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RESUMO 

Este trabalho é uma pesquisa antropológica sobre a imigração haitiana em Manaus-AM. 

A pesquisa tem por objetivo analisar o contexto atual em que se encontram os 

imigrantes haitianos a partir do trabalho informal no contexto da capital amazonense.  

Por meio do método etnográfico, bem como da observação participante e da entrevista 

semiestruturada, a pesquisa direcionou-se também para outras dimensões do fenômeno 

migratório haitiano dando atenção para os laços sociais estabelecidos entre eles em 

diferentes contextos e principalmente no trabalho. Toma-se como ponto de reflexão a 

categoria de imigrante proposta por Abdelmalek Sayad enquanto meramente uma força 

de trabalho, e a concepção de diáspora colocada por Joseph Handerson, entendida por 

ele como uma questão de identidade cultural. Em termos gerais, levando em conta que 

os haitianos em Manaus não se autoidentificam como imigrantes e nem como 

refugiados, a condição de trabalho, especificamente, o trabalho informal, faz com que 

haja diferentes atuações estratégicas por parte destes, bem como apropriações das ditas 

categorias, resultando, assim, num contexto no qual eles oscilam entre o refúgio ou 

imigração e a diáspora.  

 

PALAVRAS CHAVES:  Imigração, Haitianos, Etnografia, Trabalho informal, 

Diáspora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study is an anthropological research on Haitian immigration to Manaus-AM. The 

aim of the researchis to analyze the current context in which the Haitian immigrants find 

themselves, emphasizing the informal work in the context of Amazonian capital. 

Through the ethnographic method, as well as the participant observation and semi-

structured interview, the research also focused on other dimensions of the Haitian 

migratory phenomenon, focusing its attention on the social ties established between 

them in different contexts and especially at work. Here is taken as starting point the 

category of immigrant proposed by Abdelmalek Sayad as merely a workforce and the 

concept of diaspora placed by Joseph Handerson, understood by him as a matter of 

cultural identity. In general terms, considering that the Haitians in Manaus do not self-

identify themselves as immigrants neither as refugees, the condition of work, 

specifically that of the informal work, causes different strategic actions by them, also 

the appropriations of such categories, resulting, then, in a context in which they oscillate 

between the refugee, the immigration and the diaspora. 

 

KEYWORDS: Immigration, Haitians, Ethnography, Informal work, Diaspora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 14 

1.  CAPÍTULO 1- METODOLOGIA: MÉTODO, TRAJETÓRIA 

EENCONTROS ............................................................................................................ 18 

1. 1 Gênese da pesquisa ........................................................................................ 18 

1.2 Métodos, trajetória e encontros .................................................................... 19 

2. CAPÍTULO 2- A QUESTÃO DA MIGRAÇÃO E SUAS PROBLEMÁTICAS

 33 

2.1 A imigração como um objeto de estudo ............................................................ 34 

2.2 Brasil, Haiti e suas inter-relações com a imigração ......................................... 38 

3. CAPÍTULO 3- ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DA PRESENÇA HAITIANA 

EM MANAUS-AM ....................................................................................................... 44 

3.1 Trajetórias, sonhos e perspectivas ................................................................ 46 

3.2 Habitação: relações sociais e moradia ......................................................... 52 

3.2.1 O bairro de Coroado como local de moradia ............................................ 55 

3.3 Refugiados, imigrantes ou estrangeiros? ..................................................... 59 

3.4 Aatuação das instituições à imigração haitiana .......................................... 66 

4. CAPÍTULO 4- IMIGRAÇÃO HAITIANA E O TRABALHO INFORMAL . 76 

4.1 Os haitianos enquanto trabalhadores informais ......................................... 78 

4.2 Trabalho informal haitiano e rede de relações sociais. .............................. 85 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 90 

6. FONTES ................................................................................................................. 93 

7.   ANEXOS 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 

A questão da migração não é um fenômeno novo. Desde a muitos séculos tal 

fenômeno vem ocorrendo no mundo, evidente quando se percebe que a maioria das 

sociedades é constituída por levas imigratórias. Não obstante, a questão da imigração só 

passou a ser tratado conceitualmente como um objeto de estudo a partir dos anos 1970, 

pois até meados do século XX, tinha-se o pensamento de que todo estrangeiro que 

chegasse a uma determinada sociedade passaria por um processo de assimilação. 

Contudo, a partir dos anos 70, o cenário muda quando, relacionando ao contexto teórico 

existente na época referente à questão de etnicidade, ocorrem diversas reivindicações 

para reafirmação de grupos étnicos em sociedade dominantes. 

 Os imigrantes haitianos como uma categoria étnica, são tidos como um dos 

reflexos do período de 1970. Como categoria étnica toma-se como ponto de reflexão a 

noção de fronteira elaborada por Barth (1998) a qual pode ser pensada quando se analisa 

as formas de atuação dos haitianos em Manaus.  Entre as diferentes dimensões 

migratórias em que os imigrantes atuam aqui se destaca a de trabalho que, por sua vez, 

possui uma significância e modelam grande parte da ação destes sujeitos pesquisados. 

Tais sujeitos se tratam dos haitianos, habitantes e cidadãos nativos do Haiti, país 

localizado na América Central que possui o IDH mais baixo das Américas (SOARES, 

2016). Embora seja conhecido como um país caribenho pobre e devastado, 

principalmente após o grande sismo ocorrido em 2010 no país, o Haiti tem sua história 

marcada por contraste e por lutas grandiosas que resultou em uma conquista histórica 

das Américas. Afinal, de acordo com Continguiba; Continguiba (2014), com o 

despontar do século XIX, em seus primeiros anos, uma ilha do caribe realizara um dos 

grandes feitos da história, se tornando a primeira república negra da humanidade a 

conquistar sua liberdade civil através de uma revolução de escravos. Destacam-se 

também dois elementos congregados que se tornaram os mais importantes símbolos da 

identidade haitiana. Trata-se do vodu, que "mesmo diante de tantas perseguições e 

tentativas de extermínio religioso permaneceu como marca de resistência", (HURBON, 

1987 apud CONTINGUIBA & CONTINGUIBA, 2014 p. 67), e a língua adaptada 

Kreyól ou creole, que manteve uma ligação próxima com o vodu. Apesar disso, 

segundo os autores, a língua do povo colonizador (França) deixou sua marca.  
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Dito isso, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa etnográfica e 

trata da imigração haitiana com enfoque na questão do trabalho informal. Busca, de 

maneira geral, compreender e analisar o contexto atual em que vivem os imigrantes 

haitianos a partir do contexto do trabalho informal dos haitianos na cidade de Manaus-

AM. Para tanto, a partir de uma perspectiva antropológica, a etnografia procura-se 

analisar as relações existente entre haitianos e mercado de trabalho para que assim se 

possa compreender o “ponto de vista do nativo” aproximando-se do significado do 

trabalho para um imigrante haitiano e consequentemente analisar o contexto no qual 

estes sujeitos sociais vivem em Manaus em decorrência do processo de migração. Para a 

realização da pesquisa foi adotado o método etnográfico utilizado em pesquisa 

antropológica, bem como a observação direta e a entrevista semiestruturada, o que 

possibilitou também perceber formas de agir ou performances diferenciadas entre os 

haitianos no campo de pesquisa, contribuindo, assim para o resultado da pesquisa. 

 O recorte geográfico, tendo em vista a dispersão de haitianos em muitas cidades 

brasileiras, se deu por conta da facilidade em acompanhar de perto o cotidiano dos 

Haitianos em Manaus. Além disso, por ser uma metrópole, Manaus é a cidade que 

oferece maiores oportunidades de trabalho principalmente informal, como pode ser 

observado no dia a dia dos moradores manauaras.  

O trabalho informal como a única opção encontrada por muitos haitianos é a 

dura realidade que muitos têm que enfrentar. Deparam-se com uma cidade totalmente 

diferente daquilo que estava em sua imaginação. A precariedade higiênica, os riscos, a 

rejeição, o preconceito, a baixa renda, entre outros pontos negativos do trabalho 

informal, parece afastar mais ainda o sonho do imigrante haitiano de "tornar-se 

diáspora" condição almejada no país de origem, por se tratar de uma significação de 

pessoa, assim colocada por Handerson (2015) quando trata de diáspora haitiana. Essa 

identidade cultural analisada de uma perspectiva etnográfica por Handerson (2015) é 

percebida quando se observa a historicidade migratória dos Haitianos, onde consta que a 

razão da mobilização haitiana se dá por uma "obrigação" que faz parte de uma 

identidade cultural de tal grupo. Diferentemente dessa ideia, a concepção de diáspora 

colocada por Hall (2003) em relação a migração africana parece tomar um entendimento 

mais comum, uma vez que considera a diáspora africana um estado de passagem, onde o 

retorno ao seu país de origem prevalece como suporte de sobrevivência. Contudo, leva-
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se em conta as razões que levam as pessoas a migrar colocada por Hall (2003), que faz 

com que os imigrantes vivam numa esperança de que o retorno ao local de origem possa 

restaurar o que perderam.No caso da imigração haitiana, o desejo de voltar ao seu país 

de origem possui um significado que é ser bem visto na sociedade de origem. Sendo 

assim, o desejo de voltar para o país constitui-se pela vontade de se tornar diáspora, 

mas para se tornar diáspora é preciso ter sucesso na imigração, o que muitas vezes a 

realidade com a qual se deparam, torna esse sonho mais distante. 

Diante disso, a presente pesquisa propõe, portanto, um novo olhar, a partir da 

ótica da antropologia sobre o trabalho informal haitiano, e contribuem para a disciplina 

de antropologia na medida em que o fenômeno migratório ajuda a compreender as 

fronteiras existentes entre as sociedades. O tempo de trabalho de campo totalizou uma 

soma de oito meses, entre os anos de 2016 a 2019, e visou colaborar não apenas com os 

estudos acadêmicos acerca da temática, mas também pretende ser uma contribuição para 

a comunidade haitiana.  

No primeiro capítulo será abordada toda parte metodológica, ou seja, todo o 

caminho percorrido, bem como os métodos, as técnicas e sua forma de aplicação 

demonstrando toda a trajetória e encontros que foram de vital importância para que 

fosse realizada esta pesquisa. No segundo capítulo, serão discutidas as problemáticas da 

questão da imigração, apresentando o contexto teórico em que se consolidou tal questão 

como um objeto de estudo discutido hoje estudado por diferentes áreas de 

conhecimentos. A partir disso, serão abordadas as inter-relações existentes entre Brasil e 

Haiti com a questão da imigração, mergulhando dessa forma na historicidade, 

principalmente, do país haitiano.  

O terceiro capítulo apresenta todos os dados etnográficos e empíricos coletados 

durante o trabalho de campo, visando observar qual a narrativa ou temas se sobressaem 

entre as falas de meus interlocutores, para que assim possa ser analisada com mais 

aprofundamento. Serão apresentadas e analisadas, portanto, as narrativas de diversos 

interlocutores em vários momentos de conversas relacionados às diferentes dimensões 

da imigração. Entre os contextos abordados, destaca-se a trajetória haitiana, as 

perspectivas, os sonhos, a condição política e social a qual se autodenominam, o local e 

condição de moradia, e por último, a atuação das instituições sociais em prol dos 

imigrantes, evidenciando as relações existentes entre os sujeitos sociais envolventes.  
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Por fim, no quarto e último capítulo será analisado o foco da pesquisa, isto é, a 

presença haitiana no contexto do trabalho informal. Neste capítulo, serão analisados os 

tipos de trabalhos informais, as redes de relações sociais estabelecidas no campo do 

trabalho, demonstrando a visão que este grupo tem sobre o trabalho, bem como o 

significado deste no contexto de imigração.  

A partir dessas analises, será possível construir um panorama geral do contexto 

atual em que os imigrantes haitianos se encontram em Manaus. Com isso, é possível 

também traçar novas perspectivas no que diz respeito a questão do fenômeno 

migratório. 
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CAPÍTULO 1 

1. METODOLOGIA: MÉTODO, TRAJETÓRIA EENCONTROS 

1.1 Gênese da pesquisa 

A gênese de todo o interesse em pesquisar os haitianos se deu em 2016 quando 

me mudei para o bairro de Coroado, zona leste da cidade de Manaus. No bairro eu 

morava juntamente com minha irmã em uma casa que ficava localizada na mesma rua 

onde viviam alguns moradores haitianos que moravam em um conjunto de quitinetes 

que ficava em frente à nossa casa.  

Todos os dias, ao acordar, era possível observar vários haitianos saindo para 

seus trabalhos. Aquele conjunto parecia uma espécie de alojamento de haitianos, pois, 

só o que se via eram estes. A primeira curiosidade surgiu em saber o porquê de não ter 

outras pessoas, ou seja, famílias brasileiras morando no conjunto. A primeira 

inquietação não foi por acaso. Toda semana percebiam-se pessoas procurando casas, ou 

quitinete para alugar e mesmo informando-as sobre as vagas de aluguel naquele 

conjunto,que mais parecia uma vila, percebia-se que as pessoas não se interessavam 

muito quando ficavam sabendo que a maioria dos moradores das quitinetes,eram 

haitianos. 

Durante o tempo em que morei no bairro de Coroado, passei a frequentar muito 

a Avenida Beira Rio. É uma avenida que fica dentro do bairro, repleta de trabalhadores 

ambulantes. A avenida é tomada por vendedores de frutas, legumes, roupas usadas, 

DVD’s piratas, churrascos, enfim. Durante o dia, torna-se uma espécie de feira para 

alguns desses vendedores informais haitianos, mas também um lugar de encontro 

rotineiro. Costumava comprar verduras e frutas nessa avenida e em uma dessas ocasiões 

conheci dois trabalhadores haitianos, uma senhora de 47 anos e um senhor de 35 anos. 

Percebi que os dois eram moradores da vila de quitinetes localizada na rua em que eu 

morava. Desde então passei a ser conhecida por eles.  

Em 2017, quando decidi o que definitivamente iria pesquisar, passei a me inserir 

com mais intensidade na vida cotidiana dos Haitianos. Nos transportes coletivos, nas 

ruas, no centro da cidade, por onde se andava era possível ver haitianos. Passei a 

observar as pessoas ao seu redor, a ouvir e observar situações quando se juntavam dois 

ou três haitianos. Comecei a conversar sobre trabalhos e outras conversas aleatórias com 

os haitianos que vendiam produtos na avenida do bairro Coroado, falando também um 
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pouco sobre a minha pessoa. Em certo dia, comentei sobre o meu interesse em fazer 

pesquisa sobre eles em Manaus. No entanto, a minha visita oficial como pesquisadora, 

iniciou-se somente a partir do primeiro semestre de 2018 durante o Estágio 

Supervisionado, período em que boa parte dos dados etnográficos foi coletada. Os 

engajamentos para a minha inserção em campo se deram, por uma certa familiarização 

formada pela visita constante em anos anteriores e que se intensificou durante as visitas 

posteriores.  

Dessa maneira, a trajetória de pesquisa é composta por três momentos. O 

primeiro se dá durante a minha mudança para o bairro de Coroado em 2016, onde foi 

mantido o primeiro contato com os haitianos do bairro, e consequentemente, as 

primeiras inquietações. O segundo, de forma mais formal, durante o meu Estágio 

Supervisionado em 2018, que possibilitou a minha familiaridade com o objeto; e o 

terceiro se deu mais recentemente, especificamente entre dezembro de 2018 a fevereiro 

de 2019, como pesquisa final para a elaboração desta monografia, onde passei a 

conviver mais tempo em campo para ter uma visão mais aprofundada dos dados que 

coletei durante o estágio novos dados que surgiam.  

 

1.2 Métodos, trajetória e encontros. 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi adotado para tanto,o método 

etnográfico, bem como a observação direta e a entrevista semiestruturada. Destaco aqui 

a importância destas técnicas peculiares da Antropologia para o desenvolvimento da 

pesquisa, uma vez que a maioria dos dados coletados foi devido a minha convivência e 

observação em campo, onde as conversas e as perguntas se iniciaram a partir de um 

questionário para entrevistas semiestruturada, porém no decorrer da inserção em campo, 

os diálogos passaram a ser mais espontâneos, na medida em que iam tomando outros 

caminhos, fazendo com que eu acompanhasse o discurso e narrativa de meus 

interlocutores, o que me levou também a outras questões que até então  eu não tinha 

pensado, inclusive, a questão do trabalho informal
1
. 

                                                           
1
Essa espontaneidade também refletiu na mudança de título da pesquisa pré-estabelecido citado no termo 

de consentimento (vide anexo 1) utilizado em campo, que até então pretendia focar na construção de 

redes de relações sociais dos haitianos. 
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O método etnográfico do qual se trata vem se destacando cada vez mais entre os 

métodos de pesquisa das ciências humanas, principalmente quando relacionada à 

pesquisa qualitativa. Na Antropologia, essa prática de campo da coleta empírica é um 

processo advindo da antropologia cultural desde os trabalhos da equipe de Franz Boas e 

se consolida a partir da clássica obra de Bronislaw Malinowski "Os Argonautas do 

Pacífico Ocidental",  publicada em 1922, na qual se diz que o método, principalmente a 

observação participante tem um "inquestionável valor cientifico" e contribui na medida 

em que "traz resultados diferentes em relação aos resultados decorrentes das inferências 

do autor baseadas no seu senso comum e capacidade de penetração psicológica" 

(MALINOWSKI, 1997, p. 18).  

Magnani (2009) demonstra a importância da disciplina, por meio do método 

etnográfico, na compreensão dos movimentos urbanos. Segundo o autor, a disciplina 

antropológica passou a receber destaque numa situação ocorrida em 1970, quando,  

[...] essa disciplina terminou sendo, entre as ciências humanas, como 

uma via de acesso privilegiada para o entendimento das mudanças 

sociais, políticas e culturais que estavam a ocorrer na dinâmica da 

sociedade brasileira e, mais particularmente, nas grandes cidades, 

cenário dos chamados movimentos sociais urbanos. (MAGNANANI, 

2009 p. 130) 

 

Segundo Rocha e Eckert (2008) sua peculiaridade na pesquisa antropológica se 

dá pelos procedimentos técnicos próprios como a observação direta e entrevista 

informal e pelas ferramentas, tais como caderno de campo, gravador e câmera 

fotográfica. 

A entrevista de que se trata aqui é a chamada de entrevista semiestruturada, que 

decorre das observações e interações com o objeto de pesquisa a partir de questões pré-

estabelecidas, ou seja, diferentemente da entrevista formal, tal técnica surge de forma 

mais espontânea na medida em que se observa diretamente a realidade vivida. 

Portanto, foi por meio deste método e técnicas que a presente pesquisa foi 

realizada. Os dados empíricos coletados por meio das observações e das conversas 

resultaram em uma análise de dados subjetivos, de forma que as informações foram 

obtidas analisando diversos elementos como, sentimentos, percepções, perspectivas e 

intenções dos sujeitos estudados. Na intenção de estabelecer e entender a conexão de 

sujeitos e realidades, certa parte da pesquisa também se deu por meio de análises em 



21 
 

redes sociais, onde as percepções e perspectivas dos sujeitos também podem ser 

observadas.  

Tal técnica se fez a partir da análise de perfil pessoal dos entrevistados e de 

grupos virtuais formados por membros de associações que tratam da temática da 

imigração em redes sociais como facebook e whatsapp. Essa estratégica lança luz a uma 

técnica não tradicional, mas que pode ser importante na pesquisa antropológica, uma 

vez que, devido a modernidade, as redes sociais podem ser consideradas um campo de 

atuação social e, dessa forma, suscetíveis à análise. No caso dos haitianos, a análise nas 

redes sociais foi importante, uma vez que se percebeu outro campo de atuação. Os perfis 

de usuários criam uma imagem privilegiada pelos próprios haitianos, pois a transmissão 

dessa imagem leva em conta as pessoas com as quais a rede é formada, bem como seu 

próprio grupo. Esse fato se relaciona a um sucesso migratório dos haitianos, isto é, o 

desejo de se tornar diáspora, tendo, por isso, a necessidade de mostrar uma imagem 

satisfatória para aqueles que ficaram no Haiti. Outra questão observada em relação as 

redes sociais, é a atuação das instituições por meio dos grupos virtuais, que demonstram 

atuar positivamente em relação aos imigrantes, mas que, ao ouvir os próprios haitianos 

percebia-se uma certa rejeição em relação as instituições. 

De forma geral, além de ser um campo de coletas de dados, as redes sociais e os 

meios de acesso a elas, também podem ser consideradas como ferramentas essenciais 

para a pesquisa, uma vez que ela facilita a comunicação com os indivíduos. Pelúcio 

(2007) demonstra a importância das redes sociais em sua pesquisa etnográfica com as 

travestis de São Paulo, principalmente na manutenção de contato. Em seu trabalho, a 

autora utiliza o CHATs para manter contato com seu objeto de pesquisa, por meio do 

qual facilitou os encontros. No caso desta pesquisa, tal procedimento também foi 

importante, pois, o contato por meio do telefone facilitou não só o encontro com os 

sujeitos, mas também evitou imprevisto, já que os encontros eram, muitas vezes, 

marcados com antecedência. 

A revisão bibliográfica também foi de suma importância como dados de 

complementação para o entendimento acerca da temática que aqui se trata.  Segundo 

Cyranka (2014), no caso do estudo da linguagem humana, sempre que se pretende 

estudá-la, seja com que finalidade, percorrer a história dos estudos já empreendidos 

constitui, no mínimo significativa economia de esforço.Um pouco mais aproximado, 

considerando que toda pesquisa é uma investigação de um determinado momento, no 
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caso do estudo sobre imigração, a revisão bibliográfica também foi muito importante, 

visto que se trata de um tema macro, e por isso não pode prever até onde se pode chegar 

ao esforço de compreendê-la. Contudo, talvez o que é mais vantajoso dessa revisão 

bibliográfica, seja "assimilar a riquíssima experiência das reflexões que se têm somado 

ao longo de tantos séculos, resultando, para o estudioso, importante abertura de 

horizontes de modo que possa se situar com mais segurança na pesquisa que pretender 

iniciar". (CYANKA, 2014, p. 160).  

Além disso, percorrer a história dos estudos sobre imigração é relevante, na 

medida em que pode proporcionar uma espécie de "gancho” que podem ser  

aprofundados e analisados a partir de uma nova pesquisa. Tal como é o caso da obra de 

Handerson (2015), intitulada “Diáspora: As dinâmicas da mobilidade haitiana no 

Brasil, no Suriname e na Guiana Francesa”, tese que fala das dinâmicas da mobilidade 

haitiana no Brasil, e o capítulo chamado “O antropólogo e os pobres”: introdução 

metodológica e afetiva” da obra de Alba Zaluar (1985) em "A máquina e a Revolta: As 

organizações populares e o significado da pobreza", que demonstra 

metodologicamente, em boa parte de sua pesquisa, suas trajetórias e percalços durante a 

pesquisa de campo na comunidade Cidade de Deus no Rio de Janeiro.  

Dados quantitativos também foram analiticamente relevantes para compreender 

o contexto social dos imigrantes. Tais dados foram coletados em instituições que tratam 

da temática da imigração, principalmente nas igrejas.  

Portanto, para realizar a pesquisa de campo, foram entrevistados13 pessoas, 

sendo 11 haitianos e dois brasileiros, incluindo homens e mulheres de diferentes idades 

e bairros da capital amazonense, sendo que a maioria deles é morador do bairro de 

Coroado, que fica na zona leste de Manaus. Foram entrevistados também moradores 

brasileiros, bem como vendedores ambulantes, proprietários de imóveis e vizinhos de 

apartamentos. Nas instituições conversei esporadicamente com alguns funcionários que 

trabalham voluntariamente com a questão da imigração. Durante todo o processo da 

pesquisa eram acompanhadas diariamente as publicações de Page de instituições, de 

grupos virtuais de perfis pessoais de imigrantes em redes sociais. A atenção também foi 

dada para as notícias de jornais regional e nacional daquele período, referentes às 
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questões migratórias colocadas pela mídia em termos nacional e internacional
2
, o que 

colaborou na compreensão do contexto social em Manaus. 

Os locais das conversas foram variados. Foram realizadas em locais de 

trabalhos, em residências, em pontos de ônibus e shoppings. Nem sempre era possível 

encontrar os haitianos em lugares e horas marcadas por eles, sendo, portanto, proveitosa 

qualquer oportunidade de encontros. Em relação as observações, estas foram feitas a 

todo o momento em diferentes locais do cotidiano haitianos, como em transporte 

coletivos, nas avenidas da cidade, no centro de Manaus e em outras ocasiões onde se 

percebia atuação social de imigrantes. Contudo, destaco aqui a Avenida Beira Rio 

localizada no bairro de Coroado, lugar onde era possível encontrar os trabalhadores 

haitianos diariamente, se tornando um lugar não apenas de trabalho informal, mas 

também um local de encontros e conversas entre eles. Diariamente era possível observar 

dois ou três haitianos "jogando conversa fora", em vários locais da Avenida Beira Rio, 

sendo, portanto, um lugar propício para observação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  As notícias de jornais daquele período se referiam ao governo brasileiro, ao governo Americano e as 

notícias relacionadas diretamente aos imigrantes haitianos em Manaus. Quanto ao governo americano, a 

mídia noticiava que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometia a "deportação de "milhões 

de imigrante" (vide anexo 2) e em outra notícia referia-se ao governo brasileiro alegando que Jair 

Bolsonaro (presidente do Brasil) afirma que "Grande maioria dos imigrantes não têm boas intenções nem 

quer fazer o bem aos americanos"" (vide anexo 3). Em 08 de Janeiro de 2019 também foi publicado 

diversas matérias relacionados a saída do governo brasileiro do pacto global de migração da ONU (vide 

anexo 4), o que gerou grande repercussão. Já as notícias dos jornais regionais eram referentes a notícia de 

homicídios envolvendo imigrantes haitianos em Manaus (vide anexos 5 e 6). Todas as notícias 

provocavam indignações por parte de brasileiros que não concordavam com tal ideia, evidente nos 

comentários das matérias publicadas pelas redes sociais, também por parte dos próprios haitianos que 

comentavam sobre isso durante a pesquisa de campo. 
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Imagem 1Ponto de trabalho na Avenida Beira Rio-Coroado 

 

Crédito: Zenilda Soares, Manaus, 2019. 

 

A princípio, a pesquisa estava limitada ao bairro de Coroado. Um bairro que se 

subdivide geograficamente em três partes (Coroado 1, Coroado 2, Coroado 3). No 

entanto, as dificuldades encontradas nas primeiras tentativas de entrevista no bairro 

fizerem com que a pesquisa se estendesse para outros bairros, como Centro, Nossa 

Senhora das Graças, Jorge Teixeira, São Jorge, entre outros. Muitas das dificuldades 

foram devidos aquilo que Pelúcio (2007) chama de “ordem subjetiva”, isto é, a 

ingenuidade do pesquisador, tais como medo ou excesso de confiança. No caso desta 

pesquisa, tal ingenuidade se deu em achar que seria fácil lidar com um grupo social que 

fazia parte do meu cotidiano, ou seja, da “familiaridade” construída durante a 

convivência. A perspectiva antes de lidar com o campo era de fazer uma pesquisa na 

qual as conversas fluíssem, onde não existiria dificuldade para conquistar a confiança, 

na expectativa de que meus informantes fossem como os brasileiros que me parecem ser 

mais interessados ou menos temidos. No entanto, o fato de eu encontrar outra realidade 

em campo, não só mostrou o despreparo como pesquisadora naquele primeiro dia de 

contato, mas também me trouxe muitas informações acerca dos haitianos enquanto 

sujeitos sociais. De outra maneira, as negações, os olhares desconfiados, as situações 

em que eu era vista como membro de instituições mostrou-me que trabalhar com os 

haitianos era um pouco mais complexo que em relação aos brasileiros, no sentido de 

nem sempre aceitarem ser entrevistado, a não ser por uma questão estratégica que será 

abordadas com mais clareza no decorres dos capítulos. Entendo que toda essa situação 
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se deu também pelo contexto social em que eles vivem bem como sua condição política 

paternalista em que vivem no Brasil. 

A dimensão de um número maior de interlocutores se deu também devido às 

amizades que eu estabeleci com moradores do bairro de Coroado que me apresentavam 

haitianos, e até mesmo os próprios haitianos me apresentavam outros compatriotas para 

contribuir com a pesquisa. Como foi o caso de Matheus e Dorth Smith, dois haitianos 

que vivem em Manaus e que contribuíram bastante na elaboração da pesquisa. Matheus 

é um haitiano de 47 anos, vendedor ambulante, autoconsiderado comerciante no bairro 

de Coroado. Foi um dos primeiros haitianos que conheci no bairro em 2016 e além de 

demonstrar muito interesse em colaborar com a pesquisa, também me motivava a não 

desistir e foi através dele que conheci vários outros haitianos no bairro.  

Dorth Smith também é outro haitiano que muito contribuiu para a pesquisa 

durante a minha trajetória. Smith é um haitiano de 29 anos com formação acadêmica em 

sociologia e filosofia. Se autodefine um patriota do Haiti e se diz um lutador da causa da 

imigração haitiana. Na ocasião da pesquisa, pretendia publicar um livro contando sua 

visão como imigrante, o que contribuiu para que houvesse um interesse mútuo na coleta 

de dados sobre a presença haitiana em Manaus. Smith é bastante conhecido e influente 

por outros compatriotas. É também o idealizador da Associação Comunitária 

Internacional Lespwa (ACI Lespwa), uma instituição bastante atuante na questão da 

imigração em Manaus. 

Conheci Dorth Smith graças a um grupo virtual o qual comecei a seguir pelo 

Facebook durante a minha pesquisa. Através das redes sociais, estabeleci contato não 

somente Smith como também outros haitianos que fazem parte desde grupo. O grupo se 

chama "Migrantes, imigrantes e Refugiados em Manaus-Am". A minha parceria com ele 

se intensificou mais ainda por termos interesses em comum. O haitiano procurava 

informações complementares para colocar em seu livro que pretendia publicar. Com 

interesses mútuos, juntos, entrevistamos vários haitianos de diferentes bairros. Andamos 

pelo centro da cidade, pelas redondezas da igreja, visitamos a madre da igreja católica e 

uma fábrica de picolés que ficam nas dependências do território da igreja.  

Durante nossas pesquisas, entrevistamos esporadicamente alguns haitianos que 

se encontravam na paróquia por ainda estarem dependendo da igreja e outros que iam na 

intenção de buscar picolés na fábrica para sair às ruas. Na igreja entrevistamos três 
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haitianos. Embora eu tenha falado o objetivo da minha pesquisa, apresentado os 

documentos oficiais para realização desta, era difícil eles aceitarem de imediato. Em 

todos os casos foi preciso que Smith me apresentasse e falasse o motivo da minha 

presença ali. A confiança em Smith era maior por ele ser um indivíduo do mesmo grupo 

e ser conhecido por muitos deles como “o professor Smith”. O mesmo procedimento foi 

adotado durante a nossa pesquisa no centro da cidade. Segundo Smith, os haitianos são 

um povo que não aceitam dar entrevista para qualquer pessoa, é um povo discreto e 

bastante atento, principalmente na questão de fotografia. 

 

Imagem 2 Imigrante haitiano Dorth Smith durante uma visita na paróquia São Geraldo 

 
 Crédito: Aurinéia Lima, Manaus, 2019. 

 

A maioria dos haitianos com quem conversei não aceitava tirar fotos por medo 

da divulgação das imagens. Alguns aceitavam a entrevista e até fotos do local de 

trabalho, mas não aceitavam fotografias pessoais. Outros faziam o contrário. O caso de 

uma haitiana que entrevistei, pode exemplificar bem essa questão, quando a mesma, 

durante uma visita, negou a fotografia e disse que não costumava tirar fotos naquele 

local. Porém, em creole, explicou para seu irmão o verdadeiro motivo da negação:o 
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possível uso de sua imagem para fins financeiros. Isso é explicado, segundo Robenson, 

um haitiano morador do bairro de São Jorge, devido ao fato de que muitas vezes 

jornalistas compravam a imagem de algum haitiano por 100 reais, e em outras ocasiões 

até diziam que ajudaria os haitianos a melhorar de vida, mas na verdade não voltavam 

mais no local de trabalho. Essas desconfianças, portanto, por parte de alguns haitianos 

que negavam tirar fotos, se explicava pelo fato de que o grupo sofria um processo de 

estigmatização pela imprensa e o medo de se repetir omitia a minha presença ali.  

Contudo, se por um lado havia aqueles que demonstravam interesse em 

contribuir com a pesquisa, por outro lado, existiam aqueles que negavam as entrevistas 

e, de forma indireta, se esquivavam. Tal como é o caso de Maria, uma haitiana de 47 

anos, moradora do bairro de Coroado. No primeiro encontro com Maria, percebi que 

houve certa desconfiança ou descrença por parte da haitiana, ou seja, como se o meu 

interesse na pesquisa não fosse verdadeiro. Não se sabe o real motivo, porém o fato de 

ela ter me olhado dos pés à cabeça, pode dizer muito sobre seu possível pensamento ao 

me ver pela primeira vez. Talvez seja o rótulo de que um pesquisador tenha que ir a 

campo “bem vestido”, como se fosse uma espécie de identificação social. Devo admitir 

que eu não me encontrava neste padrão, mas contava em minha mão com uma 

carteirinha estudantil e os documentos de autorização da pesquisa, o que fez com que a 

haitiana tivesse um olhar com mais seriedade em relação a minha presença. 

No momento da conversa, percebia-se que Maria, em algumas situações, se 

vitimava, outras vezes, tentava demonstrar que estava vivendo em boa condição em 

Manaus. O cuidado na fala de Maria em demonstrar situação de vulnerabilidade quando 

percebia certa oportunidade de ser beneficiada, ou quando homens brasileiros estavam 

presentes, era perceptível. Essa bipolaridade em demonstrar sua condição social se deu 

apenas nos primeiros dias de pesquisa quando a mesma acreditava que eu poderia ajudá-

la de alguma maneira. Não somente ela, mas outra senhora brasileira que dividia espaço 

de trabalho com a haitiana, também fazia-me perguntas sobre a possibilidade de eu 

ajudá-la financeiramente, relatando sua condição precária de vivência no bairro.  

Igualmente se percebeu quando entrevistei Aline, uma haitiana de 30 anos. Ao 

chegar no local para estabelecer contato, Aline me confundiu com jornalista, mesmo 

não falando diretamente, a primeira pergunta que me fez foi: você vai me mostrar na 

TV?O fato de ter me confundido foi devido a uma câmera fotográfica que eu possuía 

nas mãos. Antes de fazer tal pergunta, Aline demonstrava total interesse em colaborar 
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com a pesquisa, sem necessariamente perguntar, falou de forma imediata sobre a renda 

baixa retirada do trabalho informal, influenciada também pelo fato de ter que dar conta 

dos problemas familiares. Após eu me apresentar como pesquisadora, Aline 

demonstrava outro tipo de reação, como a de não precisar de ajuda financeira, e de que 

vivia bem em Manaus, pois o esposo a ajudava mandando dinheiro de São Paulo. 

Começava, então, a responder com respostas curtas, como “sim” ou “não”. 

Dine é outro Haitiano de 64 anos, recém-chegado em Manaus, que me confundiu 

como membro de alguma instituição humanitária. Após a entrevista, perguntou-me se 

no final ia ter algum retorno financeiro para eles. Porém, ao contrário de Aline, Dini não 

se esquivou para a entrevista e demonstrou interesse em continuar conversando, mesmo 

não parecendo tão empolgado. 

A maioria dos encontros foi marcada por essas atuações. Fui ora recebida com 

desconfiança, como jornalista interessada em ganhar dinheiro usando a imagem deles, 

ora, como membro de alguma ONG ou qualquer outra instituição que oferecesse ajuda 

humanitária. Essa imagem ia se desmantelando na medida em que os desenganava desta 

perspectiva. Isso se refletia nas entrevistas que passavam a possuir um novo tom. Esse 

comportamento estratégico pode ser pensado naquilo que (PIERRE BORDIEU apud 

CUNHA, 2016) chama de “campo discursivo” entendido como um campo de 

significados socialmente construído que reflete na agência de cada pessoa. 

 No caso dos meus interlocutores haitianos, percebia-se que a necessidade 

econômica fazia com que em cada momento houvesse uma forma de atuação. Tal 

atuação remete à uma forma com o que os haitianos lidam coma questão da etnicidade 

num contexto de imigração. Aqui pode ser identificada na medida em que atuam 

estrategicamente em prol de uma necessidade, criando assim uma identidade: a 

categoria de refugiados devido a condição paternalista atuante, e em outros casos, a de 

imigrantes, ambas temidas por eles. 

Da mesma maneira que Zaluar (1985) analisa a forma de recepção, com a qual 

lidou, em relação aos moradores da comunidade de Cidade de Deus no Rio de Janeiro, 

aqui também pode se afirmar que, as atuações dos haitianos em relação a minha 

presença, era uma indicação segura da imagem paternalista forte do Estado que ainda 

impera entre os grupos minoritários.  
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Concordo com Zaluar (1985) quando afirma que esse tipo de situação, “para 

qualquer pesquisador é uma experiência desagradável, às vezes desanimadora, pois nos 

leva a refletir sobre os efeitos da pesquisa na população” (Ibidem, p. 14).  

Contudo, segundo a autora, não é somente o pesquisador que pensa sobre isso. A 

recusa em participar da entrevista, de prestar informações, as desconfianças, os 

questionamentos em saber da condição da pesquisa; tudo isso leva a uma conclusão. De 

acordo com a autora, 

[...] os pesquisadores também se perguntam sobre o sentido desta 

troca que é a pesquisa. Se nada nos garante o direito de perturbar-lhes 

a vida no espaço que eles concebem como o de sua liberdade (a casa, 

o bairro), só nos resta a concluir que contamos também com a 

paciência e a generosidade do nosso “objeto”. (ZALUAR, 1985, p. 15) 

 

No entanto, alguns dos haitianos que aceitavam ser entrevistados, não 

demonstravam desconfianças, e pelo contrário, falavam sobre a importância de fazer 

pesquisa acerca de seu grupo em Manaus. Como é o caso de Mateus e Dorth Smith que 

a todo tempo me incentivavam a continuar, me viam como alguém interessada a dar 

visibilidade para eles em meio a muitos brasileiros que, segundo eles, não se 

importavam. Esse comportamento muito se dá também por uma personalidade própria 

dos haitianos construída historicamente em demonstrar um profundo apreço e respeito 

pela vida escolar e pelas pessoas que estudam. (CONTINGUIBA & CONTINGUIBA, 

2014) 

Quanto a visão negativa de brasileiros em relação aos haitianos em Manaus era 

perceptível durante toda a minha trajetória de pesquisa. Quando eu andava juntamente 

com Dorth Smith era possível perceber a forma diferente do olhar das pessoas sob mim. 

Diferente, pois o olhar das pessoas não era o mesmo de quando eu caminhava sozinha 

pelas ruas. 

Os estereótipos e os estigmas criados por brasileiros acerca dos haitianos são 

manifestados a todo tempo, até mesmo por pessoas próximas a mim quando surgia 

algum comentário sobre os haitianos ou quando se deparavam com algum deles na rua. 

O fato de eu viver em meios aos haitianos durante a minha pesquisa também deu origem 

a rótulos a termos pejorativos. Muitos brasileiros chegavam a me questionar sobre a 

possibilidade dos haitianos me transmitirem o vírus do HIV, cólera ou mesmo ser 

abusada sexualmente por eles simplesmente por ser mulher. A pesquisa em si, portanto, 
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além da experiência em campo, mostrou também o desafio de ser uma pesquisadora do 

sexo feminino.   

Durante os três meses de Estágio Supervisionado dediquei-me a maior parte na 

coleta de dados na observação participante e entrevistas com os moradores brasileiros e 

haitianos do bairro de Coroado. Em dezembro de 2018 quando voltei para fazer 

pesquisa com eles, uma das famílias com quem fiz entrevistas no estágio já não morava 

em Manaus. Resolvi então, me aproximar e conhecer com mais profundidade a família 

de Maria.  

Quando voltei à campo em dezembro de 2018, só consegui realizar a primeira 

entrevista em 02 de janeiro de 2019. Durante o mês de dezembro, houve várias 

tentativas de encontros, mas todas sem sucessos. No mês de dezembro estabeleci 

contato com sete haitianos no bairro de Coroado, sendo que seis destes já sabiam do 

meu interesse quando me viam pelas redondezas do bairro. O mais difícil era a 

pontualidade deles nos dias em que marcavam a entrevista. Muitas vezes eu ia ao local 

marcado e eles não compareciam, outros marcavam em suas casas, mas davam o 

endereço errado. Foram diversos percalços encontrados até finalmente ocorrer as 

entrevistas.  

 Os dias disponíveis para pesquisa, geralmente, era nos finais de semana, nos 

sábados e domingos. Mas grande parte das entrevistas e observações foi feita no local 

de trabalho de meus interlocutores, durante todos os dias da semana. Como é o caso de 

Maria que cedeu entrevista na Avenida Beira Rio (lugar onde trabalha). Durante as 

observações de campo, eu ficava sentada próxima ao ponto de trabalho de Maria, onde 

pude presenciar alguns momentos constrangedores da vida cotidiana da interlocutora. 

Quando a entrevista era no mesmo bairro onde eu morava, poderia sair um 

pouco mais tarde, caso contrário, teria que acordar cedo para pegar o transporte coletivo 

e chegar antes do meio dia, ou antes, do horário de fechamento dos estabelecimentos. 

Geralmente, eu saía de casa às 8hs e chegavam às 10hs quando a pesquisa era em 

bairros distantes. O horário para a entrevista era marcado com antecedência, mas muitas 

vezes, não consegui chegar a tempo por conta do trânsito da cidade. No bairro de 

Coroado, onde convivi por mais tempo, era possível observar todos os dias os haitianos 

nos locais de trabalho ou caminhando pela calçada da Avenida Beira Rio. Os encontros 
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eram, geralmente, na Avenida, em pontos de ônibus e, também, nas residências nos 

finais de semana.  

A feira era próxima à rua onde eu morava, o que possibilitou acompanhar a 

rotina diária de alguns haitianos por observações. Costumava chegar ao local de 

trabalho dos haitianos às 7hs. Oferecia ajuda a eles nos momentos em que eu percebia 

que havia necessidade. Assim, durante a minha participação, as perguntas iam surgindo 

espontaneamente na medida em que ocorria a observação participante. Foi assim, tanto 

no bairro onde eu morava, como em outros bairros onde realizei pesquisas. Nos dias em 

que não podia conversar −devido alguns compromissos dos meus interlocutores− 

aproveitava para acompanhar as publicações nas redes sociais e fazer revisão 

bibliográfica. 

Durante toda a minha trajetória de pesquisa, vivi momentos difíceis, 

principalmente para explicar-lhes de que eu não tinha condições ou que não era o meu 

papel ajudá-los financeiramente. Contudo, o dito e o não dito, as respostas curtas e os 

desvios de olhares, as performances, os julgamentos e diversos outros elementos que 

considerei negativos na primeira impressão, foram informações importantes para a 

coleta de dados etnográficos. 

Dito isto, apresentar todos os métodos, trajetória e encontros, ou melhor, todos 

os aspectos de envolvimento da experiência de campo, não são inúteis em uma pesquisa 

antropológica. Pelo contrário, a atenção que se dá às performances dos sujeitos 

observados, aos sentimentos e emoções nos diferentes estágios ou momentos de 

pesquisas, perspectiva a priori e a posteriori em relação ao objeto, a apresentação dos 

lugares, das pessoas, dificuldades, enfim, é tão importante porque permite compreender 

a dimensão que se teve da experiência de campo e não cair, segundo, Malinowski 

(1997) em limitações e obscuridade dos dados adquiridos. Segundo o autor é essencial 

descrever todo o procedimento dos métodos utilizados para coleta de material 

etnográfico, pois, 

 

Não ocorreria a ninguém fazer uma contribuição experimental no 

âmbito da ciência física ou química sem dar conta detalhada de todos 

os passos das experiências que efetuou, uma descrição exata dos 

instrumentos utilizados, da maneira como as observações foram 

conduzidas, do seu número, da quantidade de tempo que lhes foi 

dedicada e do grau de aproximação com a qual cada medida foi 

realizada [...]. Lamentavelmente, na Etnografia, na qual a 

apresentação desinteressada dessa informação se torna talvez ainda 

mais necessária isto nem sempre tem sido devidamente explicitado e 
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muitos autores limitam-se a apresentar os dados adquiridos, fazendo-

os emergir, perante nós, a partir da mais completa obscuridade, sem 

qualquer referência aos processos utilizados para sua aquisição. 

(MALINOWSKI, 1997 p. 18) 

 

Essa descrição completa e detalhada, no caso da minha pesquisa, permite 

compreender melhor os diferentes níveis de relações, as trocas constituídas e os meus 

envolvimentos em campo, que, de certa forma, foram de suma importância para 

obtenção de dados refletidos nos resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

2. A QUESTÃO DA MIGRAÇÃO E SUAS PROBLEMÁTICAS 

Nas últimas décadas, o fenômeno da imigração, é evidentemente considerado 

um importante tema de estudo nas diferentes áreas, o que pode ser observadas na vasta 

literatura bibliográfica existente acerca da referente temática.  

Por imigração, podemos entender como o processo de mobilização de grupos ou 

indivíduos de um determinado país ou lugar a fim de se instalar temporária ou 

permanentemente em outro. Como reflexão teórica, a pesquisa parte da perspectiva de 

Abdelmalek Sayad que compreende o processo de imigração como um “processo total”, 

isto é, “que deve ser visto em face das condições que levam da emigração até as formas 

de inserção do imigrante no país para onde vai" (BLAY, 2000).Dessa forma, como se 

trata de uma pesquisa antropológica, se torna imprescindível analisar toda a trajetória 

dos imigrantes haitianos a fim de identificar as diferentes abordagens a qual ela abrange, 

entre elas, a antropologia. 

Essa interdisciplinaridade pode ser compreendida ao pensar o “processo total”da 

imigração da mesma forma em que Mauss (1974) compreende o “fato social total”. 

Segundo este autor o fenômeno social pode ser compreendido a partir de vários campos 

da vida social, entre eles o político, econômico, simbólico, religioso, e que ao olhar a 

partir dessas perspectivas diferentes, é possível ter uma compreensão mais completa do 

fenômeno em si. Da mesma maneira, o fenômeno da imigração desperta perspectivas de 

vários outros campos de pesquisas, o que faz ter uma compreensão mais ampla do 

fenômeno migratório, assim como na análise do fato social total. 

Sayad (1998) também demonstra a importância de não deixar de lado o 

pensamento de que a imigração pode ser compreendida no mesmo entendimento de 

Mauss (1974) quando analisa o fato social total. Segundo o autor:  

Trata-se sem dúvida de uma banalidade, mas de uma banalidade que é 

importante lembrar, dizer que a imigração é um "fato social 

completo", única característica, aliás, em que há concordância na 

comunidade científica. E, a este título, todo itinerário do imigrante é, 

pode-se dizer, um itinerário epistemológico, um itinerário que se dá, 

de certa forma, no cruzamento das ciências sociais, como um ponto de 

encontro de inúmeras disciplinas, história, geografia, demografia, 

economia, direito, sociologia, psicologia e psicologia social e até 

mesmo das ciências cognitivas, antropologia em suas diversas formas 

(social, cultural, política, econômica, jurídica etc.), linguística e 

sociolinguísticas, ciência política etc. [...] (SAYAD, 1998, p. 15) 
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Ainda segundo o autor, considerando que a imigração é, em primeiro lugar, "um 

deslocamento de pessoas no espaço, e antes de mais nada no espaço físico" (SAYAD, 

1998, p. 15), o fenômeno da imigração se relaciona prioritariamente com a ciência que 

estuda a população e o espaço, ou seja, a ciência demográfica e geográfica. Contudo, de 

acordo com o autor, tal espaço de deslocamento não é apenas um espaço físico, é 

também um espaço qualificação em sentido social, econômico, político e cultural. Logo, 

"cada uma dessas especificações e cada uma das variações dessas mesmas 

especificações podem ser objeto de uma ciência particular." (SAYAD, 1998, p. 15) 

Dessa maneira, seja nas ciências humanas, sociais, seja nas biológicas, exatas, 

entre outras, atualmente é evidente ver como essa questão tem recebido visibilidade e 

relevância devido ao aprofundamento da diversidade e da complexidade do fenômeno 

migratório.  

A obra de Sayad (1998) denominado “A Imigração ou os Paradoxos da 

Alteridade”, sobre a imigração argelina na França é uma das grandes obras 

bibliográficas referente a temática aqui tratada.Trata-se de um dos raros trabalhos que 

traz uma reflexão teórica sobre o processo de imigração. Para Sayad (1998) o imigrante, 

vem servir como força de trabalho e passa a constituir um “problema” para o país que o 

utiliza. Nessa mesma perspectiva, destaca-se também a obra de Baumam (2017) 

intitulada “Estranhos à nossa porta”, uma obra mais recente publicada em 2017 com 

bastantes críticas a respeito das atuais políticas migratórias internacionais. Baumam 

(2017) aproxima-se de Sayad em relação ao imigrante, alertando sobre a importância de 

se considerar que as partes do planeta vistas como desenvolvida se alegram com a 

chegada de imigrantes, visto que para grandes projetos econômicos o fluxo migratório 

não passa de mão de obra barata.  

Tais obras são apenas algumas das obras que tratam da temática da imigração 

que muito pode ser explorada para se pensar a imigração haitiana em Manaus.  

 

3.1 A imigração como um objeto de estudo 

Eva Alterman Blay (2000), afirma que no Brasil, no fim do século XIX, os 

estudos sobre imigração se tratavam de ensaios médicos e ensaios de cunho 

racial/racista que “preconizavam a incorporação de imigrantes europeus para o 
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branqueamento da população e suposta ‘melhoria de raça’ (Ibidem, p.1). Isso se dava 

muito devido ao contexto formado pela busca pela identidade nacional. De acordo com 

Renato Athias (2007), ao mesmo tempo em que o índio aparecia como um representante 

dessa identidade, “surgem as teorias determinantes enfatizando o clima e a raça que 

afirmam a superioridade branca, criando desta maneira, questões embaraçosas para a 

classe dominante...” (Ibidem, p. 44). Diante deste contexto, a imigração em massa só se 

constituiu como objeto sociológico e antropológico mais de cinquenta anos após este 

processo, com estudos sobre italianos e libaneses, seguindo, por séculos posteriores, 

com estudo sobre japoneses e raramente, com poloneses, americanos, gregos, franceses 

e outros grupos étnicos (BLAY, 2000). Segundo Sasaki& Assis (2000), o fenômeno da 

imigração sempre esteve presente nas áreas das ciências humanas e sociais, embora 

tenha sido tardiamente tratado como um problema pela ótica da sociologia. Segundo os 

autores, foi nos EUA, país receptor de milhões de imigrantes de diferentes 

nacionalidades, que, a partir de meado do século XX, a migração se tornou um 

problema sociológico.  

De acordo com os autores, até meados do século XX, o tema da imigração não 

era um tema relevante para os estudos sociológicos, tratada, portanto, apenas como um 

fenômeno devido ao processo do sistema capitalista. A título de exemplo, em “Da 

divisão do trabalho social” Durkheim afirma que as cidades se constituem graças aos 

imigrantes e que o “crescimento da cidade é resultado da imigração” (DURKHEIM, 

1977). Ao mesmo tempo, o autor vê a imigração como um dos fatores que quebra os 

laços de solidariedade que mantém o funcionamento e consequentemente resulta 

naquilo que o autor chama de “anomia social”. Em suma, nos estudos clássicos da 

sociologia, a imigração nunca foi o tema central. Analisando os autores como Marx, 

Durkheim, Weber e Malthus, Richmond (1988, apud SASAKI & ASSIS, 2000, p. 3) 

demonstra que “a imigração era analisada enquanto consequência do processo de 

desenvolvimento do capitalismo, assim como os processos de industrialização e 

urbanização”. 

É importante também dar atenção para o contexto teórico-antropológico 

existente neste período em relação aos grupos étnicos, bem como a noção de etnicidade 

a fim de corroborar para a compreensão da imigração como um objeto de estudo. De 

acordo com Poutignat & Streiff-Fernart (1988), entre os anos 1930 a 1950, a questão da 

etnicidade, bem como de grupo étnicos, não era categoricamente conceituada. O 
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fenômeno da etnicidade, que muito se originou pelo processo de migração sempre 

existiu. Contudo, os grupos étnicos constituíam um problema para aquelas sociedades 

nacionalista. A ideia era que, por se tratar de grupos minoritários, os imigrantes ou 

grupos étnicos tendiam a ser assimilados. Para isso, o estrangeiro que chegava na 

cidade, teria que passar por quatro estágios, sendo eles, a competição, o conflito, a 

adaptação e consequentemente a assimilação. Tal ideia também é reforçada por Renato 

Athias em uma análise com relação aos povos indígenas, em que afirma que a 

“etnologia brasileira desenvolvia a partir dos anos trinta pode ser considerada como 

fazendo parte de uma fase ‘integracionista’, onde os estudos enfatizavam que os índios 

deveriam de uma maneira ou de outra, integrar-se à sociedade nacional". (ATHIAS, 

2007, p. 69) 

De acordo com o autor, “A historicidade oficial sempre mostrou os povos 

indígenas como se eles tivessem desaparecido desde os primeiros contatos ocorridos na 

costa brasileira” (Ibidem, p.29). De outra maneira, a ideia do pensamento antigo era que 

o índio seria impossível de viver por si só e na medida em que entrava em contato com 

a sociedade nacional, os traços culturais seriam perdidos, e consequentemente 

assimilados. 

No contexto da antropologia brasileira, numa perspectiva culturalista,o processo 

de assimilação formado pelo contato interétnico refletia na identificação dos grupos 

étnicos. As teorias dos meios intelectuais brasileiros que possibilitou o debate referente 

a questão da identidade étnica, bem como a teoria da aculturação, e posteriormente a 

teoria da transfiguração étnica elaborada por Darcy Ribeiro que trazia a ideia de 

integração, surgiam como modo de explicação do contato interétnico para substituir a 

ideia assimilacionista. No entanto, tanto a ideia de integração como a de aculturação 

possuía sentidos iguais, onde ambas podiam ser consideradas termos integrados ao 

etnocentrismo. (ATHIAS, 2007). Portanto, a ideia de grupos étnicos com tendência 

assimilacionista persistia, mesmo com a existência de termos diferentes de substituição 

surgidos entre os debates teóricos brasileiros. 

De acordo com Athias (2007), se até o final dos anos 60se usava o termo como 

assimilação e aculturação para explicar o contato interétnico, a partir do dito ano o 

cenário muda pelo estudo de “fricção interétnica” elaborado por Roberto Cardoso de 

Oliveira como oposição a teoria da aculturação, estudando, portanto, o contato 

sociológico. Segundo Renato Athias, "os estudos sobre fricção interétnica têm por base 
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o exame de relações sociais entre os grupos tribais e os segmentos regionais da 

sociedade brasileira aos quais estão ligadas; passa-se assim de uma orientação 

'culturalista' a uma orientação teórica de caráter sociológico". (Ibidem, 2007, p. 108) 

Dessa maneira num contexto de relação processual, a "ênfase não se dá no 

patrimônio cultural, mas nas "relações que existem entre as populações ou sociedades a 

qual se relacionam" (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1978, p. 85, apud ATHIAS, 2007, p. 

109)".Essa relação atuante pode ser correlatada a um tipo de conflito e de reivindicações 

qualificadas como étnicas que surgiam nas sociedades indústrias e nas sociedades do 

Terceiro Mundo no final da década de 1960 apontada por Poutignat & Streiff-Fernart 

(1988) como corroboração para a elaboração do conceito de etnicidade, até então quase 

ignorada nas ciências sociais. Dessa maneira, o pensamento de que tais grupos 

passariam por um processo de assimilação por conta da incapacidade de viver por si, ia 

se desconstruindo na medida em que ocorriam reivindicações de grupos étnicos 

reafirmando sua identidade enquanto tal.  

Segundo Poutignat & Streiff-Fernart (1988), o conceito de etnicidade se impõe 

no decorrer desse período, “sendo muito utilizado nos estudos sobre imigração, racismo, 

nacionalismo ou violência urbana” (Ibidem, p. 21). No campo da imigração, o caso dos 

imigrantes haitianos no contexto de Manaus se enquadra perfeitamente em tal conceito, 

aqui entendido como o conjunto de elementos ou critérios usados por um grupo étnico 

para se apresentar ao outro como forma de autoidentificação. 

Com base na experiência de campo, tais elementos são identificados em diversos 

momentos de atuação dos imigrantes, tal como foi abordado no capítulo anterior, em 

que os próprios haitianos criam identidades categóricas, no caso a de imigrante, 

dependendo do contexto em que está inserido. Esse “campo discursivo”, assim chamado 

por Pierre Bourdieu, também se relaciona com a ideia de relações de fronteiras de 

Frederik Barth (1988) para definir um grupo étnico. As diferentes atuações dos 

haitianos eram perceptíveis em campo, principalmente quando percebia oportunidades 

de serem favorecidos financeiramente, outras vezes, por uma questão de experiência 

derivada do processo migratório. Em suma, as diferentes formas de agencia dos 

haitianos em campo se davam devido à grande dimensão tomada pelo processo 

migratório, ou melhor, pelos diferentes campos sociais relacionados à imigração, 

‘fazendo com o que houvesse reprodução de vozes dependendo do campo em inserção’ 
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(BARTH, 1998, OLIVEIRA FILHO, 1988, BORDIEU, apud THIRY-CHERQUES, 

2006). 

Embora sejam perceptíveis esses elementos relativamente manifestados, 

percebe-se também um aspecto de identidade étnica coletiva mais aproximada do 

conceito colocado por Max Weber e que foi percebido em campo em relação aos 

imigrantes haitianos. Trata-se do “sentimento de pertencimento a um determinado grupo 

social, apoiando-se numa crença de origem comum e na construção de um repertório de 

elementos diacríticos." (WEBER, 1922, apud ATHIAS, 2007). No caso dos haitianos 

percebia-se que a identidade étnica coletiva se dava tanto pelo pertencimento étnico 

muito evidente entre eles, como pelos traços diacríticos percebidos pela ótica da 

sociedade manauara. De forma mais clara, o pertencimento étnico, isto é, o 

pertencimento à categoria de imigrante ou a categoria de nacionalidade haitiana, se dava 

ao reconhecimento de que todo imigrante haitiano possui uma origem comum, a do 

Haiti. Isso resulta em uma espécie de solidariedade social existente entre eles, visto pela 

ajuda mútua e pelos laços sociais criados por eles em diferentes contextos. Por outro 

lado, os traços diacríticos, em partes
3
, é um elemento bastante identificador, tal como a 

cor da pele, vistos pelo manauara como forma de identificar um haitiano, em 

comparação com outros grupos de imigrantes como os venezuelanos. 

Em síntese, todas essas formas de reafirmação étnica somente confirma a 

desconstrução da ideia assimilacionista existentes em séculos passados. Os imigrantes 

haitianos, portanto, como uma categoria étnica, são assim considerados devido a essas 

reivindicações em forma de atuação, tornando assim, a imigração um tema importante 

de estudo. 

 

3.2 Brasil, Haiti e suas inter-relações com a imigração 

 

No Brasil, a visibilidade em relação ao tema da imigração, é bastante evidente, 

visto que se trata de um país, cuja população é constituída por levas imigratórias. A 

imigração haitiana é só mais um dos fenômenos migratórios que gerou muita 

                                                           
3
 Em Manaus, a cor negra ainda é o grande elemento para identificar os haitianos por parte dos moradores 

brasileiros, mesmo que tal cor não seja exclusivamente deste grupo. Além disso, é interessante atentar 

para os tons de pele de alguns haitianos. Pois nem todos possuem o tom na mesma intensidade. Alguns 

possui um tom mais claro ou mais aproximado à cor de alguns brasileiros. Apesar disso, ainda é pouco 

observado pelos moradores de Manaus que temem em afirmar que todo negro em Manaus é um haitiano. 

Como se a tom da pele fosse único elemento de identificação étnica dos haitianos. 
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repercussão e, consequentemente, o interesse em diferentes áreas de conhecimento. É 

importante ressaltar que a relação do Brasil com a imigração não é recente. A pouco 

mais de cem anos o Brasil vem recebendo milhares de imigrantes de diferentes países. 

Se formos analisar a imigração como um fenômeno de mobilização humana 

transnacional, podem-se citar as migrações históricas que o Brasil vem recebendo desde 

o período colonial. Dados do Departamento de Mobilidade Urbana do Rio Grande do 

Sul da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) coletadas na Pastoral dos 

Migrantes por Pedro (2015) demonstra cronologicamente a imigração no Brasil de 1500 

a 2010. De acordo com o quadro cronológico, entre 2000 a 2010 foram registrados, 

além de europeus, que a maior parte dos imigrantes veio dos Estados Unidos, Japão, 

Paraguai e Bolívia. De acordo com a CNBB, citado por Pedro (2015, p. 2), em tempos 

mais recentes, "cada vez mais caribenhos, africanos e asiáticos deixam suas pátrias para 

viver na nossa. Chegam ao Brasil atualmente senegalês, ganês, somali e pessoas de mais 

sete países da África; haitianos e dominicanos, do Caribe; e indianos, bengalis, 

paquistaneses, da Ásia”. 

A imigração, dessa forma, passa a fazer parte da história social do país e, como 

um fato social, passou a ser tema de interesse no campo de várias áreas de 

conhecimentos, como já citado por Sayad (1998).  

A quantidade de grupos de pesquisas espalhadas pelos Estados regionais 

brasileiros pode confirmar isso. No Amazonas, por exemplo, temos os grupos de 

pesquisa como o Grupo de Estados Migratórios na Amazônia (GEMA) tendo como 

pesquisadores Sidney Antônio da Silva e Francilene dos Santos Rodrigues, ambos 

docentes da Universidade Federal do Amazonas (UFAM); o grupo Migração e 

Africanidades Caribenhas e Latino-Americano, coordenado pela professora Kátia 

Cilene do Couto também da Universidade Federal do Amazonas e as diversas 

instituições de apoio aos imigrantes que dão visibilidade para esta categoria.  

A institucionalização dos movimentos migratórios, também pode ser 

considerada um grande fator de visibilidade ao tema. Como é o caso da atuação do 

Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI), as Associações regionais e nacionais, 

as ONGs, e outras que atuam direta ou indiretamente em prol dos imigrantes.  

A importância do tema também é refletida numa série de trabalhos bibliográficos 

existentes acerca desta temática. Aqui destaca-se o trabalho de Joseph Handerson 
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(2015), intitulado “Diáspora. As dinâmicas da mobilidade haitiana no Brasil, no 

Suriname e na Guiana Francesa”, que foi de muita importância para um conhecimento 

mais aprofundado sobre a imigração haitiana, visto que se trata de uma brilhante 

etnografia feita no Brasil, Suriname e na Guiana Francesa. Este e diversos outros 

trabalhos completam a amplitude de bibliografias feitas com o foco na temática da 

imigração brasileira desenvolvida por meio de ensaios, monografias, teses, artigos, 

livros, enfim, uma série de obras que correspondem ao grande interesse referente ao 

fenômeno migratório brasileiro, confirmando assim, a perspectiva de que a imigração é 

um fato social total proposto pelos atores citados anteriormente. 

A imigração haitiana, por sua vez, teve como palco migratório o país brasileiro 

notadamente durante o fluxo intenso iniciado em 2010. Durante esse período, o que 

mais se ouvia falar no país era de “haitianos”. A mídia como a imprensa foi a massa que 

fez notoriedade desse fenômeno. A vinda de haitianos ao Brasil repercutia não só na 

mídia, mas também na esfera da ciência.  

Ao investigar bibliograficamente a questão da imigração no Brasil, o que mais se 

nota são trabalhos com diferentes focos acerca da imigração haitiana, devido ao grande 

fluxo ocorrido em 2010.  

Por um lado, a novidade de se deparar com esta onda de haitiano num pais como 

o Brasil, gerou uma serie de inquietações, dúvidas, recusas, reações negativas e 

positivas por parte dos brasileiros. Por outro lado, só mais uma trajetória de vida de um 

grupo que tem a imigração como formação de sua nacionalidade. Pois a imigração 

haitiana não é novidade na história do Haiti, e a vinda para o Brasil foi apenas mais um 

fluxo da história desse país. Segundo Handerson (2015) a imigração iniciada a partir de 

2010 para o Brasil foi o quarto registro de fluxo de mobilidade haitiana.  

Em sua tese de doutorado, Handerson (2015), demonstra que a mobilidade 

esteve presente desde a fundação do Haiti como colônia. Segundo o autor:  

 A mobilidade – mesmo tendo sido forçada – esteve presente com 

vinda dos milhares de escravizado africanos através do comercio 

transatlântico – entre 1793 e 1803 – coincidente com a libertação dos 

escravizados, teria constituído uma nova cultura de marronnage, de 

mobilidade e de migração. (HANDERSON, 2015 p. 67) 

 

Ainda de acordo com o autor, antes do fluxo haitiano para o Brasil, houve mais 

três, sendo o primeiro ocorrido no período no qual as forças armadas americanas 
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ocuparam o Haiti e a República Dominicana entre os anos de 1912 a 1943. O segundo 

data-se na década de 1950 quando os Estados Unidos haviam se tornado mais familiar 

na vida haitiana, onde a elite haitiana mandava seus filhos estudarem nos Estados 

Unidos, sendo este país visto por alguns agricultores, que residiam em Cuba e 

República Dominicana, como uma nova possibilidade para emigrar. Já o terceiro fluxo 

de mobilidade haitiana “iniciou-se na primeira metade da década de 1990, no contexto 

do golpe de Estado e da deportação do ex-presidente Jean- Bertrand Aristide...” 

(HANDERSON, 2015 p. 73) 

Em 2010, ocorreu o quarto fluxo migratório tendo como um dos países atuantes 

o Brasil −, pois houve migrações internas e também para outros países− foi marcado por 

diversos fatores tomados como causa “o terremoto que devastou a capital de Porto 

Príncipe fazendo com que ocorresse uma onda de haitiano buscando refúgios no 

território brasileiro” (ALESSI BATISTA, 2013). Fatores citados por Handerson (2015, 

p. 73), como insegurança “pública, política, socioeconômica, alimentícia, educacional, 

incluindo a área de saúde e do saneamento básicos”, surgiram em decorrência do quadro 

empobrecido e precário do Haiti, e fizeram com que a mobilidade haitiana ganhasse 

especial significância, volume e crescimento no espaço migratório internacional. 

O Brasil como palco da quarta mobilização, como já mencionado anteriormente, 

foi apenas mais um país visto como destino da diáspora haitiana. Termo este que 

possuem uma ressignificação na perspectiva dos haitianos segundo Handerson (2015). 

Em sua tese, o autor demonstra por meio de uma figura ilustrativa a diáspora haitiana 

espalhada pelo mundo. É possível observar na figura que o fenômeno da diáspora 

haitiana ocorre desde 1919 para diferentes países, como Estados Unidos, África, 

México, França, Cuba, entre outros.  

A escolha do Brasil como país atuante da migração haitiana não se deu de forma 

aleatória ou como falta de opção. Em alguns casos, o Brasil foi escolhido 

estrategicamente para servir como ponte para chegar aos “países dos sonhos” como 

Estados Unidos, Canadá, França, entre outros. Em outros casos − onde o Brasil foi tido 

como país de destino definitivo − houve uma criação da imagem do país por diversos 

fatores influentes. A imagem do Brasil como um país acolhedor, como um país 

economicamente fortalecido e com vagas no mercado de trabalho, além da grande 

familiaridade do Brasil com o universo haitiano desde a escolha do país como líder da 

Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti (MINUSTAH), onde desde o 
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início da missão, o Haiti recebeu cerca de 15.000 militares brasileiros (ALESSI 

BATISTA, 2013), e suas atividades e relações se intensificaram ainda mais após o 

terremoto resultando na difusão e trocas culturais, principalmente em relação ao idioma.  

Esse intenso convívio, visto através dos relatos jornalistas, de acordo com Alessi 

Batista (2013) despertou o interesse e simpatia do povo haitiano, que tem visto no Brasil 

não somente um sinônimo de ajuda, mas sim de oportunidade. 

O que se pode perceber, a partir disso, é que as razoes que levaram grande parte 

dos haitianos a migrarem para o Brasil e outros países da América Latina, nem sempre 

se fundou em razão do terremoto de 2010, pois, como já ressaltado por Handerson 

(2015, p. 67) em seu trabalho, os haitianos desde sempre têm visto a mobilidade como 

uma espécie de "obrigação, como "algo predestinado" e um "sonho a ser realizado"".Em 

outras palavras, os haitianos, nem sempre se vêem como um imigrante que foi obrigado 

a sair do seu país de origem “para não morrer de fome”, mas como um cidadão que 

sonha em “conhecer outros lugares”, trabalhar, crescer, voltar para o seu país e ser 

denominado e autodenominado diáspora. 

Segundo Handerson (2015), ser uma diáspora na perspectiva dos haitianos, é, 

muitas vezes, uma questão de honra. Isso fica claro no trabalho de Handerson (2015) 

quando o autor afirma que os haitianos não se sentem bem ao serem tratados como 

imigrantes ou refugiados a menos que seja por uma questão estratégica, e que também 

pode ser constatado no meu trabalho de campo. Dessa forma, ser diáspora para os 

haitianos é o indivíduo que sai de seu país de origem por tempo indeterminado, mas que 

sempre volta para o país de origem mostrando que conseguiu viajar para o exterior e 

“vencer na vida”. Em muitos casos, tal "obrigação" no sentido colocado por Handerson 

(2015) em relação ao imigrante haitiano, migrar para um país metropolitano é uma 

questão de mostrar para os que ficam o seu capital humano, e ser visto com outros 

olhos. A exemplo disso está também a imigração argelina para a França estudada por 

Sayad (1998), que segundo o autor, tais imigrantes vêem na França a única 

oportunidade de mudar de vida. A exemplo disso, está o caso de um informante argelino 

que só deixou de ser visto como "o filho da viúva"quando provou ser um homem. Essa 

prova se concretiza quando o interlocutor, que não tem pai e é dependente da mãe, 

consegue um emprego e dinheiro suficiente para migrar para frança, sendo que 

enquanto esse sonho não se concretizasse o argelino era visto pelo seu grupo, apenas 

como o "filho da viúva".  
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Dessa maneira, num sistema capitalista quando um imigrante haitiano resolve 

sair do seu país para se tornar diáspora, o primeiro passo a dar é entrar no mercado de 

trabalho. Essa lógica do trabalho se dá, portanto, por dois sentidos. Primeiro, os 

imigrantes necessitam de um trabalho para subsistência. Segundo, para se tornar 

diáspora, é necessário que se tenha uma base econômica e, em muitos casos, só é 

possível através do trabalho. Nos diferentes Estados e cidade brasileiras quando se ver 

um Haitiano e começa-se um diálogo sobre a vida migratória, o primeiro problema 

relatado é sempre a questão do trabalho. Isso pode ser observado dos diversos trabalhos 

acadêmicos existentes acerca da imigração haitiana no Brasil com um enfoque na 

inserção no mercado laboral, principalmente do trabalho informal, setor onde grande 

parte dos imigrantes estão atuando. Cita-se aqui o trabalho de Calvacanti (2014), de 

Mamed (2016), de Magalhães & Baeninger (2016), entre outros publicados em forma 

de ensaios, artigos, monografias, dissertação e teses.  

Vasconcellos (1994) analisa o estudo da literatura brasileira em relação ao setor 

informal a partir de duas abordagens. A primeira se refere a abordagem 

macroeconômica que considera a informalidade relacionada com a dinâmica do setor 

capitalista da economia.  A segunda se refere à abordagem microssocial, que privilegia 

as preferências dos indivíduos ocupados no "setor informal", na determinação de suas 

opções de trabalho. 

Segundo a autora, 

Essas abordagens são muito diferentes e até opostas em alguns 

sentidos, embora haja entre elas pontos de convergências que também 

consideremos. Porém, o ponto central é que ambas, apesar dos 

avanços que significaram, deixaram em aberto vários aspectos, tais 

como: quais as possíveis mediações entre as escolhas dos 

trabalhadores, as condicionantes econômicas do mercado e os padrões 

valorativos que norteiam as escolhas pessoais e constroem as suas 

trajetórias ocupacionais. (VASCONCELLOS, 1994, pp.7-9) 

 

 O trabalho, dessa forma, formal ou informal, quando relacionado ao imigrante e 

sendo uma de suas dimensões, recebe uma significância sob perspectiva diferente, no 

caso dos imigrantes haitianos. É exatamente nesses parâmetros que se trata a presente 

monografia, se referindo a imigração dos haitianos em Manaus com um enfoque 

especial na relação destes com o mercado de trabalho informal na capital amazonense. 

 



44 
 

CAPÍTULO 3 

3. ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DAPRESENÇA HAITIANA 

EM MANAUS-AM 

 

Este trabalho foi desenvolvido durante oito meses com convivência intensiva 

durante os últimos três meses. Iniciou-se, oficialmente, no segundo semestre de 2018 

durante o meu estágio supervisionado que durou cinco meses e continuou por mais três 

meses entre dezembro à início de março de 2019
4
. Contou com a colaboração de 11 

haitianos e dois brasileiros, incluindo homens e mulheres moradores da cidade de 

Manaus que em diversos e variados momentos colaboraram com a pesquisa através de 

entrevistas e conversas indiretas. Entre esses interlocutores, os principais foram dona 

Maria, seu irmão Mateus, Dort Smith, Aline, Jackson Derion, Dini, Cláudio e Jackson 

Gustama, com os quais obtive mais informações.  

Antes de iniciar este tópico sobre a etnografia dos imigrantes haitianos, é 

importante situar brevemente quem são os haitianos para que assim possamos discorrer 

sobre tal grupo como imigrantes em Manaus. 

Dito isto, os haitianos são habitantes e cidadãos nativos do Haiti, país localizado 

na América Central que possui o IDH mais baixo das Américas (SOARES, 2016). 

Embora seja conhecido como um país caribenho pobre e devastado, principalmente após 

o grande sismo ocorrido em 2010 no país
5
,o Haiti tem sua história marcada por 

contraste e por lutas grandiosas que resultou em uma conquista histórica das Américas. 

Afinal, de acordo com Continguiba; Continguiba (2014), com o despontar do século 

XIX, em seus primeiros anos, uma ilha do caribe realizara um dos grandes feitos da 

história, se tornando a primeira república negra da humanidade a conquistar sua 

liberdade civil através de uma revolução de escravos.  

Nesse contexto de independência, sendo o país agora chamado de República do 

Haiti, “os principais símbolos da identidade haitiana começaram a ser construídos, 

                                                           
4
Meu primeiro contato com os haitianos foi em 2016 quando passei a morar no bairro de Coroado sem 

intenção de tomá-los como objeto de pesquisa. Em 2017, já com a intenção, voltei ao bairro para me 

aproximar informalmente a eles. Somente em 2018, durante o meu estágio, comecei oficialmente a 

pesquisa, isto é, voltei ao bairro apresentando os documentos oficiais da pesquisa e iniciando as 

entrevistas.  
5
O terremoto de 12 de janeiro de 2010 atingiu 7,3 na escala Richter. Estima-se que seu saldo catastrófico 

tenha sido de 200 mil feridos, 4 mil amputados e 1 milhão de desabrigados, em uma população de 10 

milhões de habitantes. "(SILVA; JUBILUT, 2015 apud SOARES, 2016, p. 4) 
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como a exclusão da faixa branca da bandeira e a junção do azul e o vermelho, 

representando, respectivamente, a união do negro e o mulato. ” (CONTINGUIBA; 

CONTINGUIBA, 2014) 

Vale ressaltar também sobre a origem do nome do país: Ayiti, que foi uma 

escolha em memória aos povos indígenas que viveram na ilha e o seu significado é, 

segundo o linguista haitiano, Michel DeGraff (2010, apud CONTINGUIBA; 

CONTINGUIBA, 2014 p. 67), “terra de montanhas”. Destacam-se também dois 

elementos congregados que se tornaram os mais importantes símbolos da identidade 

haitiana. Trata-se do vodu, que "mesmo diante de tantas perseguições e tentativas de 

extermínio religioso permaneceu como marca de resistência", (HURBON, 1987 apud 

CONTINGUIBA & CONTINGUIBA, 2014 p. 67), e a língua adaptada Kreyól ou 

creole, que manteve uma ligação próxima com o vodu. Apesar disso, segundo os 

autores, a língua do povo colonizador (França) deixou sua marca.  

Toda essa personalidade construída historicamente pode ser refletida na forma 

de ser e de pensar dos haitianos e que pode ser percebido quando se tem oportunidade 

de conversar com um compatriota haitiano. Concordo com os autores Continguiba & 

Continguiba, (2014, p. 67) quando afirmam, 

Quem já teve a oportunidade de conversar com haitianos deve ter 

percebido, se teve tato, que, geralmente, são pessoas que têm um 

conhecimento relativamente consistente acerca da história do país, de 

política e, de certo modo, de línguas, além de demonstrar um profundo 

apreço e respeito pela vida escolar e pelas pessoas que estudam.  

 

Essa afirmação, principalmente este último ponto relacionado à admiração que 

os haitianos têm pela educação, pode ser confirmado quando se observa em Manaus 

diversos haitianos a procura de escolas, faculdades e muitos que já se encontram 

estudando em graduação, pós-graduação e mestrado. Até mesmo na fala de alguns dos 

haitianos durante as conversas que realizei, era possível evidenciar seu grande respeito e 

admiração pela educação. Dorth Smith deixa isso claro quando fala,  

Na verdade, aqui no Brasil, vocês têm muitas oportunidades que nós 

não temos no Haiti. Se a gente tivesse essa oportunidade a gente 

estaria longe já. Porque é um povo que gosta de estudar, é um povo 

que tem formação, porque a maioria dos haitianos que vendem picolé, 

água, eles têm formação, uns são professores, outras de formação de 

letras, ciências sociais, tem várias formações. (DORTH SMITH, 

MANAUS, 2019) 
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Além disso, durante os encontros, alguns de meus interlocutores insistiam em 

me denominar como “menina estudiosa” e isso também contribuíram na pesquisa, na 

fala de um haitiano quando ele afirma: eu gosto de falar com você porque você não 

discrimina haitianos, você entende, porque você estuda, percebe-se que eles se sentem 

menos receosos de sofrer preconceitos conversando com uma pessoa que estuda.  

Dito isto, antes de falar sobre a presença haitiana em Manaus, é importante 

ressaltar que antes de se tornar um imigrante, o haitiano é primeiramente um emigrante, 

ou melhor, um cidadão nacional que, assim como todos os cidadãos brasileiros, 

possuem sonhos, perspectivas, dignidade, e diversos outros elementos do capital 

humano, que deveriam ser levados em consideração no momento em que se torna um 

imigrante. Para Abdelmalek Sayad “o imigrante só existe na sociedade que assim o 

denomina a partir do momento em que atravessa suas fronteiras e pisa seu território; o 

imigrante nasce nesse dia para a sociedade que assim o designa” (SAYAD, 1998, p. 16). 

Essa perspectiva pode ser verificada quando se trata dos haitianos em Manaus, 

observando suas falas, seu cotidiano, as visões de dentro para fora e de fora para dentro.  

É nessa esteira que este trabalho é construído, com um convite à imigração pelo 

olhar de Sayad (1998) “percebendo tanto pela sociedade que o recebe como por aquela 

da qual advém." Desse modo, torna-se imprescindível conhecer quem são os imigrantes 

haitianos, bem como seus sonhos, suas perspectivas, trajetórias e diversas outras 

dimensões abrangentes da imigração. 

 

3.1 Trajetórias, sonhos e perspectivas 

 

Os imigrantes haitianos começaram a ser notados no Brasil a partir de 2010, 

após o grande terremoto que devastou a capital de Porto Príncipe. Nesse período os 

olhos estavam voltados para o país haitiano que recebeu diverso apoio internacional. O 

Brasil foi um dos países que já havia atuado com o país desde a Missão das Nações 

Unidas para estabilização do Haiti (MINUSTAH), onde desde 2004 o Haiti recebeu 

cerca de 15.000 militares brasileiros. Após o sismo de janeiro de 2010, não demorou 

muito para se notar a presença haitiana no país. 
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Entre as principais portas de entradas estão as fronteiras amazônicas de Brasiléia 

no Acre e Tabatinga no Amazonas. De acordo com Handerson (2015), o primeiro grupo 

a chegar a Tabatinga data-se de fevereiro de 2010, quando doze haitianos compostos por 

quatro mulheres e oito homens chegaram à fronteira brasileira pedindo ajuda. Em 

exceção deste primeiro grupo, a partir de maio de 2010 quando já se encontrava 150 

haitianos morando em tabatinga, os documentos já não eram emitidos na condição de 

refugiados visto que, para a ACNUR e CONARE - órgãos de apoio a refugiados - pela 

quantidade de haitianos existente na fronteira, tal grupo já não eram mais considerados 

refugiados e então não entravam na ajuda humanitária
6
.  

Nesse sentido, a fim de criar um dispositivo legal para colher os haitianos vindos 

ao Brasil, que não seja na condição de refugiados, “o governo Brasileiro por meio do 

Conselho Nacional de Imigração – CNIg, promulgou, em 12 de janeiro, a Resolução 

Normativa № 97/2012, cirando um visto humanitário. ” (HANDERSON, 2015, p. 

34).A partir desta resolução, os novos haitianos passaram a ser tratados burocrática e 

juridicamente nos termos do dito documento, ou seja, passaram a ser visto como 

imigrantes, não mais como refugiados, onde “a categoria haitianos’ já tinha sido inscrita 

em vários registros e geralmente vinha acompanhada de termos como ‘questão’, ‘fluxo’, 

‘rota’ (VIEIRA, 2014, p. 8 apud HANDERSON, 2014, p. 34) 

É nesse contexto que se encontram os haitianos aqui tratados. Em 2010, seja na 

condição de refugiado, seja na condição de migrantes, de acordo com Handerson 

(2015), os primeiros haitianos que chegavam à Tabatinga não estavam ligados 

definitivamente ao Brasil. Não obstante, muitos viam no país um lugar para o recomeço, 

ou seja, o país de destino final. Isso pode ser verificado atualmente, por meio das 

experiências de diversos haitianos com quem conversei. A família de Mateus remete aos 

dois casos mencionados.  

Conheci Mateus no primeiro semestre de 2018 durante o meu estágio. No fim do 

mesmo ano, quando retornei ao bairro de Coroado, Mateus sugeriu para que eu 

conversasse com sua irmã chamada Maria, a fim de contribuir com a minha pesquisa. 

Mateus desde que decidiu sair do Haiti tinha a intenção de ir para o Canadá. Devido ao 

                                                           
6
De acordo com o conteúdo de Genebra de 1951, nessa época para receber um visto de residência no 

Brasil, o candidato deveria cumprir certos requisitos: a) ser conjugue de um cidadão brasileiro ou 

residente permanente no Brasil; ou b) ser membro imediato da família de um cidadão brasileiro ou 

residente permanente no Brasil. Os haitianos vindos nessa época não se enquadravam nesses requisitos. 

HANDERSON (2015, p. 33) 
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estado crítico no qual se encontrava o país após o sismo de 2010, Mateus em consenso 

com sua irmã e seu sobrinho, resolveu embarcar para o Brasil com dois propósitos. 

Primeiro, conseguir se estabilizar financeiramente no Brasil através do emprego como 

professor (profissão que exercia no Haiti) e sinalizar para o embarque de sua irmã e seu 

sobrinho. Segundo, após a estabilidade e com sua irmã já no Brasil, Mateus finalmente 

partiria para o Canadá. Foi com esta intenção que chegou à fronteira amazônica em 

fevereiro de 2012. Repleto de perspectiva positiva em relação ao Brasil, pretendia 

primeiramente conseguir um emprego, nas palavras dele, ganhar muito dinheiro e 

depois realizar seu grande sonho que era chegar no Canadá. Para ele o Brasil seria 

apenas um lugar de passagem ou estratégico para conseguir dinheiro suficiente para 

continuar o seu percurso. Segundo Handerson (2015), o sonho de alcançar a América 

Central tinha um significado específico. Nas falas do autor: 

Chegar aos países desenvolvidos socioeconômicos como França, 

Estados unidos e Canadá nos quais se ganha em euro, dólar americano 

ou canadense denominado dinheiro diáspora, é o sonho de todos 

aqueles que se ver como diáspora. Pois ao voltar para o Haiti, eles 

mesmos se autodesignam e são denominados pelos que ficaram no 

país de diáspora. Dentre eles alguns exibem o sucesso da viagem 

através da construção de casas também chamadas de casas diáspora. 

(HANDERSON, 2015, p. 36) 

 

Com o sonho de chegar ao Canadá, o Brasil para Mateus era apenas uma espécie 

de corredor ou ponte estratégica. Essa expectativa era alimentada ainda mais pelas 

informações repassadas por alguns amigos que já estavam no Brasil, afirmando que ao 

chegar a Tabatinga e depois a Manaus, o padre acolheria, emitiria os documentos 

necessários, daria emprego e depois poderia ir para a Guiana Francesa.  

Dessa maneira, quando Mateus chegou à fronteira de Tabatinga, o seu próximo 

passo foi chegar à “casa do padre”. Segundo ele, a igreja católica de Tabatinga fazia 

parte de seu percurso. Isso pode ser confirmado também na pesquisa de Handerson 

(2015) na qual o autor demonstra que os haitianos já chegavam com uma espécie de 

mapa. Não um mapa geográfico, esse mapa era uma espécie de roteiro de viagem, 

desenhando à mão pelos próprios haitianos. O roteiro era construído pelas informações 

repassadas tanto de brasileiros para haitianos como de haitianos para os próprios 

haitianos. A narrativa de Mateus demonstra tal roteiro de viagem: 

Saber sobre a ajuda da paróquia faz parte do processo migratório, 

chegar em tabatinga todo mundo sabe que você tem que ir na 



49 
 

paróquia. La em tabatinga pegamos o protocolo que a polícia entrega 

pra um órgão de migração no Brasil, só depois disso vamos pra 

Manaus. Chegando em Manaus o taxi já sabe que vamos pra 

paróquia. Assim funciona. (MATEUS, MANAUS, 2019) 

 

Essa narrativa demonstra que a trajetória dos haitianos é marcada por uma rede 

de relações sociais construídas também com a sociedade local. No início do fluxo 

migratório, os brasileiros, bem como os moradores de Tabatinga, os taxistas de Manaus, 

ao se deparar com algum haitiano já sabiam para onde se dirigir ou da informação a ser 

passada. Contudo essa lógica de trajeto nem sempre permaneceu.  Alguns haitianos 

vindos, principalmente a partir do final de 2011 a 2012 já possuíam laços de amizades 

ou de família. Assim, ao chegar ao porto de Manaus, iam direto para a casa de 

familiares ou de amigos, não mais para a igreja 
7
. Como é o caso de Maria, irmã de 

Mateus, que não precisou se dirigir à igreja de São Geraldo, indo diretamente para a 

casa de seu irmão, no bairro de Coroado. Porém em Tabatinga permaneceu por três 

meses nas dependências da igreja
8
. 

Diferente de Mateus, Maria não possuía o sonho de ir para à América Central. 

Com informações de que o Brasil é um país “acolhedor”, Maria e seu filho embarcaram 

para o país na esperança de melhorar de vida. Maria tinha a expectativa de que no Brasil 

pudessem recomeçar e ter uma vida melhor do que tinham no Haiti. Essa esperança era 

alimentada principalmente pela experiência que tem Maria na área da estética e da 

profissão de seu irmão como professor de língua francesa. No entanto, segundo ela a 

vida no Brasil não é como muitos haitianos pensam antes de vir para cá. A ideia criada 

de que o Brasil fosse o país onde pudesse crescer na vida, ia se desfazendo na medida 

em que se deparava com a realidade local. A fala de Maria quando ela diz, se eu 

soubesse que Brasil era assim, eu não teria vindo, é exemplo de muitos haitianos que 

vivem hoje em Manaus que também viam o Brasil como os argelinos viam a França 

antes de migrar. Na narrativa de um argentino apresentado na obra de Sayad (1998), 

percebe-se como a imagem e o desejo de migrar para a França iam penetrando no 

imaginário dos argelinos que viam na França a única porta para mudar de condição 

                                                           
7
 É importante ressaltar que, em exceção a estes, muitos haitianos, mesmo possuindo laços de amizades, 

procuravam a igreja São Geraldo para obter abrigo. Essa procura se dava por um lado, pela facilidade, 

segundo eles, de conseguir trabalho o mais rápido possível. Pois os haitianos que lá residiam possuíam 

chance maiores de ser contratados por empresas de outros Estados. 
8
A relação que os imigrantes haitianos têm com as instituições, bem como a igreja católica, serão 

apresentadas nos próximos capítulos. 
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socioeconômica. Mas como afirma um emigrante argelino, “é realmente preciso chegar 

aqui na França para conhecer a verdade." (SAYAD, 1998, p. 34) 

A experiência dos Argelinos não é tão diferente aos dos haitianos em relação ao 

Brasil. Não que no Brasil “só exista trevas” como para muitos argelinos em relação à 

França, mas o Brasil, para muitos daqueles haitianos que vem com a intenção de 

permanecer definitivamente, não é como tinham pensado a priori. Essa decepção se dá 

muito pela falta de trabalho, questão essa bastante saliente na voz dos imigrantes 

haitianos aqui pesquisados.  

Uma vez que se conhece a verdadeira realidade do país, muitos haitianos 

decidem voltar para o Haiti. Porém essa ideia torna ainda mais impossível, pois sem 

emprego, não tem como pagar a viagem de retorno que custa, atualmente, em média a 5 

mil dólares dependendo do percurso. Isso faz com que muitos dos haitianos 

permaneçam a mercê do trabalho informal que segundo uma interlocutora a renda não 

compensa a rotina pesada que elas precisam passar, o dinheiro dá apenas para 

comprar alimento. Essa nova realidade com a qual tais haitianos se deparam faz com 

que eles reflitam sobre o gasto e não compensação do preço total gasto durante sua 

trajetória de migração. De acordo com Aline, uma haitiana moradora do bairro de 

Coroado, a expectativa  que a mesma tinha antes de migrar para o Brasil era de que todo 

o dinheiro gasto durante o seu trajeto
9
, fosse compensado em Manaus. Hoje Aline 

trabalha como vendedora ambulante de frutas e verduras na rua de sua casa, com duas 

filhas, dependendo da ajuda de seu esposo, que reside em São Paulo. Mesmo com a 

intenção de retornar para o país de origem, Aline afirma que não tem condições devido 

ao alto preço da passagem. Nas falas dela: 

Antes de eu chegar, pensei que fosse um país bom, que tinha trabalho 

para trabalhar, aí depois que cheguei vi que não era como eu 

pensava. Para fazer dinheiro e chegar lá no meu país, tenho que 

gastar muito. Agora se você quer 100 dólares, tem que ter 400 reais 

para fazer 100. É complicado. (ALINE, MANAUS, 2019) 

 

A narrativa de Aline expressa a realidade de muitos haitianos que pretendem 

voltar para o Haiti, mas que, por falta de renda suficiente acabam permanecendo no país 

                                                           
9
Os trajetos feitos pelos haitianos são diversos, dependendo da cidade haitiana de origem. Geralmente os 

que entram pela fronteira de Tabatinga fazem o seguinte percurso: Haiti-Equador-Iquitos- Santa Rosa-

Tabatinga-Manaus. No caso de Aline, a haitiana saiu de sua cidade chamada Gonnaives, foi para o 

Panamá, depois Equador, Santa Rosa, Tabatinga e finalmente Manaus. 
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tendo que se conformar com a condição que se tem. Por outro lado, existem alguns 

haitianos que vivem outra realidade e que, ao contrário dos casos citados, não 

pretendem voltar para o Haiti, com a intenção de voltar a residir permanentemente no 

Brasil. 

Roberson é um haitiano de 34 anos. Chegou a Manaus em 2012 e hoje trabalha 

como frentista e produtor de vídeo no Youtube. Quando chegou a Manaus começou a 

trabalhar no mercadinho como açougueiro e depois como padeiro e nas falas dele, 

"como não gostava muito dessas coisas, comecei a trabalhar como frentista”. 

Apesar de ainda não realizar seu grande sonho que é segundo ele, ser um ator 

haitiano famoso, Roberson possui uma visão muito positiva em relação ao Brasil. Ele 

afirma: se eu não tivesse gostado do Brasil eu teria ido embora, pra mim desde o 

começo está ótimo, tudo valeu a pena. Foi o primeiro país que eu me senti bem. 

Preconceito é normal, mas nunca me aconteceu comigo.  

Quando se observa a trajetória de Roberson em relação as outras já mencionadas 

anteriormente, percebe que o fato de alguns haitianos não alcançarem os seus objetivos 

pode estar ligado a diversos fatores. No caso de Maria e Aline, segundo elas, por 

possuir baixa escolaridade não conseguiu emprego. Quando procuravam empregos nos 

supermercados, segundo elas, haviam vagas somente para homens, por conta do serviço 

pesado. Ao contrário de seu irmão Mateus que, mesmo trabalhando como professor de 

língua francesa resolveu pedir demissão por ver o salário insuficiente. Roberson, mesmo 

não possuído formação, aceitou trabalhar em supermercados. Nas palavras dele: Eu não 

fui embora porque sou um cara que minha paciência é muita. Cheguei, consegui falar, 

consegui um trabalho no mercadinho, não era muito bom, mas eu tive que aceitar para 

não morrer de fome, né? Consegui comprar um terreno, comprei uma casa e hoje vivo 

bem.  

Como se pode observar, o trabalho pode ser entendido como um fator importante 

na determinação de sucesso da migração haitiana. Assim, a divisão social do trabalho 

que determina o tipo de trabalho a ser exercido entre homens e mulheres também 

influencia na escassez de emprego para mulheres e consequentemente, na decepção em 

relação ao mercado de trabalho brasileiro, o que faz muito decidirem voltar para o seu 

país de origem. Mas também pode se assinalar o fator subjetivo. Pois nem todos os 

haitianos se sentem bem trabalhando como empregados de supermercados.  
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Embora, por um lado, muitos haitianos tenham conseguido sucesso migratório, 

muitos deles pretendem voltar para o Haiti. Outros, mesmo possuindo trabalho se 

encontram insatisfeito e permanecem com o sonho de chegar à América do Norte. 

Como é o caso de Mateus que afirma durante uma conversa: 

Viajar para os Estados Unidos é bom porque vai conseguir trabalho 

de verdade, pra França também, Espanha, Canadá. Aqui no Brasil, 

Colômbia, Peru Chile, não, outro estrangeiro não pode vir porque 

não tem trabalho também. Se for inteligente, você não vai ficar no 

Brasil não, se você precisa de dinheiro não fica no Brasil, tem que 

viajar. Todos que são inteligentes no Brasil não ficam aqui não. 

Quando terminar, você tem que pensar e viajar para Franca, Canadá, 

Estados Unidos para ganhar dinheiro. (MATEUS, MANAUS, 2019) 

 

Apesar disso, o Brasil, atualmente, continua sendo o país de destino de muitos 

haitianos. Isso pode ser explicado pela nova rota que se abriu para os haitianos 

chegarem aos Estados Unidos. Segundo um dos meus interlocutores essa nova rota 

possibilita a entrada aos Estados Unidos pelo Brasil, iniciando de Manaus para a 

Colômbia, da Colômbia para Panamá, de lá para América do Norte para ir aos 

Estados Unidos. Segundo ele, quase 10 mil haitianos também já entraram nos Estados 

Unidos pela fronteira do México para chegar à Califórnia.  

 

3.2 Habitação: relações sociais e moradia 

 

Desde que me mudei para o bairro de Coroado, em 2016, passei a conviver por 

mais tempo no cotidiano haitiano. O que mais influenciou isto foi o local onde eu 

residia juntamente com minha irmã. A casa onde morávamos ficava em frente a um 

conjunto de quitinetes onde moravam, aparentemente, somente haitianos. Todos os dias, 

ao acordar, era possível observar um pouco da vida diária deste grupo. Ouvia-se 

discussões em creole
10

 entre dois ou três haitianos. As discussões eram feitas em voz 

alta, chamando a atenção de muitos brasileiros que por ali passavam. Em reação a essas 

“gritarias”, muitos moradores do bairro comentavam entre si com comentários 

negativos em relação aos haitianos. Comentários como: esses haitianos só prestam para 

gritar e incomodar os vizinhos, ou eles vêm lá do fim do mundo se abrigar aqui para 

                                                           
10

Língua adaptada pelos haitianos. 
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ficar gritando aqui. Tais diálogos eram de alguns vizinhos do mesmo estabelecimento 

onde eu e minha irmã morávamos.  

Essas reações não foram a primeira questão que me chamou atenção. Mas por 

meio dela foi possível perceber como os haitianos são vistos por alguns moradores 

manauaras. As frases “fim do mundo para se abrigar aqui” e “só prestam para 

incomodar” pressupõe a visão de alguns moradores do bairro de que os haitianos 

deveriam se contentar com o que tem, já que vieram de um país longe.  

Contudo, a primeira coisa que me chamou atenção durante a minha vivência no 

bairro, foi quando passei observar que o conjunto de quitinete mais parecia uma vila de 

moradores haitianos. Pois não tinha moradores brasileiros naquele conjunto, somente10 

haitianos, sendo que existiam outros quartos vazios. O mais notável disso era que 

frequentemente apareciam pessoas a procura de aluguéis de quarto e sempre era 

indicado o conjunto onde residiam os haitianos, mas nunca vi nenhum desses brasileiros 

alugar algum dos quartos.  

As indiferenças com as quais os haitianos eram tratados por parte de alguns 

brasileiros podem ser confirmadas na fala do proprietário do imóvel, que era vizinho. 

Numa conversa aleatória ele afirmou:  

Parece que as pessoas daqui não querem se misturar com eles, 

quando eles vê que têm haitianos morando aqui, eles enrolam e fazem 

uma cara feia. Várias pessoas vieram procurar quartos para alugar, 

mas não querem viver perto dos haitianos. Eu acho que eles têm 

preconceito também. (Antônio, 45, Manaus, 2016) 

 

Antônio, de 45 anos é morador do bairro desde que nasceu. Segundo seu 

Antônio, a primeira família haitiana a chegar a alugar quarto na vila chegou em 2015. O 

aluguel custava R$ 350. Nos dois primeiros meses, Antônio deixou valor do aluguel 

para R$200, isso foi, segundo ele, para ajudar a família. Desde então, vários haitianos 

passaram a alugar quartos em sua propriedade. Quando outras famílias brasileiras 

procuravam por ele, logo que percebiam que moravam haitianos, elas desistiam de 

alugar. Uma semana depois, essas mesmas famílias apareciam alugando quitinetes no 

mesmo bairro onde não se notava haitianos. 

Essa situação nos leva a pensar sobre o possível preconceito existente entre 

imigrantes haitianos e brasileiros num contexto de moradia. Afinal, o que levaria a uma 

família optar por um aluguel de quitinete situado no mesmo bairro, possuindo a mesma 
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estrutura e o mesmo valor mensal a dos haitianos? Esse possível preconceito pode estar 

relacionado aos estigmas e estereótipos criados sobre os haitianos de que são refugiados 

oriundos de um país empobrecido e acusado de trazer o vírus de doenças transmissíveis 

como a cólera
11

, e o vírus de HIV. Tal visão parece prevalecida até hoje entre os 

moradores do bairro de Coroado. Até mesmo durante a pesquisa de campo, em 

esporádica conversa realizada com moradores do bairro, quando eu comentava sobre o 

meu objeto de pesquisa e as pessoas me perguntavam: é verdade que os haitianos 

possuem o vírus do HIV? Ou Cuidado para você não pegar HIV com eles, dizem que 

eles trouxeram a cólera e o HIV para o Brasil ou ainda, você não tem medo de andar 

com esses haitianos?  

Essas perguntas fazem refletir que tais pensamentos não se dá porque os 

haitianos realmente trouxeram a cólera para o país brasileiro, visto que no Brasil a 

epidemia da doença é registrada desde 1991, de acordo com o relatório da Secretaria do 

Estado da Saúde de São Paulo(2018). Essas visões podem fazer parte de estigmas e 

estereótipos criados sobre os imigrantes de serem originários de um país empobrecido e 

devastado pelo terremoto e meses depois ter sofrido com uma epidemia de cólera.   

Tais estigmas parecem prevalecer até hoje entre os moradores manauaras do 

bairro de coroado e os haitianos do mesmo bairro em relação ao lugar de moradia. 

Embora hoje seja possível notar haitianos e brasileiros morando em um mesmo local, ou 

até mesmo, dividindo o lugar residencial, ainda é possível observar certos receios em 

morar entre haitianos por parte de alguns brasileiros. Isso pode ser examinado em uma 

situação ocorrida durante uma visita à um lugar de moradia dos haitianos no bairro de 

coroado.  

A visão negativa das famílias brasileiras que coabitam com os haitianos fica 

clara na fala de uma senhora que observei durante uma conversa dela com uma amiga. 

Segundo ela:  

"Só estou aqui porque não encontrei outro lugar para morar, já rodei 

o bairro inteiro e não tem apartamentos pra alugar. Mas assim que 

esvaziar um ali no coroado1 um eu vou me mandar daqui com a 

minha família. Todo dia tenho que ficar ouvindo isso. Parece que não 

tô nem no Brasil. A família do Josimar vem aqui e parece que eu to 

numa feira, parece abrigo de refugiado... sinto é vergonha de dizer 

                                                           
11

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo por meio do Informe Técnico Nº 01 

/2018CÓLERA, em outubro 2010 foram registrados os primeiros casos de cólera no Haiti. Desde o início 

da epidemia até março de  2014 foram registrados 700.541casos confirmados,391.751hospitalizações 

(55,9%) e 8.546 óbitos. 
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onde eu tô morando, só tem haitiano e venezuelano. (Nome 

desconhecido, Manaus, 2019) 

 

Essa fala retoma a primeira inquietação surgida durante os primeiros meses 

como moradora do bairro. O fato de muitas famílias brasileiras não optarem por morar 

juntos com os haitianos, remete a uma ideia preconceituosa de que morar com 

imigrantes haitianos, juntamente ao fato de morar de aluguel, baixa o nível de status 

social criando uma imagem negativa de que, quem mora em meio a haitianos são 

pessoas de baixo nível socioeconômico, pois, é sempre assim que se imagina o 

imigrante, ocupantes de uma habitação que não dispõe de uma grande renda e que se 

força a economizar, ou seja, moradores de “uma habitação pobre e uma habitação de 

pobre para um ocupante conhecido como pobre” (SAYAD, 1998, p. 75).Isso pode ser a 

razão pelo qual alguns manauaras ainda optem por morar em lugares onde tenha apenas 

brasileiros. O bairro de Coroado é o local onde muito se nota haitianos e manauaras em 

coabitação, o que pode ser considerado um prato cheio para se analisar como se dão 

essas inter-relações. 

 

3.2.1 O bairro de Coroado como local de moradia 

 

Imagem 3Avenida Beira Mar. Entrada para o bairro de Coroado 

 

Crédito: Aurinéia Lima, Manaus, 2019 
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Atualmente, os haitianos que residem em Manaus estão espalhados por 

diferentes bairros, como São Jorge, Jorge Teixeira, Centro, Nossa Senhora das Graças, 

entre outros. Muitos haitianos se encontram localizados no bairro de Coroado, situado 

na zona leste de Manaus. Moram, geralmente, em quitinetes
12

 que em média custa de 

300 a 400 reais. O aluguel mensal no bairro se dá, segundo meus interlocutores, por 

uma questão econômica, uma vez que,em comparação com os outros bairros 

considerados nobres, o preço do aluguel de quitinete no Coroado que não é considerado 

de "classe média", é bem menor.  

Dorth Smith, de 26 anos, pode exemplificar. Segundo ele: 

 “Quando eu cheguei não sabia onde ir, morava na paróquia São 

Geraldo, mas logo que consegui emprego resolvi sair de lá e passei a 

morar no bairro Dom Pedro. O quarto era muito pequeno, eu dormia 

num colchonete que a igreja doou. O aluguel custava 450 reais e eu 

tinha que trabalhar muito para pagar. Uma vez um amigo meu me 

ligou pelo telefone e disse que no Coroado o aluguel era 300 reais e o 

quarto era grande, então eu me mudei pra lá e até hoje vivo lá.  

 

Como se pode perceber, a questão econômica e os laços sociais constituídos 

entre os haitianos também são fatores que contribuem para uma maior massa de 

haitianos em determinado bairro. Isso também pode ser verificado na experiência de 

Jackson Deriom. Chegou a Manaus em 2018 por problemas econômicos e, segundo ele, 

foi recebido por um amigo que já residia em Manaus. Jackson, em sua fala, destaca o 

valor da amizade no processo de migração:  

Quando cheguei a Manaus vim direto pro Coroado, aqui já tinha um 

amigo me esperando, ele falou que eu ia conseguir trabalho em 

construção civil, mas não consegui até agora. Então eu fico morando 

com ele, e pra pagar eu ajudo aqui na venda, até eu consegui um 

trabalho. Se não fosse por ele, eu não sabia onde eu ia não. É triste. 

(Jakcson Derion, Manaus, 2019) 

 

                                                           
12

Quitinetes são pequenos quartos disponíveis para aluguel. Alguns possuem dois repartimentos, outros 

com apenas um. Quando se tem apenas um, o quarto é divido, pelos próprios moradores, em três 

repartimentos, sendo este, a cozinha, a sala e o quarto. No conjunto de quitinetes, dificilmente se ver 

apenas uma família morando. O conjunto, em geral, é formado por 10 quartos, onde moram duas a três 

famílias haitianas, além de outras famílias brasileiras. 
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Outro laço social que une os haitianos no Coroado é o de família. Como é o caso 

da família de Maria de 47 que veio aos poucos para Manaus. Sua família é composta 

por três pessoas, sendo ela, seu filho de 19 anos e seu irmão de 50 anos. Ambos 

chegaram a Manaus em 2012, mas em período diferente. Antes de Maria resolver sair de 

seu país, mandou seu filho, onde seu irmão mais velho já o aguardava em Manaus. 

Após informações de que seu filho já havia chegado Maria então resolveu partir. Nas 

falas dela: para mim foi bom, porque primeiro veio Mateus, depois meu filho e depois 

eu. Se Mateus falasse que aqui não era bom eu não vinha não. Amigo meu falava que 

Brasil é bom, que tem emprego, aí falei para Mateus vim pra cá. Agora moramos aqui 

todo junto no Coroado. (Maria, Manaus, 2019) 

Esses laços sociais tanto de amizade como de família, parecem se fortalecer 

ainda mais por conta da imigração. Isso corrobora também para um reconhecimento 

étnico e imigratório
13

, que pode ser observado tanto na questão de moradia como 

também no trabalho
14

. Esse reconhecimento gera uma espécie de solidariedade social 

entre os imigrantes haitianos. Pois, atualmente, os haitianos que migram sozinhos, 

contam principalmente, com a ajuda de amigos que estão no Brasil. Dorth Smith, 

explicita tal solidariedade quando fala, "gosto de ajudar meu povo, porque é uma coisa 

que eu gosto mesmo, é uma coisa linda. ” 

Essa solidariedade resultante do reconhecimento étnico pode ser observada no 

bairro de Coroado num contexto de moradia quando se percebe uma grande quantidade 

de haitianos numa mesma localidade. Essa concentração se dá principalmente por meio 

dos laços sociais constituídos entre eles. A coabitação, seja no mesmo conjunto 

residencial, seja no mesmo bairro, pode ser resultado dessa rede de solidariedade e que 

possui grandes relevâncias. Segundo Sayad (1998), em relação à habitação dos 

imigrantes argelinos na França, 

A coabitação no mesmo tipo de habitação ou no mesmo bairro, 

quando não no mesmo dormitório, bem como a indivisão que a 

ela está ligada, constitui a maior proteção contra a dissolução 

das comunidades de imigrantes, contra o espalhamento, contra a 

individuação que as novas condições de vida favorecem e, 

                                                           
13

Segundo meus interlocutores, os haitianos se ajudam mutuamente porque sabem das necessidades 

básicas que um imigrante possui, visto que todos passaram por um processo migratório semelhante. De 

acordo com eles, quando se nota um haitiano em Manaus, logo pressupõe que se trata de um imigrante e 

imigrante haitiano. No coroado, a maioria dos haitianos parecem possuir vínculos, seja de amizade, de 

família ou como eles próprios falam, “conhecidos”. Esse vínculo observado em seu cotidiano se dá por 

uma questão de identidade étnica migratória. 
14

A relação social no contexto de trabalho será abordada com mais profundidade no próximo capítulo. 
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correlativamente, contra o enfraquecimento dos laços com o 

grupo de origem e, de forma mais ampla, com a terra de origem. 

(SAYAD, 1998, p. 90) 

 

Tal relevância colocada pelo autor, também pode ser verificada no caso dos 

imigrantes haitianos no bairro de Coroado. São os laços de amizades ou de família que 

contribui para que haja uma concentração maior de imigrantes para o bairro, 

corroborando para o fortalecimento dos imigrantes haitianos enquanto um 

grupo.Contudo, é importante ressaltar que embora essa coabitação seja resultado de uma 

rede de solidariedade, a relação entre os haitianos sem sempre é harmoniosa. Deste 

modo, a coabitação entre os haitianos possui lados negativos, como pode ser constatado 

nas falas de Dini:  

Cúando chegue en Manaus fueun amigo que indicóesto bairro, mas 

no aceité morar junto porque siempre há discordância, cúando vive 

duas personas, los dos no pensan igual, cúando queres dormir, o otro 

no quere. Para evitar iso, traté de viver sólo. Tener amigos és bon 

para lainformación, pero para si viver no és bon. (DINI, MANAUS, 

2019) 

 

A fala deste interlocutor retrata os possíveis conflitos existentes entre haitianos 

no contexto de moradia. Porém, como a coabitação também inclui brasileiros, como 

proprietários de imóveis ou vizinhos do mesmo conjunto habitacional, tais conflitos 

podem possuir proporções maiores. Além de discriminação, como preconceitos e 

exclusão social entre haitianos e brasileiros, casos mais graves podem ocorrer. A 

exemplo disso pode-se citar um caso de homicídio ocorrido no dia 13 de janeiro de 

2019, envolvendo haitianos e brasileiros. Na matéria divulgada pelo Portal do Holanda 

(site de notícia do Amazonas), noticiava-se que um haitiano se encontrava foragido 

suspeito de invadir uma quitinete e esfaquear um brasileiro até a morte no bairro de 

Coroado 2 (vide anexo 05). A causa segundo o site era de que o brasileiro teria 

reclamado do som alto do quarto do haitiano. 

Como se pode observar as relações entre brasileiros e haitianos nem sempre são 

harmoniosas. Embora se tenha notado uma certa solidariedade entre os haitianos, isso 

não os deixa imune das relações conflituosas, até mesmo, entre os próprios imigrantes 

haitianos
15

. Contudo, tomando como exemplo o contexto de moradia, vale ressaltar que 

                                                           
15

Em 29 de janeiro de 2019, um site de notícia do Amazonas noticiou um caso de conflitos entre haitianos 

que resultou na morte de um deles no Centro de Manaus. Segundo o site, o conflito entre dois haitianos 
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são esses laços sociais estabelecidos pela solidariedade entre eles, que também 

reconfiguram os novos processos migratórios de haitianos. 

4.3 Refugiados, imigrantes ou estrangeiros? 

 

Antes de falar sobre a “verdadeira” condição dos haitianos no Brasil, mais 

particularmente em Manaus, a partir de uma perspectiva etnográfica, é necessário 

conhecer do que se tratam conceitualmente as categorias as quais estão associados, bem 

como as categorias de refugiado, imigrantes e estrangeiros.  

De acordo com a ACNUR
16

, refugiado é entendido como pessoas que estão fora 

de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a 

questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social 

ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos 

humanos e conflitos armados. Já o imigrante, é considerado, segundo a Lei da 

Imigração
17

 (Lei n.º 13.445/2017), como a “pessoa nacional de país ou apátrida  que 

trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Em uma 

abordagem bibliográfica, as palavras imigrantes e estrangeiros aparentemente tem 

significado diferente, mas sob muitos aspectos são usadas como sinonímia 

(SEYFERTH, 2008). De acordo com Seyferth (2008, p. 3), 

Estrangeiro é o indivíduo natural de outro país ou,na versão 

substantiva, aquele que não é natural, nem cidadão, do país onde se 

encontra conforme registram os dicionários. [...] Imigrante, num 

sentido mais geral, é aquele que se desloca para outro país e ali 

permanece, e a imigração tem sido qualificada justamente pela entrada 

de indivíduos ou grupos num país estrangeiro com intenção de ali 

restabelecer sua residência. [...] 

 

                                                                                                                                                                          
vendedores de picolés ocorreu devido a uma richa entre os dois que, mesmo com a intervenção da polícia 

brasileira, um dos haitianos recusou de largar os objetos de defesa (faca), o que resultou na morte do 

haitiano pelo policial que alegou ser em legitima defesa para defender seu colega de farda que estava 

sendo atacado pelo haitiano. (Vide anexo 06) 
16

 O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), é uma agência da 

ONU para Refugiados, criado em dezembro de 1950 após a Segunda Guerra Mundial para ajudar milhões 

de europeus que fugiram ou perderam suas casas. Seu trabalho tem como base a Convenção de 1951 da 

ONU relativo ao Estatuto dos Refugiados que define quem vem a ser um refugiado e esclarece os direitos 

e deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. 
17

A Lei da Imigração n. º 13.445/2017, é a nova lei que substitui o Estatuto do Estrangeiro criado em 

1980, ainda durante a ditadura militar. Essa nova legislação, ao contrário do antigo Estatuto, não 

considera mais o imigrante uma ameaça à segurança nacional e, segundo especialistas, pauta-se pelos 

direitos humanos, definindo "os direitos e deveres do migrante e do visitante, regulando a sua entrada e 

estada no País e estabelecendo princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante" 
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No caso dos haitianos, até junho de 2010, os primeiros que chegavam ao Brasil 

pelas fronteiras amazônicas eram considerados refugiados, pois a partir de meados do 

mesmo ano, uma Resolução Normativa
18

 criada por meio do Conselho Nacional de 

Imigração, CNIg, os novos migrantes passaram a ser tratados burocrática e 

juridicamente do ponto de vista do Governo Brasileiro (HANDERSON, 2015).  

Desta forma, o Art. 1˚ da Resolução trata-se da concessão do visto "permanente" 

aos Haitianos. De acordo com o documento: 

Art. 1˚ - Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto 

permanente previsto no art. 16 da Lei n˚ 6.815, de 19 de agosto de 

1980, por razões, condicionando ao prazo de 5 (cinco) anos, nos 

termos do art. 18 da mesma lei, circunstancia que constará da Cédula 

de Identidade do Estrangeiro. 

Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito 

desta Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das 

condições de vida da população haitiana em decorrência do terremoto 

ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. 

 

É importante observar como a categoria de refugiado e migrante foram 

mobilizadas pelo Estado brasileiro em colocar ou não os haitianos nas políticas 

brasileiras. Do ponto de vista do governo, por meio da resolução, surgiu então uma nova 

categoria jurídica onde os haitianos não eram nem "refugiados", pois a ACNUR já dizia 

não serem considerados devido ao grande fluxo, e nem "imigrantes", pois essa categoria 

era entendida, juridicamente num sentido mais geral, como estrangeiro, como se pode 

observar no Estatuto do Estrangeiro até então válido. Assim "para receber um visto de 

residência no Brasil, o candidato deveria cumprir certos requisitos
19

, as quais os 

haitianos que chegavam naquele período, não se encaixavam” (HANDERSON, 2015). 

A maneira como se forma esse enquadramento político dos haitianos no Estado 

brasileiro, faz se pensar em uma possível visão que tinha o Brasil em relação aos 

estrangeiros. De acordo com Reis (2011) o Estatuto do Estrangeiro de 1980, criado na 

vigência do regime ditatorial do Brasil se insere na lógica da “segurança nacional” do 

                                                           
18

Até maio de 2010 os haitianos que chegavam a fronteira de Tabatinga eram considerados refugiados, a 

partir de junho do mesmo ano já não eram mais, pois de acordo com a ACNUR e CONARE, o grande 

contingente de haitianos não se enquadravam na condição da convenção de Genebra de 1951. A fim de 

criar um novo dispositivo legal para receber os haitianos vindos ao Brasil, o Governo brasileiro por meio 

do Conselho Nacional de Imigração- CNIg promulgou, em 12 de janeiro, a Resolução Normativa nº 

97/2012, criando um visto humanitário até então não existente na legislação brasileira. (HANDERSON, 

2015, p. 34)  
19

 Entres os requisitos estão: "a) ser conjugue de um cidadão brasileiro ou de residente permanente no 

Brasil; ou b) ser membro imediato (dependente) da família de um cidadão brasileiro ou residente 

permanente no Brasil. 
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período. Assim o imigrante passou a ser visto como um ameaça à segurança nacional. 

Isso demonstra também uma possível vinculação do estrangeiro ao “discurso político de 

apelo nacionalista ocorrido no Brasil desde os primórdios da imigração, especialmente 

em relação aos grupos considerados menos propensos ao 

"abrasileiramento”(SEYFERTH, 2008 p. 1). Dessa maneira, segundo a autora, a 

categoria de imigrante e estrangeiro passou a ter o mesmo significado, ou seja, todo 

imigrante é um estrangeiro, mas nem todo estrangeiro é considerado desejável. 

A condição em que se encontravam os haitianos no período inicial do fluxo, 

refletia na forma como o Estado os tratavam.  Não eram considerados refugiados, mas 

também não eram imigrantes. Porém a emigração forçada devida o trágico terremoto de 

janeiro de 2010, constituía uma marca estigmatizada sobre os haitianos, fazendo-os, 

talvez, tornarem- se imigrantes indesejáveis. Pois segundo Seyferth (2008, p. 3),  

O imigrante comum, mesmo considerado necessário, sempre foi 

visto como um problema, ou risco, mas a emigração forçada, 

principalmente aquela em massa produzida por guerras e 

revoluções, é por si mesma indesejável, apesar da aceitação do 

conceito de direitos humanos ratificado por organismos 

internacionais e pela maioria dos Estados, e muitas vezes 

esquecido ou camuflado quando o assunto são os estrangeiros 

ou alienígenas. 

 

Contudo, essa nova categoria criada pelo governo a fim de estabelecer um novo 

dispositivo para receber os haitianos que não seja na condição de refugiado, parece não 

fazer parte do jogo do universo haitiano. Handerson (2015) em sua etnografia feita em 

2012 sobre os haitianos, já assinalava que os haitianos quase não se autoidentificavam 

como refugiados ou imigrantes. Segundo o autor, em uma perspectiva etnográfica, a 

forma de autodenominação dos haitianos vai muito mais além. Para muitos, o termo 

refugiado é considerado pejorativo e incômodo, “diferentemente do uso do termo 

diáspora que serve para indicar o migrante haitiano residente no exterior que volta 

temporariamente ao Haiti, exibindo dinheiro e objetos, demonstrando o sucesso da 

viagem”. (HANDERSON, 2014, p. 35). Dessa forma, a ideia de diáspora para os 

haitianos trata-se não de um processo de vivência ou de um estado de passagem como 

se pensa no entendimento comum, mas por referir a uma significação de pessoa, assim 

colocada por Handerson (2015). Essa identidade cultural analisada de uma perspectiva 

etnográfica por Handerson (2015) é percebida quando se observa a historicidade 

migratória dos Haitianos, onde consta que a razão da mobilização haitiana nem sempre 
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se dá por conta de problemas econômicos sociais, políticos, mas sim por uma 

"obrigação" que faz parte de uma identidade cultural de tal grupo.   

Como diz Handerson (2015), as expressões como: "Tenho que viajar um dia 

para" "Desde que nasci, meu sonho era partir um dia", "Antes de morrer com certeza 

vou partir", marcam o mundo social haitiano, descrevendo como "a mobilidade se 

constitui numa 'obrigação', como 'algo predestinado' e num sonho a ser realizado" 

(Ibidem, p. 67). Dessa forma, estar em condição de mobilidade e se tornar diáspora 

passa a ser uma questão de honra, denominado pelos que ficaram no país de origem e 

autodenominado pelos os que se encontram no "país estrangeiro".  

Stuart Hall, teórico cultural e sociólogo americano, mundialmente conhecido por 

falar a questão da diáspora, quando analisa a diáspora africana, concebe tal ideia em 

termos mais aproximado do entendimento comum, demonstrando que a concepção de 

diáspora africana é considerada um estado de passagem, baseada numa metáfora do 

Novo Testamento, onde o retorno ao seu país de origem prevalece como suporte de 

sobrevivência, ainda que tal desejo não se realize no prazo previsto. Assim possuir uma 

identidade cultural nessa concepção é estar primordialmente ligado ao seu país de 

origem. O autor chama isso de "tradição", ou seja, o vínculo ao seu país, "cujo teste é o 

de sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si mesma, sua 

"autenticidade" (HALL, 2003, p. 29. Tal ideia é considerada um mito, entendido como o 

"potencial dominante de moldar nossos imaginários, influenciar nossas ações, conferir 

significado às nossas vidas e dar sentido à nossa historia"(HALL, 2003, p. 29). 

Contudo, deve se levar em conta que a diáspora colocada por Hall (2003) é entendida 

como espalhamento ou dispersão de um grupo causado pela "pobreza, 

subdesenvolvimento, falta de oportunidade" (Ibidem, p. 28), que pode forçar as pessoas 

a migrar, fazendo com o que tais imigrantes vivam numa esperança de que o retorno ao 

local de origem possa restaurar o que perderam. No caso da imigração haitiana, como já 

mencionada, o desejo de voltar ao seu país de origem nem sempre está ligado a essas 

situações, mas sim por possuir um significado de ser bem vindo à sociedade de origem e 

consequentemente tornar-se diáspora, dependendo, para tanto, do sucesso da migração. 

Essa autoidentificação também pode ser confirmada por meio das observações e 

conversas realizadas com os haitianos moradores de Manaus durante a minha pesquisa 

de campo. Frases como "haitiano gosta de viajar, conhecer outros países", eram comuns 

quando eu perguntava sobre a razão pela qual resolveram sair de seu país. Contudo, na 
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maioria dos casos, quando os haitianos pensam em viajar para o exterior, o Brasil nem 

sempre está incluso como o destino privilegiado por eles. Para muitos, os países dos 

sonhos são sempre, na visão deles, aqueles desenvolvidos socioeconomicamente como a 

França, Estados Unidos e Canadá, “nos quais se ganha em euro, dólar americano ou 

canadense, denominado dinheiro diáspora" (HANDERSON, 2015, p. 36). Isso pode ser 

verificado na fala de um de meus interlocutores, quando ele demonstra sua indignação 

quanto à realidade encontrada, ao dizer “Aqui nós vamos morrer, antes de eu morrer 

vou deixar o Brasil”, e mais ainda quando ele se dirige a mim falando,  

Se for inteligente, você não vai ficar no Brasil não, se você precisa de 

dinheiro não fica no Brasil, tem que viajar. Todos que são inteligentes 

no Brasil não ficam aqui não. Quando terminar, você tem que pensar 

e viajar para Franca, Canadá, Estados Unidos para ganhar dinheiro. 

(Mateus, Manaus, 2019) 

 

Desse modo, essa nova configuração, ou melhor, essa característica cultural da 

imigração haitiana, além das antecedentes migrações históricas, faz com que se reflita 

sobre a ideia de que os haitianos só vieram para o Brasil por conta do terremoto e que, 

por isso, são vistos como refugiados de um país pobre e devastado. Na perspectiva de 

meus interlocutores, tal visão é repudiante, visto que, segundo eles, nem tudo é como se 

pensa. Tal repúdio é explícito quando um dos meus interlocutores fala “Eu não vim aqui 

pela miséria. Vejo que discriminam haitiano dizendo que viemos pela miséria. Eu não 

vim pela miséria”. O haitiano Mateus reforça ainda mais quando explica o motivo pelo 

qual seu país é visto como pobre. Segundo ele "o Haiti é diferente do Brasil. Brasil é 

maior que o Haiti. E por isso todo mundo fala que o Haiti é pobre, que Haiti não tem 

emprego. Mas na verdade Haiti tem muito dinheiro, por isso todo haitiano quer viajar, 

conhecer outros países.  

Esse esforço demonstrativo em relação ao universo migratório haitiano, também 

é refletido nos discursos sobre suas condições de vida no Haiti para demonstrar que não 

vieram de um país pobre e nem por conta do terremoto e sim por se autoconsiderarem 

diáspora
20

. Os discursos da haitiana Aline, como, “no Haiti nunca trabalhei, porque 

meus pais têm carro, casa e eu não precisava trabalhar. Aqui que eu aprendi a 

trabalhar. No Haiti, meu pai tem uma casa de frente para o mar. Eu vim pra cá porque 

                                                           
20

 Segundo Handerson (2015), para os haitianos o termo diáspora é uma categoria organizadora do 

mundo, pois designa pessoas, qualifica objetos, dinheiro, casas e ações. O termo diáspora é utilizado para 

referir aos compatriotas residentes aletranje, mas que voltam temporariamente ao Haiti e logo retornam 

para o exterior. ” (HANDERSON, 2015, p. 40). 
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queria conhecer o Brasil” e o de Robenson como, “Para mim, não sei pros outros, mas 

pra mim de Haiti aqui são iguais, não muda nada, porque lá no Haiti eu tinha um 

trabalho bom, tinha casa e tinha carro, aqui no Brasil, graças a Deus, eu tenho tudo, eu 

tenho casa, carro”, são exemplos dos esforços demonstrativos de que os haitianos não 

decidem migrar somente por uma questão econômica, embora muitas vezes, suas 

realidades digam o contrário.  

Outro haitiano, em sua fala, deixa claro o mal-estar sentido por eles quando são 

tratados ou visto como refugiados. Na fala de meu interlocutor quando ele responde, 

“Não vim por causa do terremoto, vim porque gosto de viajar. [...] tem também muitos 

imigrantes que vive como refugiados. Viver como refugiado é um incomodo para mim, é 

possível perceber como os haitianos não se sentem bem quando tratados pelo termo 

refugiado
21

, pois Handerson (2015, p. 35),  

Ser refijye possui uma conotação pejorativa no universo haitiano. 

Geralmente não é considerado uma pessoa com prestígio diante da 

sociedade, por isso, algumas pessoas se sentem incomodadas ao serem 

identificadas como refugiadas porque dá a ideia de serem fugitivas, e 

isso, do ponto de vista deles, fere o seu orgulho, a honra e o respeito 

diante da sociedade.  

 

Embora haja essa preferência em ser visto ser e se autodenominar como 

diáspora, era possível perceber por meio das observações experiências em campo, que 

havia um certo jogo político em relação as categorias associadas aos haitianos, por meio 

das diferentes performances dessas pessoas, o que pode ser confirmado aquilo que 

Handerson (2015, p. 35) já havia ressaltado, de que essas preferências são limitadas por 

“questões estratégicas, burocráticas e jurídicas das políticas migratórias nos países 

estrangeiros”.  

Isso pode ser constatado na minha experiência de campo com a família de 

Maria, uma haitiana de 47 anos, vendedora ambulante, moradora do bairro de Coroado. 

Quando conheci Maria e falei sobre os motivos que me levaram até ela, mesmo 

apresentando a carta de apresentação de pesquisa e os demais documentos, Maria 

                                                           
21

No universo haitiano, particularmente no Haiti, o termo refugiado, em creole refijye, está associado aos 

boatpeople, referindo-se aos compatriotas que viajavam desde as décadas de 1970, clandestinamente para 

os Estados Unidos, particularmente Miami em embarcações precárias. Muitos deles foram interceptados 

em alto mar e conduzidos ao campo de Guantânamo onde permaneceram alguns meses ou anos. Outros 

perderam a vida pelo fato da embarcação ter naufragado espontaneamente ou provocado pelos agentes 

estadunidenses. (HANDERSOM, 2015, p. 35).  



65 
 

insistia em me tratar como membro de alguma instituição humanitária. Alguém que 

pudesse ajudá-la. 

Essa confusão muito tinha a ver com o contexto social. Uma semana antes de eu 

visitar pela segunda vez o local de trabalho de Maria, havia ocorrido um incêndio no 

bairro de Educandos na zona sul de Manaus. Os comentários que corria pelos bairros 

era de que instituições sociais e doações sociais da UFAM estavam sendo oferecidos 

como ajuda humanitária para as famílias que foram afetadas pelo incêndio. 

 Quando fui fazer entrevista com Maria e falei sobre a pesquisa para a UFAM, 

logo houve uma impressão de que eu podia ajudá-la. Enquanto havia essa perspectiva, 

todo o seu discurso girava em torno de uma condição social precária. A situação de 

vulnerabilidade em relação a imagem que comumente se tem no Brasil em relação aos 

imigrantes haitianos, era reforçada nas falas da haitiana. As falas como: é, filha. Não é 

fácil viver aqui. Tem dias que eu faço só 30 reais ou 40. E também quando pergunto 

sobre a razão de migrar para o Brasil: Eu vim por causa do terremoto mesmo, meu país 

ficou pobre, não tinha o que comer, era difícil mesmo a vida lá em Haiti. Por isso vim 

pra cá. Você ajuda as pessoas pobres? 

O discurso de Maria muda quando uma senhora que estava observando a 

entrevista, me pergunta se eu poderia ajudá-la também com doações. Quando falei que 

não tinha capacidade disto, a senhora me questiona:  

Mas você não é da UFAM? Soube que a UFAM tá fazendo doações 

para as famílias do Educandos, por causa do incêndio que aconteceu 

lá. Eu queria ajuda também porque eu vivo na miséria aqui, vendo 

roupas usadas. Você está vendo. Mas não dá nem pra pagar o 

aluguel. Minhas filhas todas casaram e todos com filhos, não tem 

como elas me ajudarem. (Nome desconhecido, Manaus, 2019) 

 

No dia seguinte quando voltei para o local de trabalho, Maria questionou sobre 

como eu poderia ajudar a família dela, visto que eu não fazia parte de nenhuma 

instituição de apoio. A partir disso, o desafio maior daquela experiência foi a tentativa 

de convencê-la de que eu não tinha capacidade para tanto, sendo meramente uma 

estudante.Quando convencida de que eu não poderia oferecer ajuda da forma como 

queria, percebi um certo afastamento e receio em relação ao interesse em participar da 

pesquisa. Isso resultou também na negação de fotografia, sendo que, no dias iniciais de 

contato, a haitiana consentiu a fotografia quando mencionei sobre a possibilidade ou 
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não disso, porém no dia em que voltei para fotografar, já sabendo da verdadeira razão 

da minha presença, foi difícil o consentimento das fotos
22

.  

Essa experiência mostra que, apesar de os haitianos não se sentirem bem ou 

incomodados em ser visto pelas categorias de refugiados ou imigrantes, em algumas 

situações estratégicas, eles acabam se apropriando de tais categorias em prol de ajuda. 

Em suma, embora se tenha uma preferência em serem associados e se autodesignados 

como diáspora e não como refugiado, percebe-se que há uma espécie de incoerência nas 

atuações, mesmo que seja estratégica e consciente.  

 

4.4 A atuação das instituições à imigração haitiana 

 

A atuação de instituições governamentais brasileiras no universo haitiano é 

notória bem antes do grande fluxo migratório. As forças armadas brasileiras, por 

exemplo, estiveram inseridas no país haitiano desde 2004 durante a Missão das Nações 

Unidas de Estabilização do Haiti (MINUSTAH)como operação de Paz da ONU, na qual 

o Brasil foi escolhido para atuar com o intuito de assegurar as novas eleições para 

presidente desde a queda de Jean-Bertrand Aristide e garantir a segurança dos civis 

nesse processo de transição, prestando assistência humanitária, médica, segurança, 

infraestrutura, entre outros.  

Após o terremoto de 2010, a atuação da ONU pela MINUSTAH se fortaleceu, 

de forma que reorientou suas atividades para apoiar os esforços humanitários e o resgate 

das vítimas. Ao mesmo tempo, seguiu contribuindo para a manutenção da lei e da 

ordem no Haiti. “Os oficiais do exército brasileiro na MINUSTAH, que há muito 

trabalhavam no país, intensificaram ainda mais as relações e trabalhos após a tragédia”. 

(BATISTA ALESSI, 2013, p. 82). Tal relação se refletiu em diversos relatos de 

cidadãos haitianos que aprenderam o português e se aproximaram dos brasileiros 

durante todo esse período. Tal como o relato de Robenson que ao responder sobre a 

fluidez da língua portuguesa durante a entrevista, afirma ter aprendido falar durante a 

operação do exército em seu país. 
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Apesar da dificuldade em fazer as fotografias, Maria acabou aceitando, mas somente após uma conversa 

com seu irmão Mateus, que a convenceu a tirar uma foto. (Vide imagem 1). 
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Diversos são os trabalhos que afirmam ser essa relação geopolítica entre os dois 

países uma das razões para a imigração haitiana para o Brasil. Segundo Souza & 

Bortolotto (2016, p. 4) essas relações “foram fundamentais para a publicação 

daResolução Normativa nº 97, a qual é considerada um acordo político entre o governo 

brasileiro e o governo haitiano para tentar conter a imigração irregular, a ação de coiotes 

e o trabalho precário abusivo." 

Embora o apoio de instituições do governo brasileiro tenha sido de suma 

importância para a população do Haitipós-terremoto, quando iniciou o fluxo migratório 

para o Brasil em janeiro de 2010, dificilmente se notava apoio do governo em relação a 

este grupo. Isso contribuiu para atuação voluntária de diversas ONGS, Instituição 

religiosa, educacionais, entre outras que ajudaram milhares de haitianos no processo de 

imigração nas cidades em que não se tinha ajuda governamental. O Estado no 

Amazonas, e principalmente, as cidades de Tabatinga e a capital de Manaus foram 

algumas dessas cidades, onde as instituições não governamentais e religiosas tiveram 

grande participação durante o processo imigratório haitiano.  

Logo ao chegarem a Tabatinga se notava a ajuda humanitária, principalmente 

das instituições religiosa, conforme relata Silva (2017, p. 104), 

Ao chegarem à fronteira brasileira, primeiro em Tabatinga (AM) e 

depois em Brasiléia(AC), muitos imigrantes já não dispunham de 

recursos, nem mesmo  para as  necessidades básicas. Outros chegavam 

debilitados e doentes. [...] Aqueles que ainda tinham algum recurso 

alugaram casas e quartos, que foram compartilhados entre familiares e 

amigos; quem não tinha teve que contar como apoio humanitário da 

Igreja Católica, que arcou com o ônus da acolhida naquela cidade. 

Igrejas evangélicas também participaram, porém, oferecendo apenas 

seus espaços para o culto em língua materna. 

 

A atuação de instituições religiosas foi as mais ou as únicas que se inseriram 

com mais amplitude e intensidade de na vida destes imigrantes, que mesmo 

considerando aquele contingente de imigrante um problema, pois não possuía estrutura 

para recebê-los com um mínimo de dignidade; aos agentes religiosos, sem qualquer 

ajuda governamental “tiveram de fazer apelo à solidariedade de diversas igrejas 

católicas da cidade, que se ofereceram para abrigar haitianos em suas dependências ou 

alugar casas para recebê-los.” (SILVA, 2017, p. 107). Entre tais apoios, o autor cita o 

caso da ONG Ama Haiti, da Obra Social Franciscana, o apoio da Fundação Alan Kardec 

na oferta de alimentos, do Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas (CETAM) na 
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oferta de cursos profissionalizantes e de outras instituições se ensino locais que 

ofereceram o ensino da língua portuguesa. (SILVA, 2017) 

De acordo com o site do Observatório das Migrações Internacionais 

(OBMigra)
23

, no Amazonas existem diversas instituições de apoio ao imigrante que 

hoje atuam direta e indiretamente com os haitianos e outros imigrantes que residem no 

Amazonas. Entre as instituições estão: a rede religiosa como a igreja católica, no âmbito 

da Pastoral do migrante
24

 tendo como intuição de apoio a Paróquia São Geraldo
25

 de 

Manaus, a Fundação Allan Kardec
26

, a Cáritas Arquidiacesana de Manaus
27

, a Pastoral 

de Mobilidade Humana de Tabatinga, a Cáritas de Tefé, localizados no município de 

Tefé-Am e a Pastoral do migrante da Arquidiocese.  

Contudo, existem também outras instituições que não se encontram registrados 

do no site oficial da OBMIgra e que vem atuando relevantemente com os imigrantes em 

Manaus desenvolvendo projetos importantíssimos, tal como é o caso da Associação 

Comunitária Internacional Lespwa
28

, que atua diretamente com os próprios imigrantes, 

                                                           
23

O Observatório das Migrações Internacionais, OBMigra, foi instituído a partir de um termo de 

cooperação em 2013 entre o Ministério do Trabalho (MTb), por meio do Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg) e a Universidade de Brasília (UnB). Com a extinção do Ministério do Trabalho (MTb) em janeiro 

de 2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) assumiu as competências do antigo 

Ministério no tocante às questões de imigração laboral, incluindo o CNIg. Com isso o OBMigra passou a 

cooperar diretamente com o MJSP.O OBMigra tem como meta ampliar o conhecimento sobre os fluxos 

migratórios internacionais no Brasil, mediante estudos teóricos e empíricos, e apontar estratégias para a 

inovação social de políticas públicas dirigidas as migrações internacionais. (Portal de imigração laboral, 

acesso em 07/06/2019) 
24

Com atuação em diversos Estados brasileiros, a pastoral do migrante tem como missão promover a 

defesa e a organização dos diversos grupos migrantes, nas mais variadas situações. Luta por uma 

cidadania plena, universal, na qual os imigrantes sejam tratados com igualdade. (Portal de imigração 

laboral, acesso em 06/06/2019).  
25

 Sua atividade compõe o atendimento jurídico social de idioma, curso de capacitação profissional, 

assistência sanitária e hospitalar, informação/divulgação/ sensibilização/ assistência religiosa e espiritual, 

articulação com outras instituições para defender os direitos dos migrantes e para apoiar políticas 

pautadas nos direitos humanos. (Portal de imigração laboral, acesso em 06//06/2019). 
26

 É uma organização e também de caráter científico, filosófico, educacional, cultural, de assistência 

social e espiritual, sem finalidade lucrativa, sendo de utilidade Pública Municipal conforme Lei nº 315, de 

11 de dezembro de 1995. (Portal de imigração laboral, acesso em 06/06/2019). 
27

 Sua atividade compõe o atendimento psicossocial e jurídico. (Portal de imigração laboral, acesso em 

06/06/2019). 
28

 Os primeiros movimentos organizados no Brasil, no sentido da criação do Serviço Social para 

estrangeiro haitianos, nasceu por meio da ONG Lespwa que hoje chama-se ACI Lespwa, a 4 anos a 

Lespwa nasceu para cuidar dos interesses de crianças que haviam ficado órfãs no Haiti, apos o sinistro 

que ocorreu em janeiro de 2010. Neste mesmo ano aconteceu um dos maiores marcos no Haiti, um 

número surpreendente de haitianos começou a migrar para outros países atrás de melhores condições de 

vida. Em 2015, foi formada esta organização que foi se transformando de acordo com as necessidades não 

mais de estrangeiros haitianos, mas estrangeiros de todas as nacionalidades. Hoje a instituição 

denominada Associação Comunitária Internacional Lespwa expandiu sua finalidade que tem também por 

objetivo hoje de contribuir para a divulgação dos princípios migratórios, apoiando os estrangeiros que 

chegam ao Brasil oferecendo informação, ensinando os procedimentos de legalização de documentos, 
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como é o caso do haitiano Dorth Smith. Além de ajudar os haitianos que chegam em 

Manaus encaminhando-os para a Policia Federal para a emissão de documentos, a 

associação também desenvolve projetos importantes tendo como membros os próprios 

haitianos. Smith é um dos membros da instituição que criou o projeto Tobe, um projeto 

de ensino de idioma que oferta o curso de Francês, inglês e espanhol. As aulas são 

ministradas pelos próprios haitianos e alguns brasileiros, com mensalidade de 60 reais. 

Assim, o projeto beneficia tantos os imigrantes que não possuem trabalhos, como 

também a sociedade local. Essa interdependência resulta numa integridade social que 

inclui não apenas haitianos e brasileiros como também outro grupos, como os 

Venezuelanos
29

.  

Essa necessidade, bem como a busca pelo primeiro emprego, juntamente com a 

falta de domínio de códigos culturais e as exigências do mercado de trabalho locais, 

também foram o grande fator de intermediações de instituições em relação aos recém-

chegados haitianos em Manaus, como é o caso da Pastoral do Migrante e de outras 

ONGS não confessionais, que foram fundamentais para encaminhá-los para o primeiro 

emprego, bem como  para facilitar suas trajetórias pelo Brasil. (SILVA, 2017).  

Dados coletados da Pastoral do Migrante de Manaus, mostra que em 2014 

passaram pela Igreja Católica de São Geraldo apenas 788 imigrantes Haitianos, em 

comparação com os anos de 2012 e 2013 que somava mais de 2 mil haitianos, como 

pode ser observado nas tabelas abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
capacitação, treinamento e inclusão em trabalhos, cooperativas de trabalho e emprego do segmento 

hoteleiro. 
29

 Atualmente, em Manaus, ocorre um grande fluxo de Venezuelanos que chegam na condição de 

refugiados e que também recebem apoio desta instituição da Pastoral do migrante. (Grupo Virtual da 

Associação Comunitária Internacional Lespwa, acesso via Facebook, em 06/06/2019) 
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Tabela1.  Imigrantes haitianos que chegaram à Paróquia São Geraldo a partir de 20 de 

janeiro (Jan) até o final de fevereiro (Fev) de 2012 

 

Fonte: Pastoral do migrante, Igreja dos Remédios, Manaus-Am, 2019. 

 

 

Tabela2. Imigrantes haitianos que chegaram à paróquia São Geraldo em 2013 e 2014 

Fonte: Pastoral do migrante, Paróquia São Geraldo, Manaus-Am, 2019. 

 

Essa diminuição de fluxo pode corresponder a fatores relacionadas  à questões 

familiares de haitianos que já residiam em Manaus com residência própria com 

condições suficientes para receber seus familiares ou amigos
30

, conforme relata a irmão 

Arciolídia, da Igreja Católica dos Remédios localizada no centro de Manaus,  

                                                           
30

 De acordo com a irmã Arciolídia, atualmente a igreja não tem o controle total dos haitianos que chegam 

em Manaus, pois nos últimos anos os haitianos que chegam vão diretamente para casa de parentes ou 

amigos. Além disso, os registros são realizados apenas na Paróquia São Geraldo, igreja central da Pastoral 

Meses Dia Migrantes Total 

 

JAN 

20 50  

 

 

 

 

1307 

21 42 

24 220 

28 170 

30 112 

31 160 

 

 

 

FEV 

03 148 

04 299 

07 68 

28 38 

MÊS ANO 

 2013 2014 

Janeiro 140 122 

Fevereiro 180 117 

Março 102 82 

Abril 160 81 

Maio 150 90 

Junho 82 41 

Julho 92 44 

Agosto 102 42 

Setembro 108 60 

Outubro 281 39 

Novembro 207 47 

Dezembro 227 23 

TOTAL 1835 788 
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Uma vez ou outra a gente pega os dados. Quem passa por aqui a 

gente registra quem não passa não é registrado. Sempre os que 

passam por aqui são os que já retornaram ou já passaram la no São 

Geraldo. Mas é muito pouco os haitianos que vem por aqui, agora a 

demanda maior é os venezuelanos. (Madre Arciolídia, Manaus, 2018)  

 

Isso pode ser confirmado nas experiências de alguns de meus interlocutores que 

relatam não ter passado pela igreja, uma vez que possuíam vínculos familiares e de 

amizade. Tal como é o caso de Maria, que relata não ter passado pela igreja católica, 

pois quando chegou a Manaus seu irmão já a esperava no bairro de Coroado. 

Por outro lado, seu irmão Mateus enfrentou outro tipo de recepção 

exemplificando algumas situações vividas pelos haitianos nas dependências da igreja.  

Em suas falas ele relata, 

Quando cheguei em Manaus fui direto pedir abrigo para a igreja na 

paróquia São Geraldo. No abrigo da igreja, a gente tem que cumprir 

regras. Fiquei até conseguir documento para começar a trabalhar. A 

demora é muito grande e enquanto isso eu tinha que comer o que 

tinha, brigar por vagas na igreja, lidar com preconceitos de outras 

pessoas brasileiras mesmo que iam lá na igreja. Assim que peguei os 

documentos, eu tinha algum dinheiro também, então sai de lá da 

paróquia e vim morar de aluguel. Foi aí que eu vim pra cá, para 

Coroado, esperando minha irmã. (Mateus, Manaus, 2019) 

 

Os dados coletados acerca da quantidade de haitianos que passaram pela igreja, 

juntamente com os relatos de meus interlocutores, remete a duas questões. Primeiro, a 

importância que as instituições têm no processo migratório, principalmente na emissão 

de documentos e consequentemente na possibilidade dos haitianos entrarem no mercado 

de trabalho, o que pode ser confirmado nos casos de milhares de haitianos contratado 

por empresas de outros estados, enviados pela igreja
31

. Por outro lado, se observa 

também que o fato de muitos imigrantes haitianos não passarem pela igreja por conta 

dos laços sociais construídos, remete a algo positivo para eles, uma vez que não precisa 

ficar submetido a normas das instituições e consequentemente estabelecer uma imagem 

negativa.  

                                                                                                                                                                          
dos Migrantes. De essa forma os dados coletar dados quantitativos coletados acerca do fluxo migratório 

de haitianos soma-se apenas aos anos de 2012, 2013 e 2014, sendo que nos últimos anos, isto é, dos anos 

de 2015 a 2018, segundo a madre, a igreja não teve mais controle. 

31
Vide tabela 03 
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Apesar disso, a igreja ainda possui uma grande importância para ele, 

principalmente na questão do trabalho, o que faz com que muitos ainda procurem esta 

instituição. Embora seja escassa a contratação destes imigrantes por empresas de outros 

estados, como acontecia nos primeiros meses de suas chegadas, a igreja ainda é de 

grande ajuda, uma vez que em suas dependências existe uma fábrica de picolé
32

, 

considerado a fonte de renda de diversos haitianos que se encontram fora do mercado 

formal. A fábrica Haiti Delícia (nome da empresa), está localizada nas propriedades da 

Paróquia São Geraldo e atende diversos trabalhadores, entre eles, haitianos, 

venezuelanos e brasileiros. Segundo um de meus interlocutores, em relação aos 

haitianos: A igreja só trabalha na venda de picolé. A finalidade da empresa é ajudar 

quem tá chegando quem não tem nada pra fazer. Como o haitiano é um povo que não 

para, quando chega já pega uma caixa e vai pra rua vender o picolé. 

 

Imagem 4 Salão da fábrica de picolé Haiti delícia, localizado na Paróquia São Geraldo 

 

Crédito: Aurinéia Lima, Manaus, 2019. 

 

Logo que se chega à Paróquia, é possível notar a grande quantidade de haitianos 

que saem de outros bairros em busca de picolés na fábrica para sair às ruas. Os 

carrinhos de picolés personalizados com o nome da empresa são fundamentais para 

                                                           
32

O projeto chamado Haiti Delícia, foi idealizado por um haitiano, o qual desenvolveu em parceria com a 

Paróquia São Geraldo e a Universidade no Norte (UNINORTE). Hoje a fábrica de picolé ajuda não 

apenas haitianos como também outras imigrantes e os próprios brasileiros. 
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vender o produto. Segundo um de meus interlocutores, o nome do carrinho da empresa 

é importante porque possui uma marca com o nome de seu país e isso dá um sentimento 

de orgulho para eles, além de passar uma imagem de imigrantes que precisam ser 

ajudados. Por outro lado, isso pode acarretar receio das pessoas em não querer comprar 

os produtos por questões de preconceitos com este grupo.Porém nem todos possuem 

carrinho próprio, fazendo com que haja um revezamento entre os trabalhadores que 

pegam o carrinho na empresa.  

Muitas vezes, a necessidade de trabalhar gera uma espécie de solidariedade entre 

eles, uma vez que um empresta o carrinho para o outro para que assim todos possam 

tirar a sua renda. Não obstante, isso não faz com que não ocorra richa entre eles, tal 

como é o caso de dois trabalhadores haitianos que entraram em conflitos, como já 

relatado anteriormente.  

Dessa forma, se por um lado, o trabalho proporcionado pela igreja é visto como 

uma saída para aqueles imigrantes que não possuem nenhuma renda, e, portanto, 

valorizam tal trabalho. Por outro lado, o trabalho de vendedor de picolé cria uma 

imagem ruim para eles, principalmente por, em parte, ser de ajuda humanitária da 

igreja. Isso, segundo um de meus interlocutores, é considerado um dos motivos pelo 

qual milhares de haitianos acabam indo embora para outros Estados. Conforme a 

narrativa de Smith,  

Manaus não é o lugar definitivo para os Haitianos. Manaus é um dos 

pontos pra eles passarem e ir para outra cidade. Porque, na verdade, 

quando os haitianos chegam em Manaus eles vão direto para a 

paróquia. A única ajuda que a Paróquia dar é a venda de picolé, por 

isso os haitianos não ficam. Qual o mercado? O mercado é vender 

picolé? Não. Por isso eles foram para outras cidades, como São 

Paulo. (Dorth Smith, Manaus, 2019) 

 

A narrativa do haitiano Dorth Smith reforça aquilo que Handerson (2015) afirma 

em seu trabalho de que o Brasil nem sempre é o país de destino desejável. Os haitianos 

que estão em Manaus, por exemplo, grande parte deseja ir para austros estados como 

Rio de Janeiro e São Paulo, visto que são estes as cidades brasileiras mais conhecidas 

pelos seus pontos turísticos. A fala de Smith também mostra como o trabalho informal é 

visto pelos haitianos, como um trabalho menosprezado e sem futuro, sendo, segundo 

ele, a única ajuda que a igreja proporciona. É interessante observar também o olhar que 

os haitianos têm em relação a instituição de que esta parece ter a obrigação de enviá-los 
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para o mercado de trabalho. Essa visão é reforçada na fala de um outro haitiano quando 

afirma,  

Sabe o que é pior, logo que os haitianos começaram a chegar lá no 

São Geraldo, o padre só ficava pedindo dinheiro no nome da gente, 

vai pedir em outro país pra pensar que ta ajudando a gente. La no 

São Geraldo, eu já vi muito caso. Logo que a gente chegou aqui, o 

padre ia pedir as coisas lá pro Estados Unidos, e quando chegava, ele 

ficava reclamando e não dava trabalho pra ninguém. Por isso os 

haitianos ficaram assim. (Roberson, Manaus, 2019) 

 

Como se pode perceber, apesar da significativa atuação das instituições 

religiosas em prol dos imigrantes haitianos, a visão que eles têm desta, ainda é, 

relativamente negativa. Mas isso nem sempre é por conta da "má atuação da igreja" na 

medida em que, segundo eles, tal instituição se apropria de seu nome e de sua condição 

para ganhar recurso. Assim, não depender da igreja, possuindo laços sociais para isso, é 

algo positivo para eles, visto que a igreja ou qualquer outra instituição não 

governamental, além de contrariar recursos com seus nomes, criam uma imagem 

negativa para eles, reforçando o estigma de necessitados.  

Em seu texto intitulado “Gypsies ou Roma: Denominadores comuns e 

codificação política em Toronto, Canadá”, Alves (2016) também mostra como as 

instituições produzem uma imagem dos imigrantes, usando de sua autonomia, como é o 

caso da instituição chamada Roma Community Center que ajuda os ciganos no Canadá, 

que é um país pluriétnico, onde diversos grupos convivem, mas que produzia uma 

imagem dos ciganos diferente da que eles queriam. No caso dos Haitianos, a Igreja foi 

uma instituição que apoiava os Haitianos. Porém, como já mencionado, ouvi dos 

haitianos que essa instituição os ajudava, mas tomava parte do dinheiro arrecadado para 

si mesma. 

Ao mesmo tempo em que há ajuda, cria-se também uma imagem de necessitados 

para os haitianos. É sabido que a igreja foi o local onde se concentrou a linha de ajuda, 

para conseguir documentos e abrigo, pois não existem nenhuma embaixada haitiana em 

Manaus para eles pedirem refúgio, sendo a igreja, portanto a única saída. Porém, 

receber ajuda dessas instituições é como se eles estivessem sendo humilhados, como se 

fossem mendigos, ou pessoas que estavam necessitando da caridade, reforçando ainda 

mais o termo de refugiado pelo qual eles temem em não ser vistos. Obviamente que o 

refugiado é aquela pessoa que vai para outro país não por desejo próprio, mas porque 
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também no seu país não tem opções de melhorias de vida, de desenvolvimento. Mas 

isso cria aquele estigma de necessitado da caridade dos outros. É como se nesse 

processo eles tivessem uma perda da dignidade dele. Isso pode ser explicado tanto por 

uma questão histórica do universo haitiano, como também na forma como eles se 

sentem diante da sociedade manauara, principalmente no contexto de trabalho. Tal 

como relata o haitiano Mateus,  

 

Às vezes tem pessoas aqui que me olham com preconceito. 

Preconceito sempre tem. Muitos brasileiros aqui onde eu vendo, e no 

outro bairro também, pensam que sou refugiado, que vim de país 

pobre. Mas não sou refugiado não, eu ajudo brasileiro, tenho 

comercia em mais de dois bairros. Essas pessoas que falam que Haiti 

é pobre, que viemos da miséria, são porque não estudam. Eu falo com 

você porque você não me discrimina, os outros, as vezes só falam 

comigo quando quer vender ou comprar verduras, depois não fala 

mais. Mas eu não ligo porque eu sei onde vender roupas, sandálias, 

uma camisa. (Mateus, Manaus, 2019) 

 

Apesar das negatividades em relação a imagem produzida pelas instituições em 

relação aos haitianos, percebe também que existe uma espécie de estratégia, criada pelos 

haitianos. Embora não queiram ser vistos na condição de refugiado ou imigrante, 

categorias criadas pela atuação das instituições e terem privilegiado os laços sociais 

estabelecidos entre amigos e parentes para que assim não precisassem ficar por muito 

tempo nas dependências da igreja,observo alguma estratégia das relações sociais deles: 

Ora, o termo refugiado ou imigrante pode ser utilizado para contrariar alguns recursos, 

ora esse termo é negado por conta da imagem e da sobrecarga negativa que tal termo 

possui.  

Essa boa imagem é refletida principalmente no contexto do trabalho exercido 

por eles. Motivo pelo qual a maioria das vozes, falas e narrativas estão envolvidas na 

questão do trabalho. Pois se um haitiano precisa mostrar o sucesso da viagem e se tornar 

uma diáspora, a condição de trabalho tem um grande papel, pois este também cria uma 

imagem. Daí a grande indignação, reclamação por parte de muitos haitianos em relação 

a condição do trabalho, visto que a grande maioria se encontram exercendo o trabalho 

informal. Apesar de muitos imigrantes conseguirem uma boa estabilidade no Brasil, 

para muitos, a falta de trabalho e de elaboração de políticas públicas em relação aos 

imigrantes haitianos ainda é um grande problema.   
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CAPÍTULO 4 

4. IMIGRAÇÃO HAITIANA E O TRABALHO INFORMAL 

 

Imigrante e trabalho são duas categorias quase inseparável na perspectiva de 

Abdelmalek Sayad. Para ele “trabalhador e imigrante são quase um pleonasmo” 

(SAYAD, 1979, p. 55). Essa visão ganha força quando se analisa como o imigrante é 

visto em seu “estado de direito” e como ele vive “de fato”. Segundo o autor, “um 

imigrante é essencialmente uma forca de trabalho, e uma força de trabalho provisória, 

temporária, em transito” (SAYAD, 1979 p. 54). Ainda segundo ele:  

 

Um trabalhador imigrante (sendo que trabalhador e imigrante são, 

neste caso, quase um pleonasmo), mesmo se nasce para a vida (e para 

a imigração) na migração, mesmo se é chamado a trabalhar (como 

imigrante) durante toda a sua vida no país, mesmo se está destinado a 

morrer na imigração), como imigrante, continua sendo um trabalhador 

definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer 

momento". (SAYAD, 1979 p. 55) 

 

 

Para Sayad (1998), o que mantém um imigrante na sociedade de destino é 

exatamente essa condição de provisoriedade. Sendo o imigrante, aos olhos do Estado, 

apenas uma força de trabalho, o imigrante precisa se conformar com as condições 

necessárias para um imigrante enquanto um trabalhador.  

Tal perspectiva, é, em partes, aplicável, quando se analisa a imigração haitiana 

para o Brasil no contexto do trabalho. Observando como os haitianos vivem “de fato”, 

ou seja, a realidade vivida de tais atores sociais, percebe-se que, como uma das 

dimensões da imigração, o trabalho é tido como sinônimo dos haitianos em Manaus. 

Ainda que exista um considerável número de haitianos no mercado formal, uma grande 

parte está inserida no mercado informal, o que gera situações de inconformidade por 

parte de muitos haitianos em suas narrativas.  

 Não por acaso, o trabalho como uma necessidade num sistema capitalista faz 

com que o imigrante permaneça num determinado país não por razões humanitárias, 

visto, de acordo com Sayad (1998), pelo “estado de direito, mas apenas como uma força 

de trabalho” para o Estado, se tornando assim um imigrante provisório. Essa condição 

de provisoriedade cria uma imagem dos imigrantes como se eles estivessem no país por 

tempo indeterminado, e sendo uma força de trabalho provisória, não se tem a 
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preocupação em criar políticas perspectivistas para os imigrantes. Isto é, os imigrantes 

são obrigados a aceitar o que se tem para oferecer, sem perspectiva de futuro nenhum. 

Essa dissimulação do “estado de direito” é refletida na forma como a sociedade 

brasileira trata os imigrantes, correspondendo, portanto, ao que os haitianos vivem de 

fato e que muito foi observado ao longo do trabalho de campo. A exemplo disso, está o 

fato de existir uma espécie de mercado para o imigrante criado pela sociedade 

hospedeira, também discutido por Sayad (1998).  

Quando um imigrante é visto como mera força de trabalho, é negado, portanto, 

todo o processo social envolvente, é negado os sonhos, as perspectivas, os sentimentos, 

entre outros elementos importantes da vida social humana. Essa falta de consideração é 

a crítica que Portes (1995 apud SASAKI e ASSIS 2000, p. 6), faz aos economistas do 

modelo neoclássicos sobre as teorias da migração nas ciências sociais. Tal modelo 

considerava o mercado de trabalho como os mecanismos primários pelos quais os 

fluxos internacionais são induzidos, desconsiderando, assim os processos sociais que 

orientam a ação econômica, como as expectativas de reciprocidades no curso da 

interação social no interior do seu grupo.  

O modelo neoclássico, portanto, assim como também a crítica colocada por 

Portes (1995) pode ser pensada quando se observa a realidade dos imigrantes haitianos 

em Manaus. Por um lado, está a visão negativa da sociedade brasileira, que para alguns 

haitianos, refletem na forma como os tratam, ou seja, visto a partir do “estado de 

direito”. Por outro lado, estão os diversos elementos sociais que estão relacionados à 

dimensão econômica, correspondendo ao que os imigrantes vivem “de fato”. Essa visão 

negativa é explicada na afirmação de Sayad (1998). Pois segundo o autor, “o imigrante 

só existe na sociedade que assim o denomina a partir do momento em que atravessa 

suas fronteiras e pisa seu território, o imigrante “nasce” nesse dia para a sociedade que 

assim o designa” (SAYAD, 1998 p. 16). Essa forma de ver o imigrante resultará em 

uma espécie de etnocentrismo. Tal visão etnocêntrica se dá quando a sociedade de 

imigração, 

“é levada a interrogar-se sobre o “nascimento” para a imigração, ou 

seja, na verdade, sobre o nascimento  da imigração, ela é levada, por 

uma espécie de etnocentrismo de ordem  totalmente prática, visão 

“endógena” de uma realidade que é exterior e que ultrapassa o campo 

de suas atribuições e de suas competências, a buscar as causas, a 

razão, o principio explicativo, em suas estruturas internas (suas 

estruturas econômicas, o mercado de trabalho, suas estruturas 

demográficas, suas estruturas sociais etc.)”. 
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A crítica colocada por Portes (1995 apud SASAKI e ASSIS, 2000), portanto, é o 

mais apropriado quando se analisa da realidade haitiana em Manaus. O trabalho como 

uma necessidade básica num país capitalista é uma obrigação que todos os haitianos 

terão que passar, mesmo aqueles que afirmam não ter migrado para Manaus por 

questões econômicas. É no contexto do trabalho, portanto, que se observa os diferentes 

aspectos que constituem a lógica da mobilidade dos haitianos em Manaus.   

Segundo Handerson (2015), embora o trabalho não seja a única dimensão da 

trajetória haitiana, é a partir dele também que podemos compreender boa parte dos 

processos migratórios e de mobilidade. Sendo o trabalho a primeira preocupação de um 

imigrante quando chega a um determinado país e o primeiro passo dado para se tornar 

diáspora, ele é um dos principais elementos de contorno da vida do grupo aqui 

estudado, mesmo sendo, muitas vezes “marginalizados” de um ponto de vista político. 

Pois de acordo com Sayad (1998), ainda que um imigrante permaneça de fato por anos 

num país, ele será sempre um sujeito de passagem aos olhos do Estado, podendo ser a 

qualquer momento “excluído”.  

 

4.1 Os haitianos enquanto trabalhadores informais 

 

Imagem 5 Trabalhadora haitiana em seu ponto na Avenida Beira Rio, bairro Coroado. 

 

Créditos: Aurinéia Lima Manaus,2019. 
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Durante o trabalho de campo foram inúmeras as narrativas haitianas. Contudo, 

durante as entrevistas informais não precisavam “bater na tecla” para identificar a 

questão que mais inquietava os haitianos. Tanto nas observações participantes, como 

ouvindo os próprios haitianos salientando espontaneamente, percebia-se que a 

insatisfação em relação ao trabalho era o que mais se realçava no universo da imigração 

haitiana. 

A maioria dos meus interlocutores se encontra no contexto do trabalho informal. 

Dessa forma, a questão do trabalho, aqui entendida como uma das dimensões da 

migração haitiana, diz muito sobre as lógicas da dinâmica haitiana em Manaus. Isso era 

percebido em todas as visitas no local de trabalho e até mesmo fora dele.  

Essa grande quantidade de haitianos inseridos no mercado de trabalho informal é 

explicada em perspectivas diferentes quando se analisa o ponto de vista dos próprios 

haitianos.  

Por um lado, está o desemprego que afetam toda a sociedade brasileira. Por 

outro, estão as questões burocráticas relacionadas a imigração, que impedem muitos os 

haitianos de entrar no mercado formal, obviamente por serem imigrantes.  

No início do fluxo migratório dos haitianos, muitos, assim que regularizava sua 

permanência no país, ficava nas dependências da igreja a espera de contratos por 

empresas de outros Estados. De acordo com os dados da Pastoral do Migrante de 

Manaus por meio da Igreja católica de São Geraldo, só em 2012 foram enviados 1021 

haitianos para diferentes Estados. Tais dados podem ser observados na tabela seguinte. 

 

Tabela 3: Imigrantes haitianos enviados de Manaus-AM para outros Estados brasileiros-2012. 

Fonte: Pastoral do Migrante-Igreja Católica São Geraldo, Manaus, 2019. 

 

ESTADO QUANT. DE 

IMIGRANTES 

TOTAL 

Paraná 597  

 

1021 
Rio Grande do Sul 337 

Minas Gerais 54 

Santa Catarina 26 

Mato Grosso 4 

Rio de Janeiro 3 
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Atualmente, dificilmente, empresas procuram por mão de obra de imigrantes na 

igreja, fazendo com o que os novos imigrantes necessitem lutar ainda mais para 

conseguir uma vaga no mercado formal.  

No entanto, o apoio que a igreja dar aos haitianos é restrito, uma vez que, a 

maioria dos haitianos que migram atualmente já possui laços sociais entre parentes ou 

amigos no Brasil, o que faz com que estes não passem pela igreja e vão diretamente 

para outros bairros onde se encontram com familiares ou amigos.  

Por meio das observações do cotidiano dos haitianos, cheguei à conclusão de 

que os trabalhadores haitianos estão inseridos em dois tipos de trabalho informal. Por 

um lado, estão os haitianos que trabalham em mobilidade urbana ou em trânsito, como 

vendedores de água, bala, picolés e objetos eletrônicos que enfrentam uma realidade 

diária arriscada e de acordo com eles, sofredora. Estes têm como local de trabalho as 

avenidas, os semáforos, os ônibus, onde precisam está a todo tempo em trânsito para 

conseguir uma pequena renda. Por outro lado, estão os trabalhadores que possuem local 

fixo de venda. Entre eles estão os vendedores de frutas e verduras e legumes, 

vendedores de objetos domésticos e roupas usadas. Trabalham geralmente nos bairros 

onde possuem residência fixa. Existem também aqueles que se mobilizam de um bairro 

para outro, mas que não precisa ficar a todo tempo em transito, visto que possuem ponto 

fixo.  

DoodmyLove é um exemplo de trabalhador em transito. A haitiana chegou em 

janeiro de 2018 em Manaus e conta com a ajuda de seus pais que ficaram no Haiti e 

também de amigos para se manter. Segundo ela, tem dias que só consegue fazer 30 ou 

40 reais em água e balas. De acordo com a haitiana, quando chove dificilmente 

consegue vender água. Dessa forma, precisa contar o clima manauara a seu favor.  

Jackson Gustama também é outro haitiano que vive do trabalho informal em 

mobilidade. Tem experiência na área de construção civil, mas decidiu sair do emprego 

por conta de atraso de pagamento. Hoje é vendedor de picolé. Compra o picolé na 

fábrica que fica nas dependências da igreja católica de São Geraldo e vende nos ônibus. 

JacskonGustama conta que precisa sair de casa às 6 horas de sua casa para comprar os 

picolés. Muitos que possui o carrinho próprio da empresa de picolé emprestam para os 

haitianos que não possuem o que gera uma rede de solidariedade entre eles. Jackson, 

assim como DoodmyLove também precisa contar com o clima de Manaus. Se tratando 

de venda de picolés, o clima o favorece muito os haitianos.  
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No cotidiano da cidade de Manaus não é difícil se deparar com estes 

trabalhadores vendendo nas avenidas, ônibus, semáforos e também aqueles que 

possuem um ponto fixo de venda nos centros de Manaus. Porém esse ponto nem sempre 

é licenciado, o que faz os haitianos viverem a todo tempo atentos à supervisão de 

fiscalizadores da prefeitura, que, ao encontrar pontos sem licença, acabam recolhendo a 

mercadoria, tornando um prejuízo para o imigrante que tem como única fonte de renda 

o trabalho informal.  

 

Imagem 6 Trabalhador haitiano no centro de Manaus 

 

Créditos: Aurinéia Lima. Manaus, 2019. 

 

Exemplo disso é o caso de Cláudio, um haitiano de 34 anos que trabalha 

vendendo frutas no centro de Manaus. Cláudio conta que precisa ficar a todo tempo 

atento para fiscalização da prefeitura. Nas falas dele 

 

“Quando eles chegam, se ti encontram aqui eles levam tudo, eles 

chutam as mercadorias, falam palavrões. Na semana passada eles 

levaram metade das minhas mercadorias e mandou-me ir embora. 

Tive que emprestar dinheiro de um amigo para voltar. Eu sei que é 

proibido, mas não tenho outro emprego, já procurei trabalho na 

construção civil, mas não tem. É difícil pegar licença para haitiano. 

Por isso eu trabalho assim, com medo”. (CLÁUDIO, 34 MANAUS, 

2018) 

 

A experiência de Cláudio demonstra a realidade de muitos haitianos que vive 

nesta mesma situação. A ausência de licença para vender em um ponto fixo pode ser 

explicada na grande burocracia existente enfrentadas pelos haitianos desde a sua entrada 
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em território brasileiro. Nas narrativas de Claudio, ele afirma que, “Para conseguir uma 

licença tem que esperar por muito tempo e um haitiano não consegue esperar porque 

tem que comer, tem que trabalhar, tem que vestir, tem que mandar remessas para a 

família que ficou no Haiti. ” (Cláudio, Manaus, 2019) 

Essa narrativa expressa alguma das dificuldades encontradas pelos haitianos que 

vive do trabalho informal sem licenciamento.  Outros, mesmo havendo emprego formal, 

a opção do trabalho ambulante parece ser mais compensatória. Tal fato pode ser 

constato nas narrativas de Mateus.  

Quando Mateus chegou a Manaus, em 2012, passou seis meses nas dependências 

da igreja católica de São Geraldo. Após emitir os documentos brasileiros, já estava apto 

a entrar para o mercado de trabalho. No Haiti, Mateus trabalhava como professor de 

Francês. Em Manaus, conseguiu um emprego como professor em uma escola de 

idiomas. Trabalhou por três meses e pediu demissão. A justificativa dada era de que o 

salário era muito inferior ao que ele ganhava no Haiti. Segundo ele, 

No Haiti o professor não trabalha por mês. É por hora, uma hora 

pagam 20 reais, 2 horas 40 reais. Se tem vinte escolas, você vai 

ganhar por hora. Aqui por mês é 1000 ou 1500. Quando cheguei, 

passei 3 meses dando aula numa escola, mas não pagavam bem aí sai 

e decidi trabalhar só para mim. No Coroado, tem dia que vendo 5000 

reais de mercadorias, no São José vendo 1200 reais. “É melhor 

trabalhar por conta própria”. (Mateus, Manaus, 2019) 

 

A perspectiva de Mateus em relação ao trabalho formal parte de uma análise de 

que, a comparar o salário ou a forma de pagamento deste no Haiti em relação ao do 

Brasil, se chega à conclusão de que vender frutas e verduras informalmente é mais 

favorável. Essa análise também leva em consideração a condição social em que o 

haitiano se encontrava antes de migrar. Mateus trabalhava como professor e, segundo 

ele, não queria ganhar menos do que um professor chega a ganhar.  

A ideia utópica de o Brasil ser um país acolhedor e “bom para trabalhar”, vai se 

manifestando a cada momento da vida cotidiana dos haitianos. O sonho de ser tornar 

diáspora principalmente entre os jovens solteiros, parafraseando Handerson (2015), se 

torna cada vez impossível quando os haitianos vão se deparando com a realidade 

brasileira. Diante das diversas tentativas sem sucesso de inserção no mercado de 

trabalho formal, em muitos casos, parece ser a imigração insignificante, uma vez que 

volta a fazer o mesmo que fazia antes no Haiti e agora de forma complicada por estar 

inserido num contexto social diferente. Em outras palavras, muitos haitianos que 
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migram para outros países em busca de melhores condições de vida se sentem 

indignados quando, sem alternativa, se ver na obrigação de exercer a mesma atividade 

de antes. Para eles é como se não tivesse saído do Haiti, e tivesse apenas mudado de 

local de trabalho. Jakcson Derion, 24 anos, é um exemplo disso. Jackson veio para o 

Brasil em 2014, com a intenção de mudar de emprego e conseguir melhorar de vida. No 

Haiti Jackson Derion trabalhava vendendo bijuterias nas ruas, com suas economias 

conseguiu dinheiro suficiente para migrar para o Brasil. O país brasileiro na imaginação 

de Jackson Derion que também era reforçado por informações repassadas por amigos 

que já viviam no Brasil era de um país rico economicamente e com altíssima 

oportunidade de empregos, o que fez o mesmo atravessar a fronteira amazônica em 

busca de um único objetivo: “ganhar muito dinheiro e voltar para o Haiti” (Jackson, 

24).  

O sonho de Jackson Derion foi se desconstruindo quando chegou a Tabatinga e 

finalmente em Manaus, onde segundo ele, já pressentia que não ia dar certo. Atualmente 

Jackson Derion trabalha como ajudante de outro imigrante haitiano vendendo verduras 

na avenida do bairro de Coroado. Nas falas dele: 

 

“Quando cheguei no porto de Manaós tinha alguma coisa me dizendo 

que eu tinha que voltar, o taxi me levou para são Gelaldo e lá eu vi 

picolezeiros, haitianos vendendo picolés no sol, eu não queria isso 

pra mim. Sabia que não ia ser tão fácil mas vender picolé eu não 

queria”.(JACKSON DERION, 24 MANAUS-AM) 

 

A narrativa de Jackson Derion corresponde a muitas realidades de imigrantes 

que vivem em Manaus que ver a venda de picolé como o tipo de trabalho informal mais 

precário e desvalorizado. Isso pode ser constatado nas falas de Mateus que culpa o 

Estado brasileiro por ver seus compatriotas inseridos neste tipo de trabalho. Segundo 

ele: 

Haitiano vive muito mal aqui. Esses que vendem picolé com as roupas 

todas sujas, ta muito ruim. Uma passagem custa 3 mil dólares pra vir 

aqui. Ficar aqui e não conseguir trabalho. Gastar 3 mil dólares pra 

vender picolé? Aqui no Brasil só é bom para o brasileiro, para o 

estrangeiro não, porque o Brasil tá em crise também. ” (MATEUS, 

MANAUS, 2019) 

 

Para chegar a essa observação, o haitiano calcula o custo da imigração, em 

relação ao mercado de trabalho no Brasil. Segundo ele vender picolé não compensa o 

preço gasto na viagem do Haiti para o Brasil. Contudo a observação de Mateus, também 
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lança luz para a perspectiva que alguns haitianos possuem sobre o trabalho informal em 

Manaus. A de que tal forma de mercado laboral, nem sempre é aceito mesmo que esteja 

em condição de vulnerabilidade financeira. 

Aline de 30 anos é uma imigrante que chegou a Manaus em 2016, mãe de duas 

filhas e dependente do trabalho informal e de pensão. Aline tinha a mesma perspectiva 

de Jackson em relação ao Brasil. Segundo a minha interlocutora:  

“Antes de eu chegar, pensei que fosse um país bom, que tinha 

trabalho para trabalhar, aí depois que cheguei vi que não era como 

eu pensava. Para fazer dinheiro e chegar lá no eu país, tenho que 

gastar muito. Agora se você tem 100 dólares, tem que ter 400 reais 

para fazer 100. É complicado. Por isso eu não volto”. (ALINE, 30, 

MANAUS-AM, 2019) 

 

A realidade de Mateus, Jackson Derion e Aline demonstram que o trabalho 

informal visto pelos haitianos, por um lado é tido como última opção, uma vez que não 

encontram vaga para trabalhar no mercado formal. Por outro lado, o trabalho informal 

parece ser mais compensatório, mesmo que exista oportunidade de emprego. Essas duas 

versões podem ser explicadas pela lógica da condição profissional de cada um e 

também no tempo de permanência no Brasil. Mateus tem formação acadêmica em 

língua Francesa, trabalha no Haiti como professor ganhando por hora, chegava a ganhar 

cerca dois mil reais por mês. Chegando em Manaus, trabalhando na mesma área, 

chegava a ganhar um salário mínimo. Segundo ele, mesmo que exista oportunidade para 

dar aula, é mais compensatório “trabalhar por conta própria”. No entanto, vale 

considerar o tempo de permanência de Mateus em Manaus. Está em Manaus a sete anos, 

o trabalho informal de Mateus se constitui ao longo dos anos que se passou, hoje ele 

conta com uma rede de revendedores em diferentes bairros para quem distribui suas 

mercadorias, fazendo com o que aumente sua renda.  

Por outro lado, temos Jackson e Aline, que estão em Manaus a pouco mais de 

dois anos. Não possuindo formação profissional, o trabalho informal, pareceu ser a 

melhor saída, mesmo que a renda seja baixa. Percebe-se, portanto, que a perspectiva em 

relação ao trabalho informal tem muito a ver com o perfil socioeconômico de cada 

haitiano.  

Quando se observa os trabalhadores em trânsito e os trabalhadores que possuem 

uma renda fixa e se analisa sua trajetória de trabalho, percebe que existe uma grande 

interdependência entre haitianos e brasileiros e entre haitianos e eles mesmos. Tal 
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observação se dá pelas revendas das mercadorias que possuem diversas redes, muitas 

vezes essas redes se dá por solidariedade ou também por necessidade, o que vai resultar 

numa grande rede de relações sociais geradas a partir do contexto do trabalho informal. 

 

5.2 Trabalho informal haitiano e rede de relações sociais. 

 

 Matheus, Maria e seu filho formam uma pequena família de haitianos que estão 

em Manaus a sete anos. Mateus chegou em Fevereiro de 2012, após conseguir sair das 

dependências da igreja católica e alugar um apartamento pediu para que sua irmã e seu 

sobrinho migrassem para Manaus. Assim, Maria e seu filho não precisaram pedir abrigo 

na igreja católica. Atualmente, Mateus possui uma esposa que veio do Haiti 6 meses 

após sua chegada. A família mora no bairro de Coroado em quitinetes e pagam cerca de 

300 a 400 reais por mês.  

Após pedir demissão do emprego de professor de francês pelo fato, segundo ele, 

de receber apenas um salário mínimo, Mateus optou por outra alternativa de trabalho, o 

que ele chama de empreendimento. Tal empreendimento é a revenda de frutas e 

verduras com a qual Mateus e sua família vivem em Manaus. A mercadoria é comprada 

no centro de Manaus de outro comerciante brasileiro e distribuídas para diversos 

revendedores haitianos e brasileiros em diferentes bairros da capital. Por possuir uma 

relação de parentesco, Maria é uma das revendedoras de Mateus. Assim também como 

Bernard, que entra na rede social por uma relação de amizade e essa relação é ainda 

mais reforçado pelo trabalho. Outro haitiano que também faz parte da revenda de 

Mateus é Jackson Derion que, não apenas por uma questão de amizade, mas também de 

solidariedade, trabalha como ajudante na venda das mercadorias no bairro de Coroado. 

Outro tipo de relação é as com os brasileiros. Mateus conta com quatro 

revendedores brasileiros, dois trabalhado no bairro de Coroado e dois no bairro de São 

José. Dessa forma, o trabalho informal de Mateus abrange diversas relações. Primeiro 

está a relação deste com o comerciante que já possui o seu próprio comércio. Segundo, 

possui relação com os próprios haitianos, que por uma questão de laços familiar, de 

amizade ou até mesmo de solidariedade, entrando da rede de trabalho de Mateus. O 

terceiro está ligado aos brasileiros, sendo este também, segundo o próprio comerciante 

Mateus, é tido por solidariedade aos brasileiros em perceber que precisam de ajuda. 
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Esses tipos de relações se constituem, portanto, por uma necessidade mútua de possuir 

uma renda econômica para subsistência.   

Essa necessidade mútua, portanto, gera a um tipo específico de rede de relação 

social inerente ao mundo do trabalho informal. Essa rede é chamada por Santos, 

Oliveira Maciel & Sato(2014) de Rede Socioprodutiva (RSP), que pode ser entendida, 

segundo os autores, como um tipo de rede, cuja relações sociais entre os indivíduos vai 

além da comercialização e da distribuição de produção, tendo como combustível de 

alimentação o capital social, como por exemplo, a relação de confiança. Porém, como 

explica os autores, “a relação nessa rede é anterior à venda de mercadoria ou prestação 

de serviço e não é apenas social” (SANTOS OLIVEIRA, MACIEL & SATO 2014, p. 

334). Ainda segundo os autores a estrutura dessa rede é formada por uma “pessoa foco”, 

ou seja, o trabalhador informal e outros sujeitos que não se consideram o serviço uma 

ocupação profissional.  

Analisando a rede social constituída a partir do trabalho informal de Mateus, 

podemos constatar que também se trata de uma rede socioprodutiva, visto que, tal rede 

possui um dos principais campos de circunstancias específicos para a formação de uma 

RSP, como: 

- ocorre demanda ou serviço que o trabalhador informal não tem 

capacidade de atender sozinho; O trabalhador informal resolve 

expandir suas vendas ou serviços para outras áreas da cidade ou outros 

municípios, sem tencionar e ter condições objetivas para abrir uma 

empresa; O tipo de atividade requerida pelo trabalhador informal a 

agentes de sua relação social/familiar não exige alto nível de 

qualificação;O trabalhador possui uma capacidade de desenvolver 

capital social entre seu grupo social e, com base na confiança, 

articular uma rede de produção com sujeitos de sua relação social". 

(SANTOS, OLIVEIRA MACIEL& SATO, 2014, p 339) 

 

O trabalho informal de Mateus, portanto, possui uma rede socioprodutiva uma 

vez que, tal rede é constituída por ele como “pessoa foco” e os revendedores brasileiros 

e, exceto sua irmã, alguns dos haitianos como sujeitos sociais que não considera tal 

trabalho uma ocupação profissional, neste caso, pode mencionar-se os brasileiros e um 

haitiano que presta serviço apenas como forma de pagamento de hospedagem, como é o 

caso de Jackson Derion.  

Analisando as circunstâncias de formação de uma RSP, percebe-se que o 

trabalho informal de Mateus também possui tais razões. Primeiro, a demanda de 
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mercadorias compradas por Mateus era grande. Mateus chega a comprar cerca de 1000 

a 1500 reais de frutas e verduras diversos, fazendo surgir a necessidade de pessoas para 

atendê-los. Como é uma compra na quantidade proposital, Mateus possuía o desejo de 

expandir suas vendas para outros bairros, como São José, onde até então era limitado ao 

bairro de Coroado. Além disso, como se trata de revendas de mercadorias, a atividade 

não exige alto grau de qualificação por parte de seus revendedores. E acima de tudo, 

existe um capital social entre os sujeitos construído desde o Haiti, o gerou uma relação 

de confiança entre os trabalhadores haitianos e também, em algum caso, de haitianos e 

brasileiros, visto que, a distribuição de mercadoria ficava sob total responsabilidade de 

tais revendedores, seja haitiano ou brasileiro.  

Como a rede socioprodutiva se caracteriza pela produção de bens e considera 

primeiramente o capital social antes do capital econômico, a partir de tal rede 

compreender e analisar as diferentes inter-relações existentes entre haitianos e 

brasileiros. Contudo, como se trata de dois grupos diferentes, para a análise das 

relações, faz-se necessário considerar não apenas as relações de indivíduos que 

compõem a rede social do trabalho, mas também de todos os indivíduos envolventes no 

cotidiano, como os clientes, fregueses e outras pessoas que fazem parte direta ou 

indiretamente do cotidiano dos trabalhadores haitianos. 

No âmbito da rede social a partir do trabalho informal de Mateus, ao mesmo 

tempo em que havia uma ajuda mutua entre haitianos e brasileiros, havia também um 

certo receio por parte dos brasileiros em relação aos Haitianos. Segundo Mateus, os 

brasileiros são ingratos, pois além de ele ajudar alguns brasileiros “abandonados”, ainda 

são vítimas de discriminação. Mesmo mostrando, por meio de ajuda, que nem todos os 

haitianos migraram para o Brasil em razão da pobreza, parece que a marca do estigma 

nunca se apaga. Segundo Mateus, “Eu ajudo brasileiro, lá em São José tem dois 

brasileiros que trabalham comigo, pagar 40 a 80 reais por dia. Tem uns que pago 35 só 

de manhã. Eu ajudo." 

Não somente em relação aos brasileiros que são ajudados por eles, Mateus 

demonstra sua indignação quando observa a situação de alguns brasileiros. Nas falas 

dele, ele diz, “tem brasileiros que ficam me pedindo dinheiro na rua, pedindo favor. O 

governo não ajuda nem os brasileiros. O Brasil tá muito complicado. ” 
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O que se pode perceber diante de tal situação é que, mesmo que haja uma 

relação harmoniosa entre imigrantes haitianos e brasileiros no âmbito do trabalho, não 

se pode negar a forma estigmatizada com o que os haitianos são vistos, principalmente 

no bairro de Coroado. Essa observação pode ser constatada quando, nas falas de 

Mateus, ele afirma: As pessoas aqui não falam com você por aí, só quando quer 

comprar, só quando quer ajuda. Pessoas passam aqui, olha diferente. Brasil pensa que 

haitiano vim pela miséria, eu não vim pela miséria. Haiti é um país rico. 

A fala de Mateus se refere não apenas à alguns brasileiros que trabalham com 

ele, mas também aos próprios moradores do bairro de Coroado, que, segundo ele, “são 

ingratos”. A partir desse contato e relação social de Mateus e alguns brasileiros, é 

possível compreender a perspectiva que alguns haitianos têm do Brasil. O comentário 

de Mateus deixa isso claro quando o haitiano demonstra sua total indignação quanto à 

atuação do governo brasileiro com os brasileiros. De acordo com ele: “Tem brasileiros 

que ficam me pedindo dinheiro na rua, pedindo favor. O governo não ajuda nem os 

brasileiros. O Brasil tá muito complicado”. 

Essa afirmação dá luz à compreensão de como alguns haitianos analisam a 

situação sociopolítica brasileira para chegar à conclusão de que imigrantes não podem 

contar com a ajuda do Estado. Pois se o governo não tem condições de ajudar nem os 

próprios brasileiros, um imigrante, portanto, não pode contar com a ajuda deste, visto 

que não são da mesma nação do país em que estão inseridos.  

Os moradores como fregueses, são também pessoas que fazem parte do 

cotidiano dos haitianos, uma vez que passam a depender, em partes, da venda de 

produtos levado pelos haitianos. Essa dependência se dá, pelo fato dos haitianos serem 

os únicos vendedores que ficam nos finais de semanas vendendo na avenida beira Rio, e 

acima de tudo, por um preço baixo em relação aos supermercados existentes nos 

bairros. No bairro de Coroado, os haitianos são os únicos vendedores ambulantes de 

frutas e verduras.  

Essa interdependência por meio do comercio, ou melhor, da compra e venda, 

também pode ser constatado na relação dos vendedores em mobilidade, ou melhor, dos 

vendedores haitianos que vendem picolés, água ou outros produtos nas ruas e avenidas 

de Manaus. Essa interdependência se dá tanto entre haitianos e brasileiros e entre os 

próprios haitianos. Esse é o caso de Marjorie, haitiana de 33 anos que trabalha vendendo 
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água no centro da capital amazonense. Segundo Marjorie, para conseguir ganhar sua 

primeira renda através da venda ambulante, precisou da ajuda de um outro haitiano que 

a emprestou dinheiro a ela para comprar os produtos de uma distribuidora brasileira. 

Além de vender individualmente no centro, a haitiana também revende a água para 

outros haitianos revenderem. Essa revenda fica na paróquia São Geraldo, ponto de 

encontro dos haitianos que vão comprar a água de Marjorie para revenderem. Essa 

relação gera mais uma rede social, formada por uma distribuidora de água brasileira 

com a haitiana Marjorie e de Marjorie com outros haitianos que dependem dela para 

compra de produtos. Nessa escala, Marjorie é a que possui um capital financeiro maior 

para comprar o produto na distribuidora.  

Essa rede social construída tanto por Marjorie quanto por Mateus, quando 

analisada, percebe que ambas possuem laços de solidariedades. Tal laço pode ser 

entendido a partir de uma consciência de classe dos imigrantes haitianos. Essa 

consciência se dá a partir da experiência vivida de cada um haitiano que ao encontrar 

algum de seus compatriotas numa mesma sociedade, logo associa a sua classe, a do 

imigrante. Assim, a necessidade que possuem os imigrantes de uma renda que possa 

suprir suas subsistências, faz com que se construa uma rede de relações sociais 

interdependentes entre os haitianos e brasileiros e entre brasileiros e eles mesmos.  

Dizer que trabalhar informalmente é uma escolha é muito relevante na medida 

em que se observa as realidades individuais dos haitianos. Por exemplo, para um 

haitiano que sonha em conseguir um status social mais elevado no país de destino e 

consequentemente se tornar uma “diáspora”, o trabalho informal será sempre a última 

opção e ser visto como marca da decadência de seu sonho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações concludentes que aqui se tece, em partes, dialogam com as 

informações etnográficas coletadas por Handerson (2015) em que alega que a imigração 

ou mobilização haitiana faz parte de uma identidade cultural, vista do pondo de vista 

dos próprios interlocutores haitianos. Tal identificação se materializa pela ideia de 

diáspora, que aqui é compreendida como uma questão de ser e não de viver, como se 

costuma pensar. Assim, tanto a vontade de sair de seu país como o de voltar está 

relacionada com o desejo de se tornar diáspora, pois o que define a sua condição de 

diáspora é: o tempo de experiência no país estrangeiro, possuir bom capital financeiro, 

ter boa condição socioeconômica, voltar para o Haiti e consequentemente ser 

autodenominado e denominado pela sua sociedade como diáspora. 

De outra maneira, não basta apenas ser autoidentificado como tal, o haitiano em 

mobilidade ser bem vista pela sua própria sociedade. Daí toda a sua preocupação em 

não ser visto pela condição de refugiado ou imigrante pela sociedade em que se 

encontram. A mídia, por exemplo, é um meio pelo qual pode transmitir uma imagem 

negativa dos haitianos e que pode ser vista pela sociedade de origem, pois a mídia, 

principalmente a internet como um campo de atuação, é onde se encontra opiniões 

públicas de outra forma, criando uma imagem muitas vezes não agradável para a 

sociedade haitiana, o que torna tal campo um lugar propício para pesquisa futura em 

relação as atuações sociais. 

Toda essa preocupação explica as rejeições pelas fotografias ocorridas durante o 

meu trabalho de campo. Explica também importância dada aos laços sociais 

estabelecidos antes, durante e depois da migração, os receios negativos pela atuação das 

instituições, enfim, a preferência em não serem vistos na categoria de refugiado ou 

imigrantes, a não ser por uma questão estratégica, o que reflete das diferentes atuações 

destes sujeitos sociais observados em campo, o que também deve ser analisado com 

mais profundidade tomando como reflexão a Antropologia da Performance. 

Com base nessas perspectivas, a inserção dos haitianos no mercado de trabalho 

ou a condição laboral em que vivem torna-se um dos principais elementos definir para 

se tornar diáspora. Apesar de necessário para sobrevivência num sistema capitalista, o 

significado do trabalho na imigração haitiana vai muito além. Assim, a obrigação de ter 

que entrar no mercado de trabalho informal, na qual meus interlocutores estão inseridos, 
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parece não ser uma boa saída, principalmente para aquele que possuía boa condição 

socioeconômica no país de origem e que se sentem injustiçado por ter que aceitar a 

entrar na informalidade, sabendo que tal setor não é bem visto na sociedade de origem e 

nem na de destino. Por outro lado, parece haver uma opção pelo trabalho informal, 

tomando como critério a renda arrecada, transformando tal setor em uma espécie de 

comércio formal numa perspectiva etnográfica. 

De forma geral, o trabalho informal dos haitianos em si, seja por opção, seja pela 

ausência dela, possui um caráter muito mais que econômico, pois o trabalho informal 

molda grande parte da trajetória haitiana, sendo também um campo onde se observa 

ações dos atores sociais. Por ser uma necessidade, os laços sociais possuem uma grande 

importância para eles, principalmente durante os primeiros dias de chegada ao país 

estrangeiro. Cria-se, portanto, uma rede de socioprodutiva, entendida como uma rede 

que tem como base a relação de amizade ou familiar.  

Além disso, outro fator que se nota no campo do trabalho informal, é uma inter-

relação de interdependência entre haitianos e brasileiros e entre eles mesmos. Tal 

relação se dá pela necessidade e ajuda mútua entre haitianos, o que se torna também um 

elemento que define a condição de imigrante reconhecida por ele. Essa rede 

socioprodutiva inclui também brasileiros que necessitam de uma renda, o que resulta na 

interação entre haitianos e brasileiros. Essa inter-relação entre haitianos e brasileiros por 

meio do trabalho informal faz pensar na ideia de interdependência dos grupos étnicos 

colocado por Barth (1998), sendo para este autor, “o vínculo positivo que liga vários 

grupos étnicos em um sistema social” (Ibidem, p. 200) dependendo da 

complementaridade de tais grupos. No caso dos haitianos e brasileiros, por mais que 

haja uma complementaridade, pois, os produtos revendidos necessitam de um 

fornecedor, esse vínculo não parece tão possível, uma vez que segundo meus 

interlocutores, mesmo que haja ajuda mútua, o fato de serem imigrantes estrangeiros 

ainda geram certo receio por parte dos brasileiros.  

Os laços sociais estabelecidos por conta de uma possível rede de solidariedade 

entre haitianos, juntamente com a necessidade econômica são vistos não apenas no 

contexto de trabalho, mas também no de moradia, mas isto não faz com que não haja 

desentendimentos entre eles. Contudo, os laços sociais, ao mesmo tempo em que 

contribui para a união de tais grupos, possibilitam-os a não ficarem nas dependências da 

igreja que, por um lado, para eles isso soa negativo, uma vez que a igreja reforça a 

imagem de refugiado, fazendo com que esses laços sociais estabelecem uma 
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reconfiguração nos novos processos migratórios, visto que atualmente a igreja já não 

tem mais controle do total de haitiano residente em Manaus.  

Em síntese, levando em conta que a migração haitiana se dá por uma questão de 

identidade cultural, a condição laboral com a qual tais imigrantes precisam se 

configurar, é considerado um impasse que dificulta o sonho de se tornar diáspora. Essa 

condição laboral, muitas vezes, faz com que haja atuações desses agentes que reflete 

num contexto de oscilação em relação à categoria política a qual se encontram. Embora 

não seja agradável para eles serem tratados como imigrantes ou refugiados, em certos 

momentos há uma apropriação de tal categoria na medida em que percebem que podem 

ser favorecidos. É uma espécie de estratégia que faz, ora serem visto como refugiado, 

ora como imigrantes e ora como diáspora. 
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