem. 

Fawcett enumera 12 tipos de correlações que influenciariam estes sistemas, 

argumentando acerca de sua aplicação para o caso das migrações internacionais. Segundo o 

autor, estas correlações seriam resultado da combinação de quatro categorias com três tipos de 

ligações possíveis (TABELA 1). 
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Tabela 1 Ligações em sistemas de migração 

             Categorias de  

                      ligações 

Tipos de  

Ligações 

Ligações entre 

Estados 

Ligações a partir 

de cultura de 

Massa 

Ligações entre 

família e redes 

Pessoais 

Ligações entre 

migrantes e 

agenciadores 

Ligações tangíveis 

Mercado e fluxos 

financeiros / 

Assistência técnica e 

econômica bilateral  

Difusão na mídia 

internacional (TV, 

filme, mídia 

impressa) 

Remessas 

financeiras / 

Correspondência 

entre migrantes  

Recrutamento de 

trabalho e materiais 

promocionais / canal 

oficial de remessas  

Ligações de caráter 

Regulatório 

Políticas de imigração 

e emigração/Políticas 

para trabalhadores 

temporários 

Normas 

Governamentais 

para emigração e 

aceitação dos 

migrantes pela 

sociedade 

Obrigações 

familiares / 

solidariedade 

comunitária 

Regras e regulações 

governamentais para 

processos de migração 

/ Contratos de 

Trabalhadores  

migrantes  

Ligações de caráter 

relacional  

Complementariedade 

do trabalho / 

Abastecimento e 

demanda / 

Dependência 

Econômica 

Similaridade 

cultural / 

Compatibilidade 

de sistemas de 

valores  

Status social de 

parentesco entre 

migrantes e não-

migrantes 

Complementariedade 

do agenciamento de 

atividades no envio e 

recebimento de país a 

país 

                                                                                                                         Fonte: Adaptado de (FAWCETT, 1989) 

 

 

Fawcett levanta algumas hipóteses sobre os diferentes tipos de correlações, sendo 

que todas reforçam o papel das redes de parentesco. O autor assegura que “as relações 

familiares têm um persistente impacto na migração, pois políticas, regras e mesmo normas 

podem mudar, porém, obrigações entre membros familiares são de natureza persistente” 

(FAWCETT, 1989 apud SANTOS et al, 2010).  

Referências válidas sobre os possíveis locais de destino também reforçariam a 

importância das redes de parentesco, pois a efetividade da comunicação está muito ligada à 

credibilidade da indicação, sendo que os familiares são, em geral, considerados confiáveis 

fontes de informação. Ademais, as informações seriam mais bem absorvidas quando o 

vocabulário é próximo do utilizado no cotidiano dos indivíduos (Ibidem). 

A Transnacionalização aponta-se como um novo campo analítico para compreensão 

da migração. Nota-se que os migrantes estão estabelecendo um campo de ligações sociais 

entre as sociedades de origem e a de destino. Algumas características dos migrantes 

transnacionais são: manutenção de ligações com a família no local de origem; não 

estabelecimento de residência permanente na sociedade hospedeira; retorno para viver em 
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seus países em algum momento da vida; mobilidade social ascendente (SASAKI e ASSIS, 

2000). 

O sentimento de obrigação perante a família, expresso também nos envios de 

remessa, como já tratado, mostra-se como forma de manutenção dos laços com o Haiti. Sabe-

se que, as obrigações familiares não necessariamente se restringem aos laços imediatamente 

consanguíneos, sendo assim, mesmo que ocorra a reunificação do núcleo familiar mais 

próximo, é tendência que as relações com o Haiti sigam existindo. Ao serem questionados por 

quantas pessoas e quem são as pessoas as quais os imigrantes se sentem responsáveis, os 

entrevistados responderam:  

 

 

“Eu ajudo mãe, irmã, primo, prima [...] mando o que dá pra minha 

mãe” (Marie). 

 

“Responsável por 6 pessoas mais ou menos [...] Tem mais pessoas 

morando em Porto Príncipe agora, mas tem os que moram em 

Jacmel” (Pierre). 

 

“[...] uma pessoa. Irmão” (Marck). 

 

“[...] três pessoas, filho, filha e mulher” (Claude).  

 

“A: Você se sente responsável economicamente por alguém? C: Sim 

A: Por quantas pessoas? C: Duas pessoas A: Onde vivem essas 

pessoas? C: Haiti A: Em que cidade? C: Cabaret” (Perguntas 

“nossas” e respostas de Olivier). 

 

“Por minha família. Por que eu não tenho para ajudar outra pessoa. 

Só minha família. [...] família aqui. No Haiti eu ajudo um pouquinho 

só. Só com uns 10%. Por que não dá para ajudar muito” (Jardel). 

 

 

O retorno ao Haiti em busca de tratamento médico-espiritual através do Vodu é 

comum, mesmo tratando-se de cristãos. Para os cristãos católicos, o sincretismo com o Vodu 
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é mais aberto, no entanto, entre os evangélicos não. As igrejas evangélicas condenam 

veementemente a participação nos cultos de matriz africana. 

Devido às restrições na participação do Vodu em conjunção à fé cristã evangélica, 

falar de Vodu entre os haitianos evangélicos é uma espécie de tabu. Desta maneira, este foi 

um assunto o qual tivemos muita dificuldade em tratar com os entrevistados, bem como em 

todo o período de vivência etnográfica.  

Consideramos uma feliz e produtiva coincidência termos conhecidos Jean, uma vez 

que nossa relação de amizade nos deu liberdade para tratarmos de diversos assuntos, até 

mesmo dos tabus de ambas as culturas, tanto brasileira, quanto haitiana. 

O que nos chama a atenção é a força do Vodu na cultura haitiana, que mesmo com as 

restrições religiosas das doutrinas evangélicas e mesmo com a distância e restrições 

financeiras, é capaz de induzir um imigrante evangélico haitiano a voltar de Santo André para 

o Haiti em busca de tratamento. Percebe-se que no caso dos haitianos a religiosidade e cultura 

ancestral de matriz africana pode também ser um fator de manutenção de laços com o Haiti, 

aproximando-se do conceito de transnacionalismo.  

Sugere-se que a transnacionalização é produto e reprodutor do capitalismo, podendo-

se situar a migração no contexto da transformação de classe, o que exigiria reconhecer que a 

produção e reprodução de classe não é simplesmente um fenômeno socioeconômico, mas 

também político-cultural (SASAKI & ASSIS, 2000). 

 

 

  



148 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na presente pesquisa buscamos através de uma perspectiva interdisciplinar apreender 

tendências menos óbvias relacionadas às trocas culturais entre os imigrantes e a sociedade de 

acolhida. Apontamos como os fluxos migratórios se inverteram na história e como a gestão 

das migrações passou por alterações de acordo com os interesses das potências capitalistas. A 

história do capitalismo mostra que as potências disputam por abundância financeira e 

manipulam tudo o quanto podem a fim de manter e ascender suas posições.  

As nações do centro do poder tomaram e anexaram territórios, dizimaram 

populações, repovoaram áreas, expropriaram recursos, pelejaram entre si por estes territórios, 

lutaram e lutam até o fim para não cederem nem um passo em sua posição no sistema 

capitalista internacional. A história do Haiti mostra ao mundo que sua vitória e independência 

nunca foi bem aceita pela França, que desenvolveu estratégias em conjunto com demais 

potências coloniais para manter o país dependente em diversos aspectos. 

Tal qual o Haiti, muitas ex-colônias amargaram (e amargam) um difícil caminho 

rumo ao desenvolvimento no sistema capitalista. O imperialismo deixou marcas irreparáveis 

nestas nações, que em muitos casos foram desarraigadas de seus territórios tradicionais, 

desarticuladas social e culturalmente, desprovidas de técnicas, meios de produção e bens 

naturais, como apontou detalhadamente Frantz Fanon (1961). A emigração, inicialmente rumo 

às ex-metrópoles, e posteriormente aos países do centro em geral, foi o caminho encontrado 

por diversos cidadãos das ex-colônias como forma de sobrevivência.  

Com as restrições migratórias impostas pelas nações desenvolvidas, principalmente 

após os anos 1970, novas rotas migratórias passaram a ser consideradas. Neste contexto as 

migrações Sul-Sul passam a ter destaque. Classificamos como Sul Global os países da 

periferia do sistema capitalista, aqueles subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  

Ainda que europeus e asiáticos já tenham sido os maiores contingentes de imigrantes 

do Brasil, é crescente o número de latino-americanos e africanos que têm buscado o país 

como destino migratório. Outro grupo que passou a eleger o Brasil foi o dos haitianos, num 

fluxo migratório sem precedentes. 

Os haitianos começaram a chegar ao Brasil no ano de 2010, os brasileiros, no 

entanto, começaram a chegar ao Haiti em 2004, através da MINUSTAH, sendo que mais de 

15 mil soldados já passaram pelo país. Pesquisadores e ativistas defendem que os Estados 

Unidos têm terceirizado a tarefa de ocupar e recolonizar o Haiti através da MINUSTAH 
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(GOMES e PATROLA, 2011; HARARI, 2011; LOUIDOR, 2011; SEGUY, 2014; THOMAZ, 

2010).  

Atualmente a ocupação do Haiti emprega muitos estrangeiros e movimenta setores 

da economia internacional, sendo assim, pode-se afirmar que o Haiti mais ajuda, do que é 

ajudado (SEGUY, 2014). A MINUSTAH gerou uma série de signos e fortaleceu laços 

culturais entre o Brasil e o Haiti. Entendemos que esta relação pode ter criado laços 

traduzidos “também” em redes migratórias (SASSEN, 1998; SAYAD, 1998).  

Ao considerar que o Brasil, através da MINUSTAH, está tendo um papel 

(re)colonizador/imperialista frente o Haiti, a migração pode ser tomada como reflexão desta 

ação, pois os inúmeros laços criados poderão ser traduzidos - também - em fluxos 

migratórios.  

Neste contexto, pretendemos inserir as reflexões acerca do fluxo migratório haitiano 

para o Brasil, desmistificando o terremoto como causa primordial da emigração dos haitianos 

de seu país. Na verdade, as causas pelas quais os emigrantes saíram já estavam lá há muito 

tempo, aliás, é por conta destas causas que a emigração haitiana para diversas partes do 

mundo não é um fenômeno recente e é por conta das mesmas que o terremoto tornou-se um 

evento tão catastrófico, que deixou cerca de 300 mil mortos.  

Desta maneira, a inserção do Brasil no mapa da diáspora haitiana não se deu 

essencialmente pelo terremoto, mas sim, pelas condições sociopolíticas do momento. A 

entrada no Brasil através da concessão de visto humanitário, enquanto é cada vez mais restrita 

nos países de migração tradicional, onde já havia redes de contato organizadas - como Estados 

Unidos, Canadá, França e mesmo República Dominicana - também é um fator preponderante 

nesse contexto.   

Existem outros destinos no Caribe onde os haitianos possuem redes, como Cuba, 

Guadalupe, Guiana Francesa e Martinica, mas que cada vez mais recebem menos haitianos, o 

que pode se dar pelo fato de suas economias não virem ao encontro do projeto migratório de 

retorno financeiro rápido da maioria dos imigrantes. Sendo assim, a presença do Brasil no 

Haiti através da MINUSTAH, associada à permissão de entrada no Brasil, ao momento 

econômico vivenciado pelo país, bem como o marketing promovido pela Copa do Mundo da 

FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 foram certamente fatores de atração para os 

imigrantes.  

A atividade dos coiotes também é apontada como fator de indução do fluxo 

migratório. Como os imigrantes não possuíam redes migratórias no Brasil, os atravessadores 

ilegais foram e ainda são os guias de muitos imigrantes até a chegada às fronteiras. Ao 
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alcançar as fronteiras amazônicas os imigrantes procuravam abrigo em entidades de acolhida. 

É importante ressaltar que os imigrantes apontam que optaram pelo serviço dos coiotes pela 

dificuldade de obtenção do visto no Haiti, cujo consulado possui poucos funcionários e atende 

em condições insuficientes os candidatos à emigração.  

Observa-se que o poder público tem oferecido o mínimo possível aos imigrantes até 

que a situação torne-se insustentável para que novas medidas sejam tomadas. A Missão Paz 

em São Paulo tem sido atuante na recepção e defesa dos direitos humanos dos imigrantes 

frente ao Estado brasileiro. Em nosso trabalho de campo nesta instituição acompanhamos as 

enormes dificuldades enfrentadas em consequência da superlotação, falta de recursos e a 

ausência de apoio do poder público em todos os níveis.  

A situação calamitosa que encontramos de imigrantes até mesmo passando fome nos 

fez refletir que estávamos presenciando a ponta da ponta de um iceberg muito profundo. 

Imaginamos como deve ser a situação dos haitianos na Amazônia, onde a superlotação é ainda 

maior, nas condições enfrentadas no trajeto, e mesmo no Haiti. 

Em São Paulo foram abertas duas casas de acolhida para os imigrantes por parte do 

poder público (estadual e municipal) 
139

. Porém, desde o início das atividades a capacidade de 

atendimento é inferior à demanda, o que poderia ter sido facilmente previsto a partir do 

histórico de atendimento de entidades da sociedade civil, como a Missão Paz. Este tipo de 

atitude reforça nossa percepção de que as medidas tomadas pelo poder público no Brasil em 

relação aos imigrantes são de ofertar condições abaixo das necessidades destes, como se 

houvesse uma tentativa de coibir o aumento do fluxo migratório. 

Buscando nos aproximar na realidade dos imigrantes haitianos, fomos levados ao 

Núcleo Ciganos, no bairro de Utinga em Santo André. Nosso método de pesquisa foi o da 

etnografia acompanhado de entrevistas guiadas metodologicamente pela história oral. 

Procuramos aproximar nosso trabalho ao The Life Study Method, método de investigação 

elaborado por William Thomas e Florian Znaniecki no contexto da Escola de Chicago. Os 

autores analisaram correspondências, matérias jornalísticas e biografias, afastando-se de 

análises puramente objetivas, comum até então na sociologia estadunidense.  

Em suas considerações acerca dos imigrantes estudados, Thomas e Znaniecki 

defendem que os poloneses, assim como outros grupos de migrantes, trazem consigo algo 

especial a ser ofertado: o sentimento de grupo, que é muito mais significativo no contexto da 

migração do que outros elementos culturais, como a música, por exemplo. Para os autores, 
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quando as pessoas migram, fazem-no, em geral, como grupo, mantendo suas ligações com as 

origens. Sendo assim, quando apresentam problemas de conduta, trata-se de indivíduos que 

ficaram isolados do grupo (ZARETSKY, 1996 apud DUTRA, 2013). 

Em um primeiro instante o mesmo pode ser observado na comunidade de imigrantes 

haitianos estabelecida no Núcleo Ciganos. A coesão grupal faz parte da estratégia tanto de 

ocupação do bairro, como de manutenção dos laços entre os imigrantes que lá vivem. É a 

partir do sentimento de grupo que se formam as primeiras redes de sociabilidade, que crescem 

com a incorporação de novos imigrantes à comunidade de haitianos local. 

O sentimento de grupo e a necessidade de estar junto dos seus, levam os haitianos a 

buscarem espaços de encontro e sociabilidade, o que comumente se dá na igreja. É na igreja 

onde os haitianos, além de cumprirem suas devoções religiosas, se encontram com seus 

compatriotas; falam de seus problemas e graças alcançadas (testemunhos); cantam/leem em 

crioulo/francês e português, exercitando o idioma; estreitam laços com brasileiros e haitianos; 

conseguem doações, informações, cursos e colocação profissional.  

As igrejas possuem um importante papel psicossocial na vida dos imigrantes 

haitianos do Núcleo Ciganos. Aos poucos novas igrejas têm sido abertas com foco nesta 

população, sendo observada uma espécie de “sincretismo evangélico” entre os haitianos do 

Núcleo, como também observou Cotinguiba e Pimentel (2012) em Porto Velho. Este 

sincretismo é traduzido na participação do fiel em cultos evangélicos diversos à sua filiação 

original. 

Os imigrantes dão conta de que no Haiti este “sincretismo” é menor, no entanto 

aumenta consideravelmente no contexto da migração, quando se busca estreitar laços com a 

comunidade co-étnica. Thomas e Znaniecki também perceberam esta redução da influência de 

regras trazidas da sociedade de origem no comportamento dos imigrantes, o que eles 

chamaram de “desorganização social”. Este conceito aponta para o declínio do controle 

social, o que não seria sintoma de decadência, mas sim, de uma fase natural, anterior e 

necessária à recomposição do grupo social quando exposto a fatores desestabilizadores 

(DUTRA, 2013).  

Com o passar do tempo, percebemos que existe certa “desconfiança” por parte dos 

haitianos evangélicos para com os haitianos que não o são
140

. Isso se dá pelo receio de que 

trabalhos sejam feitos para “atrasar” suas vidas, motivados por sentimentos diversos, como 
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inveja, paixão e etc. Desta maneira esta desconfiança é expressa pela atitude dos indivíduos e 

famílias em ocultar, sempre que possível, seus assuntos pessoais à potenciais malfeitores.  

Não pudemos mensurar o quanto isso afeta as relações entre ambos os grupos, pois 

só tivemos contato com imigrantes evangélicos. De qualquer maneira, sabendo que o Haiti é 

um país de maioria católica e que mais da metade da população é adepta do Vodu (SEGUY, 

2014), é de se estranhar a não existência de praticantes do Vodu no Núcleo Ciganos, como 

informado por uma colaboradora haitiana e evangélica que vive no local. 

Se isto realmente proceder, ou a imigração para o Brasil é seletiva, atraindo a 

minoria evangélica, ou aqui no Brasil os mesmos não se relacionam, criando redes de contato 

somente entre os praticantes da mesma fé. Outra possibilidade é a negativa por parte de nossa 

informante, como forma de evitar que estigmas recaiam sobre seu grupo (haitianos 

evangélicos).  

Este mostra-se um importante tema à ser pesquisado futuramente. É significativo, no 

entanto, frisar que o Vodu faz parte do universo simbólico e cultural dos haitianos, e mesmo 

os evangélicos podem manifestar aspectos desta matriz religiosa.   

Considerando a existência do indivíduo na cidade, Park escreveu suas “sugestões 

para a investigação do comportamento humano no meio urbano”, cuja ideia central passa 

pela compreensão da cidade como estado de espírito, portadora de tradições, sentimentos e 

atitudes transmitidas pela tradição.  

Partindo desta visão, a cidade vai muito além de um construto artificial que funciona 

mecanicamente, pois a mesma está imbricada nos processos vitais de seus habitantes, sendo 

produto da natureza humana, como aponta Simmel. A setorização das cidades está muito 

ligada à alma dos que utilizam os espaços de cada setor. Sendo assim, espera-se encontrar em 

cada setor os indivíduos para os quais os mesmos foram projetados. Com base nisso, Park 

afirma que a cidade é um verdadeiro “laboratório social” (DUTRA, 2013). 

Analisando a história do Grande ABC, bem como do Núcleo Ciganos, apresentado 

nos tópicos 2.4 e 2.4.1, é interessante perceber que, no século XX, a região passou a atrair um 

expressivo número de migrantes sem subsidio estatal. Diversos fatores fizeram do ABC 

Paulista uma região atrativa, como a ferrovia, a industrialização e a proximidade da capital. 

Estas condições exerceram influência sobre imigrantes de diversas nacionalidades, que 

transferiram-se de outras regiões do Brasil em busca de maior autonomia financeira em 

atividades econômicas desenvolvidas no ABC. 

Atualmente alguns destes fatores ainda podem ser notados na decisão dos imigrantes 

haitianos de se estabelecerem em Santo André. Dois fatores têm se mostrado primordiais para 
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a escolha dos imigrantes haitianos pelo Núcleo Ciganos: facilidade de locomoção através dos 

trens da CPTM, que partindo da estação Utinga (em frente ao bairro), dá acesso a toda a 

malha metro-ferroviária da Grande São Paulo e região de Jundiaí, bem como os preços dos 

aluguéis, mais baixos se comparados à capital paulista. 

Diversas áreas do Grande ABC passaram por especulação imobiliária. Muitas 

famílias de imigrantes do passado ascenderam economicamente, o que “encareceu” alguns 

bairros, sobretudo de ocupação mais antiga. Já o Núcleo Ciganos representa uma área de 

ocupação recente na cidade de Santo André, o que deu-se de início por ciganos, que pela 

natureza nômade abandonaram o local (supostamente todos deixaram o núcleo), que foi 

ocupado posteriormente, sobretudo por migrantes internos de baixa renda, sendo esta a alma 

do Núcleo, nos termos de Simmel.  

A “alma” deste núcleo veio ao encontro dos anseios e necessidades dos imigrantes 

haitianos, que se reconheceram ali neste momento. Os tipos de moradia, via-de-regra 

assobradadas e geminadas, favorecem a manutenção e criação de laços grupais, o que tem se 

mostrado muito forte entre os imigrantes haitianos no Brasil. A procura crescente de haitianos 

por imóveis no Núcleo têm despertado conflitos, uma vez que os proprietários dão prioridade 

aos imigrantes caribenhos em detrimento dos brasileiros. 

A estratégia adotada pelos imigrantes haitianos de morar entre muitas pessoas em 

uma mesma casa, às vezes mais de uma família, somando quantias monetárias para o 

pagamento do aluguel, possibilita pagarem valores mais altos e mais pontualmente do que 

muitas famílias nacionais, que não necessariamente adotam este tipo de estratégia e contam 

com a renda de número menor de membros.  

Desta maneira, nossa hipótese da atratividade do Núcleo Ciganos para os imigrantes 

haitianos estar na proximidade com a estação ferroviária de Utinga, bem como nos valores 

dos aluguéis, inferiores aos cobrados na região central de São Paulo, foi confirmada. 

Tomando o local como “laboratório social”, como apontado por Park, fomos conduzidos a 

identificar a “alma” do local. A partir da análise histórica da formação do bairro pudemos 

captar aspectos subjetivos que aproximaram o legado deixado pelos ciganos, que ocuparam 

incialmente a área, com os migrantes internos que vieram logo em seguida, e atualmente com 

os imigrantes haitianos. 

É interessante perceber que grupos tão distintos possuem suas necessidades 

satisfeitas no mesmo ambiente, ainda que seja de forma temporária, uma vez que não 

identifica-se mais os ciganos vivendo ali, bem como os construtores dos imóveis atuais, que 

em parte se mudaram, alugando-os à terceiros. Sendo assim, a alma do Núcleo Ciganos é a 
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tradução das necessidades iniciais do sujeito migrante. Deste que em sua inserção inicial se 

sujeita a viver em uma zona conhecida por ser invasão/favela, sofrendo na pele todas as 

consequências sociais disso.  

Viver na favela pode significar o não acesso regular a vários serviços públicos, como 

coleta de lixo e limpeza urbana, distribuição de correspondências, segurança pública, dentre 

outros. No entanto, pode ser uma estratégia de poupança financeira e fortalecimento de laços 

em uma fase onde o migrante encontra-se vulnerável pelo baixo nível de inserção social na 

sociedade receptora. 

Pôde-se perceber tanto na capital paulista, como em Santo André, que a ocupação da 

cidade por parte dos haitianos que se emancipam da ajuda das instituições de acolhida está 

restrita à áreas de locação não intermediadas por imobiliárias, o que se deve à uma série de 

burocracias impostas por muitas delas, como necessidade de fiador, depósitos, exigências 

quanto ao número de pessoas que irá viver no imóvel, dentre outras. Sendo assim, os 

imigrantes buscam áreas onde a locação seja feita diretamente com os proprietários.  

Tivemos ciência da formação de outros núcleos haitianos nos arredores das estações 

Guaianases, São Miguel Paulista e Ribeirão Pires. Percebe-se que a dispersão geográfica dos 

imigrantes haitianos na Região Metropolitana de São Paulo vem seguindo o padrão ferrovia-

facilidade de locação, aliado a valores mais baixos de aluguel se comparados à capital.  

Inseridos em regiões historicamente marginalizadas nas cidades do Brasil, aos 

poucos os haitianos vão percebendo o que é viver nestes locais, onde a ausência e a presença 

do Estado são faces da mesma moeda.  Ao passo que a repressão policial direcionada à 

população negra é um constante lembrete da presença do Estado nas comunidades pobres, a 

deficiência da oferta de serviços básicos mostra a ausência deste mesmo Estado, que direciona 

sua atenção às pessoas de acordo à classe social, muito atrelada à cor da pele em nosso país. 

Uma surpresa do campo etnográfico foi a apreensão de que a percepção de cor da 

pele dos haitianos – com quem tivemos contato - não necessariamente é a mesma de outros 

nacionalidades. A percepção despretensiosa foi surpresa tanto para nós, quanto para haitianos 

envolvidos na pesquisa, bem como para outros estrangeiros das nacionalidades colombiana e 

peruana que tiveram apreensão semelhante à nossa.  

Desta maneira, pessoas que seriam consideradas de pele preta (de acordo com nosso 

construto social
141

, bem como de nossos colegas peruanos
142

 e colombianos
143

), podem ser 

                                                           
141

 Branco, paulistano, filho de mãe paulista branca (filha de pais pernambucanos descendentes de europeus e 

indígenas até onde sabemos) e pai branco potiguar (filho de pais potiguares descendentes de europeus, “cristãos 

novos”, negros e indígenas até onde sabemos). Além de nossa percepção foi tomada a de diversos outros 
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consideradas de pele clara pelos haitianos (de acordo com os termos utilizados pelos 

mesmos). Percebemos que nós considerávamos como pretos mesmo haitianos que se 

consideravam/eram considerados claros em sua sociedade de origem. Sendo assim, os 

brasileiros de nossa amostra (qualitativa) homogeneízam o que para os haitianos de nossa 

amostra (igualmente qualitativa) é heterogêneo.   

A percepção de que no Brasil ser haitiano é sinônimo de ser preto, associada a 

apreensão do tratamento que a sociedade brasileira dispensa aos seus pretos é, no mínimo, 

frustrante, uma vez que a ascensão social e econômica em nossa sociedade é muito ligada à 

cor da pele (apesar dos avanços das políticas de inclusão racial dos últimos 12 anos).  

Parte considerável dos haitianos tiveram experiências anteriores de migração própria 

ou de familiares na República Dominicana, tendo ciência do extremo racismo e xenofobia 

existente naquele país, ainda que a percepção dos haitianos com quem mantivemos contato é a 

da existência de ódio à nacionalidade haitiana e não à raça negra/cor preta. Enquanto que na 

República Dominicana o ódio é escancarado, no Brasil ele é exposto de forma velada, o que 

não deixa de ser perceptível. 

Até o presente momento os imigrantes que já relataram ter sofrido preconceito no 

Brasil não sabem exatamente se a discriminação é por conta da cor da pele, pela 

nacionalidade, ou uma junção dos dois. Nossa percepção é a de que a xenofobia no Brasil é 

muito atrelada à raça/cor, valorizando-se a cor branca em detrimento da cor morena/negra. 

Isso está relacionado aos ideais eugenistas que povoaram o mundo no século passado e que 

influenciaram sobremaneira a formação do Estado e da sociedade brasileira desde então.  

Percebe-se que os ataques que já ocorriam nas redes sociais aos imigrantes – de cor 

morena/negra – passaram a se intensificar após a propagação da crise econômica no Brasil, 

sobretudo após a reeleição da presidenta Dilma, quando as opiniões contrárias à entrada 

principalmente de bolivianos, cubanos, haitianos e africanos de diversos países, saíram das 

redes sociais e ganharam jornais e vídeos disponibilizados na rede. 

O clima de crise econômica e tensão social dos últimos tempos, aliado à alta do dólar 

e à percepção da condição histórica de exclusão a que os negros são submetidos no Brasil têm 

levado parte dos imigrantes haitianos a certo desânimo. O projeto migratório dos haitianos era 

                                                                                                                                                                          
colaboradores brasileiros, dentre eles brancos, pardos, negros e asiáticos (de acordo com a auto-identificação de 

cada um).   

 
142

 Pardos, costeños, descendentes de indígenas e europeus (até onde se sabe).  

 
143

 Brancos de diversas partes da Colômbia descendentes de indígenas, europeus e ciganos (até onde se sabe).  
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mudar sua situação econômico-social através de trabalho e/ou estudos, bem como enviar 

dinheiro para a família.  

Ora, se as condições para ascensão econômico-social são dificultadas pela cor da 

pele, se a alta do dólar, bem como as diversas taxas de envio corroem as já modestas remessas 

e se a democracia racial não existe, é no mínimo óbvio que o projeto migratório para o Brasil 

seja repensado. Como alguns imigrantes afirmam: “é o despertar de um sonho”.  

Dentre nossos entrevistados já temos o caso de um imigrante (Marck) que 

empreendeu uma nova migração para o Chile. Isso não quer dizer que será um fenômeno que 

passará a se repetir sistematicamente, mas também não pode ser uma hipótese descartada.  

Percebe-se que a sistemática veiculação de imagens negativas do país de origem, 

bem como do fluxo migratório para o Brasil, deixa os imigrantes muito incomodados. A 

maneira como a mídia tem abordado a imigração, fazendo uso abusivo da imagem dos 

imigrantes tem tido efeito sob o comportamento dos mesmos, que até então mostravam-se 

amigáveis e dispostos a falar com os jornalistas/pesquisadores. 

No início de nosso trabalho de campo percebemos que os imigrantes estavam mais 

abertos a contar suas histórias, a fim de que melhorias pudessem ser alcançadas. Atualmente 

percebemos certo distanciamento, principalmente de fotógrafos. A veiculação de imagens dos 

imigrantes em situações humilhantes – cujas algumas chegaram ao Haiti – preocuparam as 

famílias e difamaram a imagem de muitos. Sendo assim, a desconfiança dos imigrantes para 

com os brasileiros tem crescido rapidamente.  

O fluxo de informações entre os emigrantes haitianos é intenso. Mesmo estando no 

Brasil, é como se estivessem de alguma maneira em cada um dos países onde possuem 

familiares, bem como no Haiti. O contato mantido com familiares e amigos em diversas 

partes do mundo “os trazem igualmente” para o Brasil, pois instantaneamente a realidade 

vivida é compartilhada através de vídeos, imagens, mensagens de texto e de voz, 

principalmente entre os mais jovens.  

Assim como na maioria dos países da América Latina, percebemos que na sociedade 

haitiana os papéis de gênero são muito bem definidos, sendo que homens e mulheres possuem 

suas funções sociais e dificilmente as mesmas são negociáveis. Esses papéis, contudo, podem 

sofrer alterações no contexto da migração, aproximando-se também do conceito de 

desorganização social de Thomas e Znaniecki.  

Como no Brasil a maioria dos imigrantes é do sexo masculino, os mesmos acabam 

tendo que assumir funções domésticas restritas às mulheres no país de origem, tais quais 

limpar a casa, cozinhar, lavar, passar e etc., o que fazem com certa resistência, ainda mais 
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quando começam a trabalhar fora (o que seria papel predominantemente masculino). O 

acúmulo de funções faz os homens sentirem a necessidade urgente de uma mulher no lar. 

Além do desejo de se livrar do acúmulo de tarefas, é claro que a carência afetiva se 

faz premente, uma vez que os homens se veem sem os cuidados das mulheres da família, 

como mãe, irmãs, primas, avós e mesmo amigas haitianas que compartilham da mesma 

cultura. Esta carência faz os homens buscarem – quase que desesperadamente – por uma 

namorada/noiva/esposa.  

Os rapazes haitianos sentem curiosidade em se relacionar com mulheres brasileiras, 

ao passo que sentem maior segurança - cultural - em relação às haitianas. Até o presente 

momento é difícil falar em preferência matrimonial por nacionalidade. O fenômeno observado 

é o da criação e manutenção de flertes virtuais com moças no Haiti, bem como com moças 

brasileiras, sempre que há possibilidade de aproximação, já se observando casamentos entre 

homens haitianos e mulheres brasileiras (o contrário não temos ciência). 

Relações homossexuais tampouco foram notadas, sendo esta questão um tabu entre 

homens e mulheres haitianas. Um colaborador da pesquisa chegou a nos informar que “isso” 

não existe no meio de seu povo. Ainda assim, é importante relembramos que o grupo o qual 

mantivemos contato no Brasil foi de evangélicos, podendo esta ser uma especificidade dos 

mesmos.  

As mulheres haitianas que migram para o Brasil tendem a trabalhar da mesma forma 

que os homens, portanto, elas quando presentes nos lares acabam sofrendo com o acúmulo de 

tarefas. Desta maneira, quando uma mulher chega a um lar de imigrantes haitianos, as funções 

domésticas não são divididas, mas sim transferidas à ela, ao passo que a mesma assume a 

responsabilidade “masculina” de trabalhar fora.  

Para os haitianos casar é aparentemente uma obrigação, o curso natural da vida. Um 

homem sem uma esposa é incompleto, não tem quem cuide do lar e “lhe dê” filhos. Uma 

mulher sem esposo é incompleta, pois não possui quem lhe garanta segurança, carrega o 

estigma de não ter tido filhos e de não ter conseguido conquistar o coração de nenhum 

homem. 

Ainda assim, casar pode não representar a segurança que a mulher esperava ter, uma 

vez que, seu esposo pode apostá-la em jogo de azar, e caso o mesmo perca, a esposa terá de ir 

viver com outro homem. No campo etnográfico tivemos ciência de que esta é uma prática que 

embora não seja disseminada, acontece, e é da ciência de muitos no Haiti, sendo mais comum 

em épocas de jogos clássicos de futebol, como Brasil e Argentina por exemplo.  
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As apostas possuem suas regras. Diz-se que a mulher deve colocar-se de acordo e 

será pré-determinado se a troca é permanente ou temporária. Ainda assim, entendemos que as 

relações de poder imbricadas nas relações matrimoniais impedem a ação total do livre arbítrio 

da esposa que foi apostada.  

A ostentação financeira por parte dos migrantes é comumente observada nos estudos 

das migrações. Sayad (1998) já havia observado tal comportamento nos imigrantes argelinos 

radicados na França. O mesmo foi observado entre os imigrantes haitianos no Brasil. A 

ostentação através de bens de consumo direcionada aos que ficaram no Haiti e aos que estão 

emigrados em outras partes do mundo mostra-se como meio de demonstração do sucesso 

obtido com a migração.  

Ostentar bens de consumo é uma forma de convencimento para si e para os outros de 

que o projeto migratório foi exitoso, o que auxilia na perpetuação da própria migração, bem 

como na retroalimentação dos fluxos migratórios. O prazer causado pelo apreço daqueles que 

ficaram na terra natal pela valentia e sucesso logrados na sociedade de emigração entorpece o 

migrante, que se vê preso no ciclo da migração, em um eterno exílio “Elghorba”, nos termos 

de Sayad (1998).  

Para além da necessidade de criação de mecanismo de manutenção da migração, a 

ostentação de bens materiais é característica da juventude em diversas partes do mundo, 

inclusive entre os que não migram. Seria este o refúgio dos jovens que não possuem ou não 

encontram meios de inserção social para além da via do consumo. Desta forma, consumir é 

um meio de fazer parte de tudo o que está acontecendo na sociedade, sendo observado 

também na juventude brasileira, evidenciado principalmente nos “Rolezinhos” e no gênero 

musical do “Funk Ostentação”.  

O respeito aos mais velhos foi também citado na etnografia, o que é bastante 

difundido em muitas culturas. O curioso é o fato de os jovens temerem possíveis “represálias 

espirituais” caso desrespeitem as pessoas de mais idade, pois como citou um dos informantes, 

estas possuem tanto o poder de abençoar, quanto de amaldiçoar alguém.  

Como já apontado, uma nova geração de brasileirinhos filhos de haitianos já está se 

formando no Brasil. Os imigrantes bem como a nova geração certamente somarão econômico 

e culturalmente à sociedade brasileira. Alguns ficarão, outros partirão, como é o caso de 

Marck. Outros inclusive poderão voltar definitivamente, ou mesmo ir e voltar por toda a vida, 

o certo é que uma vez iniciado o fluxo migratório e estabelecidas as redes, dificilmente elas se 

dissolverão.  
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Podemos afirmar que as relações entre o Brasil e o Haiti estão seladas pelo fluxo 

migratório, e deve-se exigir dos órgãos governamentais uma gestão mais eficiente e integrada 

(âmbito municipal, estadual e federal) do fluxo migratório no sentido de assegurar direitos 

através de políticas claras e continuados.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Capítulo VII da Carta das Nações Unidas 

 

 

CAPÍTULO VII 

AÇÃO RELATIVA A AMEAÇAS À PAZ, 

RUPTURA DA PAZ E ATOS DE AGRESSÃO 

 

 

Artigo 39 

 

O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz 

ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de 

acordo com os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança 

internacionais. 

 

Artigo 40 

 

A fim de evitar que a situação se agrave, o Conselho de Segurança poderá, antes de fazer as 

recomendações ou decidir a respeito das medidas previstas no Artigo 39, convidar as partes 

interessadas a que aceitem as medidas provisórias que lhe pareçam necessárias ou 

aconselháveis. Tais medidas provisórias não prejudicarão os direitos ou pretensões , nem a 

situação das partes interessadas. O Conselho de Segurança tomará devida nota do não 

cumprimento dessas medidas. 

 

Artigo 41 

 

O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças 

armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os 

Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção 

completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, 

marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o 

rompimento das relações diplomáticas. 
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Artigo 42 

 

No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no Artigo 41 seriam 

ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar e efeito, por meio de forças aéreas, 

navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a 

segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras 

operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas. 

 

Artigo 43 

 

1. Todos os Membros das Nações Unidas, a fim de contribuir para a manutenção da paz e da 

segurança internacionais, se comprometem a proporcionar ao Conselho de Segurança, a seu 

pedido e de conformidade com o acordo ou acordos especiais, forças armadas, assistência e 

facilidades, inclusive direitos de passagem, necessários à manutenção da paz e da segurança 

internacionais. 

2. Tal acordo ou tais acordos determinarão o número e tipo das forças, seu grau de preparação 

e sua localização geral, bem como a natureza das facilidades e da assistência a serem 

proporcionadas. 

3. O acordo ou acordos serão negociados o mais cedo possível, por iniciativa do Conselho de 

Segurança. Serão concluídos entre o Conselho de Segurança e Membros da Organização ou 

entre o Conselho de Segurança e grupos de Membros e submetidos à ratificação, pêlos 

Estados signatários, de conformidade com seus respectivos processos constitucionais. 

 

Artigo 44 

 

Quando o Conselho de Segurança decidir o emprego de força, deverá, antes de solicitar a um 

Membro nele não representado o fornecimento de forças armadas em cumprimento das 

obrigações assumidas em virtude do Artigo 43, convidar o referido Membro, se este assim o 

desejar, a participar das decisões do Conselho de Segurança relativas ao emprego de 

contigentes das forças armadas do dito Membro. Artigo 45 A fim de habilitar as Nações 

Unidas a tomarem medidas militares urgentes, os Membros das Nações Unidas deverão 

manter, imediatamente utilizáveis, contigentes das forças aéreas nacionais para a execução 
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combinada de uma ação coercitiva internacional. A potência e o grau de preparação desses 

contingentes, como os planos de ação combinada, serão determinados pelo Conselho de 

Segurança com a assistência da Comissão de Estado-Maior, dentro dos limites estabelecidos 

no acordo ou acordos especiais a que se refere o Artigo 43. 

 

Artigo 46 

 

O Conselho de Segurança, com a assistência da Comissão de Estado-maior, fará planos para a 

aplicação das forças armadas. 

 

Artigo 47 

 

1. Será estabelecia uma Comissão de Estado-Maior destinada a orientar e assistir o Conselho 

de Segurança, em todas as questões relativas às exigências militares do mesmo Conselho, para 

manutenção da paz e da segurança internacionais, utilização e comando das forças colocadas 

à sua disposição, regulamentação de armamentos e possível desarmamento.  

2. A Comissão de Estado-Maior será composta dos Chefes de Estado-Maior dos Membros 

Permanentes do Conselho de Segurança ou de seus representantes. Todo Membro das Nações 

Unidas que não estiver permanentemente representado na Comissão será por esta convidado a 

tomar parte nos seus trabalhos, sempre que a sua participação for necessária ao eficiente 

cumprimento das responsabilidades da Comissão. 

3. A Comissão de Estado-Maior será responsável, sob a autoridade do Conselho de 

Segurança, pela direção estratégica de todas as forças armadas postas à disposição do dito 

Conselho. As questões relativas ao comando dessas forças serão resolvidas ulteriormente. 

4. A Comissão de Estado-Maior, com autorização do Conselho de Segurança e depois de 

consultar os organismos regionais adequados, poderá estabelecer subcomissões regionais. 

 

Artigo 48 

 

1. A ação necessária ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança para 

manutenção da paz e da segurança internacionais será levada a efeito por todos os Membros 

das Nações Unidas ou por alguns deles, conforme seja determinado pelo Conselho de 

Segurança. 
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2. Essas decisões serão executas pêlos Membros das Nações Unidas diretamente e, por seu 

intermédio, nos organismos internacionais apropriados de que façam parte. 

 

Artigo 49 

 

Os Membros das Nações Unidas prestar-se-ão assistência mútua para a execução das medidas 

determinadas pelo Conselho de Segurança. 

 

Artigo 50 

 

No caso de serem tomadas medidas preventivas ou coercitivas contra um Estado pelo 

Conselho de Segurança, qualquer outro Estado, Membro ou não das Nações unidas, que se 

sinta em presença de problemas especiais de natureza econômica, resultantes da execução 

daquelas medidas, terá o direito de consultar o Conselho de Segurança a respeito da solução 

de tais problemas. 

 

Artigo 51 

 

Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva 

no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o 

Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da 

segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no exercício desse direito de 

legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, 

de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao 

Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção 

ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. 

 


