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Dedico esta tese a todos os haitianos 

emigrados, cuja coragem me impressiona. A 

sua capacidade em lidar com  a saudade, 

com o desafio, com a frustração, com o 

medo, com o fracasso e com a escassez, 

sem perder a alegria e a força, me ensina 

que, nas palavras de João Guimarães Rosa, 

só é preciso ter pés livres, mãos dadas e 

olhos bem abertos. 
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Mwen dedye tèst sa a ak tout Imigran Ayisyen 

yo, ki enpresyone mwen ak kouraj yo. E ak 

kapasite yo pou yo lite ak nostalji lakay yo, ak 

defi, ak problèm yo, ak perèz yo, ak problèm 

sistem edikasyon an,men ki toujou an jwa ak 

fòs pou kontinye lite, mwen aprann nan 
laparol de João Guimarães Rosa mwen 

selman bezwen gentan yon pè liv, avek men 

mwen e zye mwen byen louvri.  
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RESUMO 
  
 

 
 
A presente tese, desenvolvida em co-tutela com Europa Universität Viadrina, 

propõe uma reflexão acerca das principais metodologias empregadas nos 

estudos sobre representação em contexto migratório, a fim de propor novas 

alternativas, que considerem como corpus as narrativas contidas nas 

entrevistas. Para este fim, mapeamos as representações sociais e 

linguísticas que os sujeitos, imigrantes haitianos residentes no Rio de 

Janeiro, trouxeram para as pequenas narrativas, para, então, a partir dos 

resultados, correlacioná-las às diferentes projeções de identidade. O 

referencial teórico é delimitado por Petitjean (2009); Bauman (2005), Hall 

(2006), Clifton e Van den Mieroop (2016) e Massey (1988, 

1993).  Entendemos que a representação, além de um sentido construído 

coletivamente acerca de um dado fenômeno, é intersubjetiva, discursiva, 

reflexiva e, portanto, fluida e dinâmica. A metodologia utilizada é qualitativa, 

de cunho etnográfico, e o corpus é caracterizado por entrevistas, abertas e 

semiabertas, e por notas de campo oriundas de observação participante. 

Pretendemos contribuir com dados que permitam embasamento para novas 

metodologias nas pesquisas sobre representação, favorecendo a sua 

integração com os estudos sobre identidade. A interpretação dos dados 

mostra que as representações se modificam durante os processos 

migratórios e que as identidades assumidas pelos sujeitos contribuem para 

essa mudança ou para sua manutenção. 

 

Palavras-chave: Migração; Representação; Identidade; Haitianos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This dissertation was developed in co-supervision with Europa Universität 
Viadrina and reflects upon the main methodologies used in the studies of 
representation in migration context. It proposes new alternatives, in which 
narratives are regarded as part of the corpus. Initially, we have looked for 
social and linguistic representations spoken by Haitians immigrants in Rio de 
Janeiro, while they told short narratives. These results were related to 
different identity projections. The theoretical framework used in this research 
consists of Petitjean (2009); Bauman (2005), Hall (2006), Clifton and Van den 
Mieroop (2016) and Massey (1988, 1993).  Representation is approached 
here as fluid and dynamic for it is an intersubjective, discursive and reflexive 
concept, which goes beyond any collective construction concerning a given 
phenomena. The methodology used is qualitative based and ethnographically 
oriented. The corpus is composed by direct and semi-direct interviews 
alongside with fieldwork data taken from participant observation. The aim is to 
contribute with data that can help the development of new methodologies in 
researches about representation and to integrate them with studies about 
identities. The interpretation of the data points out that representations 
change during migration processes and that identities assumed by the 
subjects contribute to this change or to their maintenance. 
 

 

Key-words: Migration; Representation; Identity; Haitians. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

 
 
In dieser Dissertation, die im Co-Tutelle-Verfahren mit der Europa-Universität 
Viadrina entstanden ist, werden methodologische Grundlagen der 
Repräsentationsforschung im Migrationskontext basierend auf einem Korpus 
aus Interviewnarrativen thematisiert. Zu diesem Zweck analysieren wir die 
sozialen und linguistischen Repräsentationen, die haitianische Immigranten in 
Rio de Janeiro in ihren kleinen Erzählungen herstellen. Die Ergebnisse aus 
der Analyse der Repräsentationen werden dann mit verschiedenen 
Identitätsprojekten in Beziehung gesetzt. Der theoretische Rahmen der Arbeit 
ist mit Petitjean (2009), Bauman (2005), Hall (2006), Clifton und Van den 
Mieroop (2016) sowie Massey (1988, 1993) abgesteckt. Wir verstehen den 
Begriff der Repräsentation über seine Definition als kollektiv konstruierte 
Sinnzuschreibung zu bestimmten Phänomenen, als intersubjektiv, diskursiv, 
reflexiv und entsprechend fluide und dynamisch. Die Arbeit folgt einer 
grundlegend qualitativen und ethnographisch orientieren Methodologie, 
basierend auf einem Korpus von semi-strukturierten und offenen Interviews 
sowie Feldnotizen aus teilnehmender Feldforschung. Diese Arbeit soll einen 
Beitrag zu neuen Methodologien in der Repräsentationsforschung bieten, vor 
allem in Hinblick auf ihre Integration in aktuelle Identitätsforschungen. Meine 
Forschungsergebnisse zeigen, dass sich Repräsentationen im Laufe von 
Migrationsprozessen verändern und die von den Subjekten übernommenen 
Identitäten zu dieser Veränderung oder zur Aufrechterhaltung von 
Repräsentationen beitragen. 
 
 
Migration; Repräsentation; Identität. 
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Índice de sinais de transcrição das entrevistas: 
 
I: informante. 

P: pesquisadora. 

Negrito: destaque do fragmento. 

Itálico: palavra estrangeira, code-mixing. 

[2.0]: pausa média. 

[Inint.]: trecho ininteligível. 

// ou /: truncamento de oração com novo tópico ou truncamento de sintagma 

com retomada do tópico. 

CAIXA ALTA: aumento de volume da voz, ênfase. 

{abc}: Fragmento originalmente escrito, via chat. 

*abc*: diminuição da voz, sussurro. 

[abc] : sobreposição de turnos 

[abc] 
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1. Introdução: identidade, representação e narrativas de 

migração 

 
 

 
 
“Te aprendo ao fácil, Zé Mariano, maior vaqueiro, sob 
de vez contador. A verdadeira parte, por quantas 
tenhas, das tuas passagens, por nenhum modo 
poderás transmitir-me. O que a laranjeira não ensina 
ao limoeiro e que um boi não consegue dizer a outro 
boi. Ipso o que acende melhor teus olhos, que dá 
trunfo à tua voz e tento às tuas mãos. Também as 
histórias não se desprendem, apenas do narrador, sim 
o performam: narrar é resistir.” 1 

 

 

No conto Entremeio- Com o vaqueiro Mariano, escrito por Guimarães 

Rosa, o narrador empreende uma viagem ao Pantanal de Mato Grosso, com 

o objetivo de melhor conhecer os animais da região. Sujeito letrado, oriundo 

de cidade grande, o personagem pede a um amigo, vaqueiro, que lhe narre a 

vida pantaneira e as suas histórias. Então, durante a interlocução, composta 

por pequenas narrativas de lutas e de perigos na lida com os gados, o 

estudioso interrompe um fato narrado pelo vaqueiro para dizer-lhe que, por 

melhor contador que ele seja, a porção verdadeira da história jamais poderá 

ser dita, porque há coisas que a laranjeira não ensina ao limoeiro e que um 

boi não consegue dizer a outro boi. 

Em uma estrutura dialógica, o texto que resultou de uma viagem pelo 

interior do país, em companhia do poeta Manoel de Barros, transformado em 

vaqueiro Mariano nesta obra, faz uma série de reflexões sobre o ato de 

narrar, ilustradas, por exemplo, no ofício de se materializarem palavras 

																																																								
1	Guimarães Rosa, em Entremeio- Com o vaqueiro Mariano.	
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intensas, diferentes, abrindo-se de espaços a vastidão onde o real furta à 

fábula. Neste conto, parte do projeto que resultaria em Grande Sertão: 

Veredas, podemos perceber a incompletude do discurso no que se propõe 

enquanto verdade e as relações que se estabelecem entre o porta-voz desse 

discurso, na figura do narrador, e o seu objetivo de transmitir fatos e 

sentimentos a um visitante, ponderando para responder, truz e cruz, no 

coloquial, a um interlocutor estrangeiro que, apesar da diferença entre 

vivências, busca compreendê-lo com a verdade intensa das coisas supostas, 

ao oco som da buzina e ao ressom de um abôio. 

Narrar é abrir espaço para que se manifestem as vozes do passado, 

para que se retomem fatos desagradáveis e tristes, reconstruindo-os e 

dando-lhes nova significação. Contar também é redefinir identidades, ao se 

enxergar o passado com as lentes do presente, como disse o vaqueiro, no de 

leve, sem pôr sentido. Se for firmar o sério nisso, ringe aflição, coração 

embrulha... Narrar, portanto, é resistir. 

A epígrafe escolhida para iniciar a presente tese agrega em si as 

principais inquietações que determinaram essa pesquisa: o objetivo de se 

compreender um fato social, tendo como principal elemento as pequenas 

narrativas de vida, contadas pelos próprios sujeitos de investigação, e a 

reflexão sobre identidades e representações que se expressam nessas 

histórias, tomando como ponto de partida a constante interlocução entre o 

pesquisador e o narrador-personagem, concebido como denso, presente, 

almado, bom-condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, 

governador de si mesmo. 
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As narrativas que ouvimos são de imigrantes haitianos, que se 

aventuraram em uma viagem rumo ao estado do Rio de Janeiro, que 

trouxeram consigo as marcas de um passado e a necessidade de se 

construir um futuro. Para eles, a reconstrução de identidades e a formação de 

novas representações são processos complementares à inserção na 

comunidade local, que se materializam enquanto narram suas histórias. 

A onda migratória de haitianos para o Brasil começou logo após o 

terremoto de 2010, que destruiu grande parte do Haiti. Para ajudar o país, o 

Brasil enviou tropas do exército, que lideraram as Missões das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). A economia brasileira, 

nessa década, parecia estar em franco desenvolvimento, o que tornou o país 

atrativo para os imigrantes. Além disso, o governo brasileiro adotou uma 

política solidária em relação à recepção de haitianos, concedendo um visto 

exclusivo, por razões humanitárias. 

Massey (1988), ao associar o movimento migratório aos ciclos 

econômicos, menciona alguns países, em diferentes momentos históricos, 

que receberam o maior contingente de estrangeiros concomitantemente ao 

desenvolvimento econômico, a exemplo da Inglaterra, durante a Revolução 

Industrial. Como consequência, a maior parte dos países desenvolvidos tem 

se tornado sociedades ainda mais multiétinicas, multiculturais ou 

transculturais, uma vez que agregam às suas comunidades indivíduos de 

diferentes nacionalidades, com suas práticas e costumes.  

Seguindo esse paradigma, as nações em desenvolvimento vêm 

experimentando cada vez mais essa diversidade. O Brasil, resultado de um 

longo processo de miscigenação, tem recebido muitos imigrantes latino-
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americanos, como os bolivianos, principalmente em São Paulo, e os 

haitianos, em diversos estados. Massey (MASSEY, 1993, p. 431) aponta a 

emergência da migração internacional como uma característica estrutural 

básica de praticamente todos os países industrializados e, no período em que 

muito se discutia a globalização, afirmava que os países que ainda não 

alcançaram este estado estariam caminhando nessa direção. 

No Brasil, os fluxos migratórios tiveram início em 15302, para atender 

ao processo de colonização, materializado nas colônias de exploração.  A 

partir da década de 1540, começou o longo processo de imigração forçada 

através do comércio negreiro. No século XIX, com a vinda da Família Real 

Portuguesa, há novamente um grande número de colonizadores portugueses 

e, então, na segunda metade do século XIX, inicia-se a entrada de imigrantes 

europeus não portugueses, principalmente para abastecer de mão de obra as 

lavouras de café do Paulista (caso principalmente dos italianos), em função 

do fim do tráfico negreiro, imposto pela Lei Eusébio de Queirós, do ano de 

1850.  

Ainda na segunda metade do século XIX, vieram outras levas 

migratórias, além dos italianos, como os alemães, os poloneses e outros 

europeus e, no início do século XX, inicia-se a chegada dos japoneses. A 

imigração nipônica teve o seu primeiro fluxo em 1908, sendo rapidamente 

controlada pelo governo brasileiro, a ponto de ser interrompida antes mesmo 

do término da Segunda Grande Guerra. Os japoneses eram considerados 

como raça inferior, assim como africanos de diferentes origens. 

																																																								
2	Antropólogos e historiadores geralmente distinguem os colonizadores, que entraram no 
Brasil até a Independência, dos imigrantes, quaisquer pessoas que tenham entrado no país 
desde 1822 (GAVIRIA MEJÍA, 2015, p. 65).	
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Privilegiavam-se os europeus3 não judeus e, ainda no período pré-guerra, 

houve animosidades por conta do conflito, sendo os japoneses perseguidos 

no Brasil quando a Segunda Guerra começou. 

Após a Guerra, o Brasil entrou em um novo ciclo de desenvolvimento e 

se tornou atraente para muitos estrangeiros, como libaneses e judeus. No 

entanto, durante a década de 1980, o país entrou em uma nova crise política 

e econômica, o que levou muitos brasileiros a emigrar, período que ficou 

conhecido conhecido como a década perdida. Durante esses anos, o 

Itamaraty estima que houve uma saída de 4 milhões de brasileiros em idade 

produtiva,4  que foram, em geral, para os Estados Unidos, o Japão e a 

Europa, com um fluxo que chegou a superar aquele da imigração na mesma 

década.  

Nos anos 90, com a abertura da economia nacional, houve uma 

diminuição no fluxo de emigração brasileira. O movimento migratório para o 

Brasil passou a incluir mais fortemente migrantes europeus e 

norteamericanos sazonais, funcionários de empresas multinacionais. 

Imigrantes latino-americanos também vieram em busca de trabalho, nem 

sempre de forma legalizada, sendo alvos de empresários que os contratavam 

com trabalho análogo ao escravo.  

Nos anos entre 2012 e 2015, milhares de haitianos migraram para o 

Brasil, com o objetivo de se estabelecerem, principalmente, nos estados do 

Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. Em 2013, o 

																																																								
3 Para mais detalhes acerca da migração para o Brasil, recomendamos a leitura de Fábio 
Koifman (2012).	
4	Esses dados foram extraídos da página eletrônica Portal da Câmara dos Deputados. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-
ESPECIAL/424966-TRABALHO-IMIGRANTE-A-IMIGRACAO-NO-SECULO-20-BLOCO-
2.html. Data do último acesso: 31/08/2017.		
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número de trabalhadores haitianos no Brasil aumentou de 814, em 2011, 

para 14.579, conforme a BBC News5. No mesmo ano, o bairro de Curicica, 

na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, tinha um grupo de haitianos 

bastante expressivo e em contínuo crescimento, nas comunidades Asa 

Branca, São Marcelo e César Maia, com cerca de 250 imigrantes6. 

Esse movimento modificou-se em 2016, com o fim das obras olímpicas 

e da demanda de trabalho na construção civil. Assistimos a uma considerável 

modificação nesse fluxo migratório, na qual muitos haitianos deixaram o 

Brasil, sobretudo regressando ao Haiti ou se aventurando em uma travessia 

ilegal rumo aos Estados Unidos. Embora seja difícil quantificar a saída de 

haitianos do país, a Missão de Paz, em são Paulo, que organizava mutirões 

de emprego e que recebera mais de 20 mil imigrantes do Haiti, desde 2010, 

informou para o jornal O Globo que, em 2016, o número caiu para 350. 

Enquanto entravam 2 mil haitianos, por mês, no Brasil, em 2016 o número 

não passava de 30, para o mesmo período. Além da diminuição da entrada 

de imigrantes, houve um grande fluxo de emigração, do qual 40 mil haitianos 

teriam migrado para o Chile.7 

Devido à complexidade e à especificidade de cada fluxo de migração, 

a compreensão desse processo depende de teorias interdisciplinares. Do 

ponto de vista dos estudos linguísticos, propomos uma análise de migração, 

																																																								
5	http://rioonwatch.org.br/?p=15176	 
6 A quantidade exata de haitianos nas comunidades é um dado difícil de se encontrar, devido 
às frequentes mobilidades dentro da cidade e à falta de registro de residência. De acordo 
com uma reportagem de 2015, cerca de 180 haitianos viviam na Asa Branca. Na 
comunidade de São Marcelo, que é da extensão de uma rua, há uma vila com 
aproximadamente vinte haitianos. Segundo os cadastros dos alunos do SENAI/RJ, a maioria 
dos haitianos morava no César Maia, nos anos de 2013 e 2014.	 	 Disponível em: 
http://rioonwatch.org.br/?p=15176.	Data do último acesso: 07/09/2017.	
7 	Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/brasil-deixa-de-ser-um-
dos-principais-destinos-dos-imigrantes-haitianos.html data do último acesso: 07/09/2017.	
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a partir da interpretação de narrativas do tema. Esse estudo será feito com a 

contribuição dos campos da ciência política, da história, da geografia 

humana8 e da sociologia. Sobre a necessidade de se levar em conta, nas 

pesquisas sobre mobilidade humana, diferentes áreas do conhecimento, 

Massey escreve: 

 

A full understanding of contemporary migratory processes will not 
be achieved by relying on the tools of one discipline alone, or by 
focusing on a single level of analysis: rather, their complex, 
multifaceted nature requires a sophisticated theory that incorporates 
a variety of perspectives, levels and assumptions. When it comes to 
international migration, popular thinking remains in nineteenth-
century concepts, models, and assumptions. (MASSEY, 1993, p. 
432)9 

 

 

No âmbito dos estudos sobre línguas em contato no Brasil, o enfoque 

das pesquisas sobre migrantes está no resultado linguístico da interação com 

a sociedade de acolhimento, tendo geralmente como objetos de análise 

aspectos do code-switching10, code-mixing e language shift11. Recentemente, 

o conceito de língua de herança12 também tem sido utilizado em trabalhos 

																																																								
8	A Geografia Humana é a parte da teoria social que investiga os padrões espaciais e os 
processos que permitem e reprimem as estruturas e as ações da vida cotidiana. Analisa, 
ainda, como processos socioculturais, econômicos e politicos agem através do tempo e do 
espaço. (cf. DEAR; FLUSTY, 2002, p.2) 
9 Tradução minha: “Uma compreensão completa dos processos migratórios contemporâneos 
não será alcançada se dependermos das ferramentas de uma disciplina isoladamente ou se 
nos concentrarmos em um único nível de análise: ao contrário, sua natureza complexa e 
multifacetada requer uma teoria sofisticada que incorpore uma variedade de perspectivas, 
níveis e pressupostos. Quando se trata de migração internacional, o pensamento popular 
permanece nos conceitos, modelos e suposições do século XIX. (MASSEY, 1993, p. 432) 
10 Code switching e code mixing (alternância e mistura de códigos, respectivamente) são 
considerados fenômenos nos quais o falante alterna os idiomas ou mescla elementos de 
uma língua na outra. Trask (2006) define code shifting como a passagem de uma variedade 
linguística para outra, e vice-versa, especialmente durante a mesma conversa. (TRASK, 
2006, p. 202) 
11 Language shift, ou language death, é o desaparecimento de uma língua como língua 
materna (TRASK, 2006, p. 200). 
12  Fishman (2001) chama de ‘língua de herança’ a língua daqueles que têm alguma 
proficiência na língua da comunidade ou de seus ancestrais e também daqueles que querem 
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realizados em comunidades de migrantes no Brasil e na Alemanha, como as 

de italianos (GAIO, 2017) e alemães. Além do enfoque no resultado 

linguístico do contato, há também os que se debruçam sobre as políticas 

linguísticas 13  implementadas ou necessárias para a inclusão desses 

imigrantes (COSTA; PEREIRA, 2016) e aqueles que se dedicam ao estudo 

dos processos de construção de identidades entre a sociedade de 

acolhimento e o sujeito migrante (HÖFLER, 2017).  

Os objetivos da nossa pesquisa partem da análise da materialidade 

linguística sobre o tema da migração. Por isso, as teorias linguísticas são de 

importância evidente para a análise dos corpora, das quais destacamos o 

conceito de representações, sociais ou estritamente linguísticas.  

A metodologia mais comumente empregada para se investigar as 

representações geralmente se utiliza de questionários e entrevistas, fechada 

ou semiaberta. Entendemos que, para o estudo de migração, essas questões 

não são suficientes para o pesquisador observar a complexidade do 

fenômeno, pois oferecem poucas oportunidades para que os sujeitos 

demonstrem diferentes representações  sobre um mesmo objeto. 

Acreditamos que, mesmo nas entrevistas com questões abertas, a relação 

entre pesquisador e entrevistado influencia expressivamente os dados 

obtidos, não se devendo ignorar, portanto, outros elementos envolvidos no 

momento da entrevista. 

Compreendemos as representações como fenômenos dinâmicos, 

voláteis e variáveis, tanto no tempo, com o distanciamento cronológico entre 
																																																																																																																																																															
aprender a língua de um dos pais, avós ou outros ancestrais ou ainda de outro membro de 
sua comunidade. 
13 Políticas linguísticas são medidas associadas ao plurilinguismo e sua gestão, [...] as 
mudanças políticas que levaram a alterações no estatuto das diversas comunidades 
linguísticas que integram a cidadania (CALVET, 2007, p. 7).	
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o sujeito e o objeto representado, quanto no espaço, dependendo do local da 

entrevista, da representação do entrevistado sobre o entrevistador e das 

tensões recorrentes em situações gravadas. Por essa razão, recorremos à 

técnica de construção de narrativas biográficas acerca do objeto social 

investigado (nesse caso, a migração), constituindo o corpus sem a utilização 

de enquetes e de entrevistas fechadas, com a finalidade de compreender as 

representações entrelaçadas ao processo de negociação de identidades. 

Observamos que, durante as entrevistas, há momentos nos quais os 

sujeitos recordam situações vivenciadas antes de virem para o Brasil e 

narram fatos de suas vidas, afirmando o que pensavam naquele momento 

sobre a migração iminente, se utilizando de exemplos que reforçam 

representações sobre esse tema. Ao narrar a sua história, o sujeito revisita o 

seu passado e, ao fazê-lo, acessa algumas representações sobre o seu 

deslocamento. Para o estudo das narrativas de migração, chamamos a esse 

conjunto de crenças, coletivamente elaboradas e veiculadas, sobre a terra 

natal, a mobilidade dos sujeitos e as expectativas da vida na sociedade de 

acolhimento, produzidas e difundidas antes da emigração representações 

primárias.  

Uma vez que o sujeito migra, se vê diante de tribulações, de 

dificuldades previstas e imprevistas, e inicia um processo de contato 

linguístico com a sociedade de acolhimento, pelo qual o indivíduo sente a 

necessidade de aprender a língua local, ao menos na modalidade oral, além 

de tomar conhecimento de diferentes culturas, com outros costumes e 

tradições. Essa experiência pode originar outras representações sobre o 
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movimento migratório e sobre os projetos de vida na sociedade atual, as 

quais chamamos representações secundárias. 

As representações secundárias podem ser construídas com base em 

um posicionamento exatamente oposto às representações primárias, as 

quais chamamos contrarrepresentações, ou podem ser elaboradas de modo 

diferente das representações primárias, não necessariamente em sentido 

inverso, sendo nomeadas, nesta tese, novas representações. A fim de 

exemplificar, tomamos o caso dos imigrantes haitianos que vivem no Rio de 

Janeiro. Uma representação primária recorrente é a de que os brasileiros são 

amistosos e receptivos. Com a convivência entre haitianos e brasileiros, 

alguns haitianos expressam uma representação secundária do tipo 

contrarrepresentação, porque é oposta àquela de que os brasileiros seriam 

amistosos, afirmando que eles são, ao contrário, ciumentos.  

Dentre as novas representações que os haitianos expressam acerca 

dos brasileiros estão as de que muitos brasileiros seriam racistas ou/ e 

hipócritas. Nesse caso, apesar de negar, em sentido amplo, a representação 

primária de que os brasileiros são amistosos e receptivos, essas novas 

representações não são resultantes dessa oposição, mas da experiência com 

o contato. A análise do corpus vai mostrar que, levando-se em conta o 

racismo tipicamente brasileiro, muitas vezes velado, é possível que, apesar 

de sentirem-se acolhidos pela nova sociedade, em algum momento, esse 

preconceito tenha sido percebido.  

A presente tese, portanto, se utiliza de narrativas de migração, 

produzidas em alguns momentos das entrevistas, com o objetivo de conhecer 

as representações primárias para, então, analisar a construção de 
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representações secundárias, sobretudo as contrarrepresentações, em um 

processo entrelaçado com o de construção/ negociação de identidades. Para 

alcançar esse fim, além dos aportes sobre representação, identidade e outros 

conceitos do campo da linguística, essenciais à interpretação do corpus, os 

estudos sobre política de controle migratório, as principais teorias sobre 

características gerais de movimentos migratórios, bem como a sociologia, a 

história e a geografia humana, desempenham um papel fundamental nesse 

trabalho. 

Recorremos às narrativas com o propósito de demonstrar como, por 

meio do discurso, as representações podem se modificar e se relacionar com 

o processo, também dinâmico, de construção de identidades. Ao narrar suas 

experiências, o sujeito imprime novas significações às suas histórias, se 

baseando tanto nas representações primárias, originadas em sua 

comunidade, quanto nas representações secundárias, a partir das 

identidades que ele decide evidenciar para o seu interlocutor. Portanto, 

acreditamos que as narrativas são uma ferramenta metodológica bastante útil 

para se observar o jogo de identidades estabelecido na interação com o 

entrevistador. 

Clifton e Van De Mieroop (2016) afirmam que contar histórias e 

construir identidades são atividades que caminham lado a lado. Por isso, a 

narrativa é um local privilegiado para a análise da construção ou a 

negociação de identidades. Em situação de migração, acreditamos que, ao 

narrar, os migrantes retomam representações primárias, por meio da 

memória, e, por meio da experiência com a mobilidade, modificam algumas 

dessas representações, criando novas. A narrativa permite ainda ao 
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pesquisador conhecer as contradições dos sujeitos e a característica que a 

memória tem de ressignificar os eventos passados na percepção do narrador. 

As narrativas são, portanto, consideradas como práticas inseridas em 

contexto local, no âmbito da interação, e em contextos socioculturais mais 

amplos, com os quais elas interagem (DE FINA; GEORGAKOPOULOU, 

2015). Nesses contextos mais amplos, estão localizadas as representações, 

que também influenciam a interação entre o sujeito e as experiências que 

narra. Em outras palavras, a construção local das relações de grupo está 

vinculada à situação global histórica e socio-política dos sujeitos 

(HAUSENDORF; KESSELHEIM, 2002, p. 265). 

 Da mesma maneira, as narrativas, definidas como práticas 

socioculturalmente formatadas, são moldadas por forças socioculturais, na 

forma de discursos dominantes, enquanto, ao mesmo tempo, contribuem 

para criar contextos, desafiando estes discursos dominantes através de 

contra-narrativas (CLIFTON; VAN DE MIEROOP, 2016). Em consonância 

com essas afirmações, esta tese tem como interesse principal observar o 

modo pelo qual as identidades e as representações estão relacionadas nas 

narrativas de migração, como são apresentadas, durante a interação turno-a-

turno, evidenciando a natureza localmente orientada, tanto da identidade 

quanto da representação social. 

Com esse estudo, pretendemos desenvolver uma metodologia de 

análise das representações, na qual se utilizam narrativas de migração, 

construídas pelos próprios migrantes, e relacioná-las com a construção e a 

negociação de identidades, tomando como exemplo o caso da imigração de 

haitianos para a cidade do Rio de Janeiro. Para alcançar esse objetivo, 
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elaboramos perguntas acerca das expectativas anteriores à viagem, as 

impressões sobre a sociedade de acolhimento, após a mobilidade, incluindo 

as experiências cotidianas e as atitudes sobre os brasileiros. Essas questões 

têm como intuito propiciar aos entrevistados uma oportunidade para falar 

daquilo que é diferente dele e, ao mesmo tempo, para construir identidades 

para si. Acreditamos, como Silva, Hall e Woodward (2009), que a identidade 

é construída a partir da diferença. 

Ao longo de cinco anos, estivemos em contato com um grupo de 

aproximadamente vinte imigrantes e, em diferentes situações, por meio de 

conversas espontâneas e entrevistas gravadas, organizamos um conjunto 

particular de narrativas produzidas por dez haitianos. A relação entre essas 

narrativas, a construção de identidades e a formação de novas 

representações podem, inclusive, influenciar novas ondas migratórias. 

No processo de construção das narrativas, as intervenções feitas pela 

pesquisadora intentaram motivar os informantes a falarem de si em uma 

relação de oposição ou de semelhança aos brasileiros. Hausendorf e 

Kesselheim (HAUSENDORF; KESSELHEIM, 2002, p. 265) assumem ser 

extremamente difícil falar sobre as propriedades características de um grupo 

sem compará-las às características de, pelo menos, um outro grupo social. 

Segundo eles, sempre que as pessoas se percebem e se apresentam como 

membros de grupos sociais, uma diferença de outros grupos é feita, se não 

explícita, ao menos implicitamente.  
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1.1 Tema 

 

O aumento da imigração no Brasil abre espaço para estudos de 

diferentes domínios e perspectivas. No campo da sociolinguística, o enfoque 

na migração tem sido majoritariamente nas segundas e nas terceiras 

gerações de migrantes, com a perda e a manutenção de línguas alóctones. 

Todavia, no Brasil, apenas recentemente, os trabalhos acadêmicos têm se 

debruçado sobre as migrações de primeira geração e, no que se refere à 

imigração haitiana e às implicações do contato com os brasileiros, por se 

tratar de um movimento recente, ainda há muitos aspectos para a 

investigação científica.  

Em pesquisa feita no Banco de Teses e Dissertações da CAPES14, 

notamos que há muitos trabalhos sobre a imigração haitiana no Brasil, em 

diferentes áreas, como Direito, Sociologia e História. Dentre os desenvolvidos 

no Rio de Janeiro, a maior parte analisa o fenômeno dessa mobilidade em 

outros estados, como o Amazonas (CAMARGO, 2013). Até o momento da 

escrita desta tese, encontramos poucas pesquisas no campo de Letras e 

percebemos que essas não se baseiam em entrevistas com migrantes, com a 

finalidade de analisar a negociação/ construção de identidades e relacioná-

las ao processo de modificação de representações sobre a própria migração 

e sobre a sociedade de acolhimento. 

O tipo textual narração, assim como a descrição e a argumentação, 

está presente nas entrevistas e constitui-se como o ponto de partida para 

este estudo sobre representações sociais e linguísticas, devido a sua relação 

																																																								
14	Conforme levantamento feito através do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 
disponível em:	http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/		
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com o nível local, como o aspecto interacional por exemplo, negociado entre 

os interlocutores no momento em que os sujeitos contam as suas histórias, e 

aos níveis mais amplos, como as realidades socioculturais em que se 

localizam essas narrativas, porque veiculam símbolos culturais e identitários. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a narrativa é uma ferramenta para o 

indivíduo projetar tanto a identidade que julga necessária para ser aceito em 

determinada comunidade quanto aquela que funciona como um distintivo, 

levando-o a se distanciar da mesma.  

As representações sobre as línguas, sobre as culturas e sobre o 

processo migratório desempenham um papel importante na construção 

identitária do migrante, pois a sua posição em relação a essas 

representações determinará, em grande parte, o tipo de identidade que 

deseja assumir para o seu interlocutor. Essas representações são expressas 

nas narrativas, por meio da escolha lexical, das hesitações e de outras pistas 

linguísticas e paralinguísticas apresentadas na interação.  

Assim, com base nos conceitos de representação, identidade e 

narrativas, investigamos as representações linguísticas e sociais dos 

haitianos que se mudaram para o Rio de Janeiro e refletimos sobre a relação 

entre essas representações e a negociação/ construção de identidades. 

Hausendorf e Kesselheim (2002) afirmam que, em uma interação, os 

participantes constróem múltiplas linhas de fronteira entre eles e os outros, 

ou entre eles e vários outros grupos de fora, através da comparação dos 

grupos sociais. De acordo com os seus propósitos comunicativos, e inseridos 

em um contexto sociopolítico mais amplo, eles localizam os grupos em uma 

maior ou menor distância um dos outros, expressam suas comparações ou 
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suas incompatibilidades e definem a posição relativa destes grupos sociais 

em um “espaço social” multidimensional  (HAUSENDORF; KESSELHEIM, 

2002, p. 266).  

Dessa forma, durante uma interação, os participantes exteriorizam, 

frequentemente, suas atitudes acerca do grupo social sobre o qual estão 

falando e, ao fazê-lo, avaliam-no. Essas avaliações podem ser demonstradas 

por meios prosódicos ou outros meios paraverbais (entonação, por exemplo) 

e verbais, quando são indicadas através de repetição, reiteração ou escolha 

de item lexical que contenha significações positivas ou negativas 

(HAUSENDORF; KESSELHEIM, 2002, p. 265-271).  

Tendo como base o pressuposto acima, propomos uma análise na 

qual interpretamos as formas linguísticas e os procedimentos discursivos 

expressos nas narrativas de migração. As pistas linguísticas podem estar 

localizadas em vários níveis da linguagem, como pragmático, semântico e 

sintático. A partir dos procedimentos discursivos, analisamos o papel da 

identidade na demarcação de fronteiras sociais, evidenciada na relação de 

alteridade entre brasileiros e imigrantes.  Mais especificamente, investigamos 

o uso das formas linguísticas e paralinguísticas enquanto instrumentos para a 

elucidação das representações e para a negociação das identidades nas 

narrativas de imigrantes. 

O tema desta tese é a relação entre a construção de representações e 

a negociação de identidades nas narrativas de migração. A reflexão sobre 

essas narrativas pode contribuir para o desenvolvimento de novas 

metodologias de pesquisa sobre as representações, que se adequem mais a 
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sua dinamicidade fenomenológica, para se observar as contradições e as 

reorientações discursivas.  

Propomos uma nova metodologia de análise de representações em 

situação de migração, cujo aporte social é dar voz aos sujeitos, permitindo-

lhes expressar publicamente as experiências que viveram em território 

brasileiro, por vezes denunciando atitudes preconceituosas e práticas 

racistas, além de possibilitar à comunidade científica o conhecimento da 

dinâmica migratória do ponto de vista dos principais atores nela envolvidos. 

 Concordamos com Hausendorf e Kesselheim que a identidade social 

dos indivíduos depende de suas filiações de grupo e que o valor dessas 

filiações deriva da sua relação com outros grupos (HAUSENDORF; 

KESSELHEIM, 2002). De acordo com esses autores, como os sujeitos 

procuram construir uma autoimagem positiva, eles geralmente tentam se 

tornar (ou permanecer) membros apenas dos grupos que fazem uma 

contribuição positiva para a sua identidade social. Essa afirmação é 

exemplificada na análise do corpus, quando os sujeitos assumem a 

vinculação a grupos religiosos e a organizações não governamentais, por 

exemplo, e negam a vinculação com os traços negativos de sua terra natal. 
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1.2 Objetivos  

 

O objetivo principal desta tese é propor uma metodologia para a 

análise das representações sociais, por meio  das marcas deixadas pelos 

sujeitos, em narrativas de migração, propondo uma nova abordagem possível 

que se adeque às teorias da representação, no que se refere ao seu traço 

dinâmico, e das identidades. Para esse fim, temos seguintes objetivos: 

 

1- Compreender o movimento migratório dos haitianos para o 

Brasil, associando as características gerais dos ciclos 

migratórios aos relatos específicos dos informantes sobre a 

própria mobilidade; 

2- Analisar a construção/ negociação de identidades dos 

sujeitos por meio das narrativas de migração, relacionando-

as com o as características gerais desse movimento; 

3- Identificar as representações primárias, relativas ao país de 

origem, e observar a formação representações secundárias, 

no país de acolhimento; 

4- Propor uma metodologia de análise de representações 

sociais em contexto de migração. 
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2. A imigração haitiana no Rio de Janeiro: contextualização 

linguística e sócio-histórica 

 
 

Subiu a construção como se fosse máquina 
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 
Seus olhos embotados de cimento e lágrima15 

 

 

Neste capítulo, apresentamos um pamorama histórico sobre o Haiti, 

sobre a sua tradição migratória e sobre a mobilidade haitiana para Rio de 

Janeiro, cidade em que se dá a nossa pesquisa de campo. Nosso objetivo é 

fornecer ao leitor um conhecimento prévio necessário para a interpretação 

dos dados, mesmo que, na análise, por se tratar de um estudo sobre 

representações, não estejamos interessados em avaliar a precisão histórica 

das narrativas dos entrevistados. 

Antes de falarmos especificamente da migração haitiana, é importante 

refletirmos acerca das representações atribuídas à categoria “migrante”. 

Sobre essa categorização, Weber (2013) aponta para a diversidade de 

grupos denominados por esse termo e a sua relação com a problemática da 

etnicidade. Trazendo essa afirmação para a nossa pesquisa, a representação 

de migrante está associada ao negro, de origem pobre, cujo país tem sofrido 

com intervenções internacionais que diminuem a soberania do Estado, além 

de grandes desastres naturais. Esses dados históricos são reconstruídos, 

com frequência, durante as narrativas. Por essa razão, entender o seu país e 

conhecê-lo é fundamental para a análise desses dados.  

																																																								
15	Construção, música de Chico Buarque de Holanda. 
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Adotamos o modelo de Jonathan Clifton and Dorien Van De Mieroop 

(2016) para compreender como as narrativas são organizadas pelas práticas 

de interação entre os entrevistados e a pesquisadora e pela construção de 

versões socialmente situadas desses fatos históricos. Além disso, intentamos 

observar como essas versões são afetadas pelas representações primárias e 

secundárias.   

 

2.1 A questão migratória no Haiti 

 

 

O Haiti, tendo sido colonizado pela França, é caracterizado 

linguisticamente por uma situação de diglossia, que se expressa pelo uso do 

francês e do crioulo. O primeiro é mais associado a classes abastadas, 

representado principalmente pelos brancos, e o segundo, pela maior parte da 

população, em geral os negros. O retrato linguístico do Haiti tem sido objeto 

de estudos, desde os trabalhos de Ferguson (1959), mas ainda é um assunto 

que divide opiniões de especialistas, conforme o fragmento abaixo: 

 

Ainsi tel « spécialiste » dira de manière habitudinaire, sans 
référence à des données statistiques connues et fiables, que 5 ou 
10 ou 15 ou 20% de la population haïtienne est bilingue français-
créole. Sans prise en compte du patrimoine linguistique national 
biséculaire, tel autre « spécialiste » répètera de manière 
habitudinaire le cliché selon lequel le français est une « langue 
étrangère » en Haïti. Un linguiste haïtien, pourtant connu pour la 
rigueur de son étude doctorale de la graphie du créole, a même 
prêché, à l’encontre de l’Histoire, qu’« Il faut tirer les conséquences 
du fait qu'Haïti est un pays essentiellement monolingue. Haïti est 
des plus monolingues des pays monolingues.» (BERROUËT-
ORIOL, 2014)16 

																																																								
16	Tradução minha: Dessa forma, um determinado especialista dirá de maneira habitual, sem 
referência a dados estatísticos conhecidos e confiáveis, que 5 ou 10 ou 15 ou 20% da 
população haitiana é bilíngue francês-crioulo. Sem levar em contra o patrimônio linguístico 
nacional de dois séculos, já outro especialista repetirá de maneira habitual o clichê de que o 
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O crioulo, sendo predominantemente oral nos anos da independência, 

não apresentava normatização da escrita no período colonial, o que lhe 

fornecia um caráter inferior. No período da independência (1804), essa 

diglossia se manteve presente, materializada pela escolha da língua francesa 

nos documentos da revolução, por parte dos líderes do movimento. Essa 

preferência do francês como língua oficial do Haiti é justificada pelo seu 

status frente a outros países, pela sua literatura e norma gramatical, já 

consolidadas.  

Além do status do francês, o crioulo era estigmatizado, não sendo 

considerado, de fato, como uma língua. Representava a língua dos escravos, 

sem reconhecimento social e diplomático. Essa representação permaneceu 

mesmo após a independência do país e a diferença social vinha ao encontro 

do status de inferioridade da língua crioula, impossibilitando que seus 

falantes participassem da vida pública, enquanto cidadãos.   

Após a conquista da independência, o Haiti sofreu várias tentativas de 

ocupação, sobretudo por parte dos Estados Unidos (1915-1934). Durante a 

invasão americana, os mulatos e a igreja católica apoiaram os invasores, 

enquanto que os negros se opuseram à invasão. Nessa ocasião, o grupo da 

resistência escolheu a língua crioula como marca de identidade em defesa do 

povo, ao passo que os mulatos, chamados ‘francolâtres’, se alinhavam à 

cultura americana.  

Essa oposição tem reflexos no status das línguas em contato no Haiti 

verificados desde o período colonial. Atualmente, embora o crioulo divida 
																																																																																																																																																															
francês é uma "língua estrangeira" no Haiti. Um linguista haitiano, conhecido pelo rigor do 
seu estudo de doutorado da ortografia do Crioulo, afirmou, indo de encontro com a História, 
que "temos de tirar as consequências do fato de que o Haiti é um país essencialmente 
monolíngue . O Haiti é o país mais monolíngue dos países monolíngues" (BERROUËT-
ORIOL, 2014)	
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com o francês o status de língua oficial, uma retrospectiva da Constituição 

mostra que essa condição não se deu rapidamente: a constituinte de 1918 

adota apenas o francês como língua oficial, cujo emprego era obrigatório nas 

esferas administrativas e judiciárias. 

Foi apenas em 1964, no artigo 35, que a lei passou a considerar os 

casos e as condições nas quais o uso do crioulo era permitido e até mesmo 

recomendado para proteger os cidadãos que não dominavam 

suficientemente a língua francesa. Finalmente, a Constituição de 1987, no 

artigo 5, eleva o status do crioulo como língua oficial do Haiti . 

Tais modificações na Carta Magna do Haiti reconhecem o bilinguismo 

do país. Refletem também uma cisão social, na qual os cidadãos que falam 

exclusivamente o crioulo são colocados à margem. A título de exemplo, o 

Código do Trabalho de François Duvalier (1961), no artigo 19, determinava 

que o contrato de trabalho individual, quando escrito, deveria ser redigido em 

francês, enquanto que o contrato coletivo só poderia ser redigido em francês, 

sob pena de anulação. Esse código excluía da participação ativa no contrato 

de trabalho a maioria da população, que falava apenas a língua crioula.  

Ferguson (1959), ao descrever este bilinguismo haitiano, se refere à 

diglossia para explicar a distribuição sistemática das línguas em contato 

neste país. Além do critério de status socioeconômico dos sujeitos, segundo 

ele, o crioulo tem seu lugar nas relações familiares e informais, enquanto que 

o francês é reservado às situações formais,  tal qual a escolarização. 

O retrato do bilinguismo haitiano, contudo, não se limita a esta análise 

dicotômica proposta por Ferguson. Inicialmente, porque a  maioria dos 

cidadãos domina principalmente o crioulo, devendo à escola o acesso formal 
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ao francês. Em segundo lugar, os haitianos escolarizados e de alto poder 

socioeconômico procuram criar seus filhos tendo como língua materna 

exclusivamente o francês. Para esse grupo, as situações familiares não são 

ambientes comunicativos propícios para o uso do crioulo. 

Assim, as línguas crioula e francesa, no Haiti, são distribuídas por 

meio de marcadores sociais: quanto mais escolarizado e com maior poder 

socioeconômico, mais o indivíduo tende a se aproximar do francês. Da 

mesma forma,  o uso do crioulo está associado a ambientes menos 

escolarizados e não apenas mais familiares. 

No primeiro país das Américas a conquistar a indepedência por meio 

de uma revolução dos escravos, a emigração sempre existiu como resultado 

da escassez econômica provocada por essa vitória, já que os países vizinhos 

ainda eram colônias e as suas metrópoles não permitiam relações 

internacionais com o Haiti. Os motivos para o exílio sempre foram muitos e os 

principais destinos foram se alterando ao longo dos anos, tendo sempre o 

Canadá e os Estados Unidos como principal ponto de chegada. Desde 2010, 

o Brasil passou a integrar essa seleta lista. 

 Antes da catástrofe, o país já estava assolado pela instabilidade 

econômica, o que levou milhares de cidadãos a verem na emigração um 

caminho para melhoria de condições de vida. Essa situação remonta a sua 

independência, em 1804: aliado ao fato de a liberdade ter sido alcançada por 

meio de revoluções organizadas por escravos, as nações europeias temiam 

novas ondas de revoluções pró-independência influenciadas pelo Haiti, 

aliando a dificuldade socioeconômica aos problemas políticos.  
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No Brasil, por exemplo, um movimento conhecido como Haitianismo 

surgiu como reflexo desse momento de tensão17. A Lei Eusébio de Queirós 

(1850) e a tentativa de branqueamento da população (KOIFMAN, 2012) são 

fatos históricos associados ao medo dos colonizadores do Brasil de que a 

vitória dos escravos, no Haiti, impulsionasse revoluções escravocratas em 

sua colônia. 

Soares e Gomes (2002) comentam que, na década de 1830, as 

autoridades se preocupavam com informações de documentos oficiais que 

tratavam dos debates parlamentares na Europa, às quais os escravos 

pudessem ter acesso, fazendo uso político dessas notícias, conforme os seus 

interesses, e também das repercussões da rebelião no Haiti. Os autores 

contam que, já em 1792, o cientista, escritor e viajante inglês John Barrow, 

em visita ao Rio de Janeiro, teria percebido que o comportamento dos negros 

mudava em razão do "poder negro" naquele contexto de revoluções iniciadas 

por escravos na América Central, que culminaria na libertação da então 

colônia francesa do Haiti.  

Ainda na Corte, no Rio de Janeiro, um ano após a independência do 

Haiti (1804), autoridades mandaram arrancar dos peitos de alguns cabras e 

crioulos forros o retrato de Dessalines, imperador dos negros da Ilha de São 

Domingos". Esses negros "estavam empregados nas tropas da milícia do Rio 

de Janeiro (SOARES; GOMES, 2002, p. 136). Em 1814, em Salvador, 

comerciantes denunciavam que "escravos falavam abertamente de suas 

revoltas, comentando os acontecimentos do Haiti", e gritavam "Liberdade! 

																																																								
17	Agradecemos ao professor e historiador Sílvio Silva pelas entrevistas e pelas sugestões de 
leitura.	
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Viva os negros e seu rei!", "Morte aos brancos e aos mulatos!"  (SOARES; 

GOMES, 2002, p. 136). 

Devido à forma como ocorreu a revolta dos escravos, a Revolução do 

Haiti pode ser considerada, conforme Youssef (2009), uma virada na história, 

pois mostrou aos negros de grande parte do Atlântico que o cativeiro não era 

uma condição necessária e que a liberdade poderia ser um produto do 

próprio esforço. Com esse fato ímpar, os territórios que estavam 

reconfigurando as bases de suas sociedades escravistas (Brasil, Cuba e 

Estados Unidos) viram-se diante de um problema que poderia colocar um fim 

definitivo à tão lucrativa instituição: o “espectro do Haiti” (YOUSSEF, 2009, p. 

3) 

Em suma, segundo Youssef (2009), o haitianismo seria responsável 

por “catalisar” forças sociais dispersas pelo território da América portuguesa, 

criando “uma solução de compromisso com a Metrópole”, culminando na 

adoção do regime monárquico em 1822, na qual a principal característica 

seria um “grande medo” por parte dos senhores de escravos, a todo o 

momento preocupados com a possibilidade de rebeldia de seus cativos 

(YOUSSEF, 2009, p. 4).  

Em janeiro de 2010, o Haiti sofreu um terremoto que causou  cerca de 

duzentas mil mortes e a falta de abrigo para três milhões de pessoas, 

ocasionando, além da irreparável perda humana, um déficit de 

aproximadamente 120% do Produto Interno Bruto haitiano. Veremos adiante 

que essa catástrofe natural é frequentemente associada ao novo fluxo 

migratório, por meio do discurso midiático e nos relatos dos haitianos. 
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Contudo, as narrativas mostram que há outros motivos que justificam esse 

movimento.  

O desastre de 2010 renova o interesse internacional no Haiti, com a 

disputa pela liderança na reconstrução do país, entre os Estados Unidos e a 

Europa. A Comissão Interina Para a Reconstrução do Haiti (CIRH) é uma das 

instituições haitiano-internacionais, na qual os Estados Unidos exercem 

atuação principal de liderança. De acordo com Gaviria Mejía (2015), a CIRH 

não beneficia os haitianos, mas os países doadores, porque permite a eles o 

fechamento de contratos de projetos multinacionais. O Estado, ao ser tomado 

por intervenções estrangeiras, carece de autonomia no território nacional, o 

que levou mais de um quarto da população a emigrar, segundo dados de 

Louidor (2013, apud GAVIRIA MEJÍA, 2015).  

No Haiti, inúmeras tentativas de ocupação, principalmente por parte 

dos Estados Unidos (1915-1934), marcam a história nacional. No período da 

invasão americana, conforme explicamos nessa seção, a igreja católica e os 

mulatos ofereceram apoio aos invasores, enquanto que os negros formavam 

oposição à invasão (COSTA; PEREIRA, 2015). A ocupação mais recente 

começou em 2004, quando a Organização das Nações Unidas enviou uma 

força para a estabilização política do Haiti, liderada pelo exército brasileiro, a 

MINUSTAH, aumentando a presença militar e política de outros países, 

sobretudo do Brasil. 

Ao contrário do que se pode imaginar, esse contato dos militares 

brasileiros com os haitianos não motivou integralmente os emigrantes a 

mudarem-se para o Brasil. Em alguns relatos dos sujeitos de pesquisa, 

ouvimos que esses militares eram violentos, engravidavam adolescentes e 
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não reconheciam a paternidade. Conforme dissemos no início dessa seção,  

não nos cabe, nesta tese, avaliar a veracidade desses fatos narrados, mas 

compreendê-los como constituintes das representações expressas nessas 

narrativas. 

 

2.2 Os haitianos no Rio de Janeiro 

 

 

A migração em contexto de vulnerabilidade social tem sido objeto de 

estudo de diferentes áreas, como a ciência política, a sociologia e a 

geografia. A recente crise migratória mundial, caracterizada pelo aumento da 

demanda de asilo por parte de migrantes, sobretudo refugiados, de diferentes 

etnias e nacionalidades, refletiu na nova onda de migração, inclusive para o 

Brasil, nos últimos anos. Se, no início do século XX, os europeus eram o 

maior número de estrangeiros no país, atualmente, o cenário tem sido 

modificado e uma quantidade expressiva de haitianos e de latino-americanos, 

como bolivianos, paraguaios e argentinos, tem se decidido pelo movimento 

migratório rumo ao Brasil. 

No caso da imigração haitiana no Brasil, um marco pode ser 

estabelecido um mês após o terremoto de 2010. Na ocasião, Luiz Inácio Lula 

da Silva, então Presidente da República, em visita ao Haiti, convidou os 

haitianos a emigrarem para o Brasil. De acordo com os dados do Governo 

Federal, vinte e um mil haitianos obtiveram visto permanente entre 2010 e 

2013 (FERNANDES; CASTRO, 2014, apud GAVIRIA MEJÍA, 2015). Em 

2012, a presidenta Dilma Roussef, sucessora de Lula, também esteve no 
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Haiti e, durante a estada, assinou um acordo no qual a embaixada do Brasil 

no Haiti poderia fornecer cem vistos humanitários por mês. 

 Os primeiros haitianos que chegaram ao país, principalmente pelo 

Acre, entraram por meio de asilo político. Esses sistemas de asilo são 

organizados com referência à Convenção de Gênova, de 1951. De acordo 

com o documento, qualquer pessoa que esteja sofrendo perseguição no seu 

país pode se beneficiar, mediante provas, de uma proteção do Estado para o 

qual ela faz a solicitação.  

Rodier (2016) aponta que, durante muito tempo, considerava-se que 

um refugiado só poderia vir de um Estado perseguidor. Foi com base nesse 

pressuposto que as autoridades brasileiras começaram a rejeitar o pedido de 

asilo dos haitianos, porque não estavam sofrendo efetivamente uma 

perseguição política. Desta forma, faz-se necessário que os países se 

adaptem à realidade dos conflitos complexos de nossa época. O autor 

complementa os argumentos para que se redefina o conceito de asilo e 

escreve:  

 

E o que dizer dos migrantes climáticos, que não são perseguidos 
por pessoas mas que, de fato, são cassados de seus lares pelas 
catástrofes irremediáveis? A questão dos exilados ambientais será 
aquela do século XXI e o HCR reflete nesse sentido para remodelar 
as condições de asilo, levando em conta outras causas de partida 
além da perseguição. (RODIER, 2016, p. 19)18 

 

 

																																																								
18 	Tradução minha: “Et que dire des migrants climatiques, qui ne sont persécutés par 
personne mais qui, de fait, sont chassés de chez eux par des catástrofes irrémédiables? La 
question des exilés environnementaux sera celle du XXI siècle et le HCR réflechit en ce sens 
por remodeler les conditions de l’asile, en prenant en compte d’autres causes de départ que 
la persécution. (HCR: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados).	
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Conforme Rodier (2016), a distinção entre os migrantes com base nos 

motivos que os fizeram partir é extremamente complexa. O autor explica que 

as mobilidades humanas não cessarão de crescer porque as razões para 

migrar são cada vez mais híbridas: as instabilidades políticas, econômicas e 

climáticas fazem com que os deslocamentos sejam mais frequentes e 

necessários, mais acessíveis também porque a informação circula e as 

pessoas sabem cada vez mais aonde desejam ir. Segundo o autor, a 

mobilidade é, em escala global, um modo de vida e, frequentemente, de 

sobreviver19 (RODIER, 2016, p. 17). 

 No caso brasileiro, para regulamentar esse novo fluxo imigratório, 

ocasionado também por instabilidades políticas, econômicas e climáticas, 

tendo em vista o crescimento exponencial das solicitações de visto por parte 

de haitianos, o país adotou a Resolução Normativa 102, de 26 de abril de 

2013, que reflete no “princípio de humanidade”20 , isto é, a abertura de 

fronteiras para permitir que as pessoas tenham condições de melhorar a sua 

qualidade de vida. 

Essa Resolução Normativa disciplinou a concessão de visto 

permanente aos haitianos, alterando a Resolução Normativa 97, de 12 de 

janeiro de 2012. O documento determina: 

 

Art. 1o Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto 
permanente previsto no art. 16 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 
1980, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) 
anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância que 
constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro.  

																																																								
19 Tradução minha. “La mobilité est, à l’ échelle globale, un mode de vie et souvent de survie” 
(RODIER, 2016, p. 17). 
20 Cf.  Wellman, 2008, p. 119. “A principle of humanity: political borders must be opened, so 
that no one is denied access to the benefits of wealthy society”. 
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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.  

 

 

O documento oficial que permite ao haitiano a obtenção de um visto 

exclusivo apresenta a condição para que o imigrante possa permanecer no 

Brasil: o vínculo de trabalho. Se a atividade laboral é indispensável ao sujeito 

para que este possa se sustentar, também é um fator determinante para que 

ele continue vivendo legalmente no país: 

 

Art. 3o  Antes do término do prazo previsto no caput do art. 1o 
desta Resolução Normativa, o nacional do Haiti deverá comprovar 
sua situação laboral para fins da convalidação da permanência no 
Brasil e expedição de nova Cédula de Identidade de Estrangeiro, 
conforme legislação em vigor.  

   

 

 Algumas reportagens, veiculadas pela internet e em jornais impressos, 

frequentemente apontam para a insatisfação dos brasileiros diante desse 

fluxo de haitianos, como uma reação à impossibilidade de oferta de emprego 

para nacionais e imigrantes e à falta de estrutura do Brasil para acolher o 

estrangeiro. Apesar do possível descontentamento popular, o governo 

brasileiro apresenta medidas legais para recebê-los. Sobre essa tensão, 

Rodier (2016) escreve que, ao longo da história, toda imigração suscita 

rejeição e discriminações (RODIER, 2016, p. 77). O pesquisador acrescenta 

que o fechamento aos imigrantes é uma rejeição muito mais geral do 

estrangeiro, que é preciso chamar de racismo sobre as populações imigradas 
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negras, árabes ou romenos, qualquer que seja sua religião e sua 

nacionalidade21 (RODIER, 2016, p. 78). Segundo ele, entre os franceses, é 

muito comum ver os estrangeiros como os importunos que vêm “comer o pão 

dos franceses” ou “pegar nossos empregos” (RODIER, 2016, p. 70). 

No Brasil, o discurso convidava a população e aos migrantes em 

potencial a uma visão diferente em relação às vagas de emprego: a Copa 

das Confederações (2013), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos 

Olímpicos (2016) foram eventos sediados no país que incluíram, para a sua 

realização, a construção de estádios, e demais infraestruturas para a 

adequação às competições (COSTA, 2015).  

O planejamento das capitais engajadas nesses jogos incluiu, para a 

execução das obras desses espaços, a parceria com construtoras que, por 

sua vez, investiram na contratação de colaboradores. Como resultado, 30% 

dos haitianos que migraram para o Brasil foram absorvidos pela construção 

civil, segundo dados da Organização Internacional das Migrações22. 

No Rio de Janeiro, a demanda da construção civil aumentou a oferta 

de emprego, exigindo qualificação em suas áreas, atraindo, por esse motivo, 

os imigrantes haitianos para os cursos de formação profissional, sobretudo 

construção em alvenaria, carpintaria de obras e pintura de imóveis, 

oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Todos 

os cursos voltados para a construção civil eram gratuitos, devido a uma 
																																																								
21	Tradução minha. “La fermeture aux migrants est un rejet bien plus general de l’étranger, 
qu’il faut bien appeler du racisme puisqu’il rejaillit sur les populations immigrées noires, 
árabes ou roms quelles que soient leur religion et leur nationalité” (RODIER, 2016, p. 78).	
22	Fonte: http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2014/05/17/interna_politica,529700/brasil-

tera-50-mil-imigrantes-haitianos-ate-o-fim-do-ano.shtml. Data do último acesso: 24/06/2014 
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parceria com o sindicato da construção civil e com as principais construtoras 

instaladas no país. Em resumo, as construtoras investiam, o SENAI 

disponibilizava instrutores e toda a parte didática dos cursos e o sindicato 

alocava os recém-formados nas obras em andamento.  

Por conta desse momento histórico, a nossa investigação se situa no 

cenário da construção civil do Complexo Olímpico do Rio de Janeiro, 

representado pelo SENAI de Jacarepaguá e pelas empreiteiras responsáveis 

por essas obras, que foram empreendimentos feitos pela prefeitura da cidade 

e por construtoras privadas. Neste contexto, estabelecemos contato com 

imigrantes haitianos, inicialmente situados no setor da construção civil, 

enquanto alunos do SENAI, do bairro de Jacarepaguá (Zona Oeste da 

cidade)  e operários das obras olímpicas, com objetivo de coletar narrativas 

de migração, por meio das quais são analisadas as representações e as 

negociações/ construções identitárias. 

O perfil linguístico dos haitianos no Rio de Janeiro foi traçado a partir 

de uma enquete sociolinguística, elaborada com base no conceito de 

planificação funcional da língua, para tratar las actividades deliberadas 

encaminadas a influir en la distribuición de funciones entre las lenguas de 

una comunidad 23  (COOPER, 1997, p. 122), segundo a qual, há dez 

categorias para se distribuir as línguas em relação aos usos: oficial, 

provincial, comunicação comunitária, internacional, capital, grupal, 

educacional, como disciplina, literária e religiosa [grifo nosso] (COOPER, 

1997, p. 131-141).  

Apesar da crescente demanda pelo domínio da língua portuguesa, ao 

																																																								
23 Tradução minha: “as atividades deliberadas encaminhadas a influenciar na distribuição 
das funções entre as línguas de uma comunidade”.  
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menos na modalidade oral, em contraste com outros países como a 

Alemanha e o Canadá, ainda não existem políticas linguísticas oficiais, no Rio 

de Janeiro, para a população de imigrantes haitianos. De acordo com a 

assistente social responsável pelos imigrantes durante a principal obra 

olímpica, há muitos projetos e dispositivos legais para esses sujeitos, mas 

não há ações efetivas que os alcancem.24 O ensino do português se dá no 

âmbito das organizações não governamentais, como Viva Rio25 e Caritas26, 

além de espaços religiosos, como os projetos dos Testemunhas de Jeová. 

No SENAI de Jacarepaguá, espaço no qual se deram as primeiras 

interações entre os entrevistados e a pesquisadora, e na empresa 

responsável pela construção da Cidade Olímpica no Rio de Janeiro, a política 

linguística ocorria, no momento da enquete, apenas em um nível, in vivo, já 

que eram as práticas dos falantes que impulsionavam as decisões acerca 

dos usos das línguas, pois as aulas eram ministradas em português. 

Acreditamos que o caráter processual do ofício que estavam aprendendendo 

facilitasse a compreensão dos cursos, já que os instrutores devem 

demonstrar as atividades antes da aula prática. Apesar do uso constante do 

português nas aulas, entre os haitianos, a língua falada era sempre o crioulo. 

Na enquete realizada em 2013 e nas observações de campo feitas no 

período entre 2013 e 2015, verificamos que a maioria dos alunos haitianos do 

curso de construção civil do SENAI utilizava o crioulo para se comunicar com 
																																																								
24 De acordo com a entrevista feita com Carolina Moreira, assistente social e socióloga que 
trabalhava com os haitianos na construtora.	
25	De acordo com o site da instituição, o Viva Rio é uma empresa social que constrói paz, 
inclusão e justiça com projetos inovadores em áreas marcadas pela pobreza e pela violência. 
Disponível em: http://www.vivario.org.br Data do ultimo acesso: 07/09/2017. 
26 O	 site	 da	 instituição	 descreve	 a Cáritas Brasileira como uma entidade de promoção e 
atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do 
desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas em 
defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e 
plural. Disponível em: http://caritas.org.br. Data do último acesso: 07/09/2017.	
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seus familiares e amigos haitianos. Como dissemos, quanto mais 

escolarizado e mais estabelecido economicamente, mais o indivíduo fala o 

francês. Aqueles que possuem nível de escolaridade mais baixo, na maioria 

dos casos, não aprendem a escrever em francês e a variedade que falam 

não é a reconhecida como padrão.  

Entre amigos, o português aparece em contiguidade com as línguas 

oficiais do Haiti. É possível deduzir, a partir de então, que os imigrantes 

haitianos estavam formando novas redes sociais, não apenas associadas à 

origem étnica. Essa ampliação de interações é uma importante ferramenta 

porque opera como facilitadora para a inserção social, a partir de fatores de 

identificação linguística.  

Apesar deste dado indicar a integração entre haitianos e brasileiros, as 

narrativas agrupadas neste trabalho apontam para outra direção, qual seja, a 

de que os haitianos não interagem com os brasileiros fora de contextos 

profissionais. Muito provavelmente, no momento da enquete, os imigrantes 

não tinham convicção das intenções da pesquisa e não sentiam confiança 

suficiente na pesquisadora, tendo em mente a realidade de responder a uma 

interlocutora brasileira.  Esse é um exemplo da importância do aspecto 

etnográfico na pesquisa qualitativa, porque as informações coletadas nas 

entrevistas de 2015 e 2016 contrariam algumas daquelas obtidas em 2013. 

Voltando à enquete, em contexto profissional, todos afirmaram usar o 

português. Além disso, alguns disseram que também interagem em crioulo, 

demonstrando que alguns haitianos trabalhavam juntos e que todos os 

estudantes estavam inseridos no mercado de trabalho. Desse modo, eles 

utilizavam o português no contato com colegas de trabalho brasileiros. 
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No SENAI, brasileiros e haitianos não costumavam interagir de modo 

significativo, e se pensava na barreira linguística. Com a análise das 

narrativas, percebemos que há outros fatores envolvidos, de cunho cultural, 

dentre eles o medo de se indispor com um brasileiro, considerado violento, e 

o modo com que falam uns com os outros, utilizando palavras avaliadas 

como extremamente inapropriadas, se ditas no Haiti.  

A observação participante nos mostrou que a rede de haitianos  é mais 

fechada em relação a dos brasileiros.  Apesar disso, quando a comunicação 

entre esses grupos ocorre, os haitianos são geralmente os mais antigos no 

Brasil e estes utilizam o português. Nas anotações de campo, ressaltamos 

que os ambientes religiosos demarcam redes nas quais há maior quantidade 

de interação entre os nacionais e os estrangeiros. Quanto à distribuição 

funcional, a língua crioula tem caráter grupal, em que a função primordial de 

um sistema linguístico é o meio de comunicação entre os membros de um 

mesmo grupo cultural ou étnico, como uma tribo ou um grupo estabelecido de 

imigrantes estrangeiros. 

 A função religiosa é atribuída às três línguas. Ao crioulo, porque 

alguns estudantes haitianos carregam consigo uma versão da Bíblia neste 

idioma e uma igreja Assembleia de Deus oferece culto, dois sábados por 

mês, em crioulo. Ao português, por frequentarem instituições religiosas no 

Brasil, que cumprem suas liturgias em português. E ao francês, porque 

alguns haitianos recorrem, nos cultos, ao dicionário português-francês, à 

Bíblia em francês e à versões francesas de hinos cantados em português, e 

participam de reuniões, com os Testemunhas de Jeová, em francês. 
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 O crioulo também exerce função simbólica, aludindo à memória e às 

aspirações comuns aos haitianos exilados. A herança cultural do país de 

origem é um símbolo de pertencimento a um grupo que se instalou no 

exterior, se desvinculando de seus familiares, que não quer se distanciar de 

suas tradições e de seus emblemas culturais, a fim de encontrar meios de 

minimizar a difícil situação pós-terremoto, na qual os seus entes vivem.  

 A língua portuguesa tem função educacional, atuando como meio de 

educação, por ser a única adotada na escola profissionalizante, tem função 

de trabalho, por ser exclusivamente empregada dentro das construtoras que 

contratam os imigrantes e, ainda, a função de comunicação comunitária, já 

que predomina como meio de comunicação através de fronteiras linguísticas 

dentro do Brasil. 

 A língua francesa tem função internacional, pois geralmente é utilizada 

pelos haitianos quando um brasileiro se apresenta como falante da mesma. 

O uso das línguas na interação e a observação participante permitem-nos 

observar que a insegurança cultural está relacionada à escolha do francês, 

porque os sujeitos que optam por essa língua, geralmente, se sentem 

excluídos socialmente, impermeabilizados nos contatos interculturais com a 

sociedade de acolhimento e se mostram receosos em utilizar o português na 

comunicação entre grupos. 

A análise da distribuição funcional dessas línguas no contexto de 

imigração haitiana no Rio de Janeiro, proposta por Cooper (1997), aponta 

para a necessidade de mais políticas linguísticas, tanto legitimadas por 

autoridades governamentais quanto ofertadas por instituições educacionais 

que fomentem o ensino de português para estrangeiros haitianos no Rio de 
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Janeiro, movimento já iniciado por algumas ONGs. Dessa forma, a língua 

portuguesa poderá ampliar a sua funcionalidade nas situações comunicativas 

que surgem dessa diversidade étnico-cultural, o que poderá resultar em 

condições mais adequadas para a inserção dos haitianos nos diferentes 

espaços da sociedade a qual se deseja integrar. 

Como salientou Cooper (1997), as principais motivações para a 

planificação linguística são geralmente de ordem política, econômica, social 

ou religiosa, deixando, muitas vezes, as razões puramente linguísticas em 

segundo plano (COOPER, 1997). Observamos que tal afirmação é aplicável 

ao contexto descrito aqui, já que as escassas ações de promoção da língua 

portuguesa específicas aos imigrantes haitianos são motivadas por 

organizações de ajuda humanitária e instituições religiosas. 

 

2.3 Ações para a inserção social de imigrantes haitianos no Brasil 

 

 

Em termos de projetos para a inserção social desses imigrantes no 

Brasil, fora do Rio de Janeiro, algumas instituições têm apresentado ações 

para orientá-los na compreensão e na produção textual do português: em 

Brasília, o Instituto Migrações e Direitos Humanos criou duas cartilhas, o Guia 

de informação sobre trabalho aos haitianos e Ann Pale Potigè, em parceria 

com a Pastoral da Mobilidade Humana.  

A primeira delas apresenta as informações das Consolidações das 

Leis Trabalhistas, como o contrato de experiência, os benefícios, as licenças 

e a rescisão de contrato, tanto em português quanto em crioulo. A cartilha 
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Ann Pale Potigè é um dicionário temático português-haitiano, com as 

informações básicas sobre a língua, tais quais os números e os dias da 

semana, as relações de parentesco, as principais comidas, além de 

perguntas e respostas para conversação básica, levando em conta situações 

de emprego, de aluguel de imóvel e de localização geográfica. Publicada em 

2012, permite o uso irrestrito e as adaptações necessárias por qualquer 

pessoa. 

A Universidade Federal da Fronteira Sul, no Campus de Chapecó, 

iniciou, em junho de 2014, um curso de português para haitianos, através do 

curso de extensão “Português para Estrangeiros- Módulo 1”, com o objetivo 

de qualificar o domínio e a proficiência da língua portuguesa, uma ação da 

Assessoria Linguística e Literária da UFFS, em parceria com a Comissão 

Pró-Haiti, assim como outros setores da universidade. As aulas são 

ministradas por estudantes de letras voluntários e servidores da UFFS e o 

material didático é preparado por eles, de acordo com a página eletrônica da 

instituição. 

Em Rondônia, uma iniciativa de professores e pesquisadores, da 

Pastoral do Migrante e da Paróquia São João promove aulas de português 

para haitianos, além de informações sobre a história de Rondônia, a cultura 

do Brasil e direitos trabalhistas. De acordo com os responsáveis, o curso foi 

aberto para 60 vagas e apareceram 200 candidatos. Para eles, a convivência 

com os haitianos oferece uma importante oportunidade de aprendizagem 

para acadêmicos nas áreas de letras, ciências sociais, psicologia e 

antropologia, entre outras disciplinas. 

No Paraná, na cidade de Cascavel, a Associação dos Imigrantes 
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Haitianos de Cascavel distribuiu uma cartilha em crioulo-haitiano e português 

para órgãos públicos e para os próprios haitianos. Esta cartilha, “Ann Pale 

Potigè” foi produzida pela Associação de Imigrantes Haitianos em Cascavel e 

é a terceira edição daquela que fora distribuída pela Pastoral da Mobilidade 

Humana da Diocese de Tabatinga, em 2011, e pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, em Brasília, em 2012. 

A organização Abraço Cultural, com sede no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, atualmente promove cursos de línguas estrangeiras (inglês, árabe, 

francês e espanhol), ministrados por refugiados, cujos objetivos são o ensino 

da cultura dos países e a geração de renda para os seus professores. Ainda 

no Rio de Janeiro, membros da associação Haitiocas- Haitianos Cariocas, 

fundada por haitianos em 2013, e desfeita dois anos mais tarde por motivos 

de incompatibilidade de opiniões quanto à atuação de uma Organização Não-

Governamental, se reuniu, em junho de 2017, com novos haitianos e com a 

assistente social e a pesquisadora desta tese, com a finalidade de inaugurar 

o Movimento INCLUIR- Instituto de Causas e Lutas de Imigrantes e 

Refugiados -. Essa organização amplia seus projetos de apoio aos imigrantes 

haitianos para atender a outras nacionalidades e aos refugiados, unindo-se 

às iniciativas da Viva Rio, da Caritas e Abraço Cultural, no intuito de 

promover a língua portuguesa junto à comunidade de haitianos.  

 

 

 

 

 



	 52	

3. Aspectos políticos e econômicos da migração internacional 

 

Tê sodade é tá doente 
Com o pensamento inquieto 
E além disto, tá osente 
De esposa, de fio e neto. 
Quem sofreu esta sentença 
E já fez isperiença 
Passando por este apuro, 
Com certeza considera 
Que isto é sodade divera, 
Isto é sodade no duro. 27 

 

 

 A estrofe de um poema de Patativa do Assaré representa um 

sentimento comum aos imigrantes: a saudade do que ficou na terra natal, 

associada às incertezas da nova vida. No grupo com o qual trabalhamos, 

muitos haitianos deixaram esposa e filhos no seu país e carregam essa 

sodade, esse pensamento inquieto, a impossibilidade de se estar perto e a 

necessidade de fazer este apuro valer à pena. Para alguns imigrantes, a 

viagem sem previsão de retorno é uma verdadeira sentença, posto que não 

há outras alternativas para se cumprir os imperativos da vida familiar.   

As leituras sobre esse tipo de deslocamento têm nos mostrado que, 

além dessas motivações pessoais e familiares, fatores sociais, geográficos e 

econômicos contribuem fortemente para a decisão de partir. Para melhor 

entendê-los, apresentamos nesta seção algumas das principais teorias sobre 

a imigração e uma breve contextualização socio-histórica do movimento 

migratório para o Brasil, pois acreditamos que estes conhecimentos 

complementam os dados no momento da sua interpretação. 

																																																								
27	Estrofe do poema “Sodade é assim”, de Patativa do Assaré. 
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  No Brasil, excluindo-se a entrada de colonizadores portugueses e de 

escravos africanos, a imigração internacional intensificou-se durante o século 

XIX, com a entrada de europeus primordialmente no Rio de Janeiro e no Rio 

Grande do Sul. A diversificação de imigrantes, bem como o aumento do 

contingente, iniciou-se no século XX, devido a fatores externos como a crise 

nipônica e as duas Grandes Guerras. Com a Revolução de 30, houve 

mudanças na política de imigração, sendo determinantes as motivações e 

discursos para se atrair em especial o “elemento branco”, ligado à agricultura 

(KOIFMAN, 2002, p. 103). 

 A Constituinte de 1934 torna mais rígidas as regras de imigração, 

restringindo a entrada de judeus e japoneses, que não correspondiam “racial” 

e culturalmente aos projetos de formação étnico-raciais concebidos pela alta 

burocracia (KOIFMAN, 2002, p. 103). Essa medida política refletia o intenso 

debate ideológico da década de 1930, no Brasil, no qual 

 

A população brasileira era influenciada pela presença de 
estrangeiros e de seus descendentes de primeira geração que, em 
conjunto, deveriam constituir cerca de 10% da população do país. 
Essa influência, fruto também dos debates que ocorriam na 
Europa, se manifestava nos movimentos que aqui se formavam. 
Embora o integralismo não fosse assumidamente antijudaico, um 
de seus principais líderes, Gustavo Barroso, havia se transformado 
ao longo da década de 1930, no principal divulgador da literatura 
anti-semita importada da Europa, como também de sua própria 
lavra (KOIFMAN, 2012, p. 107). 

 

 

Essa política seletiva se manteve até, pelo menos, o final do governo 

Dutra28, mas foi durante os primeiros anos da década de 1940 que a entrada 

																																																								
28 Para uma leitura detalhada sobre as políticas imigratórias do Brasil, sobretudo durante a 
Era Vargas, recomedamos o livro “Quixote nas Trevas- o embaixador Souza Dantas e os 
refugiados do Nazismo”, de Fábio Koifman (2002).	
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de refugiados, interpretados quase exclusivamente como judeus, era evitada 

de modo bastante eficaz. Depois desse período após a Segunda Guerra 

Mundial e após o governo Vargas, o Brasil retomou o debate político sobre a 

entrada de refugiados no início da década de 2010, com a entrada de 

haitianos, motivados pela crise econômica aliada ao desastre ambiental. Com 

eles, a reflexão sobre o que caracteriza visto por refúgio precisou ser 

reanalisada, por que esses migrantes não eram vítimas de perseguição 

política. 

Os haitianos migrantes fazem parte de um coletivo amplo de 

deslocamentos imperativos do nosso século, como os sírios, os libaneses e 

os venezuelanos, que têm entrado no Brasil pela fronteira em Roraima e 

solicitado visto de refúgio sob a alegação de grave crise humanitária em seu 

país. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (HCR) 

registrou, em 2015, o maior número de pessoas vítimas de migração forçada 

no mundo, desde os últimos cinquenta anos: cerca de 53 milhões de 

refugiados “registrados”, pessoas que pedem por asilo, pessoas deslocadas 

de seu próprio país ou apátridas. (RODIER, 2016, p. 25) 

Com a mesma intensidade, as nações tidas como os principais 

destinos desses refugiados articulam medidas legais para barrar esse fluxo. 

Apesar de Joppke (1998), assim como grande parte dos pesquisadores da 

área, afirmar que a aceitação da imigração é inerente à liberalidade dos 

Estados liberais29 (JOPPKE, 1998, p. 293), ainda se verificam formas de 

exclusão bastante significativas e persistentes nessas democracias liberais. 

																																																								
29 Tradução minha. “At the risk of stating a tautology, accepting unwanted immigration is 
inherent in the liberalness of liberal states” (JOPPKE, 1998, p. 293). 
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 Dentre elas estão iniciativas diplomáticas e políticas, como a decisão 

da União Europeia de que o refugiado deveria permanecer na nação em que 

entrou e, posteriormente, apenas após o excessivo contingente de migrantes 

na Grécia e na Itália, houve uma presunção de que os Estados-membros 

deveriam distribuir proporcionalmente o visto para os refugiados. 

Outras medidas, não apenas políticas mas de cunho armado, surgem 

nas fronteiras e nas principais rotas de entrada, com posições violentas e 

questionáveis. Sobre essas ações, Carens (1987) escreve sobre haitianos, 

salvadorianos e guatemaleses que, na tentativa de migrar para os Estados 

Unidos, quando não morrem em barcos frágeis, de calor  e de falta de ar no 

deserto do Arizona, também encontram a Guarda Costeira armada. O autor 

questiona: to these people the borders, guards and guns are all too apparent. 

What justifies the use of force against such people?30 

E nos casos em que os imigrantes conseguem chegar ao seu destino, 

como ilegais, outro debate se instaura, levando-se em conta os benefícios da 

imigração ilegal para os países que os recebem. No primeiro momento, a 

migração é barata porque é custeada pelo próprio migrante e, 

posteriormente, em termos políticos, a permissão de entrada sem que se 

atenda à legitimidade das regras oficiais produz uma irregularidade que 

oferece direitos muito limitados para os imigrantes durante os primeiros anos 

de residência (GARCÉS-MASCAREÑAS, 2013, p. 14).  

O imigrante legal precisa custear sua viagem que, no caso dos 

haitianos para o Brasil, traduz-se em 200 dólares para o visto e vinte dólares 

																																																								
30 “Para estas pessoas, as bordas, as guardas e as armas são todas muito aparentes, o que 
justifica o uso da força contra tais pessoas?” (CARENS, 1987, p. 251) 
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para legalizer a documentação, além da aquisição das passagens. Diante 

desses valores, muitos preferem se arriscar na travessia ilegal (GAVIRIA 

MEJÍA, 2015). Nessa alternativa, estão incluídos os riscos das doenças, da 

perda de bens materiais, a diferença de duração da viagem e, após a 

chegada, uma possível deportação. 

Para os imigrantes ilegais, a questão da deportação é um tópico em 

que falta consenso. Garcés-Mascareñas (2013) escreve que a Espanha, local 

de sua pesquisa, limitou a capacidade do Estado de deportar imigrantes 

ilegais por meio de diferentes leis. A autora afirma que o controle maior de 

imigrantes não significa, necessariamente, deportação, sobretudo pelos altos 

custos envolvidos e pela dificuldade de identificar o local de origem do 

imigrante, bem como a cooperação com esse país.  

Durante entrevista realizada com um integrante de nossa pesquisa, 

essa complexidade na deportação ficou bem explícita: no momento em que 

tentava entrar nos Estados Unidos, a polícia mexicana o acusava de ser 

haitiano e ele afirmava ser congolês. Como prova, pediram-lhe que falasse 

lingala, língua crioula do Congo. Sabendo que os agentes mexicanos 

desconheciam as especificidades das línguas crioulas de base francesa, o 

imigrante falou em crioulo haitiano, o que os guardas reconheceram como 

lingala. Nesse exemplo, fica evidente a dificuldade das autoridades em se 

descobrir a origem exata dos imigrantes.      

Como podemos ver, os debates em torno das migrações, de diferentes 

tipos e de diferentes origens, são complexos e antigos, dividindo opiniões 

acerca da legalidade e da obrigatoriedade de Estados abrirem as suas 

fronteiras. Wellman (2008), por exemplo, acredita que os países sejam 
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autorregulados e que, por isso, têm o direito de decidir quem e em quais 

circunstâncias pode entrar em seu teritório. Em sua maioria, os autores que 

defendem o direito do Estado de controlar os seus membros abrem uma 

exceção para os refugiados. A justificativa é que algumas pessoas que 

buscam asilo estão efetivamente em perigo, sofrendo ameaças pelos seus 

países e, por isso, não podem ser ajudadas por transferência internacional de 

bens. 

Rodier (2016) afirma que a ocupação do espaço mundial é 

determinada tanto pelo controle das fronteiras quanto pela vontade das 

pessoas de se deslocar. Hoje, já que as crises nacionais e internacionais 

produzem tanta mobilidade, seria urgente encontrar um equilíbrio racional 

entre essas duas vontades: aquela da soberania dos Estados que decidem 

quem penetra ou não sobre o seu território, mas também a vontade daquele 

que se desloca.  (RODIER, 2016,p. 42) 

Todavia, há pesquisadores fortemente contrários à proposta de 

abertura das fronteiras. Para Wellman (2008), até mesmo nos casos de asilo, 

ocasionados por necessidade de segurança política, os países não são 

obrigados a aceitar o imigrante. O pesquisador explica: 

 

As implausible as it might initially seem, I suggest that, even in 
cases of asylum seekers desperately in need of a political safe 
haven, a state is not required to take them in. I adopt this stance not 
because I am ummoved by the plight of asylum seekers but 
because I am not convinced that the only way to help victims of 
political injustice is by sheltering them in one’s political territory. 
(WELLMAN, 2008, p. 128)31 

																																																								
31	Tradução minha: Por menos plausível que possa parecer inicialmente, sugiro que, mesmo 
nos casos de requerentes de asilo que necessitem desesperadamente de um refúgio político 
seguro, um Estado não é obrigado a aceitá-los. Eu não adoto esta posição por não me 
preocupar com a situação dos que buscam asilo, mas porque não estou convencido de que a 
única maneira de ajudar as vítimas da injustiça política seja protegê-las no seu território 
político. (WELLMAN, 2008, p. 128)	
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A própria noção de migrante não está claramente definida. O termo 

não é uma categoria jurídica, designando, conforme Rodier (2016), 

simplesmente as pessoas que, por escolha, por necessidade ou por 

constrangimento, deixam seu país para se instalar em outro. Refugiado, 

diferentemente, é um estatuto da Convenção de Gênova de 1951, que define 

as obrigações legais dos Estados que a assinaram (RODIER, 2016, p.13). É 

frequente que se associe os imigrantes haitianos aos refugiados. Contudo, 

como já dissemos no capítulo anterior, a motivação da emigração do Haiti 

não se adequa ao que se estabeleceu por meio da Convenção de Gênova, 

sobretudo porque os solicitantes de visto não sofrem ameaça política 

comprovada em seu país. 

Ainda sobre a terminologia, Eloy afirma ser preciso lembrar que a 

palavra “migrante” pode remeter a situações muito diversas: não é sinônimo 

de “estrangeiro” (em si mesma polissêmica) 32  (ELOY, 2007, p. 31). O 

imigrante é frequentemente concebido como parte indesejável da população, 

principalmente se o seu país de origem tem condições econômicas inferiores 

às do país de destino.  

Percebido como ameaça à sociedade local, tanto econômica, através 

da disputa pelo mercado de trabalho, quanto cultural, por meio da introdução 

de novos costumes e tradições, o migrante, além dos desafios inerentes à 

mobilidade em si, têm de enfrentar a multiplicidade de identidades a eles 

atribuídas, alicerçadas em representações sobre eles, procurando reconstruí-

las, a fim de tornar possível o projeto de nova vida. 

																																																								
32	Tradução minha. “Il faut rappeler que le mot <<migrant>> peut renvoyer à des situations 
très diverses: il n’est pas synonyme d’<<étranger>> (lui-même polysémique) (ELOY, 2007, p. 
31). 
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Uma das principais representações sobre os migrantes, que justificaria 

a total abertura das fronteiras, é expressa por Carens (1987), que os define 

como pessoas comuns, que buscam uma oportunidade para construir uma 

vida decente e segura para si mesmos e para as suas famílias33. Por assumir 

esse ponto de vista, ele elabora as seguintes perguntas: On what moral 

grounds can these sort of people be kept out? What gives anyone the right to 

point guns at them?34   

Massey afirma que o pensamento popular – e, por conseguinte, a 

representação – sobre a migração internacional permanece nos modelos e 

nos conceitos do século XIX. O autor conclui que, até o presente, não há uma 

teoria coerente, única, da migração internacional 35(MASSEY, 1993, p. 432). 

Para explicar essa diversidade teórica, Massey elenca as principais 

correntes, algumas radicalmente diferentes das outras: Economia 

Neoclássica, Economia de Migração, Teoria do Mercado de Trabalho e 

Teoria dos Sistemas do Mundo. 

A Economia Neoclássica tem como ponto principal as diferenças de 

salário e as condições de emprego entre os países, além dos custos da 

migração. Ela concebe o deslocamento como uma decisão individual para a 

maximização da renda. A Nova Economia de Migração considera as 

condições para o desloamento por uma variedade de mercados. A migração 

é vista como uma decisão feita pelo membro responsável pela família para 

diminuir os riscos de renda familiar ou para melhorar o capital das atividades 

																																																								
33 Tradução minha. “They are ordinary, peaceful people, seeking only the opportunity to build 
decent, secure lives for themselves and their families” (CARENS, 1987, p. 251). 
34 Tradução minha: “Com quais motivos morais esse tipo de gente pode ser mantido do lado 
de fora? O que dá a alguém o direito de apontar uma arma para eles?” (CARENS, 1987, p. 
251) 
35 Tradução minha. 
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de produção da família. Um dado que fortalece essa teoria é que, de acordo 

com Fernandes e Castro (2014), apud Gaviria Mejía (2015), os valores 

enviados por imigrantes haitianos representam 25% do Produto Interno Bruto 

do Haiti, por exemplo. 

A Teoria do Mercado de Trabalho une a migração às demandas 

estruturais das economias industriais modernas. Para Serguy (2014), apud 

Gaviria Mejía (2015), no caso do Haiti, o seu papel é o de fornecimento de 

mão de obra barata, dividida em dois fluxos migratórios, nos quais os 

“cérebros” migram para o Canadá e os “manuais”, para o Brasil e demais 

países da América Latina, os quais são absorvidos por indústrias de 

alimentos e embutidos, que operam em temperaturas extremamente baixas 

e, por isso, dificilmente encontram brasileiros dispostos a trabalhar na função. 

 Finalmente, a Teoria dos Sistemas do Mundo vê a imigração como 

uma consequência natural da globalização  e da entrada do mercado através 

das fronteiras nacionais. Essas duas teorias, no geral, ignoram os processos 

de decisão no nível micro e enfatizam as forças de níveis mais altos.  

Dentre essas quatro abordagens mais relevantes, Massey (1993) 

assume que a Economia Neoclássica (a macro) é a teoria mais antiga e 

também a mais conhecida sobre a migração internacional. Desenvolvida para 

explicar a migração laboral no processo de desenvolvimento econômico, esta 

teoria moldou consideravelmente o pensamento popular e contribuiu como 

base intelectual para muitas políticas imigratórias. No caso dos haitianos no 

Brasil, os relatos dos entrevistados apontam para essa visão de migração 

causada pelas diferenças geográficas no fornecimento e na demanda por 

trabalho. 
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Segundo essa teoria, as diferenças de renda fazem com que os 

trabalhadores emigrem do país com baixos salários. Como resultado, o 

fornecimento de força de trabalho diminui, aumentando as rendas do país 

pobre de capital, enquanto a oferta de trabalhadores aumenta e os salários 

diminuem  no país rico, levando a um diferencial de renda que reflete apenas 

nos custos de movimento internacional, físico e econômico. 

Embora essa dinâmica não seja verificada, de fato, na migração 

haitiana para o Brasil, traços dela habitam as representações sobre essa 

mobilidade, tanto por parte do migrante quanto por parte da sociedade de 

acolhimento,  expressas pelas afirmações dos haitianos de que decidiram 

migrar em busca de melhores salários e de que os brasileiros os veem como 

concorrentes indesejáveis para as oportunidades de trabalho. 

Massey traz mais um exemplo da complexidade do tema quando 

escreve que, tanto para os especialistas em política quanto para o público em 

geral, a emigração de países em desenvolvimento se baseia na falta de 

desenvolvimento econômico (MASSEY, 1988). De acordo com essa 

representação, as pessoas deixam os seus países porque eles são pobres, 

“subdesenvolvidos”, e não apresentam oportunidade econômica. Por esse 

motivo, elas migram para nações ricas e desenvolvidas, em busca de 

melhores condições de trabalho e de salários mais altos (MASSEY, 1988, p. 

383). 

Massey explica que este cenário é verdadeiro a longo prazo. A curto 

prazo, ao contrário, o desenvolvimento não reduziria o ímpeto para a 

migração, mas o aumentaria. Para explicá-la, o teórico, numa perspectiva 

histórica, a migração internacional e o desenvolvimento econômico no século 
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XIX e no início do século XX, na Europa. Para o autor, a migração 

ultramarina teve um papel vital no processo de desenvolvimento econômico 

europeu, sendo um fator principal no processo de transformação de 

sociedades camponesas rurais para modernas potências industriais 

(MASSEY, 1988, p. 384). 

De acordo com a descrição padrão do desenvolvimento econômico 

europeu, as inovações tecnológicas e o fechamento de áreas rurais 

trouxeram aumento na produtividade cultural, fazendo com que se 

diminuíssem as demandas para o trabalho rural e afrouxando as ligações 

entre os camponeses a terra. Os camponeses migraram para fábricas em 

cidades burguesas, que se expandiram para produzir uma variedade cada 

vez maior de bens de consumo. A maior produtividade agrícola causou a 

queda dos preços dos alimentos para os moradores da cidade e aumentou a 

riqueza rural, gerando maiores rendimento per capita. Desta forma, a Europa 

entrou em um processo autossustentável de crescimento econômico. 

O pequeno produtor agrícola europeu, incapaz de concorrer com os 

preços dos produtos de grandes latifundiários, percebia na imigração para a 

América uma opção possível para solucionar seu problema econômico. 

Assim, campanhas publicitárias e passagens pagas pelo governo do Brasil 

atraíram milhares de europeus que passavam por dificuldades na agricultura. 

Como consequência, italianos e alemães, principalmente, ocuparam 

diferentes regiões brasileiras, substituindo a mão de obra escrava. Em 1908, 

uma nova fase da imigração para o Brasil é iniciada, com a chegada do navio 

Kasato-Maru, trazendo os primeiros japoneses que formariam uma grande 

colônia de imigrantes. 
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Massey defende que este é o cenário dos modelos econômicos 

clássicos  de migração e desenvolvimento. Para ele, as descrições teóricas 

clássicas ignoram o papel de equilíbrio substancial que a migração 

internacional desempenhou no desenvolvimento econômico da Europa 36  

(MASSEY, 1988, p. 385).  Esse tipo de migração não seria motivado apenas 

pela falta de desenvolvimento econômico. Para exemplificar, ele cita a 

Inglaterra, o primeiro país a se desenvolver economicamente e a nação mais 

avançada da época foi quem enviou o maior número de migrantes para fora. 

O autor defende que a emigração deva ter exercido um papel importante na 

transformação demográfica, econômica e social da Europa durante o final do 

século XIX e o início do século XX37 (MASSEY, 1988, p. 386). Sobre esse 

contingente, de acordo com Bhabha (1994), a emergência da última fase do 

Estado moderno, a partir da segunda metade do século XIX, foi também um 

dos principais períodos de migração em massa, no ocidente.  

 Ao considerarmos que os percentuais mais altos de emigrantes teriam 

sido de países que se desenvolveram mais rapidamente, dos quais Massey 

aponta a Inglaterra e a Noruega, reconheceremos que a industrialização 

estaria altamente associada ao começo de um contingente significativo de 

emigração (MASSEY, 1988, p. 388). 

Por esse motivo, intentamos não nos basear na representação de que 

as pessoas migram de países pobres para países ricos apenas para 

conquistar níveis mais altos de rendimentos, apesar de ser a principal 

																																																								
36	Tradução minha. “[…] classic theoretical accounts ignore the substantial equilibrating role 
played by international migration in the economic development of Europe” (MASSEY, 1988, p. 
385). 
37  Tradução minha. “[...] emigration must have played an important role in the social, 
economic, and demographic transformation of Europe during the late nineteenth and early 
twemtieth centuries”. (MASSEY, 1988, p. 386) 
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justificativa dos imigrantes haitianos no Rio de Janeiro. No entanto, para não 

reproduzi-la, consideramos importante que os estudos sobre o tema levem 

em conta as especificidades históricas, políticas e econômicas dos países de 

origem e de destino dos migrantes porque, sendo uma representação tão 

consolidada em nossos discursos, corremos o risco de tomá-la como um fato 

histórico e não como uma realização discursiva. 

Carens (1987), em afinidade com as ideias de Massey (1993), escreve 

que os migrantes talvez não sejam os mais necessitados, porque é plausível 

supor que os piores não tenham recursos para partir38 (CARENS, 1987, p. 

261). O autor conclui que, se os Estados estão preocupados, de fato, com os 

mais pobres nos países pobres, eles podem, então, ajudar mais, transferindo 

recursos e modificando as instituições economicas mundiais, ao invés de 

restringir a imigração. Se isso não ocorre, então a abertura de fronteiras 

permitiria, ao menos, que os emigrados enviassem recursos para os seus 

familiares em sua terra natal (CARENS, 1987, p. 261). 

 Esse retorno de capital para as famílias dos emigrados é 

frequentemente verificado nos discursos dos haitianos que foram 

entrevistados para a nossa pesquisa e a impossibilidade de envio desses 

recursos representa, para eles, um tipo de fracasso quanto ao projeto inicial, 

individual e familiar, de migração. Embora aponte ressalvas para a adoção de 

uma única teoria para analisar políticas de migração, Massey (1993) também 

assume que o processo de acúmulo de capital possibilita a migração em 

larga escala. Ele escreve:  

																																																								
38	Tradução minha. “Perhaps the ones who come are not the worst-off, however. It is 
plausible to suppose that the worst-off don’t have the resources to leave”. (CARENS, 1987, p. 
261) 
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O  que faz, verdadeiramente, a imigração ocorrer é a irregularidade 
geográfica do desenvolvimento econômico. Para ser usado com 
eficiência, o capital não pode ser dividido de maneira igualitária, 
mas deve ser concentrado no espaço. (MASSEY, 1988, p. 392)39 

 

 

Em suma, a emigração é concebida, na teoria neoclássica, como um 

efeito natural do desenvolvimento econômico em uma economia de mercado, 

no qual três fatores do capitalismo se relacionam com a migração:  a 

natureza cíclica do crescimento econômico; sua distribuição geográfica 

desigual e a diminuição dos custos reais de transporte e de comunicação 

(MASSEY, 1988, p. 394). Nesta perspectiva, Carens (1987) escreve que o 

principal ponto de vista entre os economistas neoclássicos é a livre 

mobilidade do capital e do trabalho como parte essencial do aumento dos 

lucros econômicos de maneira geral (CARENS, 1987, p. 263).  

Para essa abordagem, portanto, a causa mais importante do 

movimento internacional seria a natureza cíclica do crescimento econômico. 

O trecho abaixo, retirado das anotações de campo, exemplifica essa 

afirmação: 

 

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

J. explica que eles não vêm para o Brasil por qualquer motivo, 
senão por conta da valorização monetária, comparado com outros 
países da América do Sul.  

Fragmento	1-	Nota	de	campo	da	reunião	com	os	Haitiocas	(“Haitianos	Cariocas”,	grupo	de	haitianos	
que	vive	no	Rio	de	Janeiro),	em	17/07/2015.	 

 

																																																								
39 Tradução minha. “What makes migration actually occur is the geographic unevenness of 
conomic development. To be used efficiently, capital cannot be spread equally, but must be 
concentrated in space.” (MASSEY, 1988, p. 392) 
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Durante a reunião, na qual se expressou o fragmento acima, 

estávamos com a assistente social que trabalhava voluntariamente conosco, 

auxiliando nas aulas de língua portuguesa, e um grupo de oito haitianos, 

dentre eles o secretário da Associação Haitianos Cariocas- Haitiocas, criada 

por eles com o objetivo de fortalecer as redes dos migrantes, ajudando os 

novos e criando medidas de apoio social. Conversávamos sobre a viabilidade 

de utilizarmos um espaço de uma ONG para continuarmos as aulas que, até 

o momento, aconteciam na casa onde estávamos. Durante essa discussão, 

perguntamos aos haitianos por que havia um fluxo muito grande de 

imigrantes no Brasil, o que não ocorria em outros países da América do Sul. 

J. explicou que o destino mais atrativo para os haitianos era os Estados 

Unidos e que, na impossibilidade de se migrar para lá, o Brasil parecia a 

melhor opção porque tinha a moeda mais valorizada do que a dos países 

vizinhos. 

O que não foi dito nessa reunião ficou expresso um ano mais tarde, 

em entrevistas individuais nas quais os imigrantes explicavam que a 

concessão de visto exclusivo e as políticas que decorreram dele, para o 

acolhimento dos haitianos, foram fatores fundamentais para a escolha do 

novo destino.  

Conforme Massey (1988), na ausência de barreiras político-

administrativas efetivas para a migração internacional, tudo o que é 

necessário para esse potencial ser realizado é a demanda por trabalhadores 

imigrantes num país estrangeiro e um salário diferente o suficiente para cobrir 

os gastos de relocação (MASSEY, 1988, p. 393). É exatamente esse o 

contexto inicial de imigração de haitianos para o Brasil: a Norma 
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Regulamentadora dissolveu as barreiras para a entrada de imigrantes e os 

eventos internacionais sediados no Brasil aumentaram consideravelmente a 

demanda por mão-de-obra, num momento em que, no Haiti, as ofertas de 

trabalho eram escassas.  

Havia uma economia em desenvolvimento e outra num ciclo de 

recessão, gerando um potencial de destinação ultramarina para a economia 

crescente, em busca de maiores salários, atraídos pela demanda de trabalho 

no Brasil. Segundo Massey, essa situação já teria ocorrido durante o 

desenvolvimento da Economia Atlântica em 1914; e se o potencial estrutural 

para a emigração cresceu nos últimos anos como disparidades internacionais 

na produtividade econômica, o padrão de vida e as taxas de crescimento 

populacional também cresceram (MASSEY, 1988, p. 394) 40. 

Como evidenciado nos parágrafos anteriores, os ciclos migratórios e 

as políticas em torno deles são fenômenos de grande complexidade por 

apresentarem traços gerais, recorrentes em grandes fluxos migratórios ao 

longo da história, e também aspectos exclusivos do contexto histórico 

imediato e das relações políticas e diplomáticas entre os países envolvidos 

nesse deslocamento. Apesar de termos como objetivo principal as análises 

de representações sobre migração e, portanto, termos como enfoque as 

teorias linguísticas, acreditamos que um trabalho que pretenda compreender 

um movimento migratório atual necessita agregar à pesquisa os estudos 

sobre o tema no âmbito da geografia humana, da história e da ciência 

política.  

 
																																																								
40 Tradução minha. “and if anything, the structural potential for emigration has increased in 
recent years as international disparities in economic productivity, standardsof living, and rates 
of population growth have increased.” (MASSEY, 1988, p. 394)	
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4.	Negociação de identidades e formação de novas representações 
sociais em narrativas de migração  

 
 

 
Meu Deus, meu Deus! Como tudo é esquisito hoje! E 
ontem tudo era exatamente como de costume. Será 
que fui eu que mudei à noite? Deixe-me pensar: eu era 
a mesma quando me levantei hoje de manhã? Estou 
quase achando que posso me lembrar de me sentir 
um pouco diferente. Mas se eu não sou a mesma, a 
próxima pergunta é: “Quem é que eu sou?” Ah, essa é 
a grande charada!41  

 

 

As soluções para se decifrar a grande charada de Alice, apresentada 

na epígrafe, são centrais para o estudo do fenômeno migratório, pois a 

questão identitária, tanto no que se refere à identidade de um sujeito quanto 

à identidade de sua língua (VIGOUROUX, 2003) compõe todos os processos 

de migração, nos quais os indivíduos necessitam selecionar alguns de seus 

atributos antigos e  construir novos, a fim de pertencer a uma sociedade de 

acolhimento.  

Identidade e representação, por sua vez, são conceitos fortemente 

relacionados. Isso porque, para definir quem somos (ainda que essa tarefa 

seja impossível em sua totalidade), posicionamo-nos diante de um outro, com 

o qual construímos e negociamos a nossas identidades, que também são 

determinadas pela forma com a qual vemos o mundo, ou seja, com a nossa 

representação abstrata da realidade. A partir de certas características que 

vinculam os indivíduos a determinados grupos em uma sociedade, é  

construído um conjunto de significações, e a mistura de diferentes influências 

																																																								
41 Alice, em “Alice no país das maravilhas”, no momento em que sai do túnel e se vê presa 
em uma sala cheia de portas fechadas. (CARROLL, 2002, p. 21)	
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culturais contribui para a formação da nossa identidade (DEAR ; FLUSTY, 

2002, p. 253).  

Dear e Flusty, ao tratarem das representações sobre o espaço, no 

âmbito da geografia humana, afirmam que o mundo é algo que nós 

conhecemos apenas através de nossas próprias representações sobre ele, 

as quais transmitimos a nós mesmos e aos outros. Além disso, aquelas 

representações que nós consideramos coletivamente como as mais corretas 

não são necessariamente verdadeiras, mas tendem a ser mais populares ou 

mais legitimadas dentro das lógicas do seu contexto social (DEAR; FLUSTY, 

2002, p. 254).  

É também a partir do contexto social que as identidades são 

performadas, construídas, reconstruídas ou negociadas, tendo em vista o 

traço identitário que se pretende evidenciar para um interlocutor, 

pressupondo as suas expectativas e representações. Deste modo, a 

formação das identidades é entendida enquanto um processo que se constroi 

a todo momento nas interações sociais, por meio da comunicação pela 

linguagem. Silva, Hall e Woodward (2009) afirmam que o que dizemos faz 

parte de uma rede mais ampla de atos lingüísticos que, em seu conjunto, 

contribui para definir ou reforçar a identidade que supostamente apenas 

estamos descrevendo (SILVA; HALL; WOODWARD, 2009, p. 93). 

Como dissemos, é primordialmente através da linguagem que o sujeito 

constrói as suas identidades, por meio da interação com o outro. Nesse 

processo comunicativo, sustentam-se as representações, que constituem as 

realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio para 

estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros 
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(DUVEEN, 2015, p. 8). Logo, a comunicação tem o papel muito importante de 

influenciar as representações sociais, visto que o conhecimento é sempre 

produzido através da interação e comunicação e sua expressão está sempre 

ligada aos interesses humanos que estão nele implicados (DUVEEN, 2015, p. 

8-9). 

Tendo em vista que a identidade também é um conceito relacional, 

desenvolvido quando estamos diante de um “outro”, em um jogo de 

semelhanças e diferenças em relação a ele, é devido à semelhança que os 

sujeitos se imaginam enquanto grupo e é devido à diferença que eles 

conseguem se distanciar dos que são vistos como diferentes (BUCHOLTZ; 

HALL, 2004). Para se compreender melhor essa afirmação, recorremos às 

noções de Ego/ Alter/ Alius (JUNGBLUTH, 2015): O sujeito (Ego) constitui 

parte de um grupamento social no qual estão os seus pares (Alter), aqueles 

semelhantes a si. Do lado de fora deste grupo, encontram-se aqueles que 

são considerados diferentes (Alius) e, por isso, excluídos. 

Identidade e diferença são materializadas na linguagem, no curso das 

interações. A percepção da diferença pode ser reduzida, por exemplo, 

através do uso da língua local, e assim fazer com que a comunicação com os 

membros do outro grupo seja efetiva. Da mesma maneira, é por causa da 

alteridade que o falante local pode ou não se esforçar para compreender o 

imigrante, que geralmente fala uma variante linguística diferente. Ele pode 

permitir que esse Alius se torne Alter, aceitando-o enquanto novo membro do 

grupo ou recusar-se a entendê-lo, marcando-o como “de fora”.  Nesse 

sentido, a disposição do interlocutor para ouvi-lo é tão importante quanto o 
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enunciado, por ser um dos primeiros estágios pelos quais esse indivíduo 

pode ser aceito na comunidade. 

A marcação do imigrante como “de fora” vai ao encontro da noção de 

além, desenvolvida por Bhabha (1994). Segundo o autor, na pós-

modernidade, início e fim cedem lugar para para a ideia de além (BHABHA, 

1994), pois encontramo-nos em um momento de trânsito, onde espaço e 

tempo se cruzam para produzir imagens complexas de diferença e 

identidade, passado e presente, dentro e fora, inclusão e exclusão 

42(BHABHA, 1994, p. 1). O autor aponta como politicamente cruciais os 

processos produzidos na articulação de diferenças culturais. Segundo ele, 

estes entrelugares fornecem o terreno para se elaborar estratégias de 

individualidade –singular ou coletiva- que desencadeiam novos sinais de 

identidade e formas inovadoras de colaboração, e contestação, no ato de 

definir a ideia da própria sociedade43 (BHABHA, 1994, p. 1-2).  

De fato, no limiar entre inclusão e exclusão, os imigrantes tendem a 

equilibrar o vínculo com o patrimônio cultural e linguístico de origem e a 

vontade de inserção na sociedade de destino, que implica a aprendizagem, 

entre outras, da língua falada na localidade (LECONTE, 2001). Bretegnier 

confirma a ideia proposta por Leconte (2001), ao tratar de língua e inserção 

social, quando afirma:  

 

																																																								
42	Tradução minha. “[…] we find ourselves in the moment of transit where space and time 
cross to produce complex figures of difference and identity, past and present, inside and 
outside, inclusion and exclusion”. (BHABHA, 1994, p. 1) 
43	Tradução minha. “These ‘in-between’ spaces provide the terrain for elaborating strategies 
of selfhood –singular or communal- that initiate new signs of identity, and innovative sites of 
collaboration, and contestation, in the act of defining the idea of society itself.”  (BHABHA. 
1994, p. 1-2)	
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ainda que uma abordagem linguística não seja suficiente, parece 
evidente que a inserção é fundamentalmente ligada à língua, na 
medida em que a ideia de favorecer os percursos de inserção de 
migrantes passa antes por aquela de dar-lhes ferramentas 
linguísticas que os permitam construírem-se e fazerem-se 
reconhecer um lugar e uma identidade social legitimada, uma forma 
de cidadania (BRETEGNIER, 2007, p. 16).44 

 

 

Essa relação entre identidade e posicionamento social, que pode 

ocasionar inclusão ou exclusão, se materializa por meio de discursos e, por 

isso, será retomada na análise das pequenas narrativas dos imigrantes, na 

qual eles contam suas experiências nos deslocamentos, falam de seus 

sentimentos e de seus objetivos. Ao narrarem suas histórias, os sujeitos 

ressignificam o seu passado enquanto escolhem quais identidades desejam 

evidenciar para o interlocutor, partindo das representações sociais que 

trazem consigo.  

Enquanto “de fora”, esses imigrantes são pessoas que não se inserem 

ao grupo. Elias (2000) afirma, no contexto de sua pesquisa etnográfica, que 

os recém-chegados, depois de certo tempo, parecem aceitar, com uma 

espécie de resignação e perplexidade, a ideia de pertencerem a um grupo de 

menor virtude e respeitabilidade, o que só se justificava, em termos de sua 

conduta efetiva, no caso de uma pequena minoria (ELIAS, 2000, p. 20). 

Apesar de se tratar de um estudo de grupos que pertencem a uma mesma 

nacionalidade, essa afirmação é coerente com as representações de 

																																																								
44 Tradução minha. “[…] même si une approche linguistique est loin d’être, à elle seule, 
suffisante, il apparaît evident qie l’insertion est fondamentalement liée à la langue, dans la 
mésure où l’idée de favoriser les parcours d’ insertion de migrants passe d’abord par celle de 
les doter d’outils linguistiques qui leur permettent de se construire et de se faire reconnaître 
une place et une identité sociale légitimée, une forme de citoyenneté” (BRETEGNIER, 2007, 
p. 16) 
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minorias migrantes, sobretudo oriundas de países menos desenvolvidos que 

a sociedade de acolhimento. 

Para investigar as representações dos imigrantes haitianos no Rio de 

Janeiro, cujos objetos são deslocamentos, sociedades de origem e de 

acolhimento, imigrantes e expectativas de futuro, utilizamo-nos dos 

conhecimentos gerais sobre imigração internacional, desenvolvidos na seção 

anterior, e de teorias de representação social.  Diante da proposta de 

trabalho com representações sociolinguísticas, consideramos importante 

delimitar as terminologias e as significações a elas atribuídas, uma vez que 

as pesquisas costumam empregar os termos representação social e 

representação linguística. Para isso, utilizamos uma classificação elaborada 

por Doise (DOISE, 1982, apud PETITJEAN, 2009) dos níveis de análise da 

realidade, a fim de situar os estudos da representação diante de outras 

abordagens possíveis. As abordagens teóricas de análise da realidade são 

organizadas em quatro níveis: intraindividual, interindividual, posicional e 

ideológico. No primeiro deles, o foco está na percepção, avaliação e no 

comportamento de um indivíduo face a seu ambiente social. Neste nível de 

estudo, o indivíduo é posicionado no centro, adequando à análise da 

realidade às teorias psicanalíticas e psicológicas.  

Associamos essa perspectiva aos trabalhos desenvolvidos por 

Hodebine-Gravaud (2008), com a noção de imaginário linguístico, William 

Labov (1972), com a ideia de atitude linguística e Carl Jung (2008), com a 

articulação entre símbolo e inconsciente. 

No nível interindividual e situacional, o que está em evidência são as 

relações entre indivíduos em uma dada situação. Pela sua natureza, a 



	 74	

pesquisa em ciências sociais, ao privilegiar o estudo dessas relações em 

uma dinâmica própria a uma sociedade, oferece arcabouços teóricos 

bastante relevantes, dos quais destacamos Silva, Hall e Woodward (2002), 

com a reflexão sobre a identidade baseada na diferença entre grupos, Stuart 

Hall (2006), com o estudo da identidade individual e Zygmund Bauman 

(2005), com o foco no caráter híbrido e dinâmico das identidades. 

O terceiro nível, posicional, se baseia na diferença de posições sociais 

ocupadas pelos atores na rede de relações sociais próprias a uma sociedade. 

Exemplos de pesquisas com esse enfoque são a de Konstanze Jungbluth 

(2015), com sua análise sobre a alteridade, a de Manuel Castells (1998), 

pioneiro nos estudos de papeis sociais, e os teóricos que tratam de redes 

sociais, dos quais destacamos Bortoni-Ricardo (2011), Winford (2003) e 

Milroy e Gordon (2003).  

O quarto e último nível, ideológico, abarca o sistema de 

representações, de crenças e normas sociais. Na relação entre discurso e 

ideologia, citamos Bakhtin (2014), Moita Lopes (2006) e Magda Soares 

(1988). Da psicossociologia, citamos Moscovici (1976) e, da sociolinguística, 

pesquisas sobre crenças, das quais mencionamos Roncarati e Cyranka 

(2010), sobre representações, dentre estas Petitjean (2009), Calvet, (1998, 

2000, 2002 e 2007) e Cavalli e Coletta (2003), e normas linguísticas, das 

quais destacamos Deborah Cameron (1995) e Xoán Lagares e Marcos 

Bagno (2011). 

Entendemos que esses níveis não são excludentes, pois possibilitam 

áreas de intercessão que dependem do propósito de cada pesquisa. Em 

nosso caso, recorremos aos quatro níveis de análise da realidade 
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investigada, enquanto insumo teórico inicial, para nos deter nos níveis 

posicional e ideológico, porque focalizamos, nesse trabalho, as abordagens 

vinculadas ao estudo de identidades e de representação social/ linguística. 

No decorrer deste capítulo, apresentamos as teorias que foram utilizadas 

para analisar os conceitos de representação e  de identidade nas pequenas 

narrativas dos imigrantes. 

 

4.1  Representação sociolinguística 

 

  

Nesta tese, empregamos o termo “sociolinguística” como qualificador 

de representação porque entendemos que os estudos relativos a fenômenos 

sociais devem contemplar os aspectos da sociedade na qual vivem os seus 

sujeitos. Apesar de surgir de pesquisas sobre representações sociais, no 

âmbito da psicologia social, os trabalhos enfocados na linguagem se detêm 

na observação de representações linguísticas, caracterizadas pelas imagens 

que os sujeitos constroem, coletivamente, sobre uma determinada língua. 

 Sobre essa construção coletiva, Moscovici explica que as pessoas 

distinguem as aparências da realidade das coisas, mas as distinguem 

precisamente porque podem passar da aparência à realidade através de 

alguma noção ou imagem (MOSCOVICI, 2015, p. 31). A essa noção 

chamamos representação, aquilo a que nossos sistemas perceptivos e 

cognitivos estão ajustados, sendo tudo o que nós temos no que se refere à 

realidade (MOSCOVICI, 2015, p. 32). 



	 76	

 Centrando-nos nas concepções teóricas de Moscovici (2015), 

adotamos o conceito de representações sociolinguísticas para nos referirmos 

a essas formações simbólicas da realidade, tanto em sentido amplo quanto 

restritamente às línguas. Além disso, utilizamos a designação sociolinguística 

para as representações a fim de caracterizarmos um estudo primordialmente 

social que constrói seus dados e os interpreta do ponto de vista linguístico, 

levando em conta a análise da conversação, a linguística texual, a análise 

crítica do discurso, dentre outras teorias linguísticas, para investigar as 

representações dos sujeitos por meio da compreensão semântica –expressa 

nas escolhas lexicais ou entre as línguas maternas e estrangeiras, entre 

outras-, sintática – materializada em construções truncadas, por exemplo, e 

morfológica –caracterizada, em alguns casos, pelo code mixing.   

 Por essas especificidades, a análise da representação sociolinguística 

considera tanto esses aspectos do campo da linguística quanto as relações 

sociais e culturais envolvidas na pesquisa. Na primeira delas, assumimos que 

a presença do pesquisador exerce influência nos dados ofertados pelos 

sujeitos e que as posições sociais que ambos ocupam interferem na 

interação, na produção, na coleta e na análise do corpus. Na segunda, 

compreendemos que as afirmações dos sujeitos não ocorrem de maneira 

independente, pois são relativamente determinadas pelas associações 

culturais dos indivíduos.  

Esses signos de pertencimentos culturais estão muito relacionados a 

construções de “categorização social”, termo com longa tradição na 

psicologia social (HAUSENDORF; KESSELHEIM, 2002,p. 266). Enquanto 

relativo ao elemento semiótico, o significado de um dado fenômeno não é 
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acabado ou fixo, mas é constantemente reconstruído nas interações entre as 

pessoas. Dessa maneira, por ser considerado um fenômeno simbólico e 

discursivo, materializado nas práticas linguísticas, a representação social é 

um produto coletivamente formado, resultante dessas relações sociais 

(SILVA; HALL; WOODWARD: 2009), como assume Moscovici (1961), 

 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através 
duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo 
cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações 
estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 
comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas 
correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua 
elaboração e, por outro lado, à prática específica que produz essa 
substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito 
correspondem a uma prática científica ou mítica (MOSCOVICI, 
1961, apud DUVEEN, 2015, p. 10). 

 

 

Para Abric (1994),  a realidade reestruturada e apropriada constitui a 

realidade em si (ABRIC, 1994A: 12-13, apud PETITJEAN, 2009: 20). 

Semelhantemente, para Petitjean (2009), a representação é uma 

interpretação funcional do mundo psíquico e social, e não um simples reflexo 

da realidade. Ela é, portanto, uma forma de conhecimento elaborado pela 

sociedade e por ela compartilhado, a fim de fornecer uma visão prática da 

realidade comum a esse grupamento social (COSTA, 2011, p. 18). 

Petitjean elucida duas maneiras de conceber a representação 

linguística: enquanto especificação de uma representação social e, ao 

contrário, indicando que o termo “representação” corresponde a uma 

realidade diferente daquela definida na psiocologia social (PETITJEAN, 2009, 

p. 36). A representação social é definida por Jodelet como uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, que tem uma visão 
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prática e concorrente à construção de uma realidade comum a um conjunto 

social45 (JODELET, 1989A, p. 36, apud PETITJEAN, 2009, p. 20) 

Calvet (1998) propõe que, ao lado das representações, se encontra o 

modo cujos locutores pensam os usos, como eles se situam em relação a 

outros falantes, aos outros usos e como eles situam sua língua em relação às 

outras presentes (CALVET, 1998, p. 17). A definição de Calvet apresenta 

elementos que o inserem no viés teórico da psicologia social, pois, mais do 

que pensar usos, os locutores pensam como se situam em relação a outros 

falantes, abarcando, portanto, a esfera social. Nesse raciocínio, o qualitativo 

“linguística” da representação provém do único objeto em questão, a língua, 

enquanto que o qualitativo “social” engloba, além da sociedade e da língua, a 

religião, a migração e tantos outros objetos suscetíveis de serem 

representações coletivas. 

Outra maneira de interpretar a expressão “representação linguística”, 

como pontua Petitjean (2009), é aquela na qual se descreve o que seria uma 

manifestação linguística de uma representação social. Não estaria em 

questão a representação da língua, mas de uma representação na língua. 

Independentemente das especificidades de cada pesquisa, podemos dizer 

que os teóricos aos quais recorremos para escrever essa tese inserem seus 

estudos sobre representação linguística no âmbito da representação social.  

Concordamos com esse posicionamento porque entendemos que os 

estudos sobre a relação entre indivíduos e línguas devem contemplar o 

aspecto social da interação, já que os sujeitos que pensam os usos 

																																																								
45 Tradução minha. “[...] une forme de connaissance, socialment elaborée et partagée ayant 
une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble 
social” (JODELET, 1989a:36) 
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linguísticos estão inseridos em um grupo social. A realidade desses signos 

sociais é regida pelas leis da comunicação e são diretamente determinadas 

pelas leis sociais e econômicas (BAKHTIN, 2014, p. 36), portanto a reflexão 

sobre a língua deve compreender a sociedade na qual esta é veiculada. 

Sobre essa relação entre o indivíduo e a língua, Jungbluth (2015) 

classifica três propriedades ligadas ao seu uso: a referencialidade, a 

reflexividade e a finalidade. Sabemos como nos referir ao mundo 

(referencialidade), temos a possibilidade de falar sobre a própria língua 

(reflexividade) e, por meio da fala com o outro, temos o interesse em mudar o 

mundo (finalidade). O uso da linguagem no discurso é determinado pela 

tensão entre falar com os outros (alteridade) e falar para os outros 

(finalidade). Ao Outro, fica a tarefa de completar o enunciado com 

informações prévias, marcadas pela sua história e pelo seu meio social, a fim 

de alcançar a compreensão integral. A incompreensão, que é uma das fontes 

da diferença, faz parte do processo de compreensão. 

A segunda propriedade da linguagem está diretamente relacionada à 

formação de representações, porque a reflexividade, capacidade de falar 

sobre a própria língua, pode ser de natureza metalinguística ou epilinguística. 

No primeiro caso, o indivíduo fala sobre a estrutura da língua, a sua 

gramática e demais características pertencentes ao sistema linguístico em 

questão. No segundo, o sujeito produz enunciados sobre a língua no que se 

refere à beleza, ao seu status, à sua utilidade e posiciona as suas atitudes 

frente ao idioma. A natureza epilinguística do uso da linguagem é aquilo que 

entendemos por representação linguística. 

Na análise das representações sociais, ao considerarmos o aspecto 
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da alteridade, as compreendemos enquanto categorizações coletivamente 

construídas e reconstruídas por Ego e Alter. Ego representa um “Eu” 

posicionado diante de um “Outro” com o qual compõe o “nós”: à parte as 

diferenças individuais, ambos compartilham certa conivência e identidade 

coletiva, delimitada pela rede social na qual se inserem. 

Ego e Alter  constroem, em conjunto, as representações necessárias à 

manutenção de uma certa “ordem social”, ou “norma”, baseadas naquilo que 

eles não são, ou seja, na diferença em relação a “Eles”, os Alius, os quais 

pertencem a outro grupamento social. Ao traçarem uma fronteira 

estabelecendo quem são, com base nas diferenças relativas a outras redes, 

Ego e Alter delimitam uma área interna composta por seus membros.  A área 

externa, onde está o Alius, é infinita (JUNGBLUTH, 2015). 

Com as interações, os indivíduos podem modificar a fronteira 

estabelecida anteriormente e os participantes envolvidos podem permitir que 

alguém de fora (Alius) se torne um membro (Alter). A construção e a 

reconstrução das representações é uma ferramenta de inclusão de um novo 

membro ao grupo, pois atua na formação de identidades, tornando-as mais 

próximas ou mais distantes daquelas atribuídas à rede social em questão. 

Nesta tese, os brasileiros compreendem o grupo de semelhantes, 

enquanto que os haitianos são os outros, situados no outro lado da fronteira, 

portanto, em um primeiro momento, excluídos socialmente. As 

representações, tanto de brasileiros quanto de haitianos, podem 

permeabilizar essa fronteira, fazendo com que Alius se torne Alter, ou seja, 

que os diferentes e, portanto, os de fora, possam se tornar semelhantes e 

passem a compor o espaço interno da demarcação, quer dizer, sejam 
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socialmente incluídos. 

Nesse entrelugar que é a fronteira imaginada, é imporante considerar 

que os grupos “de dentro” e “de fora” não são essencialmente homogêneos. 

Ou seja, a inserção social não é um objetivo que se pode obter na 

integralidade, porque algumas identidades são mais duráveis do que outras 

e, por isso, de certa forma, o estrangeiro continuará sendo Alius em algumas 

circunstâncias sociais. Mesmo entre aqueles membros da sociedade de 

acolhimento que nunca cruzaram essa fronteira imaginada e entre aqueles 

severamente excluídos, que se situam à margem, não há homogeneidade de 

representações, porque não há identidades completamente semelhantes. 

Entre os estrangeiros, pode haver aqueles que assimilam a nova cultura o 

tanto quanto conseguem, aqueles que necessitam marcar a sua diferença, 

mesmo no processo de inclusão, e os que lideram grupos de resistência, nos 

quais há um esforço maior para a manutenção da identidade cultural de 

origem.  

De acordo com Cavalli; Coletta (2003), as representações asseguram 

uma conivência inicial dentro de um grupamento social (CAVALLI; COLETTA: 

2003, p.17), pois colaboram para a construção de uma realidade comum a 

essa sociedade, situando os sujeitos e permitindo-lhes posicionar-se diante 

dela. Passado esse momento de estabilidade inicial, elas podem motivar 

movimentos diversos e conflitantes. Um exemplo dessa interferência nas 

mobilidades humanas é a influência das representações dos primeiros 

imigrantes, em nossa pesquisa, materializadas em discursos veiculados 

pelas redes de relacionamento entre eles e pela mídia. 

Se analisarmos os dados sobre essa migração, veremos que, de 
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acordo com a Ogranização dos Estados Americanos (OEA) no Haiti, entre 

65% e 80% da população haitiana planejava migrar para o Brasil entre 2009 

e 2011 (ALMEIDA, 2014, apud GAVIRIA MEJÍA, 2015). Apesar de 

relacionarmos frequentemente esses números ao visto humanitário que o 

governo brasileiro lhes oferece, tal fato não parece ser o único responsável 

pela migração haitiana para o Brasil, uma vez que Argentina, Chile, Equador 

e Peru também oferecem o visto. Gaviria Mejía (2015) aponta para a 

existência de uma avaliação positiva do Brasil, considerado um país próspero 

e de oportunidades, e a sua influência nesse processo de mobilidade. 

Portanto, podemos observar que, aliadas a fatores socioeconômicos 

nacionais, as representações dos indivíduos sobre os possíveis destinos 

também determinam a decisão de migrar. 

Com base nessa premissa, acreditamos que o estudo linguístico das 

situações nas quais os falantes expõem essas representações é importante 

porque possibilita à comunidade científica conhecê-las de modo mais 

sistemático, pois o linguista tem a possibilidade de evidenciar as marcas 

linguísticas e paralinguísticas deixadas pelos falantes, nas quais elas se 

imprimem. Além das representações, as identidades também se manifestam 

através de discursos socialmente localizados. Por isso, como se pode 

verificar, o estudo das representações está fortemente relacionado ao das 

identidades. 
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4.2  Identidades 

 

No início de um dos capítulos de seu livro, Bhabha (1994), para falar 

de tempo, narrativa e de margens nos estados modernos, escreve sobre  sua 

própria experiência de migração. O autor faz o seguinte relato: 46		

	

Eu vivi aquele momento da dispersão das pessoas que, em outros 
tempos e outros lugares, nas nações dos outros, se torna um 
momento de encontro. Encontros de exilados e emigrantes e 
refugiados; Encontro à beira das culturas “estrangeiras"; encontros 
nas fronteiras; encontros nos guetos ou cafés dos centros da 
cidade; encontros na meia-vida, meia-luz de línguas estrangeiras, 
ou na fluência incomum da língua do outro; encontrando os sinais 
de aprovação e aceitação, graus, discursos, disciplinas; 
encontrando as memórias do subdesenvolvimento, de outros 
mundos vividos retroativamente; encontrando o passado em um 
ritual de reavivamento; encontrando o presente. Também o 
encontro de pessoas na diáspora: contratadas, migrantes, 
internadas; o encontro com estatísticas incriminatórias, com o 
desempenho educacional, com os estatutos legais, com o status de 
imigração [...] (BHABHA, 1994, p. 139). 
 

 

 

Esses encontros vivenciados por Bhabha geram no sujeito migrante a 

necessidade de formar novas identidades. De um lado, as características 

relativas a sua terra, a sua identidade coletiva, étnica, a sua língua, aos seus 

papeis na sociedade que deixou para trás. De outro, as normas da sociedade 

de acolhimento, a legitimidade dos seus membros, das línguas que são 

faladas nesse novo espaço, a autopercepção como estrangeiro e todas as 

																																																								
46	Tradução minha. “I have lived that moment of the scattering of the people that in order 
times and other places, in the nations of others, becomes a time of gathering. Gatherings of 
exiles and émigrés and refugees; gathering of on the edge of  ‘foreign’ cultures’; gatherings at 
the frontiers; gatherings in the ghettos or cafés of city centers; gathering in the half-life, half-
light of foreign tongues, or in the uncanny fluency of another’s language; gatherings the signs 
of approval and acceptance, degrees, discourses, disciplines; gathering the memories of 
underdevelopment, of other worlds lived retroactively; gathering the past in a ritual of revival; 
gathering the present. Also the gathering of people in the diaspora: indentured, migrant, 
interned; the gathering of incriminatory statistics, educational performance, legal statutes, 
immigration status […]”. (BHABHA, 1994, p. 139) 
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pluralidades semânticas da palavra e dos seus sinônimos. No entrelugar, 

uma identidade híbrida, que necessita se firmar nas raízes culturais do seu 

passado e, ao mesmo tempo, se posicionar nos imperativos sociais para o 

seu futuro em uma nova comunidade. 

As identidades são um mosaico de símbolos que os indivíduos 

associam a si, a fim de marcar uma posição de semelhança em relação os 

membros de seu grupo e de diferença em relação aos demais. Trata-se, 

portanto de um fenômeno relacional (BUCHOLTZ; HALL: 2004). O conceito 

de identidade na pós-modernidade não cabe nas definições de sujeito do 

Iluminismo porque a mudança na dinâmica políticoeconômica mundial 

forneceu-lhe atributos líquidos (BAUMAN, 2007), voláteis e em constante 

movimento. 

As identidades não são, conforme se pensava no período iluminista, 

entidades fixas e estanques, inatas ao indivíduo. Ao contrário, entende-se 

que as pessoas não possuem uma identidade, a qual carregam por toda a 

vida, mas agregam a si um conjunto aberto de identidades que são 

constantemente modificadas para alcançar dado objetivo e negociadas com 

um interlocutor a fim de produzir certo efeito de sentido. 

No contexto de migração, um sujeito posicionado no entrelugar pode 

se declarar, em determinada circunstância, com base nas características do 

país de origem e, em outras ocasiões, em consonância com as práticas do 

seu país de acolhimento. A compreensão dessas marcas de identidade  é 

importante porque nos permite perceber os sujeitos por meio das categorias 

de semelhanças e diferenças entre grupos, expressas no discurso. Por essa 
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razão, tomamos como ponto principal as identidades étnicas, culturais e 

nacionais. 

Esse caráter híbrido da identidade cultural, oriunda da migração, é 

analisado por Bhabha (1994). Nesta obra, o autor assume que 

 

The transnational dimension of cultural transformation- migration, 
diaspora, displacement, relocation – makes the process of cultural 
translation a complex form of signification. The natural(ized), 
unifying discourse of ‘nation’, ‘peoples’, or authentic ‘folk’ tradition, 
those embedded myths of culture’s particularity, cannot be readily 
referenced.The great, though unsettling, advantage of this position 
is that it makes you increasingly aware of the construction of culture 
and the invention of tradition (BHABHA, 1994, p. 172)47. 

 

  

A língua também  é um dos símbolos mais expressivos das 

identidades nacional e étnica. Cameron (1995) pontua que os indivíduos 

utilizam a língua, de modo consciente ou não, com o fim de sinalizar o seu 

pertencimento a um grupo e a sua diferença em relação ao outro. Por 

acreditarmos nessa asserção e, portanto, assumirmos que os indivíduos 

utilizam a língua para delimitar a distinção entre  “nós” e “eles” na 

comunicação, estabelecendo diferenças entre grupos sociais, concordamos 

com Eloy (2007), quando afirma  que toda fala é um “ato de identidade”: 

 

Les langues ont à voir avec la problématique de l’identité, celle des 
individus et celle des groupes. Le terme <<identité>> me paraît à la 
fois dangereux et incontournable. Il est dangereux car il suppose 
que l’identité est donnée une fois pour toutes, comme une 
<<nature>> biologique, ce qui constitue un risque d’enferment et un 

																																																								
47 	Tradução minha. “A dimensão transnacional da transformação cultural - migração, 
diáspora, deslocamento, deslocalização - torna o processo de tradução cultural uma forma 
complexa de significação. O discurso natural(izado), unificador da tradição popular "nacional", 
do "povo" ou autêntica "tradição popular", daqueles mitos embutidos na particularidade da 
cultura, não pode ser facilmente referenciado. A grande vantagem, apesar de inquietante, 
desta posição é que ela permite que sejamos mais conscientes da construção da cultura e 
da invenção da tradição.” (BHABHA, 1994, p. 172)	



	 86	

a priori opposé à l’évolution ou à l’adaptation. En même temps, il 
est impossible de se passer de ce terme, car chaque individu et 
chaque groupe humain se dit et se pense, a une conceptualisation 
identitaire. Mieux encore, on peut dire que toute parole est <<act 
d’identité>> (Le Page & Tabouret-Keller, 1985): nos mots, nos 
accents disent qui nous sommes... (ELOY, 2007, p. 34- 35) 48 

 

 

Para um imigrante, as identidades podem assumir diferentes objetivos: 

manter os traços que são considerados partes importantes e integrais da 

natureza do grupo de origem, de um lado, e despojar-se dessas mesmas 

partes fixas para construir uma imagem adequada às prescrições culturais do 

novo grupo, sob o risco de ser julgado excêntrico, ser excluído ou perseguido 

pelos membros do mesmo.  

Sobre esses objetivos, Cuche (2002) afirma que é impossível para os 

imigrantes que estes se mantenham completamente impermeáveis à 

influência cultural da sociedade onde vivem e, quanto mais longa for a sua 

estada, mais decisiva será essa influência. Todavia, a convivência com os 

sujeitos dessa pesquisa nos permite observar que essa relação não é sempre 

diretamente proporcional, porque a construção identitária interfere no grau de 

permeabilidade. Uma haitiana, por exemplo, residente no Brasil há quase três 

anos, somente recentemente começou a se expressar em português, e de 

forma ainda bastante rudimentar. Outro informante, por sua vez, com menos 

de um ano de emigrado, falava português com muita fluência. A primeira, 

																																																								
48	Tradução minha: As línguas têm a ver com a problemática da identidade, aquela dos 
indivíduos e aquela dos grupos. O termo <<identidade>> me parece, por sua vez, perigoso e 
incontornável. É perigoso porque ele supõe que a identidade é dada de uma vez por todas, 
como uma natureza biológica, o que constitui um risco de fechamento e um a priori oposto à 
evolução e à adaptação. Ao mesmo tempo, é impossível de se retirar esse termo, porque 
cada indivíduo e cada grupo humano se diz e se pensa por uma conceptualização identitária. 
Melhor ainda, pode-se dizer que toda fala é <<ato de identidade>> (Le Page & Tabouret-
Keller, 1985): nossas palavras, nossos sotaques dizem quem nós somos... (ELOY, 2007, p. 
34- 35)	
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resignada, quieta, sem experiência profissional no Rio de Janeiro. O 

segundo, operário, frequentador de igreja, expressivo, comunicativo e 

motivado a alcançar seus ideais. 

Como vimos nesses exemplos, o projeto de novas identidades 

interfere na aprendizagem da língua, um dos principais elementos de 

assimilação cultural. A identidade, por sua vez, é espelhada no conceito de 

diferença (SILVA; HALL; WOODWARD, 2009): o outro é alguém como eu e, 

ao mesmo tempo, alguém diferente de mim. Por esse motivo, ela é 

extremamente relevante para o migrante no processo de integração social, já 

que os indivíduos que recebem o recém ingressos, assim como aquele que 

se insere, necessitam, primeiramente, reconhecer as semelhanças e assumir 

as diferenças.  

No contexto de migração, a afirmação de Bauman é bastante 

contundente: as “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria 

escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta” 

(BAUMAN: 2005, p. 19). O projeto de nova vida inclui a compreensão, ainda 

que básica, do funcionamento da sociedade de acolhimento, dos usos 

linguísticos e das normas sociais como um todo. Ao mesmo tempo, o vínculo 

com a terra natal pode demandar do imigrante a manutenção de tradições, 

costumes e valores relativos a essa sociedade. Nesse processo, a 

construção das novas identidades está embricada na manutenção das 

identidades nacional, cultural e étnica. 

Bauman escreve que a “natividade do nascimento” é responsável por 

fazer com que os indivíduos se vejam como pertencentes à terra natal, uma 

invenção necessária para que os Estados Modernos consolidassem o seu 
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processo de unificação e de subordinação ao rei. O conceito de identidade 

nacional surge nesse período histórico e perdura até os nossos dias, sendo a 

principal responsável por gerar nos imigrantes um sentimento de ligação 

necessária com a sociedade de origem, um vínculo de respeito às tradições e 

de saudosismo em relação à música, gastronomia e demais símbolos 

culturais dessa terra. 

Na rede social de haitianos residentes no Rio de Janeiro, a 

manutenção da identidade nacional acontece por meio de eventos temáticos 

com música, filme e culinária do Haiti, realizados nas associações que 

criaram, por meio de programas de rádio apresentados por haitianos, por 

cultos celebrados em crioulo, duas vezes por mês, em uma igreja local, além 

da constante demonstração de respeito à pátria, aos conterrâneos e a 

Dessalines, líder da revolução que possibilitou a sua independência.  

Algumas situações que presenciamos no trabalho de campo 

evidenciaram a força da identidade nacional nessa dinâmica migratória. No 

primeiro dia das aulas de português, na casa de quatro haitianos, 

perguntamos ao grupo, onze naquele momento, se nós poderíamos convidar 

um aluno haitiano da escola profissional na qual trabalhávamos, e na qual 

alguns deles também estudaram, para participar das aulas. A resposta foi 

categórica: “se é haitiano, pode vir sem problemas”. Em sucessivas ocasiões, 

quando perguntávamos algo sobre um deles, como por exemplo por que não 

estava na aula, por que teria viajado ou feito alguma coisa, eles respondiam: 

“pergunta pra ele, professora”. Nas primeiras vezes, percebíamos essa fala 

como indelicadeza mas, com o tempo, compreendemos que essa é uma 
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regra da sua cultura, qual seja, imigrantes haitianos não falam negativamente 

de outros haitianos. 

Outro exemplo da interferência das regras implícitas ao grupo de 

migrantes nas interações com a comunidade local aconteceu durante o 

impeachment da Presidente da República, Dilma Roussef. Estávamos 

conversando com I1 (homem) e I5 (mulher, com um bebê no colo), quando I1 

perguntou a nossa opinião sobre o cenário político brasileiro. Depois de nos 

ouvir, ele disse que, se a Dilma saísse, ele voltaria imediatamente para o 

Haiti, porque achava a posição do vice-presidente Michel Temer49 em relação 

aos imigrantes bastante duvidosa e que estava muito preocupado com o 

impacto que essa mudança presidencial causaria na sua vida. Quando 

fizemos uma pergunta, I1 nos olhou com expressividade e, então, se deu 

conta do que falava e para quem falava, avaliando o seu turno 

conversacional com a seguinte afirmação: “haitianos não falam essas coisas 

com brasileiros. Eu estou falando pra você. Isso que eu estou falando 

nenhum haitiano fala pra brasileiro não”. 

Conforme os exemplos demonstram, as regras implícitas ao grupo 

foram constantemente aplicadas durante o período de convivência com a 

pesquisadora. Algumas foram verbalizadas e outras apreendidas apenas pela 

observação de atitudes repetidas. Para depreendê-las,  a noção de grupo, 

pautada na identidade nacional e étnica foi bastante relevante. Antaki e 

Widdicombe (1998) escrevem que esferas governamentais têm se esforçado 

para definir identidades nacionais pelos limites geográficos, por uma língua 

comum ou pela etnicidade. Todavia, nós observamos que essas práticas de 

																																																								
49	Michel Temer assumiu a presidência da República, em 2016, através de uma ação política 
considerada pela maior parte da população brasileira como golpe de Estado.	
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reconhecimento de uma identidade comum, nas esferas de convivência entre 

os imigrantes, expressas na manutenção desses códigos de conduta 

implícitos, são necessárias para assegurar a dinâmica autossustentável da 

migração, na qual a manutenção da qualidade da rede, pela homogeneidade 

de caracterizações, permitirá a recepção dos recém-chegados, reduzindo 

custos de vida nos meses iniciais e fornecendo as informações urgentes 

sobre necessidades burocráticas, como a obtenção de documentos e de 

emprego.  

Antaki e Widdicombe (1998) afirmam que, na era da globalização, a 

identidade nacional perde sua relevância e cede lugar à ideia de que vivemos 

numa “global village”. Compreendemos que essa mudança de vinculação 

simbólica seja cada vez mais expressiva, mas não em contexto de migração. 

No processo de mobilidade para lugares distantes, acreditamos que o sentido 

seja inverso: apesar dos indivíduos experimentarem concretamente a ideia 

de global village, o vínculo com a terra natal é mantido e fortalecido, tornando 

os ciclos migratórios possíveis.   

Ainda em contexto de migração, consideramos muito importante a 

categoria proposta por Castells (1998) sobre identidade de projeto: 

 

Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de 
qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma 
nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao 
fazê-lo, de buscar a transformação de toda uma estrutura social. 
(CASTELLS: 1998, p. 24) 

 
 

Para o sujeito que migra de um país socioeconomicamente mais 

pobre, há duas posições recorrentes: a estagnação oriunda de um 

sentimento de inferioridade e a formação de uma identidade de projeto. 
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Quando se assume a segunda posição, os imigrantes geralmente buscam a 

aprendizagem da língua falada nessa comunidade, participam de 

associações desportivas ou religiosas e buscam construir uma nova 

identidade, apoiada em uma nova história, frequentemente apagando as 

marcas negativas do passado. Por exemplo, quando perguntamos a I6 sobre 

as dificuldades que enfrentou na tentativa de sair do Brasil rumo aos Estados 

Unidos, o imigrante responde: 

   

(32) P: E você teve dificuldades de viajar do Brasil para os Estados Unidos [...]? 
 
(33) I6: é fácil pra mim. Nada me acontecendo. Mas eu sei, muita gente [pausa 
longa] aconteceu alguma coisa, mas eu não encontrei nada, graças a Deus. 
 
(34) P: Você pode me contar um exemplo? [...] se preferir, você pode falar em francês. 
 
(35) I6: Non, tu sais dans la vie il y a eh [2.0] positivité et la negativité, si je crois 
dans la eh dans la positivité, je [2.0] je vais traverser les ob//les obstacles et rien ne 
peut// ne me contrarier. Il y a de gens qui pensent qu/ q/ et [inint.] qui pensent à 
la negativité, ok?  
 
(Não, você sabe que na vida há eh [2.0] positividade e negatividade, se eu creio na eh 
na positividade, eu [2.0] eu vou atravessar os ob//os obstáculos e nada não pod//não 
me contraria. Há pessoas que pensam que/ q/e [inint.] que pensam na negatividade, 
ok?) 
 
(36) I6: Il n y a pas suf/ sufficement des forces pour faire face à leurs obstacles. Les 
obstacles viennent et sont surmontés, ok? 
(não há for/forças suficientemente para se colocar diante dos obstáculos. Os 
obstáculos vêm e são superados, ok?) 
Fragmento	de	entrevista	1-	em	outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	
Brasil	e	atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

 

 

Na segunda metade do ano de 2016, muitos haitianos saíram do Brasil 

de volta para o Haiti ou rumo aos Estados Unidos. Do grupo, composto por 

cerca de vinte haitianos, com o qual trabalhamos, um integrante voltou para o 

Haiti e quatro viajaram em direção aos EUA. Esse relato é de um desses 

quatro imigrantes, em sua segunda tentativa de cruzar a fronteira mexicana, 
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porque ficou muito doente na primeira vez, ainda no Equador, e outro haitiano 

resolveu voltar para o Rio de Janeiro com ele. O imigrante que o auxiliou 

permaneceu no Brasil e I6 se organizou para tentar entrar nos Estados 

Unidos pela segunda vez. 

Além da doença que o impediu de continuar a sua primeira viagem, os 

outros dois haitianos que viajaram para os Estados Unidos relataram que 

foram presos por autoridades mexicanas. Um deles conta que passou fome e 

que, durante o trajeto, vendeu tudo o que tinha consigo para custear as 

despesas que surgiam no caminho. Eles relataram que viram pessoas 

morrendo por causa das condições climáticas e logísticas, catacterizadas por 

longas caminhadas, e que ouviram muitas histórias de animais comerem 

corpos que ficavam pelo caminho. Esses testemunhos são uma prova de que 

I6 encontrou dificuldades nessa trajetória mas, conforme o relato, na 

interação com a pesquisadora, o imigrante opta por construir uma nova 

identidade, com o propósito de redefinir a sua posição na sociedade. 

Em outro momento da entrevista, I6 demonstra mais uma vez a sua 

posição de identidade de projeto. Quando perguntamos a ele sobre as 

situações de preconceito que viveu no Brasil, o haitiano responde:  

 

(50) I6: non, je ne [inint.] pas la prej/la prejugé. Mais pour moi la prejugé n’est n’est 
n’est pas une chose importante. Les gens que fassent eh la prejugé n’a rien comme 
exemple pour le peuple. 
 
(Não, eu não [inint.] o pre/o preconceito. Mas para mim, o preconceito não não não é 
uma coisa importante. As pessoas que fazem eh o preconceito não tem nada como 
exemplo para o povo). 
Fragmento	de	entrevista	2-	em	outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	
Brasil	e	atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 
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Com um turno caracterizado por muitas repetições de expressões 

negativas, I6 nega que tenha sofrido preconceito e afirma que isso não tem 

importância e que as pessoas preconceituosas não servem de parâmetro. No 

entanto, ele nos contou, quase dois anos antes, em uma de nossas aulas de 

português, que havia sido chamado de “cracudo”. Além desse episódio, 

sempre ouvimos diversos relatos sobre a discriminação racial, como o 

seguinte: 

 

(23) P: Você pode me contar alguma vez que você sofreu preconceito por ser haitiano 
ou por ser negro? 
 
(24) I4: eu não preciso nem falar [2.0] de ser negro, de ser haitiano. [pausa longa], 
CLARO que eu vou sofrer várias vezes preconceito, várias vezes, nem precisa nem 
falar. Isso aqui eu não preocupa sobre disso. [2.0] é que você já sabe que negro, e de 
ser haitiano, é ser [pausa longa] muito preconceito [2.0], muito. Várias vezes. Mas 
[2.0] eu [2.0] eu não quero falar sobre disso. 
Fragmento	de	entrevista	3-		em	outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	
Brasil. 

 

 

Apesar de I4 também construir uma identidade de projeto, mostrando 

que não tem interesse em falar sobre o assunto, tanto explicitamente, no final 

do turno (24), quanto pela tensão da resposta, mais evidente no áudio da 

entrevista, ele se posiciona de maneira diferente de I6, porque assume que 

sofreu preconceito racial no Brasil por diversas vezes, sendo esse um tema 

tão óbvio que dispensaria a pergunta. Ambos controem, nos termos de 

Bauman (2005), um quebra-cabeça interminável, utilizando-se do que podem 

para alcançarem uma nova posição social, “uma tarefa e o objetivo do 

trabalho de toda uma vida” (BAUMAN: 2005, p. 56).  

Retomando os três tipos de identidades mais relevantes para a nossa 

tese, a saber, identidades étnicas, culturais e nacionais, definimos a 
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identidade cultural com base em Cuche (2002) para nos referirmos a um 

paradigma consciente de vinculação, que se baseia em oposições simbólicas 

e que pode manipular e modificar uma cultura. Ela diz respeito às relações 

entre os indivíduos e a coletividade, à religião, ao estilo musical e ao modo de 

vestir, por exemplo, que representam o pertencimento a um grupo por meio 

de atributos compartilhados (reais ou imaginados) e de experiências entre 

aqueles que se sentem coletivamente diferentes dos “outros”. 

Identidade étnica, por sua vez, se refere a reivindicações de uma 

ancestralidade comum, como uma cultura similar, raça, religião, língua, 

parentesco ou local de origem no contexto de um grupo. É um construto 

multidimensional, dinâmico, que se refere à identidade de alguém ou ao 

sentido de pertencimento de um grupo  étnico (PHINNEY, 2003, apud 

HEELSUM, 2013, p. 92). No caso dos imigrantes haitianos, a língua crioula é 

um traço muito característico da identidade étnica e o seu conhecimento, 

bem como dos provérbios populares nela expressos, legitima os membros do 

grupo. Por agregarmos grande relevância ao papel do Outro na negociação 

de identidades, optamos por adotar o conceito de posição étnico-cultural em 

substituição à identidade étnica e/ou cultural.   

A fim de estabelecer relações de semelhanças com esse grupo ao 

qual o indivíduo escolhe se filiar, é necessária a criação de limites definidos 

que distingam as características entre seus membros e aqueles que não 

pertencem a esse grupamento social. A essas zonas limítrofes chamamos 

fronteiras imaginadas. Em uma entrevista etnográfica por exemplo, os 

sujeitos se posicionam diante de alguém que não faz parte do seu grupo, 

sobretudo por não compartilhar dos símbolos étnico-culturais. Acreditamos 
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que eles estabelecem uma fronteira imaginada durante essa interação, 

separando-se dos que são considerados de fora e instauram um processo de 

negociação de identidades, no qual se utilizam de diferentes atributos 

identitários de acordo com a imagem que desejam projetar de si. Mas essa 

tarefa não se dá sem que se leve em conta aquilo que se pensa sobre o 

entrevistador e as expectativas dele sobre os entrevistados, fator que resulta 

em um “discurso com mirada em torno”50, em termos bakhtinianos.   

As identidades são definidas, portanto, em relação aos outros. Por 

esse motivo, o conceito de posição étnico-cultural é o que se adequa com 

mais precisão ao nosso trabalho. A posição étnico-cultural diz respeito à 

definição que alguém faz de si e aquela feita sobre si como membro de um 

grupo específico, atribuindo, dessa maneira, relevância no modo pelo qual os 

outros o veem (HEELSUM, 2013).   

O modo pelo qual as pessoas se veem é determinado pela visão sobre 

si que se desenvolve independentemente ou dentro do grupo e, além disso, 

pelas impressões positivas e negativas que os membros de fora assumem 

sobre os sujeitos, influenciando os seus pensamentos. Essa asserção 

também é encontrada em textos bakhtinianos nos quais o escritor investiga 

os personagens da obra de Dostoiévski. Para Bakhtin (1981), é o outro quem 

diz o que alguém é, quem o define. Aquilo que o outro diz sobre o sujeito tem 

uma extrema influência no que este acredita ser. 

Em contexto de migração, considerando-se as diferenças linguísticas e 

culturais que tornam a fronteira imaginada ainda mais impermeável, pode 

																																																								
50	Bakhtin, ao analisar a obra de Dostoiévski, define o “discurso com mirada em torno”, “cuja 
função é antecipar eventuais replicas do outro falante, presente ou estrategicamente 
subentendido, sugerindo um cruzamento de vozes através do qual a voz do primeiro falante 
irá infiltrar-se nos interstícios do discurso […]”. (BEZERRA, 2005, p. 58)	
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haver um descompasso entre aquilo que os brasileiros expressam sobre os 

haitianos e aquilo que os imigrantes percebem a esse respeito. Por exemplo, 

retomando o caso de I6, quando disse ter sido chamado de “cracudo”. Nos 

minutos anteriores a essa fala, estávamos discutindo as relações entre 

haitianos e brasileiros nos canteiros de obras e eles elencavam as palavras 

que os brasileiros usavam para se referir uns aos outros na obra, todas do 

campo semântico da homossexualidade. Quando I6 disse que foi chamado 

de cracudo, desconhecia que esse vocábulo se referia às pessoas que 

usavam crack. 

Heelsum (2013) pontua, em consonância com o que dissemos acerca 

da obra de Bakhtin, que esse descompasso na percepção da aceitação pode 

levar o imigrante a gerar sentimentos negativos e frustrações, pois a imagem 

negativa do outro é tão importante que acaba se internalizando. Nesse ponto, 

acreditamos que o estreitamento dos laços com os membros do grupo, por 

meio do fortalecimento das redes sociais de imigrantes na sociedade de 

acolhimento, desempenha um papel fundamental para a criação de uma 

identidade de projeto que se posicione face a esses sentimentos negativos, 

diminuindo as chances de frustração. 

A compreensão dos pontos de vista do outro depende 

necessariamente das experiências pelas quais os sujeitos passam e, no que 

se refere aos preconceitos veiculados acima, as pessoas que os sofrem são 

aquelas que podem descrevê-los melhor, conforme escreve Tillion (2009), 

apud Billiez (2010): 

 

[...] il n’y a qu’une experiénce valable pour chacun de nous, celle 
que nous avons sentiedans notre propres nerfs et dans nos propres 
os. [...] Comprendre, imaginer, deviner c’est associer selon des 
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modalités inépuisables diverses des sensations acquises par 
l’expérience, et acquises seulement par l’expérience. (TILLION, 
2009, p. 48-49, apud BILLIEZ, 2010, p. 43).51 

 

 

Levando-se em conta a afirmativa acima, entendemos que a 

interpretação das realidades, por meio da construção de identidades 

desempenha um papel fundamental na compreensão das pequenas 

narrativas com imigrantes. Com a posição étnico-cultural definida, os 

haitianos constroem uma autoidentificação, alicerçada nas identidades 

étnicas e culturais do grupo, tal como o local de origem comum aos 

membros, e nas novas identidades que assumem para si, encontradas na 

sociedade de acolhimento.  

Essa autoidentificação se dá sob a influência da opinião dos membros 

do seu grupo e dos outros, que se situam do lado de fora da fronteira 

imaginada, com o objetivo ora de permeabilizar a fronteira, nos casos de 

hibridização cultural, ora de fortalecer os seus limites, na intenção de 

demarcar diferenças entre eles e a sociedade de acolhimento. Na construção 

desse mosaico de identidades, as narrativas são tanto o espaço possível 

para a materialização dessa tarefa quanto o produto tangível para a análise 

desse processo. 

 

 

 

																																																								
51	Tradução minha. [....] existe apenas uma experiência válida para cada um de nós, a que 
sentimos nos nossos próprios nervos e nos nossos próprios ossos. [...] Entender, imaginar, 
adivinhar é associar, de maneiras inesgotáveis, várias sensações adquiridas pela 
experiência, adquiridas apenas pela experiência. (TILLION, 2009, pp. 48-49, apud BILLIEZ, 
2010, p. 43)	
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4.3  Narrativas em gêneros híbridos 

 

 

No campo dos estudos sobre migração, encontramos nos estudos de 

Weber (2013) os principais tópicos investigados por meio de pesquisas com 

depoimentos: as razões da emigração, as informações sobre os países de 

destino e sua burocracia, o papel da rede migratória na sociedade de 

acolhimento, o seu envolvimento com as formas institucionalizadas, como 

associações e institutos, a inserção social, a relação das gerações nascidas 

na nova terra com a identidade de “imigrante” e a revitalização de 

identidades.  

Como se pode verificar, há muitas áreas de estudos que se utilizam de 

narrativas para sua análise. Weber (2013, p. 12) afirma, ainda, que a maior 

parte das pesquisas contemporâneas sobre imigração empregam a 

metodologia da história oral, que tem contribuído para estabelecer um campo 

de interlocução entre identidade e representação.  

Clifton e Mieroop (2016), no primeiro capítulo de sua obra, assumem 

que as narrativas são a negociação identidades. Segundo essa visão, as 

narrativas seriam um local privilegiado para a construção de identidade, 

porque nos permitem testar as nossas categorias identitárias. Considerando 

uma interação, os autores tratam da Análise de Categorização de Membros 

(MCA), na qual o mundo é compreendido em termos de dispositivos de 

categorizações de membros (MCDs), como a origem étnica, por exemplo. 

Essas categorias têm predicados a elas associados, que não são entidades 

pré-discursivas, mas construídas no curso das interações. 
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A expressão “narrativa de vida” tem origem na França, na década de 

1970, por Daniel Bertaux. Para o sociólogo, a narrativa de vida constitui uma 

descrição aproximada de uma história (objetiva e subjetivamente) vivida 

(LARA, 2017, p. 30). Compartilhamos dessa visão e entendemos que, uma 

vez que as narrativas são discursos construídos de maneira retrospectiva, um 

narrador pode contar diferentes histórias sobre si, em diferentes momentos, e 

também contar a mesma história para públicos diferentes. Acreditamos que a 

memória, assim como a identidade, não é um fenômeno estanque, mas 

modificado ao longo dos anos, tanto pelo distanciamento cronológico em si 

quanto pelas novas identidades que o indivíduo agrega a sua vida, refletindo 

na percepção da própria história.  

No processo de construção de narrativas sobre a própria experiência, 

o sujeito pode assumir duas posições, conforme Clifton e Van den Mieroop 

(2016): reiterar as narrativas macro52 ou modificá-las, produzindo contra-

narrativas. As narrativas macro, também chamadas de discursos dominantes, 

são formas de interpretação socioculturais pré-existentes, apoiadas nas 

questões de cunho ideológico (no sentido marxista) e, portanto, reprodutoras 

da ideologia dominante. As contra-narrativas, por sua vez, são uma 

contestação a esses discursos dominantes. Adotamos essa distinção porque 

ela evidencia a natureza dinâmica das narrativas, baseda nas posições dos 

sujeitos face aos eventos que narra, tanto em nível interacional local, quanto 

em nível contextual social. 

No caso dessa tese, em perspectiva pancrônica, há exemplos de 

narrativas dos dois tipo, com a predominância das contra-narrativas. Em 

																																																								
52 Master narratives. (CLIFTON; MIEROOP, 2016)	
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termos diacrônicos, podemos perceber que os primeiros relatos, datados 

entre 2013 e 2014, são predominantemente narrativas macro, nas quais o 

Brasil é referido como país acolhedor, de muitas oportunidades para 

desenvolvimento profissional, e o brasileiro é reportado como amistoso e 

receptivo. A partir de 2015, algumas contra-narrativas começam a surgir e, 

nas entrevistas do final de 2016, os depoimentos passam a ser 

exaustivamente contra-narrativas. Esse fato aponta para a importância da 

pesquisa etnográfica, porque um estudo apoiado em outra metodologia, 

como enquete sociolinguística, por exemplo, dificilmente teria acesso à 

natureza das últimas narrativas, contadas para alguém com o qual o 

imigrante conviveu por alguns anos e em diferentes contextos. 

No exemplo abaixo, retirado do nosso corpus que será detalhado no 

próximo capítulo, o entrevistado mantém a posição ideológica dominante em 

praticamente toda a interação, produzindo, assim, uma narrativa-macro:   

(30) P: O que você pensa dos brasileiros?  
 
(31) I3: Eu falei assim, todo dia pra meus amigos americanos que eu acho aqui 
todos os estrangeiros. Pra mim, os brasileiros é mais simpático que todo mundo do 
mundo. Cada dia, cada cada cada dia, eu falei assim pra minha família, pra todo 
mundo. Porque é diferente se// No Haiti, se você pisar no pé, se me pisar, eu vou te 
pisar aussi. Mas quando eu cheguei no Brasil, isso saiu no meu sentimento. Porque 
quando pisar um brasileiro, ele vai pedir desculpa. Isso é muito muito muito bom. 
Muito, muito , muito simpático. É por isso que eu gosto muito muito muito dos 
brasileiros. No trabalho, Carol pode dizer isso pra você, quando eu não posso 
explicar alguma coisa, todos os brasileiros ficam do meu lado para tentar me ajudar 
e me entender. Por isso que eles ficam pra sempre no meu coração. 
 
(32) P: O que os brasileiros pensam dos haitianos? 
 
(33) I3: Eu vou falar com você com  o meu coração todo. Os brasileiros pensam os 
haitianos saindo de um país muito muito pobre. Nós estávamos vivendo muito 
muito mal. Todas as coisas, come a comida boa e bebe a água boa solamente no 
Brasil. Os brasileiros pensam que os haitianos não têm água nem comida, não tem 
nada. 
 
(34) P: você já viveu algum preconceito no Brasil? 
(35) I3: Nunca. Je n’ai jamais été. 
Fragmento	de	entrevista	4-	em	outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	
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O imigrante acima entrevistado viveu no Rio de Janeiro por quase dois 

anos, mudando-se para os Estados Unidos no ano de 2016. Formado em 

jornalismo, conseguiu trabalho apenas como servente na consrrução civil e, 

justamente pela falta de oportunidades, arriscou a nova migração. Nos turnos 

acima, ele afirma que conviveu muito bem com os brasileiros e que nunca 

sofreu preconceito, trazendo Carol, assistente social da obra, como sua 

testemunha.  

I3 mantém a identidade de projeto, assim como I6, relatado na seção 

anterior. A diferença entre eles é que I6 não nega a possibilidade de haver 

preconceito e não tece afirmações positivas categóricas sobre os brasileiros, 

dizendo apenas que não sofreu discriminações e que as pessoas 

preconceituosas não merecem atenção. De modo diferente, I3 atribui aos 

brasileiros apenas conotações positivas, exemplificando-as, por meio de 

situações cotidianas, e trazendo testemunhas para a sua argumentação. 

 O trecho a seguir é parte de uma entrevista feita com outro haitiano, 

cuja posição face aos brasileiros constitui-se em um exemplo de contra-

narrativa. Apesar de concordar com a existência de brasileiros receptivos, o 

imigrante ressalta aqueles que possuem aspectos negativos, tanto por meio 

de repetição, sobretudo nominal e adverbial, quanto através de exemplo, no 

turno (30):  

 

(25) P: Tudo bem. Eu já estou acabando [...]. Como é que você vê os brasileiros? 
 
(26) I4: Tem que bem receptivo [pausa longa] se é legal. Tem também que é hipo/ 
hipocritas [2.0] hipocrítas, je sais que vous savez qu’est-ce que cela veut dire, 
hypocrites. Éh... [pausa longa] sim, é assim os brasileiros. [pausa longa]. Tem 
alguns que é BEM hypocrites, tem alguns que é bem receptivo, bem legal, sempre dá 
conselho, sempre fala que o Brasil, você vai conseguir um [2.0] uma vida melhor, “é 
muito prazer conhecer você”, “você está aqui no Brasil com a gente, nós [inint.] 
irmãos.” É assim, tem que é assim.  E tem também que (risos) bem hipocritas. 
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(27) P: Hipócritas.  
 
(28) I4: Obrigado! Mas me desculpa, você sabe eu tem dificuldade em/ pra falar 
português, tá? Me desculpa, eu acho que eu falei algumas palavras bem errado, tá? 
Me desculpa. 
 
(29) P: Você fala muito bem! Não precisa se desculpar! Você falou muitas vezes que 
tem muito brasileiro hipócrita. Você pode me explicar isso melhor [...]? 
 
(30) I4: vou te dar um exemplo: eu conheço um brasileiro que foi falar comigo, “ah! 
você é haitiano?” Eu falei que sim. Eu fal/ ele f/ ele fica com sorriso [2.0] na cara 
dele, fica “ah! prazer em conhecer você. Tchau!” e [2.0] “eu sei eu/ eu aprendo todas 
as coisas que foi acontecer lá no Haiti e tal e tal”, conversa. [2.0] E depois eu fui 
fazer uma coisa e fui falar com outro amigo meu que ele não sabe que ele é amigo/ 
meu amigo [2.0], mas a gente tava trabalha juntos. Ele é o bra/ ele é brasileiro 
também, e foi ass/ “ah, eu”/ e foi falar com ele/ “ Eu não sei porque tanto haitiano 
no Brasil. Ah, porque tudo isso/ o país tá na crise, o país/ o país  ta ta/ tem tanta 
dificuldade para mesmo o brasileiro e [2.0] idi/ idioma/ dar corda para os 
haitianos/ vem aqui no Brasil no sei porque tudo”. Foi um. Esse aqui é [2.0] hi-pó-
cri-ta. [pausa longa] Na frente [2.0] fala bem. Nas costas, fala mal. [2.0] e isso aí eu 
vi disso várias vezes. 
Fragmento	de	entrevista	5-	em	outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	
Brasil.	

	
 

Uma característica dessa interação que possui bastante relevância é a 

alteridade: o imigrante faz afirmações negativas sobre os brasileiros para 

uma interlocutora brasileira, com a qual conviveu em diferentes situações, 

tendo sido aluno de um curso de português ofertado voluntariamente e 

testemunha de ocasiões nas quais a entrevistadora e outra brasileira 

trabalharam para ajudar a resolver problemas de outros haitianos. Com o 

elemento da alteridade em mente, acreditamos que a construção da contra-

narrativa, nesse corpus, se dá frequentemente com uma ressalva inicial.  

Em um processo de preservação da face positiva de ambos (Brown; 

Levinson (1987), o sujeito começa a se posicionar sobre o tópico “como você 

vê os brasileiros” assumindo a existência de brasileiros com atributos 

positivos, dos quais a interlocutora poderia fazer parte, para então afirmar 

que também há os que são bastante hipócritas. Após essa construção 
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argumentativa, o imigrante reitera a hipocrisia brasileira, através de 

repetições lexicais e da entonação,  evidenciando sua afirmação, por meio de 

uma narrativa na qual o próprio sujeito é testemunha.   

Como se pode perceber nos exemplos acima, a negociação de 

identidades é um processo discursivo que toma a forma de diferentes tipos 

textuais53 (MARCUSCHI: 2002). No nosso corpus, há o predomínio dos tipos 

narrativo e dissertativo-argumentativo, com ocorrências do descritivo e sem a 

presença do injuntivo. Compreendemos que um texto é predominantemente 

caracterizado por um tipo e necessariamente veiculado por um gênero. Os 

textos que constituem os nossos dados são, sobretudo, do tipo narrativo com 

inserções do tipo argumentativo. Quanto aos gêneros, nosso corpus é 

formado por diário de pesquisa, conversas presenciais informais sem o uso 

de gravador, intercorrências nas aulas de português, conversas coletivas 

gravadas, diálogos informais por escrito, pelo aplicativo Messenger e 

entrevistas individuais não presenciais, através do aplicativo Whatsapp.    

Mércia Flannery (2010), ao estudar pequenas histórias de imigrantes 

brasileiros, questiona como se deve abordar o estudo de um tipo textual 

variado, como a narrativa. Segundo a pesquisadora, novas orientações são 

necessárias, devido às diversas configurações que o formato de uma 

narrativa tem assumido, como consequência das novas formas de 

comunicação e interação, mediadas por computadores e smartphones. A 

autora escreve que 

 

																																																								
53 Adotamos a distinção entre tipos e gêneros textuais, proposta por Marcuschi (2002), na 
qual os tipos têm um inventário fechado, classificado de acordo com a sua construção, 
enquanto que o gênero têm um inventário aberto, categorizado pela sua veiculação. 	
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É essa plasticidade, proporcionada pela variedade de formas de 
comunicar e pela própria natureza transitória e inovadora da 
linguagem, que ditam a necessidade de ajustarmos nossas lentes 
de pesquisa, com o fim de buscar ferramentas adequadas para a 
investigação de fenômenos linguísticos como a narrativa 
(FLANNERY, 2010, p. 58). 

 

 

Com base nos estudos de Georgakopoulou (2007), Flannery (2010) 

propõe que os textos menores sejam incluídos na nova abordagem de 

pesquisas com narrativas. As narrações então caracterizam-se pela não 

obrigatoriedade de presença dos componentes narrativos, pois ainda que não 

contenham todos os elementos do modelo laboviano, podem apresentar 

material consistente para a análise de relações entre narrativa e identidade. 

Cada gênero presente nos nossos dados apresenta características e 

peculiaridades próprias e, portanto, é interpretável por diferentes aspectos. O 

diário de pesquisa foi produzido com impressões sobre os fatos que 

ocorreram algumas horas antes. Esse distanciamento pode produzir um traço 

mais reflexivo no texto, resultando em uma espécie de colcha de retalhos na 

qual  se encontram os fatos e as interpretações. Nas conversas, sejam 

gravadas, espontâneas, escritas ou faladas, as práticas discursivas têm como 

foco, além do tópico conversacional, o jogo de expectativas que se instaura 

entre o narrador e o seu interlocutor, caracterizando as narrativas resultantes 

dessas entrevistas enquanto textos de muitas possibilidades dialógicas e 

polifônicas.54  

																																																								
54	Adotam-se nesta tese os conceitos de polifonia e dialogismo, propostos por Bakhtin (1981). 
Dialogismo é considerado como o espaço interacional entre o eu e o tu ou entre o eu e o 
outro, no texto (BARROS, 1999, p. 3) e polifonia é um termo que caracteriza um certo tipo de 
texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, 
que escondem os diálogos que os constituem (BARROS; FIORIN, 1999, p. 6).	
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No gênero “conversa de whatsapp”, além das características relativas 

à alteridade, as ferramentas do aplicativo agregam mais peculiaridades 

diversamente interpretáveis. Por se tratar de um gênero híbrido, pode conter 

tanto a modalidade oral quanto a escrita, permitindo ao entrevistado escolher 

entre as vantagens e as desvantagens de cada uma. Em uma conversa de 

whatsapp exclusivamente oral, um imigrante, com receio da publicação, pede 

para relatar por escrito um fato gravíssimo (as chaves simbolizam os 

fragmentos escritos): 

 

(45) P: O que que você acha que os brasileiros pensam sobre os haitianos? 
 
(46) I2: Depende. Tem brasileiro que que pensa que os haitianos são uhm educados 
eh gente boa. Mas tem brasileiros também que pensam que todos os haitianos são 
são pobres, são (2.0) são mal educados. Eu lembro uma vez que tinha uma um um 
brasileiro que perguntou pra mim se Haiti tem água, se Haiti tem arroz, entendeu? 
Tem brasileiro que pensa coisa muito mal sobre sobre os haitianos.  
 
(47) I2: {{Posso te fazer uma pergunta?}} 
 
(48) P:{{Pode! 
       Eu te fiz mais de 10 perguntas rsrsrs 
       Vc pode me fazer muitas pergunta 
       Muitas perguntas}} 
 
(49) I2: {{vai publicar essa entrevista?}}  
 
(50) P: {{não}} 
 
(51) I2: [figura de um rosto sorrindo] 
 
(52) P: olha só, o meu trabalho/ eu estudo a imigração, como que os imigrantes se 
inserem na sociedade para onde eles vão e quais são as crenças que as pessoas que 
moram nesse lugar têm sobre os imigrantes e que os imigrantes têm sobre essas 
pessoas. Então, no meu trabalho, em algum momento, pra exemplificar essas 
crenças, eu vou colocar um trecho de uma coisa que você falou, mas sem identificar 
você. [...] E a identidade de vocês é sempre preservada. Quer dizer, eu nunca vou 
dizer pra ninguém quem é que disse o quê, entendeu? [...] E eu também não vou 
publicar nada falado. Eu vou transcrever as partes que eu quiser usar. 
{{de acordo?}} 
 
(53) I2: {{Ok entendo}} 
 
(54) P: [...] Você pode me contar alguma coisa que você viveu ou que algum amigo 
seu viveu com o preconceito? 
 
(55) I2: {{Eu posso escrever?}} 
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(56) P: {{Pode, claro}} 
 
(57) I2: {{Ok}} 
 
{{Eu lembrei quando eu estava na (empresa X), meu encarregado pediu pra nos (eu e 
um brasileiro) fazer uma coisa mas essa brasileiro falou pra mim eu tenha que fazer 
esse trabalho sozinho. E eu perguntei pra ele pq eu tenha que fazer sozinho? E ele 
respondeu pq vc é negro e os negros todos sao esclavos.}} 
 
(58) P: {{Que horror!}} 
 
(59) P: {{Você tem outras histórias que você pode me contar? Que vc viveu ou que 
um amigo seu viveu}}                         
 
(60) I2: {{Acho que cada um haitiano que esta no Brasil viveu um momento assim}} 
 
(61) P: {{Muito triste}}                         
Fragmento	de	entrevista	6-	em	outubro/2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	mora	
nos	Estados	Unidos.	

 

 

A conversa tinha como tópico a imigração dos haitianos, de uma 

maneira geral, e a experiência desse entrevistado no percurso para o Brasil, 

seguindo na modalidade oral. Quando propusemos um novo tópico, o 

imigrante quis saber se as suas falas seriam publicadas, para decidir como 

responder à pergunta. Somente após a explicação do uso que faríamos da 

sua entrevista, ele resolveu contar uma situação extrema de racismo. No 

entanto, o fez por escrito, diferentemente das falas anteriores.    

A seu favor estão o tempo para planejamento do que vai dizer e a 

possibilidade de apagar trechos e reescrever. Contra si, ele produz um texto 

escrito, até recentemente considerado uma prova do que foi dito. Nesse 

contexto, o gênero híbrido conversa de whatsapp demonstra que os aspectos 

classicamente atribuídos à modalidade oral, tal qual a volatilidade discursiva, 

vêm se transformando, uma vez que, nesse aplicativo, a ferramenta de áudio 

é necessariamente gravada, fazendo com que o caráter mais perene dos 

textos escritos perca a importância.  
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Há outro caso no qual a mudança de modalidade se dá em sentido 

inverso: iniciamos uma conversa com um imigrante que morou cerca de dois 

anos no Brasil e que estava, no momento, nos Estados Unidos. Tentamos 

iniciar a conversa em três ocasiões diferentes, sempre por escrito, e 

percebemos que ele a interrompia quando falávamos sobre a permanência 

dele no Brasil. Até que, em um dado momento, o imigrante perguntou se 

poderia ligar para a pesquisadora.  

No início da ligação, ele perguntou duas vezes se estava sendo 

gravado e, acreditamos, só permaneceu nela porque confiava na resposta da 

pesquisadora. O imigrante explicou-nos que, para entrar nos Estados Unidos 

como refugiado, ele deveria ter saído do Haiti, e, por esse motivo, não 

respondia nada quando o perguntávamos sobre a sua experiência no Brasil. 

A seguir, trazemos relatos da construção da nova identidade e de vivências 

na travessia as quais não contaria por escrito, tampouco em gravações. O 

seguinte fragmento foi redigido no momento em que se ouvia a narrativa, 

omitindo-se, por motivos éticos, os dados do informante: 

 

Não se falava de asilo político- você pede asilo político porque no Haiti vida está // 
Trabalhava como jornalista no Haiti mas tinha muito problema com o governo 
porque não estava trabalhando pelo governo. Por isso que teve que sair do Haiti 
para os EUA, para ficar seguro.  
 
(39) P: Quanto você gastou para viajar para os EUA? 
 
(40)I: Dois mil e poucos dólares. Às vezes, até a polícia pega o dinheiro.  
 
(41) P: Você conhecia alguém que morreu tentando atravessar a fronteira? 
 
(42) I: Sim, muitos. Eu conheço três. Não, mais que três pessoas! M. (uma mulher), 
estava no São Paulo e foi para os EUA e morreu na travessia. Os animais comem. 
Andam e não podem respirar de maneira normal, e morrem. Muitas pessoas morrem 
na travessia, muita gente. 
Eu, no meu caso, já sabia que eu vou passar muitos dias caminhando pra chegar. 
Já sabia. Já sabia que eu vou passar muitos dias caminhando pra nesse momento 
ter animais que podem comer a gente. Parece com leão, mas não é leão. Uma pessoa 
que eu conheço que tem problema de andar e não podia andar e ficou e morreu. No 
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momento que eu estava caminhando, eu vi, (Claro! Claro!) Eu vi o pedaço do pé, 
cabeça das pessoas. Eu vi muita pessoa assim.  
Eu não tive força pra carregar minhas coisas. No caminho, eu dei tudo o que eu 
tinha: minhas calças, blusas, sapato. Eu fiquei só com o meu telefone na mão. Meu 
dinheiro foi acabando e eu comecei a vender minhas roupas pra comprar bilhete, 
pra comer no caminho. Eu não comprei ainda essas coisas, mas tudo bem, quando 
eu trabalhar eu vou comprar as coisas que eu preciso. 
Os coiotes não são agressivos porque nós sempre somos muitos. Tipo 20 haitianos e 
um coiote que nós demos dinheiro pra eles pra mostrar o caminho.  
No caminho difícil, nós precisamos coiote, no caminho mais fácil não precisa.  
Eu não tenho medo de morrer. Eu sou um cara que tem muita coragem. É por isso 
que eu sofri muito muito muito pra chegar aqui. É por isso que eu sei que vai chegar 
meu papel.  
Fragmento	de	entrevista	7-	entrevista	anônima.	

	
 

Nesse relato, a modalidade oral é escolhida pelo entrevistado com o 

objetivo de não deixar seu discurso como eventual prova contra si. No 

primeiro parágrafo, o imigrante explica o que está acontecendo politicamente 

com ele, e por que não pode registrar essas informações. Por ser jornalista, o 

entrevistado conseguiu uma maneira menos burocrática para permanecer 

legalmente nos Estados Unidos, enquanto refugiado. Mas asilo político 

pressupõe uma ameaça concreta, por parte do governo, que coloca em risco 

a vida do solicitante de refúgio. Se ele sai do Brasil rumo aos Estados 

Unidos, não pode solicitar esse tipo de visto, então a solução é construir uma 

nova história. Conforme se pode perceber, do ponto de vista do pesquisador, 

a mudança da modalidade oral para a escrita, na entrevista, pode assumir 

diversas interpretações, dependendo do contexto na qual ocorre.  

Sendo assim, os estudos sobre representação e identidade, partindo 

de narrativas, orais ou híbridas, podem ser caminhos efetivos para a 

compreensão das configurações social e espacial contemporâneas. Weber 

(2013, p. 15) afirma que as fontes orais têm inegáveis contribuições para 

análises de cunho econômico, contribuindo para a relativização de algumas 
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interprerações consolidadas. Se entendermos interpretações consolidadas 

como representações sociais, assumiremos que este tema poderá somar a 

pesquisas de diversas áreas do conhecimento e que nós, enquanto 

linguistas, poderemos contribuir com esses estudos a partir de propostas de 

metodologias de análise linguística para a interpretação dessas narrativas. 
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5. Relatos de migração: o contexto das entrevistas e a análise 

das narrativas  

 

Si nous parlons de construction des données (vs 
recueil des données) c’est que nous pensons que 
celles-ci ne préexistent pas au travail du chercheur 
mais qu’elles sont à chaque stade de la recherche, 
configurées par ce dernier.55 

 

 

A fim de responder às indagações que motivaram essa pesquisa, 

coletamos dados, através de entrevistas, compostas por fragmentos 

descritivos, argumentativos e narrativos, dos quais enfocamos os últimos, 

acompanhadas de observação participante e anotações de campo. Para 

analisá-los, recorremos à abordagem qualitativa, de cunho etnográfico, 

porque nela encontramos um caminho que possibilita a riqueza de detalhes e 

a descrição de pessoas e locais.  

A expressão “etnografia” tem como origem o grego ethos + graphos, 

no qual ethnos significa povo ou raça e o graphos, escrita. Referem-se à 

subdisciplina antropologia descritiva, uma ciência que tem como objetivo 

descrever os modos de vida da humanidade (DENZIN; LINCOLN, 2006). A 

etnografia, portanto, foi desenvolvida pelo mundo ocidental interessado em 

compreender as origens da civilização, acreditando que os povos “primitivos” 

contemporâneos a eles eram réplicas da “grande corrente do ser”, ligando o 

																																																								
55	Tradução minha. “Se nós falamos de construção dos dados (vs recolha dos dados) é 
porque nós pensamos que esses não preexistem ao trabalho do pesquisador, mas que eles 
são, a cada etapa da pesquisa, configurados por este último”.(Vigouroux, 2003, p. 264) 
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ocidente aos seus primórdios pré-históricos. As grandes navegações 

europeias geraram o contato com diferentes povos, apresentando ao mundo 

a diversidade cultural e racial. A partir dessa revelação, os europeus 

precisaram repensar meios para explicar as histórias e origens das diferentes 

civilizações.  

A expressão “etnografia” tem o sentido mais genérico de investigação 

qualitativa em geral, sendo, por essa razão, utilizada na abordagem 

qualitativa. No sentido formal, refere-se a uma categoria particular, na qual a 

maioria dos antropólogos se dedica e cuja cultura é o objetivo de 

investigação. Bogdan e Biklen (1994, p. 11) definem a investigação 

qualitativa como metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. A 

expressão “investigação qualitativa” começou nas ciências sociais no final 

dos anos 1960, tendo sido utilizada há pelo menos um século por 

antropólogos e sociólogos.  

A etnometodologia, que também  surgiu na década de 1960, com a 

Escola de Chicago, entende o método (etnométodo) como uma forma de 

conhecimento do senso comum que permite que os indivíduos compreendam 

as diferentes situações às quais devem enfrentar em sua vida cotidiana. Essa 

corrente metodológica posiciona o sujeito como participante, cotidianamente, 

do que é a ordem social, e não  a ela submisso. Nessa perspectiva, os 

indivíduos, rejeitando a passividade, agem sobre a organização social.  

As pesquisas sobre representação se adequam à etnografia porque 

concebem o seu objeto de estudo como um fenômeno construído pelos 
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participantes de uma organização social, de modo coletivo e socialmente co-

construído e as entrevistas e as anotações de campo que constituem o nosso 

corpus são analisadas à luz da abordagem qualitativa. Bogdan e Biklen 

(1994) apontam a observação participante como outra estratégia para a 

investigação qualitativa, porque o observador entra no contexto das pessoas 

envolvidas, procurando conhecê-las, registrando anotações à medida em que 

observa. Com esse objetivo, participamos de situações cotidianas da vida 

dos imigrantes, como idas ao posto de saúde ou ao hospital, participação em 

cultos religiosos e inscrições para matrícula em cursos na escola de 

construção civil. 

A entrevista em profundidade também é designada por “não-

estruturada”, “’aberta”, “não-diretiva” ou “de estrutura flexível”. Através dela, o 

investigador busca compreender os quadros de referência dos sujeitos, os 

seus pensamentos sobre os tópicos que lhe interessam na pesquisa. Nessa 

técnica, os sujeitos falam, de uma perspectiva pessoal, sem responder a 

questões previamente elaboradas. Ao adotarmos a entrevista em 

profundidade, corremos o risco de conversar por horas e não obtermos as 

respostas que buscamos. Por outro lado, por meio dela, é possível perceber 

como os sujeitos reconstroem as suas versões sobre os fatos que viveram, 

tanto ao longo dos anos de convivência entre entrevistadores e entrevistados, 

quanto no curso de uma interação. 

As perguntas elaboradas para a entrevista apontam para a estratégia 

de organização discursiva de que nos utilizamos para coletar os dados. Com 

base nas teorias sobre migração internacional, elaboramos as oito primeiras 
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questões, que podem ser utilizadas em pesquisas interdisciplinares de 

diferentes enfoques, não necessariamente do campo da linguística, pois 

tratam de características gerais de fluxos migratórios, como o movimento 

rural-urbano-internacional (RUI), a sua dinâmica autossustentável, a 

manutenção das redes de migrantes e os fatores de migração push e pull.   

As demais (9-13) perguntas são destinadas a pesquisas específicas 

sobre a relação entre representação e migração. Sobre esse tema, as 

pesquisas geralmente adotam enquetes (abertas, semiabertas ou fechadas), 

não necessariamente vinculadas à experiência do informante, contemplando 

as representações das línguas envolvidas, da sociedade de acolhimento e da 

alteridade. No entanto, por entendermos que representação e migração são 

fenômenos necessariamente dinâmicos, acreditamos que essas enquetes 

não propiciem uma investigação que contenha contradições e reformulações 

dos informantes. Sobre esses questionários, Cécile Vigouroux faz a seguinte 

pergunta: 

 

On peut alors se demander comment à partir de catégories floues, 
qui n’émergent pas du discours de l’enquêté mais qui lui sont 
imposées par les questions de l’enquêteur, on peut produire une 
analyse pertinente qui rendrait compte des “représentations” 
linguistiques des interviewés? (VIGOUROUX, 2003, p. 267)56 

 

 

																																																								
56	Tradução minha. Pode-se então se perguntar como, a partir de categorias fluidas, que não 
emergem do discurso da enquete, mas que a ela são impostas pelas questões do 
entrevistador, pode-se produzir uma análise pertinente que daria conta das “representações” 
linguísticas dos entrevistados? (VIGOUROUX, 2003, p. 267	



	 114	

Com essa reflexão em mente, consideramos que os nossos dados são 

complementares, sendo os relatos dos imigrantes constantemente 

associados às experiências que vivenciamos juntos, porque mesmo a 

entrevista semidirecionada pode levar o entrevistado a adotar determinada 

postura ou a tender para uma resposta que ele julga ser a mais adequada 

para o momento. Portanto, formulamos as perguntas 9-13 com o fito de 

coletar dados específicos e compará-los entre as respostas de diferentes 

sujeitos, mas elas não foram necessariamente feitas nessa ordem ou em sua 

totalidade, posto que os dados obtidos em outras interações com os 

infomantes complementam as lacunas dessa coleta pontual. Sobre essa 

posição, Vigouroux insiste na importância de um caminho que pense seu 

objeto em termo dinâmico, operando um vai-vem entre objeto de pesquisa e 

olhar reflexivo sobre a fabricação desse objeto57 (VIGOUROUX, 2003, p. 

263). 

 Nas entrevistas, detemo-nos às fabricações de pequenas narrativas, 

porque entendemos que o discurso do narrador pode ser mais útil do que o 

discurso de entrevistados, em geral. Ao narrar, surgem diferentes instâncias 

enunciativas próprias a uma conversa mais íntima, como expressões de 

sentimentos, hesitações, descrições de locais e de pessoas e avaliação da 

história narrada e do próprio ofício enquanto narrador. Essas pequenas 

histórias se unem ao discurso institucional (construído a partir das entrevistas 

fechadas e semiabertas, das notas de campo, e da observação participante) 

																																																								
57	Tradução minha. “En pregnant le parti de montrer un objet de recherché en train de se 
construire, nous voulons insister sur l’importance d’une demarche qui pense son objet en 
terme dynamique, operant un va-et-vient entre objet de recherché et regard réflexif sur la 
fabrication de cet objet.” (VIGOUROUX, 2003, p. 263) 
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em um processo constante de alteridade, no qual a pesquisadora e os 

sujeiros oscilam entre a produção científica e o convívio familiar. 

O quadro abaixo sintetiza as questões que direcionaram as entrevistas 

para a formação de narrativas. Na coluna à esquerda, encontram-se as 

perguntas, que não necessariamente foram feitas exatamente com essas 

palavras ou nessa ordem. À direita, esclarecemos os objetivos pretendidos 

com essas questões.  

 

1) A sua cidade é uma das mais urbanizadas 
do país? 
 

Atestar o movimento Rural- Urbano- Internacional. 

2) Você foi o primeiro da sua família a sair do 
seu país para viver em outro? 
 

Observar a dinâmica autossustentável da imigração. 

3) a) Quem saiu do país antes de você? b) Quando? 
c) Para onde? d) Por quê? 

a) Redes sociais com laços na terra natal; 
b) Feedback da migração; 
c) Fatores pull; 
d) Fatores push. 

3) Por que você decidiu sair do seu país? 
 

Fatores Push. 

4) Por que você escolheu esse destino? 
 

Fatores Pull. 

5) Você conhecia alguém que morava no Brasil (na  
sociedade de acolhimento) antes de migrar? 
 

Observar a formação de redes sociais de imigrantes.  

7)Você entrou em contato com essas pessoas antes 
de viajar? 
 

Atestar a dinâmica autossustentável da migração. 

8) Como você juntou dinheiro para emigrar? Atestar a proposição: familiares que migraram ajudam 
financeiramente os próximos migrantes. 

9) O que você imaginava que seria mudar de país? 
 

Representações sobre a migração. 

10) Como você imaginava que seria a sua vida 
nessa nova localidade? 
 

Representações sobre a sociedade de acolhimento. 

11) Como você vê os brasileiros (os membros da 
sociedade de acolhimento)? 
 

Representações sobre os indivíduos da sociedade de 
acolhimento. 

12) Quais foram as dificuldades que você viveu na 
chegada ao Brasil (país de destino)? 
 

Construção de contra-representações para as 
representações anteriores à migração. 

13) Como os brasileiros (os membros da sociedade 
de acolhimento) te veem? 
 

Representações da alteridade. 

Quadro 1- Perguntas-base para a metodologia de pesquisa com pequenas narrativas de  
migração. 
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Uma vez que a pesquisa qualitativa não procura responder a questões 

prévias e que o recolhimento dos dados se dá por meio de um contato com 

os indivíduos em seu contexto natural, essas respostas serão examinadas à 

luz das conversas espontâneas que se deram ao longo dos anos de pesquisa 

etnográfica, das anotações de campo e da conjuntura social dos relatos. Por 

esse motivo, a presente pesquisa não objetiva afirmar ou infirmar hipóteses 

estabelecidas anteriormente e não recorre a dados quantitativos.  

Dessa maneira, o que caracteriza a coleta e a análise dos nossos 

dados, além das entrevistas com os imigrantes, é a observação participante, 

nos locais de trabalho dos sujeitos, na escola ou na residência, por exemplo, 

também interpretada à luz de entrevistas com brasileiros que participaram de 

suas práticas sociais, de conversas constantes com a assistente social 

Carolina Moreira, responsável por eles na empresa em que trabalhavam e de 

diálogos com o historiador SÍlvio Silva, especialista em História do Brasil.  

 Nesta tese, não recorremos ao uso de questionários com questões 

fechadas, mas a entrevistas abertas e semiabertas, por meio das quais nos 

propomos três tarefas principais, seguindo o trabalho de Hausendorf e 

Kesselheim (2002): introdução do grupo relevante na comunicação, a saber, 

os haitianos, a comparação que fazem com os outros grupos (os brasileiros) 

e a avaliação do grupo em relação às suas diferenças. Em outras palavras, 

estabelecemos uma interação com um grupo de haitianos para analisarmos a 

comparação que eles fazem de si com os brasileiros e a sua avaliação em 

relação à sociedade de acolhimento. Para a terceira tarefa, mapeamos as 

representações desses sujeitos, a partir das pistas linguísticas e 
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paralinguísticas, tais quais escolha lexical, uso de metáforas, hesitação e a 

utilização do português ou do francês.  

Nessa análise, consideramos os métodos utilizados por Hausendorf e 

Kesselheim (2002, p. 286), nos quais se presta especial atenção às formas 

linguísticas que realizam os procedimentos comunicativos na superfície do 

discurso, porque essas formas verbalizadas são o material empírico para a 

categorização das representações.  

Acreditamos que os falantes não têm controle total sobre o seu próprio 

discurso. Por esse motivo, a relação entre o comportamento linguístico e a 

identidade de grupo é determinante para a designação de pertencimento e 

para a avaliação de outros grupos. Comunicar-se em crioulo, por exemplo, 

simboliza marcas de identidade coletiva relativas à origem étnica, enquanto 

que a interação em língua portuguesa demonstra o esforço para se inserir em 

uma nova comunidade, agregando outros símbolos ao imigrante. 

Detemo-nos, então, nas características discursivas da expressão dos 

relacionamentos de grupo e de diferenciação entre grupos. Baseados em 

narrativas decorrentes de entrevistas e de conversações espontâneas, 

pretendemos identificar as representações primárias, aquelas que os 

haitianos tinham acerca do processo migratório e da sociedade de 

acolhimento antes da mobilidade, as representações secundárias, resultantes 

da vivência na nova comunidade e as contrarrepresentações, que são tipos 

de representações secundárias que vão na direção exatamente oposta 

àquelas anteriores à mobilidade. 

Através dos conceitos de identidade e de diferença, ou seja, partindo 

de uma fronteira imaginada (entre nós e eles), a construção discursiva 
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expressa o pertencimento ao grupo, sendo um mecanismo básico de 

categorização social, porque as diferenças intergrupais pertencem à 

categorização cotidiana e de rotina. Os membros mais experientes de um 

grupo conhecem essas diferenças e usam-nas como lugar comum 

(background knowledge) implícito de suas interpretações cotidianas. 

A diferença entre “nós” e “eles” não é explícita em todo caso de 

categorização social. Em muitas situações, não é necessário que as relações 

de grupo se tornem evidentes, porque geram poucos estímulos para 

(re)desenhar fronteiras entre grupos sociais novos e velhos. Levando-se em 

conta essas fronteiras imaginadas e o papel das identidades nas 

representações do grupo, interpretamos fragmentos discursivos, 

materializados em narrativas, adotando a perspectiva qualitativa definida 

nesta seção.  

Finalmente, por se tratar de um estudo de pequenas narrativas, 

adotamos a perspectiva de Georgakapoulou (2007, apud Flannery, 2010), na 

qual se considera que uma narrativa não pode ser interpretada 

descontextualizada da situação na qual emerge e, portanto, a abordagem 

qualitativa é a mais adequada a esse método. Além disso, as contribuições 

da etnografia e da análise da conversação são utilizadas para se 

compreender a formação de identidades nos fragmentos elencados. 
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5.1 O contexto das entrevistas 

 

Conforme descrevemos em seções anteriores, a observação do grupo 

de estrangeiros ocorreu desde a inauguração da escola de construção civil 

do SENAI-RJ, na qual a pesquisadora trabalhava como docente. No entanto, 

a nossa participação efetiva se iniciou com a aprovação do projeto de 

doutorado, no início de 2014. A maioria das turmas noturnas continham 

alunos haitianos, os quais trabalhavam nas construtoras da cidade do Rio de 

Janeiro. O complexo olímpico de Ilha Pura e a parceria do governo com 

empreiteiras, caracterizada pela RioMais, representaram as obras mais 

relevantes do período entre 2014 e 2016, no que se refere aos Jogos 

Olímpicos. Concluídas as obras e terminados os Jogos, a demanda de 

trabalho mudou consideravelmente de configuração, causando novos fluxos 

migratórios, principalmente o retorno ao Haiti e o deslocamento do Brasil para 

os Estados Unidos. 

As anotações oriundas da observação participante foram feitas desde 

a confecção do anteprojeto de doutorado, com o suporte de uma enquete 

sociolinguística semiaberta, aplicada no ano de 2013, para 16 alunos, 

enquanto pesquisa-piloto. O trabalho de campo é caracterizado por 

conversas espontâneas, observação da interação nas aulas, gravação de 

aulas e de entrevistas.  

Foram gravadas duas aulas e entrevistas com dez sujeitos. Quanto à 

entrevista, houve dois momentos. Durante os anos de 2014 e de 2015, 

conversamos com os informantes, explicamos o propósito da gravação e 
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estivemos em uma sala-de-aula, a pesquisadora e os informantes, em 

situações individuais  e em dupla. O roteiro de perguntas não estava exposto 

e as anotações eram feitas a posteriori.  Em 2016, após aprofundar a 

pesquisa nas teorias sobre migração, foram feitas novas entrevistas, à 

distância, por meio de aplicativos digitais, com os mesmos informantes que 

participaram das aulas de português no ano de 2015. Desta vez, as 

perguntas eram mais direcionadas para que os migrantes produzissem 

narrativas e, nelas, foi possível contrastar as representações atuais com 

aquelas produzidas há um ou dois anos. 

As aulas gravadas foram de língua portuguesa para estrangeiros, na 

casa de alguns deles, do período entre as entrevistas de 2015 e de 2016. 

Esses encontros surgiram de uma solicitação dos haitianos a uma assistente 

social que presta serviço voluntário em algumas organizações que, através 

do contato de campo, pois era funcionária da empreiteira e recebia docentes 

do SENAI, nos conheceu e nos solicitou esse trabalho. Aceitamos o convite 

porque encontramos uma oportunidade de contribuir para a socialização dos 

sujeitos da nossa pesquisa, utilizando os conhecimentos específicos da 

nossa área de estudo. Além disso, acreditávamos que esses encontros nos 

permitiriam uma aproximação com mais um grupo de haitianos, em uma 

situação mais informal do que a escola ou a empresa, na qual poderíamos 

perceber nuances nas interações que talvez não fossem percebidas em 

situações mais formais e de curto prazo. 

Por se tratar de uma rede ampla, selecionamos dez sujeitos para se 

proceder à transcrição e à análise das entrevistas que compõem o corpus da 
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pesquisa. Todos os indivíduos participam da mesma rede e trabalhavam na 

construção civil no momento em que estabelecemos o primeiro contato. Três 

sujeitos (I7, I9 e I10) eram alunos do SENAI (JAC) e conheciam a 

pesquisadora apenas nesse ambiente social e as entrevistas ocorreram em 

junho de 2015, duas gravadas em uma sala-de-aula vazia e a terceira 

ocorrendo na área externa da escola, sempre durante o intervalo.  

Outros seis informantes (I1, I2, I3, I4, I6 e I8) conheceram a 

pesquisadora na casa deles, através da assistente social que solicitou as 

aulas de português para o grupo de imigrantes. O primeiro contexto de 

interação era a aula dentro de casa. Posteriormente, conseguiu-se uma sala 

de uma associação de moradores de um condomínio próximo e as aulas 

passaram a ser neste local. Com esse grupo, a convivência foi mais 

diversificada, com encontros espontâneos, auxílio em outras áreas e, com 

alguns, visitas regulares a uma igreja. Esses imigrates tiveram contato com a 

família da pesquisadora e conheciam parte da sua rotina pessoal e 

profissional. 

A informante I5 é a única mulher que compõe o corpus, apesar de 

haver outras nas aulas de português e no convívio com essa rede. A sua 

seleção se justifica pelo contexto em que a imigrante e a pesquisadora se 

conheceram, quando aquela estava às vésperas de dar à luz. Devido às 

circunstâncias, estivemos mais presente na rotina dela, frequentando 

hospitais, atuando como intérprete nas consultas e visitando a sua casa. 

Estas situações permitiram diferentes reflexões sobre a inserção desses 
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imigrantes no Rio de Janeiro e, por isso, incluímos I5 nos dados da tese. A 

síntese do grupo de informantes está expressa na tabela abaixo: 

 

Informante Sexo/ Idade Data e contexto da 
entrevista 

Permanência no 
Brasil no momento 

da entrevista 

I1 Homem/ 27 anos Outubro/ 2016 

Aplicativo Whatsapp 

4 anos no Brasil 

 

I2 Homem/ 25 anos Outubro/ 2016 

Aplicativo Whatsapp 

3 anos no Brasil. 
Migrou para os EUA. 

I3 Homem/ 

aproximadamente 35 
anos 

Outubro/ 2016 

Aplicativo Whatsapp 

1 ano e 10 meses no 
Brasil.  

Migrou para os EUA. 

I4 Homem/ 27 anos Outubro/ 2016 

Aplicativo Whatsapp 

3 anos e 6 meses no 
Brasil. 

I5 Mulher/ 27 anos Outubro/ 2016 

Aplicativo Whatsapp 

1 ano e 6 meses no 
Brasil. 

I6 Homem/ 29 anos Outubro/ 2016 

Aplicativo Whatsapp 

2 anos e 9 meses no 
Brasil. 

Migrou para os EUA. 

I7 Homem/  

aproximadamente 30 
anos 

Junho / 2015 

Entrevista presencial 
na área externa da 
escola 

8 meses no Brasil. 

I8 Homem/  

Aproximadamente 35 
anos 

Janeiro- dezembro/ 
2016 

Conversas 
espontâneas 

2 anos no Brasil 

I9 Homem/ 

Aproximadamente 25 
anos 

Junho / 2015 

Entrevista presencial 
em sala-de-aula vazia 

1 ano e 4 meses no 
Brasil. 

I10 Homem/ 

Aproximadamente 40 
anos 

Junho / 2015 

Entrevista presencial 
em sala-de-aula vazia. 

10 meses no Brasil. 

Tabela	1-	Descrição	dos	informantes.	
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     5.2 Redes sociais de haitianos do Rio de Janeiro  

 

Na investigação qualitativa, como dissemos, a fonte direta dos dados é 

o indivíduo em seu ambiente natural e o investigador é o principal 

instrumento. Os materiais registrados são revistos na totalidade, sendo a 

interpretação do pesquisador o instrumento-chave de análise. Devido a essa 

afirmação, dedicamos parte desse trabalho à contextualização histórico-

geográfica e socioeconômica dos sujeitos pesquisados, a fim de fornecer 

subsídios que, aliados aos dados coletados, permitam ao leitor uma 

compreensão mais ampla da pesquisa, no sentido de situá-lo nos aspectos 

que não sejam puramente linguísticos, antes de se proceder à explanação da 

análise das narrativas. 

Compartilhando dessa visão, recorremos à observação de aulas nos 

cursos da escola profissionalizante na qual muitos haitianos estavam 

matriculados. Estivemos presente em canteiros de obras, que são o local de 

trabalho de grande parte desses imigrantes, além de conviver com 

participantes da organização não governamental Haitiocas- Haitianos 

Cariocas, mencionada nas seções anteriores, através da oferta de curso de 

português para estrangeiros, realizado na residência dos alunos e na 

associação de moradores de um condomínio da mesma região. 

A escola da construção civil do SENAI de Jacarepaguá, na cidade do 

Rio de Janeiro, está localizada na área principal das construções para a 

Copa das Confederações, para a Copa do Mundo de Futebol e para os Jogos 

Olímpicos de 2016. Essa localização não é acidental: as empreiteiras 
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necessitavam de mão-de-obra qualificada para suprir uma demanda muito 

maior do que havia nos anos anteriores, fazendo com que o Sindicato da 

Construção Civil, em parceria com o SENAI-RJ, ofertasse cursos gratuitos e 

de curta duração para preencherem essa lacuna. 

Com aulas nos três turnos, com duração média de quatro meses, a 

escola recebeu inscrições diárias para os cursos de carpintaria de obras, 

pintura em alvenaria, pedreiro de alvenaria, aplicador de argamassa e de 

revestimento cerâmico. Qualificados, os alunos integraram um banco de 

oportunidades do sindicato que, por sua vez, recebia as vagas das 

construtoras.  

Inaugurada em agosto de 2012, a escola de Construção Civil formou a 

primeira turma de pedreiro de alvenaria, na qual todos os formandos 

receberam a notícia, durante a solenidade, de  que determinada construtora 

empregaria, imediatamente, a todos. Essa boa nova se repetiu em outras 

formaturas, através de outras empresas do ramo, e fez com que muitos ex-

alunos buscassem novos cursos e convidassem outras pessoas para se 

inscreverem na escola. 

Enquanto crescia a construção voltada para os eventos desportivos, o 

movimento migratório recente trazia consigo um volume grande de haitianos 

que precisavam trabalhar, tanto para sustento pessoal e dos seus 

dependentes, deixados no Haiti, quanto para garantirem o visto brasileiro, 

que condiciona a sua permanência ao vínculo laboral. A construção civil se 

tornou uma oportunidade rápida de inserção no mercado de trabalho e a 

formação profissional, uma ferramenta essencial para alcançá-la. 
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Em 2013, a escola profissionalizante recebeu seus primeiros alunos 

estrangeiros: os haitianos. Inicialmente, a sua presença causava espanto e 

surpresa nos funcionários, por conta da língua crioula, desconhecida para a 

maioria deles, dos gestos e das expressões em português utilizadas pelos 

imigrantes, carregadas de traços fonéticos do francês. Entre os anos de 2013 

e 2016, os estudantes estrangeiros fizeram parte da realidade da 

comunidade, por estarem presentes tanto na escola quanto no bairro onde 

esta se localiza.  

 

5.3 Metodologia 

 

 

Considerando que os nossos dados são compostos de entrevistas, 

acreditamos que a análise da conversação seja uma alternativa adequada 

para a presente pesquisa, pois pode começar de uma análise muito 

detalhada, para conduzir a temas sociais que interessam especificamente ao 

pesquisador da ciência social (MYERS, 2002, p. 273). 

Vázquez (1998, p. 100), apud Weber (2013, p. 15-16), afirma que a 

pesquisa qualitativa feita a partir dos documentos elaborados pelos próprios 

atores sociais superou a visão da imigração camponesa como uma reação 

inconsciente a mudanças de ordem social, mostrando que há estratégia, de 

modo racionalizado, na mobilidade por parte de camponeses, tanto 

econômica quanto socialmente. Concordamos com essa ideia no sentido de 

que a abordagem qualitativa oferece uma complementação de dados 

fundamental para uma visão mais abrangente de um fenômeno social. 
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A análise da conversação pode ser empregada para explorar as 

categorias pressupostas pelos participantes, para mostrar a maneira pela 

qual estes contrastam atividades e atores e o modo pelo qual apresentam 

seus pontos de vista. Portanto, possibilita uma pesquisa mais reflexiva, 

permitindo ao pesquisador considerar os papéis dos participantes na situação 

que criou, orientando-os para ela. Nesta abordagem, basicamente, o analista 

interpreta os turnos (as falas das pessoas do começo ao fim), examinando 

como outros participantes respondem nos turnos seguintes. 

Neste planejamento, consideram-se desvios não controlados do 

tópico, evitando-se uma série de questões e respostas. Por isso, as 

gravações podem ter longas durações e, em alguns casos, abordar apenas 

brevemente o tópico idealizado pelo pesquisador. A transcrição, por 

conseguinte, exige bastante tempo para ser feita. Quando se transcreve 

essas entrevistas, é importante ser capaz de definir os sujeitos de cada turno 

e as atribuições (MYERS, 2002, p. 276). No caso do nosso corpus, essa 

tarefa é mais simples devido à quantidade de participantes, geralmente um, 

dois ou três. As transcrições de gravações das aulas são mais complexas 

porque há muita sobreposição de vozes e assaltos a turnos.  

No que tange à análise propriamente dita, adotamos o modelo no qual 

consideram-se quatro pontos: sequência, tópico, formulação e indexação. O 

primeiro deles se refere à sequência da fala, turno a turno, examinando como 

os participantes organizam a ordem da fala e como os turnos se relacionam 

entre si. Os pares adjacentes são os padrões regulares de sequência na fala 

comum, tais como pergunta e resposta ou convite para que se responda 

(MYERS, 2002, p. 280). No caso dessa pesquisa, por se utilizar de 
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entrevistas, nas quais procuramos criar um ambiente favorável à produção de 

narrativas, o padrão pergunta-resposta é o mais frequente.  

O tópico a ser desenvolvido na entrevista, por sua vez, é definido 

pelos participantes do discurso. Depois, o pesquisador se debruça na 

codificação dos dados. Antes, ele é negociado e discutido pelos participantes. 

Já a formulação é um metadiscurso, diz respeito às falas sobre as próprias 

falas, que podem ser feitas pelos participantes ou pelo pesquisador. São um 

artifício-chave , através do qual o moderador controla o tópico e demonstra 

empatia (MYERS, 2002, p. 282).  

A indexação, quarto ponto considerado por Myers (2002), concebe as 

expressões como variáveis de significado conforme as situações. Uma 

palavra, para a análise da conversação, significa o que ela queira dizer aqui e 

agora, para os propósitos referidos, ou seja, ela adquire o seu sentido por 

indicar uma situação imediata, ao invés de se referir a códigos de símbolos 

fixos. 

Também se relacionam à indexação as características do ambiente  e 

as indicações de como o grupo entende a sua situação, como se refere a 

seus membros e como se constitui um grupo. Elas podem ser claras para 

todos os participantes da interação, mas talvez não sejam para um leitor da 

transcrição. 

A estrutura discursiva nestas entrevistas é um mecanismo básico que 

é deduzido sempre que as pessoas  começam a falar sobre nós e eles. Ela 

permanece constante enquanto o tópico conversacional varia, sempre em 

comparação com outros grupos sociais concretos, por meio de formas 

linguísticas variáveis de acordo com as propriedades estruturais da língua na 
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qual o relacionamento do grupo é expresso, português ou francês. A tabela a 

seguir é adaptada de Hausendorf e Kesselheim (2002), para descrever esse 

método de análise a partir de exemplos do nosso corpus. 

 

 

Tarefa principal Procedimento comunicativo Formas verbais 
Introdução dos grupos 
relevantes 

Opondo os grupos Conjunção adversativa + 
subcategoria (Mas tem 
brasileiros também que pensam 
que todos os haitianos são são 
pobres, são (2.0) são mal 
educados.) 

 Dividindo a categoria social 
principal 

Apresentando a existência de 
subcategorias diferentes  
(Os cariocas é tão diferente que 
os brasileiros). 

Comparação dentro de um dos 
grupos 

Igualando características do 
grupo 

Conector comparativo com 
advérbio. 
(como as pessoas que sempre 
passa necessidade) 

 Graduando características 
diferentes do grupo 

Comparativo (Eu e os meninos 
somos muito diferentes. Muito, 
muito, muito.) 

 Confrontando características 
diferentes do grupo. 

Paralelismo sintático + contraste 
semântico  
(Tem que bem receptivo [pausa 
longa] se é legal. Tem também 
que é hipo/ hipocritas) 

Avaliação do outro grupo Apelando para o ethos do grupo 
“nós” 

Termos abstratos para alcançar 
o grupo “nós”. 

 
 

Expressando e graduando a 
atitude em relação ao grupo 
específico. 

Predicado de atitude e + 
advérbio de comparação 
(é coisas ruim como como 
MISÉRIA muito lá)  

Tabela	2- Tabela adaptada de Hausendorf e Kesselheim (2002, p. 285). 

 

 

Por meio dessa categorização, faremos a interpretação dos dados 

coletados nos diferentes contextos de pesquisa. No capítulo seis, analisamos 

os relatos dos imigrantes haitianos à luz das teorias de migração descritas 

por Massey (1988), enquanto que no capítulo sete priorizamos as 

representações e contrarrepresentações sobre migração, sociedade de 

acolhimento e  alteridade na aplicação da metodologia descrita acima. 
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6. Dinâmicas migratórias nas narrativas de imigrantes haitianos 

 

 

“Não é tão fácil começar em um lugar novo”, disse ele. 
“O exílio não é para todo mundo. Alguém tem que ficar 
para trás para receber as cartas e saudar os membros 
da família quando eles voltam.”58 

 

 

Na presente seção, trazemos uma amostra de narrativas, ou 

fragmentos, na qual recorremos a histórias, fatos e opiniões sobre os 

deslocamentos dos próprios sujeitos e de seus familiares, a fim de relacioná-

la às teorias sobre migração elencadas no capítulo três. Massey (1998), ao 

tratar das principais características da migração,  afirma que, no processo de 

desenvolvimento econômico, as nações são transformadas de sociedades 

agrárias, rurais, com estruturas sociais estáveis e mercados limitados, para 

sociedades industriais, urbanizadas, dominadas por instituições burocráticas, 

com organizações sociais fluidas e mercados integrados fortes. Segundo ele, 

essa mudança causaria muitos deslocamentos da zona rural para a área 

urbana. Estes deslocamentos constituiriam a fonte para os massivos 

movimentos populacionais que inevitavelmente acompanham o 

desenvolvimento59 (MASSEY, 1988, p. 384). Dessa forma, a maioria das 

migrações é primeiramente interna e, nos períodos subsequentes, pode se 

tornar movimentos externos. 

																																																								
58	Tio Joseph, haitiano de Bel Air, em resposta à Edwige, na narrativa não ficcional Adeus, 
Haiti (Danticat, 2010 p. 121).		
59	Tradução minha. “These displaced people constitute the source for the massive population 
movements that inevitably accompany development.” (MASSEY, 1988, p. 384)	
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Para aferir esse percurso (rural- urbano- internacional) no caso 

específico da nossa pesquisa, perguntamos aos migrantes questões 

referentes às mobilidades de seus pais e avós. Para isso, agrupamos as 

partes das entrevistas que contêm narrativas relativas a esse tópico, 

relacionando essa característica comum às migrações em massa. 

 

6.1 O movimento rural- urbano- internacional (RUI) 

 

 

No quadro abaixo, podemos perceber que o Haiti ilustra bem o 

movimento rural- urbano -internacional (RUI), por meio do relato do 

informante I1 sobre a sua história e a de seus antepassados. Durante a 

entrevista, I1 explica que, dentro da cidade de Gonaïves, há várias 

localidades, ou seção comunal, e que a mãe dele vivia em uma delas. Essa 

explicação pode ser descrita como um raciocínio metafórico, do tipo 

ontológico,  uma cidade é um container: 

 

(30) P: L., a cidade que você morava era Gonaïves, certo? E a cidade que seu pai e 
sua mãe moravam quando sua mãe era criança não era Gonaïves, certo? 
 
(31) I1: mas, no Haiti, minha cidade é Gonaïves, mas Gonaïves, ele é chefe do 
departamento do [inint.]. O Haiti é departamento, não é estado igual no Brasil. O 
Gonaïves é chefe de departamento que a gente morava. (2.0) Dentro do 
Gonaïves tem algumas localidades, a gente gosta de chamar section comunal, 
entendeu? Mas a minha mãe saiu dentro de uma section comunal, dentro de 
uma localidade do Gonaïves. É pertinho, mais 20 quilômetros do Gonaïves até lá. 
 
(32) P: E a cidade que a sua mãe viveu, ela é mais rural? Ou na época em que a sua 
mãe era criança, ela vivia de agronomia, agricultura, essas coisas? 
 
(33) I1: sim, sim, é mais rural. É. Vive de agronomia. 
Fragmento	de	entrevista	8-	em	outubro/2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 
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Conforme descrito acima, a família do informante I1 migrou no sentido 

RUI, já que a seção comunal de sua mãe era basicamente agrônoma. 

Massey escreve que as diferenças geográficas na produtividade do trabalho 

se refletem nas diferenças de salário entre as zonas rural e urbana, dando 

fortes incentivos para o movimento rural-urbano, que leva à urbanização e 

que promove o desenvolvimento econômico60 (MASSEY, 1988, p. 393). 

Estabelecido esse movimento rural-urbano, há alguns indivíduos que 

começam a migrar internacionalmente, em busca de melhores condições em 

economias mais desenvolvidas no exterior. Uma vez que a imigração rural-

urbano se inicia, ela gera mudanças nas estruturas econômicas e sociais que 

tornam a migração para fora do país mais provável. Este fato se deu 

historicamente na Europa ocidental e acontece, igualmente, nos atuais 

países em desenvolvimento.  

Como pontua Massey, uma vez que o processo de causas cumulativas 

começa, os esforços para reduzir e controlar o fluxo de imigrantes se torna 

difícil e dispendioso 61   (MASSEY, 1988, p. 384). No fragmento abaixo, 

percebemos que a emigração do Haiti tem um longo processo de causas 

cumulativas: 

 

P: então me conta essa história direito, me conta quem saiu direito. [...] como que 
começou essa história da sua família saindo do Haiti [...]? 
 
I1: [...] deixa eu te falar: os haitianos, exemplo a minha família, os haitianos 
começaram a se imigrar, nos Estados Unidos, desde os anos 50, 60, 80, os 
haitianos começaram a se imigrar nos Estados Unidos. Aí tem várias famílias 
que foram pra lá. Mas na verdade eles foram para os Estados Unidos de barco, 
[...]  tem muita família. A última família que eu tenho, que foi para os Estados 
Unidos, que é minha irmã, ela foi com visto, ela foi com visto, ela viajou várias vezes, 

																																																								
60	Tradução minha. “These provide strong incentives for rural-to-urban movement, which 
drives urbanization and promotes economic development”. (MASSEY, 1988, p. 393) 
61 Tradução minha. “Once this process of cumulative causation takes hold, efforts to reduce 
and control the flow of immigrants prove difficult and costly.” (MASSEY, 1988, p. 384)	
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aí depois de um tempo, ela decidiu ficar e não voltar mais para o Haiti, ela tem 
residência tranquila pra ela morar e viver tranquilamente sem problema, com 
documento, tudo, entendeu? 
Fragmento	de	entrevista	9-	em	outubro/2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

 

Conforme o informante acima, a emigração rumo aos Estados Unidos 

não é recente e parece bastante frequente. Quase um ano após esse relato, 

no ano de 2017, o presidente americano em exercício, Donald Trump, 

anunciou a intenção de que os haitianos deixem seu país em, no máximo, 18 

meses.  No entanto, ao adotarmos a tese proposta por Massey, esses os 

esforços para reduzir e controlar o fluxo de imigrantes serão difíceis e 

dispendiosos, porque a rede de migrantes haitiana já está consolidada nos 

Estados Unidos. O Brasil, em contrapartida, tem adotado, desde o governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva, uma política de abertura a esses imigrantes que 

se caracteriza pela emissão de vistos exclusivos com enfoque humanitário. 

Nesses dois quadros migratórios, muitas causas cumulativas já estão 

estabelecidas: um membro da família incentiva e ajuda financeiramente 

outros e a motivação para emigrar é ampliada pelo fato de conciliar projetos 

de vida no exterior com o reencontro com seus familiares e a possibilidade de 

se reestabelecer perto deles.  Essa realidade pode ser verificada no 

fragmento narrativo abaixo:  

 

I1: sim, como eu falei pra você, dentro da minha família, eu tenho várias 
famílias, tipo tio, primo, prima, tia também, que foram para os Estados Unidos. 
Foram migrar. Tipo, eles saíram de barco, foi pra lá de barco, como eu falei pra 
você. Tem vários, mas, tipo, minha irmã, como eu tenho um irmão e duas 
irmãs. Aí, meu irmão, ele tá no Haiti ainda, e tenho duas irmãs. Uma, ela está nos 
Estados Unidos e outra está no Chile.  
Fragmento	de	entrevista	10-	em	out/2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 
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No trecho acima, o vocábulo ainda denota a intenção do informante de 

que o seu único irmão residente no Haiti também deixe o país. Muitos 

membros da família migraram para os Estados Unidos, sendo que alguns 

foram há muito tempo (eles saíram de barco, foi pra lá de barco, como eu falei 

pra você) e uma de suas irmãs viajou recentemente. Essa realidade se repete 

na maioria das famílias dos sujeitos da pesquisa, levando-nos a reconhecer a 

migração para os Estados Unidos como parte dessa cultura haitiana 

diaspórica. 

Muitos haitianos que vivem no Brasil já moraram na República 

Dominicana (país vizinho) e têm familiares lá. Geralmente, esses imigrantes 

têm ancestralidade na zona rural e, vivendo na capital ou próximo a ela, 

decidem sair do seu país a fim de melhorar a situação socioeconômica 

familiar, característica do movimento migratório de um modo geral. Massey 

(1998) ilustra essa afirmação através da história da Grã Bretanha: quando a 

migração RU era alta, a migração UI era baixa, já que os trabalhadores 

procuravam obter vantagem das oportunidades de Londres, Manchester e de 

outros centros industriais que emergiam. Quando o ciclo de atividade 

comercial entrou em recessão, o fluxo dos migrantes RU foi redirecionado 

para os Estados Unidos, que estava entrando em uma fase de crescimento 

no seu ciclo de atividades comerciais. Essa dinâmica também pode ser 

exemplificada com o trecho a seguir, no qual um informante justifica a sua 

mobilidade do Brasil para os Estados Unidos, relacionando-a com o período 

de recessão brasileiro: 
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(17) P: E por que você decidiu sair do Brasil? 
 
(18) I6: Porque nessa hora, o Brasil tá faltando serviço, entendeu? Se amelhorou, 
agora eu vou, eu vou voltar. 
 
(19) P: Então você pretende voltar a morar no Brasil? 
 
(20) I6: Eu gostaria voltar, se amelhorando. 
 
(21) P: Por que você escolheu Miami? 
 
(22) I6: Porque minha família está no Miami. 
Fragmento	de	entrevista	11-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,		29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	
e	atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

 

 

Além de apontar, nesse fragmento de entrevista, a causa de decidir 

deixar o Brasil (fator push), o imigrante explica por que escolheu os Estados 

Unidos (fator pull). Ao lermos o Brasil tá faltando serviço, entendeu? Se 

amelhorou, agora eu vou, eu vou voltar >> Eu gostaria voltar, se amelhorando. 

>> Porque minha família está no Miami., sintetizamos a dinâmica geral das 

migrações  internacionais descrita acima. 

 

6.2 A dinâmica autossustentável da migração 

 

 

Compreende-se que um movimento migratório seja autossustentável 

quando ele independe de auxílio externo para se perpetuar: familiares e 

amigos que emigraram ou que desejam emigrar, organizações não-

governamentais e associações de migrantes no país de origem ou de destino 

final criam redes de relacionamento que colaboram com os futuros migrantes, 

através de informações relevantes sobre a sociedade de acolhimento, pela 

ajuda financeira e pela oferta de alimentos, alojamento e auxílio na busca de 
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emprego. Quando um movimento migratório alcança essas características, as 

políticas de controle de imigração, as condições políticas, econômicas e 

sociais e os demais fatores que representem obstáculo para a mobilidade 

têm sua força minimizada e a migração se torna autossustentável.  

Dificilmente um país experimenta uma transformação industrial sem 

passar pelo processo de urbanização RU. Esses migrantes nacionais são 

atraídos pelo mesmo plano de transformação socioeconômico que os 

migrantes internacionais, cuja mobilidade também pode ocorrer em países 

com efetivo desenvolvimento econômico. Sobre isso, Massey (1988) afirma 

que a quantidade de emigração é determinada pelo grau de integração 

econômica entre o país que envia e o país de destino. 

A migração internacional se torna autossustentável por meio de 

causas cumulativas, caractertizadas pela tendência da emigração em se 

tornar progressivamente independente das condições econômicas que 

originalmente a causaram. Massey (1988) descreve um processo que ajuda a 

explicar por que a emigração assume proporções tão grandes em muitos 

países: segundo o autor, quando se atinge um estágio crítico de migração, o 

movimento da população altera as estruturas sociais e econômicas dentro 

das comunidades de onde os emigrantes vêm, de modo a aumentar a 

probabilidade de migrações subsequentes. A causa cumulativa da migração 

também é cíclica, porque o processo depende de uma variedade de 

mecanismos estruturais, como a formação de redes de trabalho, a 

transformação agrária para uma sociedade industrial e a redistribuição de 

rendimentos.  
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Os fragmentos abaixo apontam para essa tendência da emigração, no 

caso investigado, em se tornar progressivamente independente das 

condições econômicas que a motivaram. No primeiro exemplo, o informante 

diz que a decisão sobre sair do seu país não tem relação com a catástrofe 

natural, constantemente apontada como a causa do fluxo migratório de 

haitianos para o Brasil: 

 

P: O terremoto teve alguma relação com a sua vontade de sair do Haiti ou não teve 
nada a ver? 
 
I1: não tem nada, tem nada a ver com o terremoto não, tem nada a ver não. 
Fragmento	de	entrevista	12-	em	outubro/2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

  

No segundo fragmento, perguntamos a um haitiano se ele foi o 

primeiro membro de sua família a emigrar. A intenção seria verificar se a sua 

relação com a dinâmica da migração é anterior ao terremoto, com o objetivo 

de testar a informação altamente veiculada pela mídia de que o desastre 

natural teria sido o principal motivador da mobilidade dos haitianos. Como o 

trecho demonstra, a emigração haitiana já apresenta características 

autossustentáveis e o terremoto opera como uma das causas cumulativas 

para esse movimento. 

 

(1) P: Você foi o primeiro da sua família a sair do Haiti para morar em outro país? 
 
(2) I3: Ok, na minha família, a primeira pess/ eh pessoa que foi sair do Haiti para 
outro país é [hesitação] meu pai, meus sobrinhos e meus irmãos...e dois irmãs 
e [2.0] dois irmãos. Eu não sei se se tem mais pessoa na ma minha família que 
saiu do país. Exemplo: República Dominicana e Cuba, esses países sim. Mas eu 
não/ eu não sei se ficou satisfeita a minha response. 
Fragmento	de	entrevista	13-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	
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No primeiro fragmento, I1 nega reiteradamente a relação entre o 

terremoto e a sua decisão em emigrar, ao passo que, no segundo, I3 explica 

que grande parte da sua família já havia emigrado antes da catástrofe. O 

trecho de entrevista abaixo também está em contiguidade com o processo de 

causas cumulativas de emigração do Haiti. Como se pode perceber, a irmã 

de I3 viajou cerca de vinte anos antes do terremoto: 

 
(9) P: Então você é a única pessoa da sua família que não mora no Haiti? 
 
(10) I3: {{ nao nao tenho irma Canada}} 
 
(11) P: {{Quando ela foi para o Canadá? 
         E por que?}} 
 
(12) I3: {{1990 
          Nao sei pq}} 
Fragmento	de	entrevista	14-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

  

	 	

Em geral, todos os imigrantes haitianos com o qual estabelecemos 

contato têm familiares que vivem fora do Haiti, principalmente nos Estados 

Unidos e no Canadá, que representavam os destinos com a maior 

quantidade de entrada de haitianos. O fragmento abaixo ilustra esse dado: 

 
 
(1) P: Você foi o primeiro da sua família a sair do Haiti para morar em outro país? 
 
(2) I6: não, não sou o primeiro, ok? 
 
(3) P: Quem saiu do Haiti antes de você e pra onde foi? 
 
(4) I6: sou o primeiro na minha família a entrar no Brasil, ok? Mas a maioria minha 
família tá viajando. Um pouco Bahamas, Estados Unidos e Canadá.  
Fragmento	de	entrevista	15-	I6	é	homem,	tem	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	atualmente	
mora	nos	Estados	Unidos. 
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O turno (4) exemplifica um modelo que se repete em diferentes fluxos 

migratórios: quanto mais pessoas migram para um determinado país, maior é 

a probabilidade de que outras decidam por esse destino. Para explicar essa 

afirmação, Massey recorre à noção de redes sociais e sugere que a sua 

formação seja provavelmente o mecanismo estrutural mais importante que dá 

suporte à causa cumulativa de migração internacional62 (MASSEY, 1988, p. 

396). Essas redes são constituídas por laços interpessoais que ligam os 

novos migrantes aos mais antigos, além de unir futuros migrantes aos que já 

se consolidaram no exterior e de aproximar não migrantes, na origem e no 

destino, que compartilhem relações religiosas, políticas, de parentesco e de 

amizade. 

Em uma das reuniões que fizemos com o grupo Haitiocas- Haitianos 

Cariocas, posteriormente associado a uma ONG e modificado para Haiti 

Aqui, em novembro de 2014, a funcionária de uma grande construtora, 

responsável pelo suporte social dos imigrantes, explicou que a empresa 

reconhece a força dessa rede social e que teme consequências negativas de 

demissões de haitianos. O trecho do diário de campo, reescrito abaixo, ilustra 

esse sentimento.  

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

 

Sobre a união deles, a C. explicou que a construtora receia algum tipo de 

movimento à demissão dos haitianos e, por isso, evita demiti-los. Disse, ainda, 

que os encarregados das obras querem os haitianos em suas equipes porque eles 

trabalham muito e mais do que os outros. Neste ponto, eles disseram que são mais 

solicitados para tarefas pesadas do que os brasileiros.  

Fragmento	2-	Notas	de	campo	da	reunião	com	os	Haitiocas,	em	17/07/15. 

  
																																																								
62	Tradução minha. “Network formation is probably the most important structural mechanism 
supporting cumulative causation in internal migration.” (MASSEY, 1988, p. 396)	
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 No trecho acima, verificamos a percepção dessa rede por membros da 

sociedade de acolhimento e uma postura protetora adotada em relação a ela. 

Abaixo, está a transcrição de uma entrevista feita pelo telefone, com um dos 

informantes que atualmente vive nos Estados Unidos e que participou das 

aulas de português em uma das casas e na associação de moradores, além 

de frequentar reuniões em uma igreja com a pesquisadora. Nesse relato, está 

em evidência o reconhecimento da rede por parte dos imigrantes e as 

atitudes tomadas como consequência dela. 

 

P: (44) Me conta como você convidou a X. para morar com você. 
 
I3: (45) Pra falar a verdade, eu não gosto de falar as coisas que eu faço pra alguém, 
mas se você pediu pra falar eu falo, mas isso tem que ficar entre nós dois. 
A primeira vez que eu vi ela foi um dia num domingo, ela estava na casa do outro 
amigos. Eu vi ela e ela falou pra mim que eh porque eh eu não gosto de falar com 
ela. Ela falou assim pra mim, por que eu não gosto de falar com ela. Eu sou uma 
pessoa educada. Se eu não conheço uma pessoa, não dá pra entrar lá, falar com ela 
e pedir as coisas. 
Depois de uma, duas semanas, ela foi morar na casa dos meninos. Às vezes, quando 
os meninos têm namorada que vem em casa, ficou um pouco difícil pra ela porque 
os meninos (risos) por exemplo, você sabe o que pode acontecer quando a minha 
namorada vem na minha casa e começar a fazer amor, as coisas assim. Ela falou 
pra mim: o Y, por favor, todo dia você trabalha e deixa a sua casa trancada. Por 
favor, eu quero que você me empreste a sua chave pra eu ficar na sua casa de dia. 
Eu falei pra ela: se você precisa fazer comida, na minha casa tem tudo. Se precisar 
beber, na minha geladeira, tem tudo. Eu deixei e era todo dia assim. Mas aconteceu 
um dia que os meninos às vezes não faz comida em casa. Ela falou pra mim: Y, tá 
bom, eu não como arroz porque eu to grávida e eu não gosto de comer arroz. Ela 
falou pra mim se eu podia comprar as coisas pra ela comer. Eu estava com dois 
cartões de alimentação na época, então eu dei um pra ela e disse que ela podia 
comprar todas as coisas que ela precisava, comida, bebida, cosméticos. Eu falei pra 
ela: quando acabar o cartão fala pra mim. Se acabar antes de carregar, me fala que 
eu te dou dinheiro. Um dia ela falou pra mim: eu vejo que você mora sozinho e eu 
não vivo muito bem aonde eu moro. Eu tenho que abrir a porta para os meninos e 
eu não durmo muito bem aqui. Então eu disse que não tem problema. 
 
Eu e os meninos somos muito diferentes. Muito, muito, muito. Eu morei muito 
tempo com a minha esposa e os meus filhos e eu sei como é pesado para uma 
mulher grávida. Hei, X, eu sei o que está acontecendo com você, mas eu não sou o 
pai de seu filho. Mas tudo o que você precisar, fala comigo, não fique tímida. Na 
minha casa, eu tinha uma cama. Eu dei minha cama e dormi no chão.  Quem entra 
na casa pensa que é uma família de marido e mulher, mas não tinha amor, não 
tinha relação de casado. Às vezes, quando o chão estava muito frio, ela me chamava 
pra subir em cama com ela, mas nunca teve nada. Os meninos até hoje pensam que 
a gente teve alguma coisa, só eu e X que sabemos que não teve nada. Às vezes, 
quando estamos juntos, eles falam pra mim todo dia que eu moro com a minha 
esposa, faço sexo, as coisas assim. Mas eu digo não. Não teve nada. 
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Quando eu saí do Brasil, eu chorei e ela chorou também. Porque enquanto ela 
estava comigo no Brasil, ela nunca passou necessidade de nada. Mas no momento 
que eu fui embora, eu não tinha muito dinheiro pra deixar pra ela, mas eu fiz 
compra e deixei pra ela. Quando eu estava chegando aqui, ela me disse que a 
geladeira estava desligada porque a comida acabou. Ela tem que voltar pro Haiti. Eu 
falo isso pra ela todo dia. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar ela. Eu falo isso 
com todo o meu coração pra ela. 
Fragmento	de	entrevista	16-	Entrevista	anônima:	X	e	Y	são	identificações	arbitrárias. 

 

 

No relato acima, Y conhece uma haitiana, que havia sido acolhida na 

casa de seus amigos haitianos. A imigrante mudou-se para o Brasil sozinha, 

sem saber que estava grávida e, ao chegar no Rio de Janeiro, procurou um 

amigo haitiano que a ajudou em sua chegada. Esse amigo decidiu sair do 

Brasil e pediu a um dos alunos das aulas de português que a recebesse, 

porque a mulher não conseguiria arrumar um emprego estando grávida e a 

família no Haiti vivia em condições escassas, ficando impedida de mantê-la 

no novo país. Nosso aluno a acolheu por que se tratava de uma imigrante 

haitiana e essa não foi a primeira vez que vimos haitianos chegarem àquela 

casa, tanto jovens quanto uma senhora. 

 Por estar em uma situação mais vulnerável, a haitiana grávida se 

sentiu deslocada na casa em que viviam quatro homens. O informante em 

questão morava sozinho e já era pai. Ele observou as dificuldades de X e 

ofereceu ajuda, não só as descritas no relato, mas também frequentando o 

hospital na época do parto e auxiliando com conselhos nos primeiros dias de 

vida do bebê. Como esse exemplo demonstra,  ter amigos, parentes ou 

outros membros de uma comunidade pessoal na destinação aumenta 

dramaticamente a probabilidade de migrar para lá. As redes de migrantes 

aumentam a probabilidade do movimento porque elas diminuem os custos de 
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relocação e oferecem garantias mínimas de sobrevivência em grupo. No 

fragmento a seguir, I1 realça essa afirmação: 

 

P: você conhecia algum haitiano que já morava no Brasil? 
 
I1: sim, sim já conhecia MUITO antes de vir pra cá. 
 
P: me fala um pouquinho sobre isso [...] se eram parentes, se eram amigos. 
 
I1: ah, tinha um primo e uma prima, mas na verdade estava morando em São 
Paulo, mas não aqui no Rio. Mas no Rio, os cara que estavam morando no rio que 
é meus amigo, a gente tava morando na mesma localidade do Haiti. (2.0) aí mas 
como eu, eu cresci na cidade, numa cidade bem próxima, numa localidade aonde 
meu pai, minha mãe foi cresceu. Mas depois, a minha mãe e meu pai foi morar na 
cidade, aí eu cresci na cidade, mas quando, cada vez que tem férias, eu fui lá nessa 
localidade, e a gente tem amizade com esses cara. 
 
P: e antes de vir para o Brasil você entrou em contato com eles pra perguntar as 
coisas, pra se informar sobre o Brasil?  
 
I1: ah não, não, não, não. (2.0) eu entrei em contato com eles (2.0) só (2.0) pra 
mim ficar na casa deles só. 
Fragmento	de	entrevista	17-	Outuvro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

 

No trecho em questão, o informante assume que procurou amigos 

haitianos que haviam migrado para o Brasil, solicitando ajuda com a 

instalação inicial. Os custos com  a acomodação, bem como com passagens, 

suprimentos para o primeiro mês e demais gastos da mesma natureza estão 

presentes em todos os movimentos, mas são muito maiores quando a 

distância é significativa e quando uma fronteira internacional é atravessada. 

Se um futuro migrante conhece pessoas que já estejam na região de 

destinação, mais experientes nesse processo, esses custos podem ser 

altamente reduzidos.  

Os gastos dos migrantes, além da demanda financeira direta de fazer 

uma viagem, incluem os custos com a busca de oportunidade laboral e com 

informação de uma maneira geral. Quando o sujeito está isento de alguma 
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dessas contas, as expectativas de retorno financeiro líquido como 

consequência da migração aumentam. No fragmento abaixo, o informante 

conta como foi ajudado nesse processo: 

 

P: como você juntou dinheiro para ir para o Brasil? 
I1: ela (a irmã dele que mora nos EUA) que pagou a minha passagem. 
Fragmento	de	entrevista	18-	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

 

Como lemos acima, o projeto do informante de migrar foi concretizado 

por um auxílio financeiro da passagem. A migração começa por uma 

variedade de razões, mas uma vez que o número de migrantes externos 

alcança um limite, a expansão das redes faz com que os custos com o 

movimento caiam e com que a probabilidade da migração externa aumente. 

Essas tendências reforçam uma a outra, e com o tempo a migração se 

propaga para fora, cercando todos os segmentos da sociedade63 (MASSEY, 

1988, p. 397). 

Por causa das relações de parentesco e de amizade, o novo imigrante 

forma um conjunto de pessoas com laços sociais na sociedade de 

acolhimento. Se os migrantes estão inevitavelmente ligados a não migrantes, 

por vínculo em sua terra natal, é também através de relações de parentesco 

e de amizade que eles produzem uma lógica de obrigações implícitas dentro 

da rede, a fim de aumentar as chances de se obter emprego e de receber 

assistência na nova sociedade, gerando a redução dos seus gastos iniciais.  

																																																								
63	Tradução minha. “[…] these trends reinforce one another, and over time migration spreads 
outward to encompass all segments of society.” (MASSEY, 1988, p. 397)	
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Essa lógica de obrigações implícitas à rede foi percebida pela primeira 

vez quando presenciamos um movimento entre haitianos no qual se 

organizavam para obter o dinheiro necessário para pagar uma passagem de 

um imigrante de regresso ao Haiti. Posteriormente, assistimos à chegada de 

duas haitianas que foram recebidas pelos alunos das aulas de português. Um 

deles explica como tudo aconteceu: 

 
 
(69) I2: {{K. me pediu pra buscar A. e quando cheguei no aeroporto eu não vi a 
pessoa que eu fui buscar mas por sorte eu vi N. com a mãe dela.Depois de uma hora 
esperando A.,eu estava um pouco desesperado,e eu fui perguntar pra a mae da N. se 
ela chegou tambem com uma outra haitiana e ela me respondeu que tinha outros 
haitianos no avião.}} 
                         
(70) P: {{Quem é A.?}} 
                         
(71) I2: {{À outra mulher que estava na casa do G.}}                         
 
(72) P: {{Não conheci}}                         
 
(73) I2: {{Mas ela assistiu varias aulas}} 
                         
(74) P: {{Enfermeira?}} 
                         
(75) I2: {{Sim}} 
                         
(76) P: {{Sei quem é                        
        Eu achava q ela q era a mãe da N.}} 
                         
(77) I2: {{E mas de 30 minutos esperando,eu voltei a falar com elas. Eu diz pra elas 
que estou esperando uma pessoa que não chega ainda mas o que elas 2 estão 
fazendo ai,e dizem pra mim que estão esperando uma pessoa que vai pagar onibus 
pra elas pra e ir pra Santa catalina. Elas pensam que estavam em Sâo Paulo}} 
                         
(78) P: {{O irmão do N. comprou o bilhete errado                         
        Ele morava em são Paulo?                         
        O irmão dela?}} 
                         
(79) I2: {{Ele morou na Francia}} 
                         
(80) P: {{Ele comprou o bilhete da França? }}                        
 
(81) I2: {{Sim}} 
                         
(82) P: {{Para elas irem do Haiti para São Paulo e, em são paulo, uma pessoa ia 
encontrar com elas no aeroporto para dar dinheiro para irem para santa Catarina.                         
Certo?                         
E como foi quando vc disse q elas estavam no Rio de Janeiro?}} 
                         
(83) I2: {{Sim}} 
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(84) P: {{Vc convidou para ir pra sua casa. Elas deviam estar desesperadas}} 
                         
(85) I2: {{Expliquei pra elas que estão em Rio de Janeiro. E peguei o numero da 
pessoa que esta em Santa catalina,liguei pra ela e expliquei a situacão. E falou pra 
mim que ela ligou a pessoa da Sâo Paulo e não consiga falar com ele e que ela não 
vai puder fazer nada pra N. porque ela não tem dinheiro no momento}} 
                         
(86) P: {{Caramba! Que situação difícil!   
        Essa pessoa pra quem vc ligou era haitiano?                         
        E a de são Paulo, era haitiano?}} 
                         
(87) I2: {{Sim haitiana}} 
                         
(88) P: {{Era família delas?}} 
                         
(89) I2: {{E a pessoa do Sâo Paulo é o tio da N.}} 
                         
(90) P: {{Entendi                         
        Daí vc não tinha outra saída, a não ser levar elas pra sua casa}} 
                         
(91) I2: {{Eu diz pra elas que tem onibus do Rio pra Santa catalina direito,se elas 
tem dinhero vou levar elas pra a estaçao do onibus.                         
         Mas elas nao tinham direito}} 
                         
(92) P: {{Dinheiro}} 
                         
(93) I2: {{Sim                         
          E eu diz pra elas que não tem problema,vou levar elas pra minha casa}} 
                         
(94) P: {{E os meninos q moravam com vc?                         
        Vc falou com eles antes?}} 
                        
(95) I2: {{Sim}} 
Fragmento	de	entrevista	19-	Outubro/	2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	mora	nos	
Estados	Unidos.	

	 	

 

Ao ler o fragmento de entrevista acima, é possível perceber como essa 

noção de obrigação implícita opera nas redes de imigrantes. O informante 

explica que estava no aeroporto aguardando uma pessoa, quando observou 

duas haitianas, provavelmente esperando por alguém que as recebesse. Ao 

detectar a presença de compatriotas, I2 se apresentou e perguntou o que se 

passava. Uma vez detectado o erro de trajeto e compreendida a 

impossibilidade de comprar passagens, o imigrante mais experiente não 

hesita e as leva para a sua casa, até que o problema seja solucionado. 
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 Em relação à vinda da haitiana grávida, que aconteceu poucos meses 

depois do fato descrito acima,  outro haitiano (I4) narrou essa história, no 

trecho copiado abaixo: 

	
(44) P: {{ I4. Bom dia! quando você puder, pode me contar como foi que vocês 
conheceram a X. e como ela foi morar na casa do Y.?}}                         
 
(45) I4: {{Bom dia Débora,  
Nos conhecemos a X. ,pela dificudade que ela teve no momento ela chegou  no rio de 
Janeiro. Ela Nao teve a familia e nem um amigo e ai tem um amigo meu que foi 
incontrar com ela e ele  comerçou a me esplicar situação dela depois fui 
conversar  com W., Z., K. sobre as dificudade dela ai aceitamos ela mora com 
agente. Fui assim que nos conhecemos ela}}       
                   
(46) P: {{E ela não conhecia ninguém no Brasil?      
                   Pq a maioria viaja pra encontrar alguém né}}                         
(47) I4: {{Não}} 
    
(48) P: {{Q ajuda nos primeiros dias...                         
Ela teve muita coragem}}                         
 
(49) I4: {{Sim}}    
                      
(50) P: {{Acho q é a primeira q eu conheço q viaja sem conhecer ninguém}}       
                   
(51) I4: {{E  a outra coisa ela chegou gravida no rio}}     
                     
(52) P: {{Sim. Ela me falou que não sabia q estava grávida       
                  Como seu amigo conheceu ela?}}                        
 
(53)I4: {{È isso ela falou pra agente tbm 
                         
(54) I4: Ela tava no aeroporto um amigo do meu amigo foi levar ela na casa dele mas 
ele foi dizer pra ela que nao Vai aceitar ela por muito tempo.}}                         
 
(55) P: {{Mas eles se conheceram no aeroporto?                         
Q coisa doida rs}}                   
 
(56) I4: {{Sim                         
  Coisa doida mesma}}                         
 
(57) P: {{Por que ele levou ela pra casa dele?                         
 Igual ao J. com V.?}}                        
 
(58) I4: {{Sim                         
 Igualmente}}                         
Fragmento	de	entrevista	20-	em	outubro/2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	
Brasil.	
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Conforme o trecho acima, o imigrante mais experiente recebe uma 

haitiana recém-migrada, por solicitação de um amigo e conterrâneo. Por mais 

difícil que a vida esteja para esses indivíduos, em diversos relatos e em 

experiências vividas conjuntamente, é possível dizer que eles não recusam 

acolhimento e abrigo aos seus pares que estejam em maior situação de 

vulnerabilidade. E, se essa afirmação é extensiva aos novos membros, 

muitas vezes pessoas desconhecidas cujo único traço de correferencialidade 

seja a nacionalidade, ela é uma realidade constante e indispensável para a 

manutenção e a autossustentabilidade do fluxo migratório. 

 No fragmento de entrevista a seguir, um aluno das aulas de português 

relembra o momento em que chegou ao Brasil: 

 

(53) P: Est-ce que vous connaissiez déjà quelqu’un qui habitait au Brésil avant de 
venir au Brésil? 
(Você já conhecia alguém que morava no Brasil antes de vir ao Brasil?) 
 
(54) I6: oui, je connais beaucoup des gens et je parlais aussi. 
(Sim, eu conhecia muita gente e eu falei também.) 
 
(55) P: [...] Est-ce que ces gens qui habitaient au Brésil avant vous, est-ce que ils 
vous ont aidé quand vous êtes arrivé au Brésil [...]? 
(e estas pessoas que moravam no Brasil antes de você, eles te ajudaram quando 
você chegou ao Brasil?) 
 
(56) I6: J’ était accoeilli par mon ami et il m’ a aidé, il a fait beaucoup de 
choses pour moi. Il était toujours disponible quand je demandais un service à 
lui e [2.0] quand j’étais entré au Brésil je n’ai pas eu de problèmes. 
(Eu fui acolhido por meu amigo e ele me ajudou, ele fez muitas coisas por mim. Ele 
estava sempre disponível quando eu pedia um serviço a ele e [2.0] quanto eu entrei 
no Brasil, eu não tive problemas). 
Fragmento	de	entrevista	-	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	atualmente	mora	
nos	Estados	Unidos. 

 

	
 

Conforme relatado acima, I6 conhecia haitianos residentes no Brasil e 

fora acolhido por eles, de diferentes formas, até que tivesse condições de 

viver autonomamente. Essa fala retrata a importância da rede no país de 
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acolhimento para o futuro migrante. No campo de estudo das migrações, 

acredita-se que esse movimento se torna autoperpetuante quando a 

quantidade de conexões das suas redes aumenta em larga escala, porque a 

migração cria uma estrutura social necessária para sustentá-la.  

 Os imigrantes abaixo também narram um pouco de sua chegada e o 

período em que estiveram na casa de amigos haitianos: 

 

(11) P: Você foi a São Paulo e Curitiba, não? 
(12) I7: Sim. Foi. Eu foi São Paulo. Porque quando chegou aqui, eu desci do 
aeroporto Guarulhos, eu passo cinco dias com amigo no São Paulo, então eu 
pegou um ônibus// 
(13) P: Para Porto Alegre. 
(14) I7: Foi no Porto Alegre. Enton, Curitiba eu foi lá porque o amigo eu se morava 
com ele lá, um dia ele foi no Curitiba, eu acompanhei ele, fui lá, passei três dias 
lá. *Três dias*. 
Fragmento	de	entrevista	21-	Outubro/	2016.		I1	é	homem,	tem	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

 

(37) P: Y., antes de você viajar para o Brasil, você entrou em contato com haitianos 
que moravam no Brasil. Eles te ajudaram nos primeiros dias que você chegou no 
Brasil? 
 
(38) I4: sim. Eu já falei que eu teve um amigo meu. Foi ele que foi me falar pra 
vir aqui no Brasil e é ele, na casa dele, que eu fui descer lá no Rio de Janeiro. 
Ele foi me buscar no aeroporto, eu passei UM MÊS na casa dele. 
 
(39) I4: E depois [2.0] meu/ meu pai man/ mandou dinheiro pra mim pra pra alugar 
uma casa sozinho. Eu tava conseg/ eh, aluguei uma casa so/ ALUGUEI uma casa 
sozinho. E depois vem outros haitianos que eu conheço, A., outros... e depois a 
gente vem [2.0] vem alugar uma casa pra morar juntos. 
 
(40) P: Você conheceu o A. E o L. no Haiti? Porque o A. me disse que ele conheceu o 
L. desde o Haiti. 
 
(41) I4: Sim, eu também! Mas quando A. tava chegando aqui no Brasil, A. [2.0] 
passa pelo Acre, não é pelo avião passa para vir pra cá. 
Fragmento	de	entrevista	22-	em	outubro/2016.	I4	é	homem,	tem	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	
Brasil. 
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O imigrante I4 afirma que passou um tempo, após chegar ao Brasil, na 

casa de amigos haitianos e que foi acolhido por eles desde que 

desembarcara, ainda no aeroporto. Em diferentes relatos apresentados 

nessa tese, os migrantes narram momentos em que foram recebidos por 

membros mais experientes da rede ou em que acolheram haitianos recém-

chegados. Nessas narrativas, o aeroporto aparece como cenário frequente. 

Como dissemos, as condições econômicas dos países em 

desenvolvimento geralmente são voláteis. Durante os anos de bastante 

crescimento político e econômico do Brasil, o país passou a ser mais visto 

como possibilidade de destino por parte de cidadãos de diferentes partes do 

mundo e, principalmente, oriundos de alguns países vizinhos. Até esse 

momento, as duas principais cidades de destino dos haitianos eram Montréal, 

no Canadá, e Miami, nos Estados Unidos. O destaque brasileiro no cenário 

internacional ocasionou uma variação nesse movimento, caracterizada pela 

entrada de um contingente cada vez maior de haitianos. Com as leis 

brasileiras quanto à abertura de fronteira para os nacionais do Haiti, o Brasil 

passou a ser reconhecido como o principal destino de haitianos, 

principalmente no período entre 2010 e 2014. 

A partir dos relatos dos informantes, tanto em entrevistas gravadas 

quanto em conversas informais, verificamos que grande parte dos haitianos 

residentes no Brasil estão optando por migrar para os Estados Unidos e que 

os que ainda não foram estão aguardando condições econômicas para 

realizar a viagem. Nesse quadro, o Brasil aparece como um ponto de 

passagem para muitos migrantes que buscam a realização do sonho 

americano. 
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Do ponto de vista da sociedade do Haiti, as famílias, principalmente 

em comunidades rurais e em regiões devastadas pelo terremoto e pelo 

furacão, encaram sérios riscos ao seu bem estar. Além dos problemas 

comuns em qualquer país, como seca e quebra de safra, os haitianos tiveram 

de superar desastres naturais graves. Consideradas as questões de cunho 

ambiental, os problemas políticos e as instabilidades econômicas também 

criaram um ambiente social altamente incerto e imprevisível. Sobre essas 

circunstâncias urgentes, que levam as pessoas a considerarem ainda mais a 

vida no exterior, Massey explica que, quando não há outros modos de lutar 

contra esses riscos, a migração dos membros da família para os mercados 

de trabalho estrangeiros é uma estratégia apta para reduzir os riscos gerais 

dos rendimentos da família (MASSEY, 1988, p. 398). 

Na tomada de decisão pela migração, o sujeito reconhece a 

dificuldade que terá para alcançar seus objetivos e, mesmo diante da 

possibilidade da morte, conforme muitos relatos, não se posiciona de maneira 

relutante e enxerga a nova vida como a única possível. No fragmento abaixo, 

coletado por meio de uma ligação telefônica, na qual a pesquisadora 

interagia com o imigrante e transcrevia instantaneamente os seus turnos, o 

informante, mantido em anonimato por solicitação própria, narra momentos 

que viveu durante a travessia: 

 
(42) P: Você conhecia alguém que morreu tentando atravessar a fronteira? 
(43) IA: Sim, muitos. Eu conheço três. Não, mais que três pessoas! M., estava no São 
Paulo e foi para os EUA e morreu na travessia. Os animais comem. Andam e não 
podem respirar de maneira normal, e morrem. Muitas pessoas morrem na travessia, 
muita gente. 
 
Eu, no meu caso, já sabia que eu vou passar muitos dias caminhando pra chegar. 
Já sabia, Já sabia que eu vou passar muitos dias caminhando pra nesse momento 
ter animais que podem comer a gente. Parece com leão, mas não é leão. Uma pessoa 
que eu conheço que tem problema de andar e não podia andar e ficou e morreu. No 
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momento que eu estava caminhando, eu vi, (Claro! Claro!) Eu vi o pedaço do pé, 
cabeça das pessoas. Eu vi muita pessoa assim.  
 
Eu não tive força pra carregar minhas coisas. No caminho, eu dei tudo o que eu 
tinha: minhas calças, blusas, sapato. Eu fiquei só com o meu telefone na mão. Meu 
dinheiro foi acabando e eu comecei a vender minhas roupas pra comprar bilhete, 
pra comer no caminho. Eu não comprei ainda essas coisas, mas tudo bem, quando 
eu trabalhar eu vou comprar as coisas que eu preciso. [...] 
 
Eu não tenho medo de morrer. Eu sou um cara que tem muita coragem. É por 
isso que eu sofri muito muito muito pra chegar aqui. É por isso que eu sei que 
vai chegar meu papel.  
Fragmento	de	entrevista	23-	Informante	anônimo,	por	solicitação	própria. 

 

 

A narrativa, que em muitos aspectos se assemelha à literatura, 

demonstra o modo pelo qual o informante revisita momentos difíceis de sua 

travessia. Como nos fluxos de consciência64, o imigrante se expressa por 

meio de interjeições “eu vi, (Claro! Claro!)”, de repetições “É por isso que eu sofri 

muito muito muito pra chegar aqui”, e de autoafirmações “Eu não tenho medo de 

morrer”, produzindo um sentido de muita proximidade com o fato narrado, 

como se faz em um flashback65. 

O imigrante afirma conhecer previamente os riscos associados a sua 

travessia “Eu, no meu caso, já sabia que eu vou passar muitos dias caminhando 

pra chegar. Já sabia, Já sabia que eu vou passar muitos dias caminhando pra nesse 

momento ter animais que podem comer a gente.” e a repetição do sintagma “já 

sabia” demonstra que, mesmo sabendo de antemão as dificuldades que 

deveria vivenciar, o imigrante acreditava, assim como acontecia com os 

																																																								
64	Fluxo de consciência é o termo da literatura que caracteriza o momento em que o narrador 
endereça a narrativa para o pensamento dos personagens, aproximando-se das suas 
sensações, desviando-se realidade imediata em direção ao tempo psicológico.	
65	Flashback na narrativa: é uma interrupção na sequência temporal, que leva a narrativa a 
um tempo anterior, para apresentar informações de eventos passados. 	
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personagens das tragédias gregas 66 , que aquele era o único destino 

possível. 

Do ponto de vista metodológico, um dado importante para demonstrar 

a importância da posição etnográfica nessa pesquisa é o fato de a 

pesquisadora e o imigrante se conhecerem há mais de um ano e terem 

vivenciado diferentes situações juntos. Em primeiro lugar, porque apenas 

depois de muita convivência o informante decidiu narrar essas histórias tão 

difíceis de serem lembradas. Em segundo lugar, conhecer o sujeito em seus 

contextos naturais permitiu à pesquisadora interpretar essa narrativa como 

um gênero textual testemunho religioso cristão, no qual o autor-personagem 

da história descreve situações e dificuldades extremas, concluindo que, após 

essa trajetória, alcançará seu objetivo. 

Por meio do trecho “Eu não tenho medo de morrer. Eu sou um cara que 

tem muita coragem. É por isso que eu sofri muito muito muito pra chegar aqui. É 

por isso que eu sei que vai chegar meu papel.”, o imigrante demonstra a sua 

crença na consquista de seu plano, a saber, morar legalmente nos Estados 

Unidos (papel = visto), enquanto consequência das dificuldades por que 

passou, analogamente  à passagem bíblica utilizada frequentemente em 

mensagens de superação, encontrada na carta do apóstolo Paulo à igreja de 

Roma: “Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se 

podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada (Romanos 

8:18)”. 

																																																								
66	Tragédia grega: Tragédia é a representação de uma ação elevada, de alguma extensão e 
completa, em linguagem adornada, distribuídos os adornos por todas as partes, com atores 
atuando e não narrando; e que, despertando piedade e temor, tem por resultado a catarse 
dessas emoções. (Aristóteles, Poética, VI – 26) 
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Enquanto que o imigrante em questão opta por narrar detalhes da 

tragédia da qual é personagem, com os dias terríveis que vivenciou, outro 

informante responde de maneira diferente acerca das dificuldades da 

imigração: 

 
 
(32) P: E você teve dificuldades de viajar do Brasil para os Estados Unidos [...]? 
 
(33) I6: é fácil pra mim. Nada me acontecendo. Mas eu sei, muita gente [pausa 
longa] aconteceu alguma coisa, mas eu não encontrei nada, graças a Deus. 
 
(34) P: Você pode me contar um exemplo? [...] se preferir, você pode falar em francês. 
 
(35) I6: Non, tu sais dans la vie il y a eh [2.0] positivité et la negativité, si je crois 
dans la eh dans la positivité, je [2.0] je vais traverser les ob//les obstacles et 
rien ne pe// ne me contrarier. Il’y a de gens qui pensent qu/ q/ et [inint.] que 
pensent à la negativité, ok?  
 
Fragmento	de	Entrevista	24-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

 

  

Durante a travessia rumo aos Estados Unidos, I4 conta que não 

vivenciou situações extremas, mas que sabe de pessoas que passaram por 

situações difíceis. Por meio de uma pausa longa “Mas eu sei, muita gente 

[pausa longa] aconteceu alguma coisa, mas eu não encontrei nada, graças a Deus.”, 

é possível deduzir que o imigrante recuperou, ainda que rapidamente, casos 

e histórias de pessoas que tiveram uma travessia mais complicada. Não 

obstante, o informante opta por guardar para si essas memórias. Quando se 

pede um exemplo, a resposta é tangenciada pela influência da positividade 

na vida das pessoas: “Non, tu sais dans la vie il’y a eh [2.0] positivité et la 

negativité, si je crois dans la eh dans la positivité”. 

A convivência com esse informante nos permitiu o conhecimento de 

alguns fatos que podem colaborar com a interpretação dessa resposta, na 

qual, diferentemente do exemplo anterior, há uma negação das 
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adversidades. O imigrante em questão é filho e pastor, embora não tenha 

convivido muito com o pai. Já participou de organizações protestantes e, 

atualmente, assume uma posição na qual acredita que a sua fé seja singular 

e, fora de qualquer congregação religiosa, a ela atribui a capacidade de se 

manter forte e com um posicionamento positivo nas situações adversas.  

Nesse intuito, negou ter sofrido preconceito racial ou étnico, mesmo 

sabendo que a pesquisadora tinha conhecimento de episódios 

preconceituosos. Se manteve frequentemente fechado em si, apesar de ser 

um homem alegre e brincalhão. Com essas características em mente, é 

possível acreditar que ele tenha vivido e visto muitas situações duras de 

serem narradas, apesar do mesmo negar essas dificuldades em situação de 

migração. 

O imigrante a seguir também opta pelo silenciamento em relação às 

adversidades, caracterizado pelo traço paralinguístico [suspiro] que antecede 

o seu turno conversacional: 

 

(17) P: Me conta como foi a sua chegada no Brasil, se você veio de avião [...] se teve 
alguma dificuldade no caminho. 
 
(18) I4: [suspiro] não foi difícil tanto. Mas demorei um pouquinho pra conseguir o 
visto. É de avião que eu venho pro Brasil. 
Fragmento	de	entrevista	25-	em	outubro/2016.	I4	é	homem,	tem	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	
Brasil. 

 

  

Ao suspirar, é possível que o imigrante tenha rapidamente revisitado 

alguns momentos difíceis por que passou e, seja por considerá-los menos 

graves ao compará-los com as histórias de outros imigrantes, seja por optar 

pelo apagamento desse passado como parte da tarefa de reconstruir sua 
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identidade, decidiu não os contar. Por meio do uso de uma palavra no grau 

diminutivo, que em português também expressa um sentido eufemístico, o 

informante assume que esperou pelo visto, mas relativiza essa espera.  

Por fim, ao afirmar É de avião que eu venho pro Brasil., o informante 

responde a uma pergunta virtual, porque não foi feita, de fato, sobre o meio 

de transporte que se utilizou para migrar. Por saber que compartilha com a 

interlocutora o conhecimento de que as primeiras migrações de haitianos 

para o Brasil ocorreram por meio de rotas multimodais, nas quais se 

utilizaram barcos e ônibus, com trechos a pé, o haitiano em questão afirma 

que viajou de avião, excluindo, assim, as possíveis expectativas de resposta 

por parte da entrevistadora, quanto aos problemas com coiotes, por exemplo, 

com o período em que muitos imigrantes estiveram em bases de ajuda 

humanitária, no Acre, e assim por diante. Nesse sentido, a última frase do 

informante corrobora para a interpretação do suspiro inicial como um retorno 

ao passado e uma rápida comparação com o passado de seus conterrâneos, 

na conclusão de ter uma história difícil, mas não tanto quanto a dos demais. 

Se olharmos para esse trecho com base nas leituras sobre os padrões 

gerais de movimento migratório, poderemos pontuar que a trajetória desse 

informante é menos crítica porque começou em um momento em que a onda 

migratória de haitianos para o Brasil já estava mais próxima da 

autossustentabilidade, ou seja, o imigrante recebeu ajuda financeira de 

familiares e o suporte inicial da rede de haitianos que já existia no Rio de 

Janeiro.  

A amplitude da rede pode ser percebida, também, a partir das notas 

de campo. Em uma das reuniões com o grupo de haitianos denominado 



	 155	

Haitiocas, posteriormente dissolvido em outras organizações, traçamos os 

objetivos das aulas de português, os horários dos encontros e a quantidade 

de alunos. Como a maioria havia estudado no SENAI e a pesquisadora 

lecionava nesta empresa, foi levantada a proposta de trazer outros haitianos, 

alunos do Senai, para as aulas de português. Destacamos a resposta no 

fragmento abaixo: 

 

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

 

A noção de unidade a partir da nacionalidade é muito forte e evidente, em 

vários momentos da conversa. Eles explicam que ajudam um haitiano 

antes de saber se o mesmo está certo. Perguntamos, por exemplo, se 

poderíamos chamar mais pessoas para as aulas, que seriam alunos do Senai 

residentes na comunidade Asa Branca, ao que responderam: “pode trazer 

sem problemas”.  

Fragmento	3-	Notas	de	campo	sobre	a	reunião	com	os	Haitiocas,	em	17/07/15. 

 

  

Conforme esse recorte das anotações de campo, os alunos das aulas 

de português se posicionaram abertamente à entrada de outros haitianos no 

curso, mesmo tendo como local a própria casa. Eles disseram que haitianos 

eram sempre bem-vindos e que uns defendiam os outros, mesmo antes de 

saberem se os envolvidos estavam com razão.  

No contexto religioso, a mesma força de influência da rede é 

verificada. Frequentemente, haitianos participam de celebrações religiosas 

nas quais há a presença ou o convite de outros haitianos, residentes no Rio 

de Janeiro há mais tempo. No grupo analisado, a maioria frequenta Salões 

do Reino das Testemunhas de Jeová e igrejas evangélicas. A seguir, o relato 
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de um informante sobre a sua entrada na Igreja Universal do Reino de Deus 

e a influência do imigrante que o acolheu. Nele, o informante explica que 

frequentava uma igreja evangélica no Haiti e, após ter passado por Porto 

Alegre, chegou ao Rio de Janeiro e começou a pensar em uma igreja para 

congregar: 

  

(23) P: E aí aqui você mora com dois amigos? 

(24) I7: Só um. Ele. [Só ele]. 

(25) P:                         [só ele]. 

(26) P: e vocês moram onde? 

(27) I7: na Asa Branca. 

(28) P: Asa Branca. É eu moro aqui pertinho também... mas então, que música que 

você ouvia? 

(29) I7: Eu escuta música evangélica.  

(30) P: Ah, você é evangélico? 

(31) I7: Evangélico. 

(32) P: E onde você frequenta a igreja? 

(33) I7: Universal. Universal é (2.0) eh [Pausa Longa] O Senhor é (2.0) eh Jesus é o 

Senhor. Universal? 

(34) P: Sei. Onde? [Qual?] 

(35) I7:                    [No Recreio] 

(36) P:                     [No Recreio?] Uma enorme? Bonita? 

(37) I7: Isso! Eh// 

(38) P: Salvador Allende// 

(39) I7: Isso ! Salvador Allende. 

(40) P: Sei. Ah então/ mas você já era evangélico lá no Haiti? 

(41) I7: *era evangélico no Haiti*  

(42) P: Então você veio pra cá, você foi pra igreja. E como é que você foi recebido lá 

na igreja?/ Eu também sou evangélica. 

[interrupção externa] 

(43) I7: Aqui? Eu tenho amigo. Ele se morava aqui primeiro. Quando chegou lá, eu 

falo com ele: É que não tenho igreja aqui. Ele disait “tem. Tem muitas igrejas” e 

disait “tem uma igreja Universal boa, MUITO.” Disait então, um domingo, quando ele 

foi lá, acompanhei ele, foi quando chegou, não entendi bem, porque o pastor falou 

muito rápido e o português falo no Porto Alegre é diferente daqui. Então depois só 
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um mês. Um mês, con/começou a entender. Quando eu fui lá, quando o pastor 

falou só// 

(44) P: Depois de um mês. 

(45) I7: Isso// 

Fragmento	de	entrevista	26-	em	julho/2015.	I7	é	homem,	operário	na	construção	civil	e	aluno	do	
SENAI.	Morava	há	oito	meses	no	Brasil,	na	ocasião	da	entrevista. 

  

 

Após se estabelecer na sociedade de acolhimento, a primeira medida 

para retomar suas práticas religiosas é consultar o seu amigo, imigrante mais 

experiente, sobre qual igreja visitar, ao que recebeu como resposta: “tem. Tem 

muitas igrejas” e disait “tem uma igreja Universal boa, MUITO.” Reforçada pelo 

aumento do volume da voz no advérbio de intensidade muito, a avaliação 

sobre a Igreja Universal foi feita com o sentido de alternativa para se 

congregar. O informante a visitou e dela se tornou membro, ainda que 

demorasse um pouco para entender o que se falava durante os cultos. 

O exemplo acima apresenta alguns traços que configuram uma 

dinâmica migratória autoperpetuante. Se dissemos que um movimento 

migratório se torna autossustentável quando este independe ajuda externa 

para se manter, é possível dizer que o fluxo migratório para o Brasil, 

especificamente para o Rio de Janeiro, tem características autossustentáveis 

por contar com o suporte de parentes e de amigos que viajaram primeiro, 

inclusive nos aspectos religiosos da nova vida, de organizações não-

governamentais, tais quais Caritas e Viva Rio, e associações de migrantes, 

como Haiti Aqui e Haitiocas e com redes sociais que auxiliam futuros 

migrantes por meio de informações sobre o Brasil, como custos de vida, 

demandas de emprego e regiões com mais oferta de empregos. 
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6.3 A relação entre os fatores pull/ push nas dinâmicas migratórias 

  

 

São considerados fatores push aqueles que “empurram” o migrante 

para fora de seu país, ou seja, as condições locais, de cunho 

socioeconômico, político e familiar, que contribuem para a decisão de migrar. 

Perguntamos aos informantes o motivo por que escolheram deixar o Haiti e, 

para os que migraram novamente, as razões pelas quais optaram por sair do 

Brasil.  

 

(18) P: Conta pra  mim por que você quis sair do Haiti [...]? 
 
(19) I1: tipo, não passou uma coisa na minha cabeça que que me força pra viajar. 
Aí depois eu terminei meu estudo, o segundo grau, aí eu pensei que se for viajar, eu 
acho que vou conseguir uma escola bem melhor pra mim, pra estudar e pra se 
formar, talvez pra mim morar e se puder voltar depois, me forma e eu volto para o 
Haiti de novo, mas, tipo, antes que eu vim pra cá, eu não tinha nada como 
problema pra me forçar pra viajar não. E no momento que eu tava pensando pra 
viajar pra estudar, pra trabalhar também fora, o momento que o Brasil tava 
oferecendo o visto pra gente, aí eu consegui e eu viajei pra cá. 
 
Fragmento	de	entrevista	27-	Outubro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

 

De acordo com o informante, o fator principal para a decisão de sair do 

Haiti foi a expectativa de encontrar mais possibilidades para estudar em 

instituições melhores do que as disponíveis no seu país, expresso no trecho:	

“Aí depois eu terminei meu estudo, o segundo grau, aí eu pensei que se for viajar, 

eu acho que vou conseguir uma escola bem melhor pra mim, pra estudar e pra se 

formar, talvez pra mim morar e se puder voltar depois, me forma e eu volto para o 

Haiti de novo”. Na contramão da visão comumente veiculada pela mídia, a 
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falta de oportunidades de estudos em nível superior, e não as calamidades 

naturais, operou como fator push. Para confirmar essa hipótese, recorremos 

a seguinte pergunta fechada:	

	
	
(49) P: O terremoto teve alguma relação com a sua vontade de sair do Haiti ou não 
teve nada a ver? 
 
(50) I1: não tem nada, tem nada a ver com o terremoto não, tem nada a ver 
não. 
Fragmento	de	entrevista	28-	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

	
	 	

O informante nega a relação da migração com a catástrofe de 2010, 

assertivamente, por meio de reiteração semântica (não/ nada), de repetição 

de itens lexicais (não tem nada, tem nada a ver com o terremoto não, tem nada a 

ver não) e pela repetição de sintagma verbal (não tem nada, tem nada a ver com 

o terremoto não, tem nada a ver não). Ao contrário do informante 1, o informante 

2 explica como o terremoto influenciou a sua decisão de sair do país: 

 
 
(11) P: O terremoto teve alguma relação com isso (deixar o país)? 
 
(12) I2: sim, teve! 
 
(13) P: Você pode me explicar por que que teve relação [...]? 
 
(14) I2: É porque depois do terremoto, a economia do país desceu muito, não tinha 
como conseguir o trabalho, não tinha como ir pra escola, entendeu? Foi (inint.).  
Fragmento	de	entrevista	29-Outubro/	2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	mora	nos	
Estados	Unidos.	

 

	 	

O informante I2 deixa clara a relação da migração com as 

consequências do terremoto de 2010. Por conta do desastre natural, com a 

capital devastada, a economia decresceu consideravelmente, em pouco 
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intervalo de tempo, o desemprego aumentou e as instituições de ensino pós-

médio não forneciam vagas suficientes para a demanda da população. Esses 

foram os seus fatores push, todos, segundo a visão do imigrante, com origem 

no terremoto. Uma vez morando no Brasil, a falta de emprego novamente 

aparece como fator push para que o informante empreenda uma nova 

mobilidade, conforme resposta abaixo: 

 
(23) P: E por que você decidiu sair do Brasil? 
 
(24) I2: Eu passei (2.0) eu passei quase um ano sem fazer nada, sem trabalhar. E eu 
tinha que pagar aluguel, eu tinha que comer, foi foi (2.0) foi um pouco complicado 
pra mim e o dólar foi muito alto, entendeu?  
Fragmento	de	entrevista	30-	Outubro/	2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	mora	nos	
Estados	Unidos.	

  

	
O próximo relato também parte das condições de vida consideradas 

insatisfatórias após o terremoto para explicar os seus fatores push:   

 
	
(13) P: Por que você decidiu sair do seu país? 
 
(14) I3: {{Ele esta de crise 
           Estava}} 
 
(15) P: E como essa crise do seu país afetou a sua vida pra você resolver sair do seu 
país? 
(16) I3: porque nesse momento eh [2.0] eu trabalhei muito bem, mas no momento de 
crise [2.0] eh [2.0] não dá pra trabalhar pra cuidar minha família. É por isso que EU 
tem q/ tem que dar um jeito pra saber o que eu posso fazer. Então, eu decidi deixar 
o meu país. 
 
(17) P: O terremoto teve alguma influência nessa sua decisão de sair do país? 
 
(18) I3: {{tambem}} 
 
(19) P: Por que o terremoto teve alguma influência na sua decisão? 
 
(20) I3: não, porque eh [2.0] alguna persona minh/ da minha família eh [2.0] morreu 
e [2.0] falta de emprego. As coisas assim. 
Fragmento	de	entrevista	31-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

	

	



	 161	

Em primeiro lugar, o informante 3 apresenta a crise nacional como 

principal motivo para se viver em outro país, expresso em: eu trabalhei muito 

bem, mas no momento de crise [2.0] eh [2.0] não dá pra trabalhar pra cuidar minha 

família. É por isso que EU tem q/ tem que dar um jeito pra saber o que eu posso 

fazer. Então, eu decidi deixar o meu país. Por meio da ênfase no pronome 

pessoal de primeira pessoa, esse haitiano atribui para si a missão de 

melhorar as condições de vida de toda a família e vê na emigração a única 

resposta possível. O terremoto só aparece como elemento de decisão 

quando a entrevistadora elabora uma pergunta fechada, a qual responde 

{{tambem}}, deixando-nos a inferência de que o terremoto não teria sido o 

único fator push, mas uma das causas cumulativas e a mais veiculada pela 

mídia em geral.  

 Quando perguntamos sobre a relação do terremoto com a migração, 

ouvimos pela primeira vez um relato de perda de familiares como vítimas do 

desastre natural. No trecho “não, porque eh [2.0] alguna persona minh/ da minha 

família eh [2.0] morreu” , as duas hesitações, seguidas de pausa média, 

sugerem que o imigrante estivesse planejando a sua resposta e 

considerando se deveria ou não mencionar esse fato. A nossa interpretação 

tem como fundamento um fato bastante marcante: apesar de ter convivido 

com a pesquisadora durante mais de um ano, somente em uma carona com 

a amiga dela, contou-lhe parte de sua trajetória. Como se tratava de uma 

pessoa alheia à pesquisa acadêmica e curiosa em relação a esses 

estrangeiros, ela empreendeu uma longa conversa com muitas perguntas 

pessoais. Nesse episódio, o imigrante relatou que perdera toda a sua família 

durante o terremoto e que, do carro que dirigia, na própria rua, assistiu ao 
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desabamento de sua casa onde estavam os seus familiares que não 

resistiram ao abalo. 

 Sabendo dessa história e levando em conta a quantidade rara de 

interações nas quais os informantes relatam eventos extremamente difíceis 

por que viveram, compreendemos as hesitações e as pausas como 

autoquestionamentos sobre a decisão de falar ou sobre esses episódios. O 

mesmo informante, quando questionado por que decidiu sair do Brasil, 

responte de modo assertivo, sem hesitações, que o motivo principal foi a 

crise que o país vem enfrentando, gerando desempregos: 

 
(25) P: E por que você decidiu sair do Brasil? 
 
(26) I3: {{Ele esta de crise}} 
Fragmento	de	entrevista	32-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

 

	 	

O informante 4, diferentemente dos demais, relaciona a sua mudança 

de país diretamente à catástrofe de 2010, porque, de acordo com esse 

imigrante, depois do terremoto, não havia condições de se trabalhar no Haiti. 

Além desse episódio, o haitiano fala da dificuldade de se cursar o ensino 

superior em seu país, o que também atuaria como fator push para ele: 

 
 
(5) P: Por que você decidiu sair do Haiti e morar em outro lugar? 
 
(6) I4: Depois do terremoto de 2010, meu país está quase quebrando, quase nada. E 
aí eu fui lá na Embaixada do Brasil [2.0] e pedi uma/ um visto pra vim pra cá morar 
no Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve condições para um 
trabalho, entendeu? É por isso. E ver também se consegue fazer a faculdade no 
Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve condições pra arrumar 
trabalho, entendeu? É por isso. E ver também se consegue fazer a faculdade. É por 
isso que eu to/ venho aqui no Brasil. 
Fragmento	de	entrevista	33-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil. 
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	 As ideias descritas no parágrafo anterior ao fragmento são 

materializadas por meio da repetição do período composto	pra procurar uma 

vida melhor, porque lá não teve condições para um trabalho/ pra procurar uma vida 

melhor, porque lá não teve condições pra arrumar trabalho, parte integrante do 

período principal  eu fui lá na Embaixada do Brasil [2.0] e pedi uma/ um visto pra 

vim pra cá morar no Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve 

condições para um trabalho. Essa ênfase na falta de trabalho também pode ser 

encontrada no trecho abaixo:	

	

(8) P: Et pourquoi vous avez décidé de sortir de votre pays? 
         (E por que você decidiu sair so seu país?) 
 
(9) I5: {{Parce que je voulais trouver un emploi}}    
            ({{Porque eu queria encontrar um trabalho}}. 
Fragmento	de	entrevista	34-	Outubro/	2016.	I5	é	mulher,	27	anos,	e	morava	há	um	ano	e	seis	meses	
no	Brasil,	no	momento	da	entrevista.	

	
  

A mesma motivação de emigrar baseada na falta de demanda de 

trabalho pode ser verificada no fragmento abaixo, no qual o informante 

explica a razão de deixar o Brasil: 

 
(40) P: et comment vous avez imaginé votre vie au Brésil? 
            (e como você havia imaginado que seria a sua vida no Brasil?) 
(41) I6: je n’ai pas aucun problème de viver au Brèsil. Sauf pour le moment où il y 
a une diminuition de service. C’est pour cette raison, je laisse au Brésil à la 
destination pour les États Unis. 
             (eu não tenho problema algum em viver no Brasil. Salvo pelo momento no 
qual houve uma diminuição de serviço. É por esta razão, eu deixo o Brasil com o 
destino dos Estados Unidos) 
Fragmento	de	entrevista	35-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

	

	
	 Se a falta de trabalho é o fator push para ele sair do Rio de Janeiro 

rumo a outro país, aparentemente aquilo que o moveu para que saísse do 

Haiti foi um problema de outra ordem. Em relatos anteriores, esse imigrante 
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não remete ao terremoto para justificar a sua saída da terra natal, conforme 

explicitado no trecho a seguir:	

 
 
(7) P: O terremoto teve alguma influência na sua vontade de querer sair do Haiti? 
 
(8) I6: Muita gente saiu do Haiti [2.0] o terremoto. Mas eu [...] eu não saio por 
isso, ok? Já viajei tanto, ok? Já conheci um pouco países, ok?  
Fragmento	de	entrevista	36-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

	
  

De acordo com o informante, muitos haitianos saíram de seu país por 

conta do terremoto, mas em seu caso, a catástrofe não foi o fator que o 

motivou a emigrar. Por se tratar de uma pessoa cuja personalidade, 

caracterizada pela negação de dificuldades e pelo enfoque constante na 

positividade, é conhecida da pesquisadora, deixamos a entrevista seguir 

pelos assuntos gerados de um modo relativamente espontâneo, até que, 

passados mais de trinta turnos conversacionais, enquanto a língua da 

entrevista havia sido modificada para o francês, retomamos o episódio do 

terremoto de modo diferente:  

 
 
(42) P: Ok, j’ai compris. [...] Quand vous étiez en Haiti, eh avant de voyager au 
Brèsil, qu’est-ce que vous avez pensé sur votre vie au Brésil? 
            (ok, entendi. [...] Quando você estava no Haiti, eh antes de viajar ao Brasil, o 
que você pensou que seria a sua vida no Brasil?) 
 
(43) I6: quand j’ étais en Haiti, avant le drame de tremblement du terre, ma vie 
était plus au moins meilleure, parce que j’étais tra/ j’ étais travaillé 
profissionellement et après le drame du tremblement du terre j’ai perdu [2.0] 
beacoup de gens importants de de ma familie. 
            (quando eu estava no Haiti, antes do drama do terremoto, minha vida era mais 
ou menos melhor, porque eu estava tra/eu estava trabalhei profissionalmente e após o 
drama do terremoto eu perdi [2.0] muita gente importante da da minha família.) 
 
(44) I6: ma vie était decontrolé, mon o/ mon objetif que j’étais [2.0] après la drame 
de de du janvier, avait de le QUITTER le pays. 
           (minha vida estava descontrolada, meu o/meu objetivo que eu tinha [2.0] após 
o drama de janeiro, tinha de DEIXAR o país.) 
Fragmento	de	entrevista	37-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 
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Nesta sequência de turnos conversacionais, o imigrante I6 se 

contradiz em relação aos turnos (7) e (8) e admite que, após o terremoto, ele 

estava mais motivado a deixar o país. Quando explica que a sua vida não era 

tão ruim antes da catástrofe (quand j’ étais en Haiti, avant la drame de 

tremblement du terre, ma vie était plus au moins meilleur), podemos deduzir que 

este haitiano não emigraria se não vivenciasse um episódio tão violento, que 

tirou a vida de pessoas muito importantes para ele. Por meio de uma cadeia 

referencial com uma anáfora direta (repetição lexical la drame de tremblement 

du terre > la drame de tremblement du terre) e uma anáfora indireta (remissão 

por associação de ideias la drame de tromblement du terre > la drame de de du 

janvier), o entrevistado descreve uma situação na qual sua vida se encontra 

descontrolada e, portanto, não encontra outra saída, expressa por meio da 

ênfase (QUITTER), qual seja, investir em uma nova vida em outro país: ma vie 

était decontrolé, mon o/ mon objetif que j’étais [2.0] après la drame de de du janvier, 

avait de le QUITTER le pays. 

Massey, utilizando-se de exemplos dos ciclos econômicos da Suécia e 

dos Estados Unidos, escreve que a emigração é maior quando períodos que 

puxam o indivíduo para um determinado país e que os empurram de sua 

terra natal coincidem67 (MASSEY, 1988, p. 389). Essa afirmação também 

pode ser verificada no caso dos imigrantes haitianos no Brasil, no qual o 

desenvolvimento econômico brasileiro, no início da década de 2010, aliado 

às políticas internacionais que favoreceram a entrada de haitianos, ocorreu 

concomitantemente ao agravamento dos problemas econômicos e sociais do 

																																																								
67	Tradução minha. “Emigration was greatest when periods of push and pull coincided”. 
(MASSEY, 1988, p. 389)	



	 166	

Haiti, como consequência de disputas políticas e de desastres naturais. 

Portanto, nesse fluxo migratório,  os fatores pull e push se fortaleceram no 

mesmo período, elevando o número de migrações. 

O par conversacional abaixo ilustra a combinação de fatores push e 

pull, por meio da relação temporal/ causal [desastre natural>acordo 

internacional], expressa por meio do sintagma adverbial [depois do terremoto] e 

do sintagma nominal [acordo assinado entre os dois países]: 

 

(15) P: E por que você escolheu o Brasil? 
 
(16) I2: é porque depois do terremoto tinha um acordo assinado entre os dos países: 
haitianos podem vir//pode ir no Brasil, sem problema.  
Fragmento	de	entrevista	47-	Outubro/	2016.	I2	é	homem,	tem	25	anos,	viveu	3	anos	no	
Brasil	e	mora	nos	Estados	Unidos.	

 

  

O imigrante, cuja fala fora transcrita acima, explica que o terremoto 

(fator push), que devastou o país em janeiro de 2010, ocasionou um tratado 

bilateral que garantia o acesso de haitianos ao Brasil (fator pull). O fragmento 

abaixo, resultado de entrevista com outro informante, também contribui para 

reforçar a tese de Massey, tecendo a mesma relação  [desastre 

natural>acordo internacional], expressa por meio do sintagma adverbial 

[Depo/ Depois do terremoto] e da oração subordinada causal [Porque o 

Consulado de Brasil não demorou pra responder a solicitação do visto]: 

 
(10) P: E por que você escolheu o Brasil? 
 
(11) I6: Eu tava fã do seleção do Brasil. 
 
(12) I6: Não é por isso, exatamente, entendeu? 
 
(13) P: Desculpa, J. [...] Porque você quis sair do Haiti pra morar no Brasil? 
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(14) I6: Desde pequeno, eu eu gos/ eu gostei o time do Brasil. Depo/ Depois do 
terremoto, eu tenho mais vontade pra viajar. E Brasil aparece mais fácil pra mim. É 
por isso, entrei aqui no Brasil. 
 
(15) P: E por que o Brasil apareceu mais fácil pra você? 
 
(16) I6: Porque o Consulado de Brasil não demorou pra responder a solicitação 
do visto.  
Fragmento	de	entrevista	48-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

	 	

	 	

Como em diferentes momentos ao longo das interações com os 

imigrantes, I6 inicia o seu turno remetendo à seleção brasileira de futebol, 

possivelmente com o objetivo de apresentar justificativas diferentes da 

representação recorrente, relativa ao terremoto e à abertura das fronteiras, 

parte do processo de reconstrução identitária. No turno seguinte, o imigrante 

reavalia a sua resposta e a reformula, por meio de uma frase declarativa 

negativa, acompanhada de um marcador conversacional cuja função é fática 

[Não é por isso, exatamente, entendeu?]. De modo semelhante, no fragmento 

abaixo, outro informante justifica a sua tomada de decisão através da 

concessão de visto, negando qualquer tentativa de relacionar o fator pull com 

o fator push mais relevante, ou seja, com os desastres naturais e com as 

calamidades sociais. 

 

(20) P: Então você escolheu o Brasil por causa da abertura do visto que o governo 
brasileiro concedeu aos haitianos [...] é isso?  
 
(21) I1: (2.0) sim, sim, sim. É isso mesmo.  
 
(22) P: Só porque o governo abriu as portas com o visto ou também havia outros 
fatores que faziam você querer ir para o Brasil? 
 
(23) I1: (2.0) mas não tinha outro fator não, mas só por isso mesmo, porque no 
momento eu tava querendo viajar e apareceu e eu pego, né? Só isso mesmo. 
Não tinha um fato não, entendeu? 
Fragmento	de	entrevista	49-	Outubro/	2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 
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	 Após uma pausa média, o entrevistado responde a uma pergunta 

fechada com uma frase declarativa negativa, com dupla negação, cuja 

estrutura é tipicamente brasileira [mas não tinha outro fator não], seguida de 

uma frase que reitera a negação da primeira [mas só por isso mesmo], que é, 

por sua vez, repetida de modo intercalado [Só isso mesmo] e, então, conclui o 

turno com outra declaração negativa, bastante similar à primeira [Não tinha 

um fato não], seguida de um marcador conversacional que tem por objetivo, 

além da função fática, a confirmação de que a sua resposta foi compreendida 

e aceita pela interlocutora [entendeu?]. 

 Esse percurso argumentativo, caracterizado por reiteradas negações, 

pode ser interpretado como uma tentativa de rejeitar uma representação 

prévia, partilhada entre ele e a entrevistadora, acerca da relação entre os 

fatores pull e push, possivelmente porque o primeiro deles remonta a uma 

relação de ideias (ou frames) do qual deseja se desvincular, nesse processo 

de negociação de identidades. Para alguns imigrantes, relacionar a própria 

mobilidade com o sofrimento e a precariedade das condições de vida pós-

terremoto seria reforçar uma representação do outro sobre si, aquela de um 

indivíduo em condições desumanas, a qual precisa apagar como parte do 

processo de construção de identidades.  

O informante abaixo aponta outra circunstância como fator pull, ou 

seja, como motivo para ser “puxado” para o Brasil: a rede de imigrantes no 

país de destino. Segundo ele, um amigo que já vivia no local o orientou e o 

motivou a migrar, trazendo esperanças de que a vida melhorasse após a 

mobilidade: 
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(7) P: E por que você escolheu o Brasil? 
 
(8) I4: Eu teve um amigo meu que veio pro Brasil antes que eu vim. E aí eu tava 
conversando com ele como é a vida do Brasil. Eu falei: “ah, é tranquilo, voc/ se 
você quiser, você pode pedir um visto também pra vim pra cá. Eu acho que você vai 
conseguir encaminhar a sua vida.” E aí, eu fui lá, como eu falei, na Embaixada do 
Brasil, pedir uma visa e meu pai pagar a passagem pra mim [...], me deu o 
dinheiro e vim pra cá. Só isso. Eu não escolhi o Brasil porque eu já sei do Brasil, ta 
e tal... Não. Porque eu teve um amigo meu e eu não tem nada, não tava fazendo 
nada lá no Haiti e [2.0] eu vim pra cá. 
Fragmento	de	entrevista	38-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	tem	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	
Brasil. 

 

	 	

No pequeno excerto abaixo, a liberação de vistos para haitianos opera 

como fator pull, aliando-se aos fatores push: 

 

 (21) P: E por que você escolheu o Brasil? 
 
(22) I3: {{Tava mais facil pra mim}} 
 
(23) P: Por que tava mais fácil? 
 
(24) I3: {{nao precisava vista pra entrar}} 
Fragmento	de	entrevista	39-	Outubro/	2016.		I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

  

	 	

O informante acima é bastante assertivo em sua explicação	 ({{Tava 

mais facil pra mim}} [porque] {{nao precisava vista pra entrar}}), exemplificando a 

maior justificativa apontada pelos imigrantes sobre  a escolha do destino final. 

Da mesma maneira, o haitiano cujo fragmento de entrevista foi reproduzido 

abaixo explicara que o Brasil não foi propriamente uma escolha, mas uma 

oportunidade: 

 
 
(10) P: Et pourquoi vous avez choisi le Brésil?  
(E por que você escolheu o Brasil?) 
                                            
(11) I5: {{Je n'ai pas choisi bresil il a été plus facile de venir au brésil et j'ai essaye}} 
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( Eu não escolhi o Brasil. Era mais fácil vir ao Brasil e eu tentei). 
Fragmento	de	entrevista	40-	Outubro/	2016.	I5	é	mulher,	27	anos,	e	morava	há	um	ano	e	seis	meses	
no	Brasil,	no	momento	da	entrevista.	

 

 

No último exemplo desta seção, a decisão em viver no Brasil, mais 

uma vez, aparece como oportunidade e não como escolha. A oferta de uma 

bolsa de estudos ao imigrante serviu-lhe como fator pull, desmotivando-o a 

sair do país rumo aos Estados Unidos, medida tomada pela maior parte dos 

haitianos que compõem a sua rede de relacionamentos. 

 

P: você planeja ir para os Estados Unidos? 
I1: (Pausa longa) aí como apareceu na minha frente uma bolsa aqui, eu acho melhor 
eu fico aqui pra estudar e, depois, se eu puder viajar para outro país e voltar para o 
Haiti, eu acho que seria melhor pra mim. 
Fragmento	de	entrevista	41-	Outubro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

  

Quando o imigrante toma a decisão de não migrar novamente, ele o 

faz apoiado em representações acerca do seu futuro no Brasil. Em diferentes 

contextos de mobilidade, as representações fazem parte do processo de 

escolha da sociedade de acolhimento, da postura em relação à 

aprendizagem da língua local e das expectativas da nova vida. No capítulo a 

seguir, apresentamos as principais representações sobre migração 

encontradas em nosso corpus, bem como o surgimento de 

contrarrepresentações que auxiliam na mudança do fluxo migratório para os 

futuros migrantes.  
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7.  Representações sobre a migração 

 

Desse modo fui obrigado a tirar forças da fraqueza e, 
pouco a pouco, com a ajuda de gente bondosa, vim 
parar nesta insigne cidade de Toledo, onde, com a 
misericórdia de Deus, depois de uns quinze dias, 
cicatrizou-se minha ferida. Enquanto estava mal 
sempre me davam alguma esmola, mas, depois que 
sarei, todos me diziam: - Você é velhaco e vagabundo, 
vá procurar um amo a quem servir. 68  

 
 

Quando se trata de migração de haitianos para o Brasil, as 

representações mais comuns são aquelas que associam o deslocamento a 

tirar forças da fraqueza, em uma ação forçada, alheia à vontade do sujeito, 

efetivada com a ajuda de gente bondosa. Há, ainda, as representações de 

que esses imigrantes se instalam na cidade e vivem às custas de alguma 

esmola, e que, assim como Lazarilho, devem procurar um amo a quem servir. 

Nessa epígrafe, percebemos que o anti-herói –pícaro- traz à tona algumas 

representações sobre os seus deslocamentos por meio da narração de suas 

histórias.  

Uma vez que os relatos testemunhais sejam oportunidades de acessar 

categorias de pensamentos coletivamente construídos, propomos um estudo 

das representações de/ sobre os imigrantes à luz das suas narrativas de vida. 

Enquanto contam o que viveram e vivem, frequentemente, eles expõem o 

que pensam sobre a mobilidade internacional em geral e sobre a sua 

																																																								
68	Lazarilho de Tormes, narrativa anônima do século XVI, considerado o ponto de partida do 
romance picaresco. Versão original: “Desta manera me fue forzado sacar fuerzas de 
flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di comigo en esta insigne ciudad 
de Toledo, adonde, con la merced de Dios, dende a quince días se me cerró la herida. Y 
mientras estaba malo siempre me daban alguma limosna; mas después que estuve sano 
todos me decían: - Tú, bellaco y gallofero eres; busca un amo a quien sirvas.” 
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migração, em particular. Deste ponto, extraímos os subsídios para a 

compreensão de suas representações que, por sua vez, estão embricadas 

nos processos de negociação de identidades. 

Antes de analisarmos as representações sobre o país de destino, sua 

língua e seu respectivo povo, bem como as representações que eles 

percebem dos brasileiros sobre si, selecionamos alguns fragmentos de 

entrevistas que demonstram as representações dos migrantes sobre a 

migração em si, independentemente dos locais de origem e destino. Nesse 

ponto, traçamos uma demarcação entre as representações que os 

informantes afirmam ter antes de vivenciarem a migração, as quais 

chamamos de primárias, e aquelas que eles construíram/ adquiriram após 

obterem essa experiência, as quais chamamos secundárias. 

A fim de compreender as representações sobre o movimento 

migratório, perguntamos aos informantes quais foram os motivos que os 

levaram a pensar em sair do próprio país. Selecionamos, para esta análise, 

as respostas dos imigrantes I1, I4 e I6, transcritas abaixo: 

Pesquisadora: Conta pra mim, por que você quis sair do Haiti? 

Imigrante 1: tipo, não passou uma coisa na minha cabeça que que me força pra 
viajar. Aí depois eu terminei meu estudo, o segundo grau, aí eu pensei que se for 
viajar, eu acho que vou conseguir uma escola bem melhor pra mim, pra estudar e pra 
se formar, talvez pra mim morar e se puder voltar depois, me forma e eu volto para o 
Haiti de novo, mas, tipo, antes que eu vim pra cá, eu não tinha nada como problema 
pra me forçar pra viajar não. E no momento que eu tava pensando pra viajar pra 
estudar, pra trabalhar também fora, o momento que o Brasil tava oferecendo o visto 
pra gente, aí eu consegui e eu viajei pra cá. 

Imigrante 4: Depois do terremoto de 2010, meu país está quase quebrando, quase 
nada. E aí eu fui lá na Embaixada do Brasil [2.0] e pedi uma/ um visto pra vim pra 
cá morar no Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve condições para 
um trabalho, entendeu? É por isso. E ver também se consegue fazer a faculdade no 
Brasil, pra procurar uma vida melhor, porque lá não teve condições pra arrumar 
trabalho, entendeu? É por isso. E ver também se consegue fazer a faculdade. É por 
isso que eu to/ venho aqui no Brasil. 

Imigrante 6: É meu sonho viajar. Minha destinação é chegar no Canadá. 
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Diante da indagação sobre a motivação dos migrantes para saírem do 

seu país, os informantes I1 e I4 se posicionam de maneira similar. Para 

ambos, sair do país significa aumentar as oportunidades de ascensão social, 

por meio da educação. No relato deles, se expressa a representação da 

migração como uma solução para superar as adversidades socioeconômicas. 

Além disso, para o imigrante I1, o seu interlocutor tem a representação da 

migração como eminentemente associada a situações de dificuldades 

extremas. Essa representação está implícita quando ele começa a sua 

resposta [não passou uma coisa na minha cabeça que que me força pra viajar] e 

quando retoma essa ideia mais adiante no texto [mas, tipo, antes que eu vim 

pra cá, eu não tinha nada como problema pra me forçar pra viajar não]. 

Ao iniciar a sua fala, explicitando os fatores que não o levaram a 

migrar, automaticamente, o entrevistado responde a uma pergunta, que seria: 

“que motivos forçaram você a tomar essa decisão de migrar?”, na qual o 

próprio verbo (forçar) pressupõe uma alteração do seu estado inicial, devido 

a ação sobre um corpo, externa a ele. A reiteração do verbo (que me força pra 

viajar, pra me forçar pra viajar), por parte desse entrevistado, evidencia uma 

declaração, de cunho metafórico, na qual a emigração é uma força que 

“empurra” o indivíduo para outro lugar, ou o “expele” da sua localidade 

original.  

O imigrante I6 traz à tona a representação da migração como a 

realização de um projeto, partindo da metáfora “viajar é um sonho”. Embora, 

neste momento, esse entrevistado não traga outras representações 

referentes à migração, percebemos, em capítulos anteriores, que essa 
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omissão é uma escolha e está relacionada com a construção de sua 

identidade em relação ao entrevistador. 

 

7.1 Representações primárias 

 

 

Uma representação constituída fundamenta-se em dois processos, 

conforme Moscovici (1976), sendo um deles a objetivação. Nela, há três 

processos: seleção, recomposição e naturalização. A seleção (e 

descontextualização) diz respeito à simplificação das informações baseada 

em experiências prévias e em valores. A composição imagética é a 

reestruturação da primeira fase, tornando-a um esquema figurativo. 

Finalmente, a naturalização objetiva e naturaliza as fases anteriores. 

Tomando essa categorização como base, procedemos à análise das 

representações primárias, que já se apresentam no terceiro processo 

(naturalização), porque dizem respeito às construções de pensamento 

consolidadas na sociedade de origem, que contribuíram para a decisão  de 

viajar. 

Por meio da pergunta abaixo, analisamos algumas representações 

sobre a emigração para o Brasil, do ponto de vista cronologicamente anterior 

à mobilidade, e procuramos compilar as respostas no que chamamos de 

representações primárias. Para esse fim, recortamos as respostas dos 

mesmos informantes mencionados acima. 
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Pesquisadora: E como que você imaginava que seria a sua vida no Brasil? 

Imigrante 1: É mas eu imaginei que seria diferente do Haiti, mas, tipo, como 
no Haiti pra pra fazer um concurso pra entrar numa faculdade pública, isso é 
uma coisa mais complicada que existe no país. Eu pensei seria diferente, mas 
cheguei aqui eu acho quase as coisas estão// não é a mesma coisa, mas também é 
complicado também, não é uma coisa tão fácil, entendeu? A burocracia existe, 
também tem burocracia,  mas ... eu pensei seria diferente, mas na verdade não tão 
diferente como eu pensei. 

Exemplo: a educação, saúde [2.0], essas coisas aí, tipo, a coisa que mais (2.0) 
surpresa pra mim era a questão da casa, aluguel de casa, porque às vezes que eu já 
tinha família lá nos Estados Unidos, Canadá, pra mim, a escola (Inint.) assim que 
você chegar, já tinha escola pra aprender a falar a língua, tem escola pra você 
aprender o profissional de graça, até faculdade também. Tem algumas 
faculdades pública e privada. Se você não conseguir estudar na pública, o 
privado você pode estudar e você paga depois. Mas a burocracia é um pouquinho 
mais tranquila, entendeu? Mas aqui eu descobri que a burocracia daqui é muito 
grande do que eu pensei. Dois anos e eu descobri que isso é muito difícil pra 
conseguir fazer algumas coisas assim, aqui. 

Imigrante 4: Eu não imaginava que eu vou vim aqui no Brasil e eu vou sair de lá 
um milionário, não. Eu sei que eu vou vim no Brasil, como o meu amigo tava me 
falando o Brasil, e posso arrumar um emprego e [2.0] lá depende dos meus 
amigos que eu vou conseguir aqui no Brasil, eu posso arrumar faculdade e fazer 
faculdade de graça. E nada mais eu pensei que [2.0] eu... eu vou fazer no Brasil. 

Imigrante 6: je n’ai pas aucune problème de viver au Brèsil. Sauf pour le 
moment il’y a une diminuition de service. C’est pour cette raison, je laisse au Brésil 
à la destination pour les États Unis. [pausa longa] quando j’ étais en Haiti, avant la 
drame de tremblement du terre, ma vie était plus au moins meilleur, parce que 
j’étais tra/ j’ étais travaillé profissionellement et après la drame du tremblement du 
terre j’ai perdu [2.0] beacoup des gens importante de de ma familie. Ma vie était 
decontrolé, mon o/ mon objetif que j’étais [2.0] après la drame de de du janvier, 
avait de le QUITTER le pays. 

(Eu não tive nenhum problema de viver no Brasil. Salvo por haver, no momento, 
uma diminuição no serviço. É por essa razão que eu deixo o Brasil com o destido 
dos Estados Unidos. [pausa longa] quando eu estava no Haiti, antes do drama do 
terremoto, minha vida estava mais ou menos melhor, porque eu estava trabalhando 
profissionalmente e após o drama do terremoto eu perdi [2.0] muita gente 
importante de de minha família. Minha vida estava descontrolada, meu meu objetivo 
que eu tinha [2.0] após o drama de de de janeiro, tinha de DEIXAR o país.) 

  

 

Quando perguntamos sobre aquilo que eles esperavam acerca da vida 

futura no Brasil, considerando que estes já vivem no país há, pelo menos, 

mais de um ano, esperávamos que os entrevistados recuperassem as suas 

expectativas prévias e, ao fazê-lo, apontassem experiências que 

desconstruíssem a representação primária, aquela anterior ao deslocamento, 

elucidada nas respostas à primeira pergunta, de que a migração é uma 
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solução para superar as adversidades socioeconômicas. O imigrante I1 

seguiu esse lógica, dizendo aquilo que ele pensava, com base nas diferenças 

que encontrou na própria experiência [Eu pensei seria diferente, mas cheguei 

aqui eu acho quase as coisas estão// não é a mesma coisa, mas também é 

complicado também]. 

 O imigrante I1 afirma que a sua mobilidade para o Brasil teve como 

finalidade obter mais oportunidades para estudar e crescer profissionalmente, 

conforme o sonho mais recorrente dentre os candidatos à migração. No 

entanto, após ter colocado o plano em prática, a constatação de que os 

problemas do Haiti não são específicos de lá, mas também verificáveis no 

país de acolhimento, leva o imigrante a desconstruir a representação primária 

por meio de um contrarrepresentação, ou seja, uma representação que se 

posiciona na direção oposta àquela anterior, geralmente a mais consolidada  

[eu pensei seria diferente, mas na verdade não tão diferente como eu 

pensei]. 

 O imigrante I4, por sua vez, ao começar a resposta afirmando que não 

imaginava viajar para o Brasil e sair de lá milionário, também traz à luz a 

representação de que a  migração é uma solução para a ascensão 

socioeconômica, partindo de uma hipérbole (a migração torna alguém 

milionário). No entanto, ele tece uma contrarrepresentação nessa frase 

declarativa negativa, por negar essa representação primária (pessoas que 

migram enriquecem), ao argumentar que não se enganou quanto à sua 

mobilidade, porque não esperou dela o resultado mais recorrente no 

pensamento coletivamente construído. Além de negar essa representação 

primária, ele afirma que escolheu o Brasil para trabalhar e estudar e que, nos 
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dois primeiros anos dessa pesquisa, não havia conseguido as oportunidades 

como imaginara, todavia trabalha atualmente na Aliança Francesa de 

Brasília. 

 O imigrante I6 também inicia a sua resposta com uma declaração 

negativa [je n’ai pas aucune problème de viver au Brèsil], que pressupõe a 

pergunta “você teve algum problema ao viver no Brasil?”. Desta forma, o 

entrevistado leva em conta a alteridade e aquilo que ele acredita ser a 

intenção da pergunta “como você imaginava que seria a sua vida no Brasil?”. 

Não só aqui, mas também em outras partes da entrevista, ele se posiciona a 

favor das representações primárias sobre a migração e sobre os brasileiros, 

como será verificado mais adiante.  

Neste momento da interação, quando mudamos o foco, ele diminuiu o 

seu monitoramento quanto à negociação identitária e contradisse a sua 

resposta anterior, ao falar das condições que o levaram a migrar, ficando 

claro que essa migração era mais do que um sonho: [quando j’ étais en Haiti, 

avant le drame du tremblement de terre, ma vie était plus au moins meilleur, parce 

que j’étais tra/ j’ étais travaillé profissionellement et après la drame du tremblement 

du terre j’ai perdu [2.0] beaucoup des gens importants de de ma familie. Ma vie était 

decontrolée, mon o/ mon objetif que j’étais [2.0] après la drame de de du janvier, 

avait de le QUITTER le pays].  

Como se pode verificar, ao revelar seu passado, após duas pausas 

médias ([2.0]), o entrevistado explica que perdeu muitas pessoas importantes 

de sua família e que sua vida estava descontrolada, fazendo com que ele 

tivesse um novo objetivo, o de deixar seu país rumo ao Brasil. No caso do 

informante 6, essas contradições recorrentes demonstram que os processos 
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de manutenção das representações primárias e de rejeição às 

contrarrepresentações estão ligados ao seu comprometimento com as novas 

identidades em processo de construção e não às representações que possui, 

de fato. 

Sobre a migração, outra representação primária recorrente é expressa 

na afirmação migrar é experimentar outra cultura, depreendida através das 

respostas à pergunta abaixo: 

 

(34) P: o que você imaginava que seria mudar de país? 
 
(35) I1: isso é uma experiência diferente, uma cultura diferente também, (2.0) 
conhecer outra cultura, outro modo de viver, o pensamento diferente, tanta coisa 
muda! Tipo, pra mim eu acho, isso que aconteceu. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi 
as coisas tão diferentes do Haiti. Eu comecei a aprender, até eu acostumei com essa 
cultura do Brasil. Tipo, hoje eu posso sair daí do Brasil pra França, também eu vou 
ter que passar pela mesma associação, eu vou ter que aprender de novo e isso vai 
ser mais outra experiência de novo pra mim.  
Fragmento	de	entrevista	42-	Outubro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil.	

	 	
 

Os trechos sublinhados, no fragmento de entrevista acima, reforçam a 

representação da migração como a experimentação de uma nova cultura, 

tanto como uma oportunidade de ampliar a visão de mundo [conhecer outra 

cultura, outro modo de viver, o pensamento diferente, tanta coisa muda!] quanto 

como uma tarefa obrigatória da mobilidade [hoje eu posso sair daí do Brasil pra 

França, também eu vou ter que passar pela mesma associação, eu vou ter que 

aprender de novo], expressa pela escolha dos modalizadores [eu posso]/ [eu 

vou ter que]. Compartilhando a mesma representação, I4 vai além da 

experimentação de diferenças culturais, quando se atém às consequências 

dessa mudança  [As condições da vida, das pessoas, políticas],	 estendendo, 

portanto, a todos os aspectos da vida do migrante [Tudo. Tudo. As condições da 
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vida, das pessoas, políticas e... [pausa longa] tudo, tudo [inint.].], por meio de 

repetição lexical [Tudo. Tudo.], da descrição das partes contidas no todo ao 

qual se refere [As condições da vida, das pessoas, políticas] e, após uma pausa 

longa que serviu-lhe, provavelmente, para planejar o seu discurso, da 

retomada lexical do início do turno, com a repetição [Tudo. Tudo.]. 

	
	
(13) P: O que você imaginava que seria mudar de país? 
 
(14) I4: Tudo. Tudo. As condições da vida, das pessoas, políticas e... [pausa 
longa] tudo, tudo [inint.]. 
Fragmento	de	entrevista	43-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil.	

	
	 	

A segunda representação bastante recorrente, de cunho metafórico,  é 

migrar é um sonho de todo haitiano. O informate 1 expressa essa 

representação por meio da manutenção de referente (sonho) na resposta 

transcrita abaixo, da seguinte forma: [muita gente do Haiti (2.0) é um sonho.] > 

[isso é um sonho mesmo] > [todos os haitianos mesmo têm ESSE sonho: viajar para 

os Estados Unidos]. 

 

(15) I1: É mas muita gente do Haiti (2.0) é um sonho. (2.0) eles viajando para os 
Estados Unidos, isso é um sonho mesmo, é por causa que todos os haitianos 
mesmo têm ESSE sonho: viajar para os Estados Unidos. Pode ser pra trabalhar, 
pode ser pra visitar, pode ser pra estudar. Entendeu? Todo todo mundo quer fazer 
isso. Não, mas eu queria viajar mesmo. Depois que eu terminei o segundo grau, aí 
eu queria viajar pra mim poder estudar num outro país fora do Haiti. 
Fragmento	de	entrevista	44-	Outubro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil.	

	
	 	

Perguntou-se ao entrevistado o que se ouvia, no Haiti, das pessoas 

que desejavam migrar para os Estados Unidos, visto que alguns familiares 

haviam migrado há gerações. Após uma pausa média, estratégia comumente 
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utilizada para orientar a fala, como dito anteriormente,  o informante responde 

que muitas pessoas do Haiti vêem a migração como um sonho. Em seguida, 

avalia a sua afirmação e a repete, com ênfase expressa pelo advérbio  [isso é 

um sonho mesmo], para explicar, de modo tautológico, que todos os haitianos 

têm o sonho de morar nos Estados Unidos, repetindo o advérbio [todos os 

haitianos mesmo têm ESSE sonho: viajar para os Estados Unidos], enfatizando o 

pronome demonstrativo que é utilizado com valor catafórico: [todos os 

haitianos mesmo têm ESSE sonho: viajar para os Estados Unidos]. 

Se os Estados Unidos é o país dos sonhos de todo haitiano, Miami é a 

cidade mais desejada por eles, de acordo com o grupo de imigrantes 

investigado. Perguntamos ao informante I1 o porquê de almejar viver em 

Miami, ao que explica, por meio da representação Miami é o melhor destino 

para haitianos, as suas motivações para viajar para essa destinação. 

 

(53) P: Por que que você queria sair do Brasil para ir pra Miami? 
 
(54) I1: como o Haiti tem 10 departamentos, geralmente a gente fala que Miami  
é le onzième departement du Haiti. Exemplo: a sua cidade dos haitianos que moram 
nos Estados Unidos é tão grande que a gente vai encontrar tudo o que tem no Haiti 
lá em Miami. Tudo, tudo, tudo que a gente tem no Haiti a gente encontra em 
Miami. Por isso, todos os haitianos que moram na América do Sul, Brasil, 
Chile, Equador, esses países, SEMPRE querem morar nos Estados Unidos. Por 
quê? Mais próximo do Haiti, mais próximo da família. Mais perto, desculpa, 
mas perto do Haiti, mais perto da família... aí lá também a vida é bem melhor, 
né? Pra dizer, a vida é bem melhor que no  Brasil. A gente trabalha menos, 
ganha mais. A gente consegue viver// aqui também a gente consegue viver 
bem, mas lá nos Estados Unidos, as coisa é bem melhor do que (2.0) do que no 
Brasil, entendeu? Mas que o tempo que eu tenho aqui no Brasil, 4 anos, se for 
nos Estados Unidos, eu ia fazer mais coisa na minha vida. Com certeza, eu ia já 
tava na faculdade já, tinha . muita coisa mesmo. É por isso que todos os 
haitianos que saem daqui pra ir no Estados Unidos, só pra poder fortalecer a vida, 
pra ter uma coisa bem grande na vida, entendeu? Só isso. 
Fragmento	de	entrevista	45-	Outubro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil.	
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Inicialmente, o informante explica que Miami já é considerada por 

muitos haitianos como uma extensão do Haiti, devido ao grande número de 

imigrantes e, por esse motivo, à oferta de produtos típicos da sua cultura 

[Tudo, tudo, tudo que a gente tem no Haiti a gente encontra em Miami. Por isso, 

todos os haitianos que moram na América do Sul, Brasil, Chile, Equador, esses 

países, SEMPRE querem morar nos Estados Unidos.], enfatizada por meio de 

repetição lexical [Tudo, tudo, tudo]. Como consequência, segundo o 

informante, os imigrantes [SEMPRE] querem migrar para os Estados Unidos. 

 Em seguida, o haitiano começa a construir uma contrarrepresentação 

do Brasil como país de oportunidades de ascensão social, a fim de justificar a 

sua nova migração rumo aos Estados Unidos, que está expressa em [aí lá 

também a vida é bem melhor, né? Pra dizer, a vida é bem melhor que no  Brasil. A 

gente trabalha menos, ganha mais. ]. É possível perceber que a representação 

desse informante sobre a vida em Miami em relação à do Brasil é semelhante 

à representação primária que os haitianos tinham do Brasil em relação ao 

Haiti, ou seja, aquela anterior à experiência individual de migração. 

 No momento em que inicia a contrarrepresentação sobre as 

oportunidades no Brasil, começando com uma expressão avaliativa [Pra dizer 

(a verdade)], o informante explica o porquê  de Miami significar uma projeção 

de vida melhor e, por meio de um truncamento oracional [//], possível 

resultado de uma reorientação discursiva, pondera que, no Brasil, também se 

pode viver com qualidade: [Pra dizer, a vida é bem melhor que no  Brasil. A gente 

trabalha menos, ganha mais. A gente consegue viver// aqui também a gente 

consegue viver bem, mas lá nos Estados Unidos, as coisa é bem melhor do que (2.0) 

do que no Brasil, entendeu?]. Além da oração truncada, a pausa média na 

comparação de superioridade dos Estados Unidos em relação ao Brasil pode 



	 182	

sugerir uma tentativa de preservação da face do informante, ao explicar 

essas diferenças para uma interlocutora brasileira. 

 Sobre o fato de se desejar uma nova migração para se estar próximo à 

família, o informante I2 responde à questão com a mesma ideia, explicando 

que todos os seus familiares já vivem nos Estados Unidos, conforme excerto 

abaixo: 

	
(27) P: Por que você escolheu os Estados Unidos? 
 
(28) I2: É porque a minha família toda está aqui e eu sempre quis viver aqui. 
Sempre. 
Fragmento	de	entrevista	46-	Outubro/	2016..	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	
mora	nos	Estados	Unidos.	

	

	
Os imigrantes apresentaram outra representação bastante recorrente,   

a de que o haitiano é um imigrante ilegal. Confundidos com imigrantes 

ilegais, os informantes afirmam que são vistos, frequentemente, como 

pessoas que vivem à margem das leis brasileiras. O fragmento abaixo 

demonstra como essa representação aparece, ainda que indiretamente, no 

discurso de alguns imigrantes. 

 

(4) I1: [...] professora, deixa eu te falar: os haitianos, exemplo a minha família, os 
haitianos começaram a se imigrar, nos Estados Unidos, desde os anos 50, 60, 80, os 
haitianos começaram a se imigrar nos Estados Unidos. Aí tem várias famílias que 
foram pra lá. Mas na verdade eles foram para os Estados Unidos de barco, [...]  tem 
muita família. A última família que eu tenho, que foi para os Estados Unidos, 
que é minha irmã, ela foi com visto, ela foi com visto, ela viajou várias vezes, 
aí depois de um tempo, ela decidiu ficar e não voltar mais para o Haiti, ela tem 
residência tranquila pra ela morar e viver tranquilamente sem problema, com 
documento, tudo, entendeu? 
Fragmento	de	entrevista	47-	Outubro/	2016.	I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil.	
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No início do relato, o informante explica a mobilidade histórica de 

haitianos para os Estados Unidos, com uma alusão à entrada de famílias sem 

visto, por meio do transporte utilizado por elas [Mas na verdade eles foram para 

os Estados Unidos de barco, [...]  tem muita família]. No entanto, I1 passa a se 

utilizar de uma série de estratégias linguísticas para demonstrar que esse 

não foi o caso dos seus familiares, conforme o trecho sublinhado acima. 

A representação do haitiano como imigrante ilegal pode ser verificada 

pela repetição oracional [ela foi com visto, ela foi com visto], que enfatiza uma 

resposta, um discurso com mirada em torno,  à pergunta “sua irmã viajou 

ilegalmente?”, que ele cogita estar no pensamento da sua interlocutora. Em 

seguida, o informante procede à reiteração de ideia [ela tem residência 

tranquila pra ela morar e viver tranquilamente sem problema], que reforça o 

status de legalidade da residência da irmã  e à retomada do foco principal do 

relato [com documento, tudo] = [Ela foi com visto]. 

Após alguns turnos conversacionais, o imigrante retoma esse tópico 

discursivo, embora as perguntas sobre migrações ilegais não tenham sido 

feitas em momento algum.  Enquanto respondia sobre a mobilidade de seus 

familiares, relatou que uma de suas irmãs vive no Chile e a outra nos Estados 

Unidos. Nesse momento, o haitiano modifica a orientação discursiva para 

falar do aspecto legal da viagem [A que está nos Estados Unidos, ela conseguiu 

um visto de turismo], o qual reforça com o fato de poder voltar ao Haiti 

algumas vezes [ela viajou, ela fazia ida e volta para o Haiti, viajou e volta para o 

Haiti, mais quatro ou cinco vezes] e com o casamento nos Estados Unidos 

[depois ela casou e ela ficou lá nos Estados Unidos], conforme a transcrição 

abaixo: 
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(9) I1: sim, como eu falei pra você, dentro da minha família, eu tenho várias famílias, 
tipo tio, primo, prima, tia também, que foram para os Estados Unidos. Foram 
migrar, tipo eles saíram de barco, foi pra lá de barco, como eu falei pra você. Tem 
vários, mas, tipo, minha irmã, como eu tenho um irmão e duas irmãs. Aí, meu 
irmão, ele tá no Haiti ainda, e tenho duas irmãs. Uma, ela está nos Estados Unidos 
e outra está no Chile. A que está nos Estados Unidos, ela conseguiu um visto de 
turismo, mas já tinha mais de seis anos já, ela viajou, ela fazia ida e volta para 
o Haiti, viajou e volta para o Haiti, mais quatro ou cinco vezes, e depois ela 
casou e ela ficou lá nos Estados Unidos. E minha irmã também que está no Chile 
agora, ela mora aqui no Chile, entendeu? Mas minhas famílias, tipo tia, primo, estão 
nos nos Estados Unidos. Faz muito tempo que eles viajaram pra lá.  
Fragmento	de	entrevista	48-	Outubro/	2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil.	

	

 

De modo semelhante, o informante abaixo afirma categoricamente que 

não viaja ilegalmente, com exceção da entrada recente nos Estados Unidos, 

em um contexto no qual a questão da legalidade não foi conduzida pela 

entrevistadora. 

	
(9) I6: Somente os Estados Unidos, eu entrei ilegalmente, entendeu? Pero, todo país 
eu passei, eu viajei legal. 
Fragmento	de	entrevista	49-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

 

 

A próxima representação a ser estudada, como veremos, perdura no 

meio dos haitianos, mesmo após os anos de vivência no Brasil. De acordo 

com essa representação primária, os brasileiros são amistosos e receptivos, 

conforme se pode verificar abaixo: 

 

(17) P: Além desse acordo, alguma outra coisa motivou você a escolher o Brasil? 
 
(18) I2: Na verdade, eu queria conhecer o Brasil bem antes do terremoto, porque eu 
já ouvi falar muito dos brasileiros, das brasileiras. 
Fragmento	de	entrevista	50-	Outubro/	2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	
mora	nos	Estados	Unidos.	

  



	 185	

Para o entrevistado, os brasileiros são muito conhecidos no Haiti e os 

seus atributos são elencados após alguns turnos conversacionais, transcritos 

no fragmento abaixo:  

 
(35) P: Como você via os brasileiros quando você chegou no Brasil? 
 
(36) I2: quando eu estava no Haiti eu sempre ouvi coisas boas dos brasileiro// 
dos brasileiros. Eu sabia que os brasileiros são (2.0) são gente boa. Mas quando 
eu cheguei no Brasil, o foi um//o// foi um pouco complicado pra mim porque eu 
não tinha lugar pra ficar, eu não tinha dinheiro pra alugar uma casa. Foi foi um 
pouco complicado. Mas depois que eu consegui trabalho foi foi foi foi foi uma 
experiência boa, entendeu? Foi. 
Fragmento	de	entrevista	51-	Outubro/	2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	
mora	nos	Estados	Unidos.	

	
	 	

O mesmo adjetivo	 [gente boa]	 fora utilizado por um haitiano, em 2013, 

quando foi realizada a pesquisa-piloto, cujo trecho está transcrito abaixo: 

 

 
P: o que que você acha do português? 
I: português, ah bonito também. 
P: bonito? Do do povo brasileiro, o que você achou? Do povo, das pessoas do Brasil? 
I: do Brasil? é gente boa. 
P: gente boa? 
I: é. 
 
Fragmento	de	entrevista	52-	Trecho	de	pesquisa-piloto. 

 
 

A representação primária do brasileiro como amistoso e receptivo, 

como “gente boa”, é bastante recorrente nos relatos dos imigrantes, tanto os 

selecionados para as entrevistas quanto aqueles com os quais 

estabelecemos alguns contatos. No fragmento de entrevista abaixo, o 

informante amplia essa representação, de modo metafórico, para o âmbito 

familiar, conforme se pode ler: 
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I10: uhm. Ce que je pense, les brésiliens sont mes frère et mes sœurs (2.0). 
[ uhm, o que eu penso, os brasileiros são meus irmãos e minhas irmãs (2.0). 
P: merci. Merci. 
[Obrigada. Obrigada.] 
I10: et . je vis avec eux et [pausa longa] et (2.0) et l’aime beaucoup. Non, je ne 
aucune problème de vivre avec eux. 
[e. eu vivo com eles e [pausa longa] e (2.0) eu os amo muito. Não, eu não tenho 
nenhum problema em viver com eles.] 
Fragmento	de	entrevista	53-	I10	é	homem,	tem	aproximadamente	40	anos,	era	aluno	da	
construção	civil,	em	2013.	

 

 

No turno conversacional [I10: uhm. Ce que je pense, le brésilien son mes frère et mes 

soeurs. (2.0)], após ser indagado sobre o fato de se sentir também brasileiro,  

hesita (uhm), começa a fala com uma expressão para ganhar tempo (Ce que je 

pense) e, em seguida responde: “os brasileiros são meus irmãos e irmãs”. I10 

não se considera brasileiro, mas irmão dos brasileiros, ou seja, para a 

identidade desse participante, o brasileiro é diferente dele. O turno é 

retomado, agora enfatizando o afeto que sente pelo povo, mas que, apesar 

disso, ainda não o representa. 

No trecho [I10: et . je vis avec eux et [pausa longa] et (2.0) y l’aime 

beaucoup. Non, je ne aucune problème de vivre avec eux], a primeira pausa (.), 

que é frequente na conversa, tem explicação na dificuldade que o 

participante apresenta em se expressar com rapidez em francês, língua 

aprendida na escola, mas que não representa aquela utilizada na maior parte 

das interações do dia a dia. Após uma pausa longa, possivelmente para 

formular o que pretende dizer, afirma que “vive com eles” e, após uma pausa 

média, que “os ama muito”. Em seguida, responde com uma frase declarativa 

negativa “não, eu não tenho problema algum de viver com eles”, como se 

respondesse à pergunta: “você tem algum problema com os brasileiros?” 
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 Este turno conversacional reitera a sua posição Ego face a um Alius, 

com quem convive amistosamente, embora reconhecendo a sua fronteira. 

Nesta delimitação imaginada entre ele e um outro, diferente dele, habita a 

representação social: estrangeiros encontram problemas no convívio com os 

nativos a qual refuta com dupla negação (non/ aucune).  

 

P: oui, mais . eh . comment est la relation des haitiens avec les bresiliens? C’est 
bon? 
[sim, mas. eh. Como é a relação dos haitianos com os brasileiros? É boa?] 
I10: (2.0) oui, haitiens, brésiliens non problème. Au contraire, brésilien est très 
amoureux des haitiens. 
[(2.0) sim, haitianos, brasileiros não problema. Ao contrário, os brasileiros amam 
muito os haitianos.] 
Fragmento	de	entrevista	54-	I10	é	homem,	tem	aproximadamente	40	anos,	era	aluno	da	
construção	civil,	em	2013.	

 

 

Após uma pausa média, o participante diz que não há problema entre 

haitianos e brasileiros. Mas a segunda parte da sua enunciação apresenta 

mais pistas: ao dizer “ao contrário, os brasileiros são muito amorosos com os 

haitianos”, I10 evidencia não só que estrangeiros encontram problemas no 

convívio com os nativos, mas também que esses problemas surgem por 

parte dos nativos, já que essa afirmação pressupõe a pergunta “como os 

brasileiros tratam os haitianos?” 

O informante abaixo compartilha essa representação, por meio de 

hipérbole e de ilustração, confirmando a ideia de que os brasileiros são 

amistosos e receptivos, conforme os trechos destacados: 

  

(31) P: O que você pensa dos brasileiros?  
 
(32) I3: Eu falei assim, todo dia pra meus amigos americanos que eu acho aqui todos os estrangeiros. 
Pra mim, os brasi le iros é mais s impático que todo mundo do mundo. Cada dia, cada cada 
cada dia, eu falei assim pra minha família, pra todo mundo. Porque é diferente se no Haiti, se você pisar 
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no pé, se me pisar, eu vou te pisar aussi. Mas quando eu cheguei no Brasil, isso saiu no meu sentimento. 
Porque quando pisar um brasi le iro,  e le vai  pedir desculpa.  Isso é muito muito muito 
bom. Muito muito ,  muito s impático.  É por isso que eu gosto muito muito muito dos 
brasi le iros. No trabalho, Carol pode dizer isso pra você, quando eu não posso explicar alguma coisa, 
todos os brasileiros ficam do meu lado para tentar me ajudar e me entender. Por isso que eles f icam 
pra sempre no meu coração. 
Fragmento	de	entrevista	55-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

 

  

O exemplo acima caracteriza o modo pelo qual os haitianos definem 

os brasileiros: a repetição lexical do adjetivo “simpático” ressalta a 

amistosidade e a reiteração do advérbio de intensidade “muito” enfatiza 

consideravelmente a grande receptividade desse povo, bem como a sua 

cordialidade, evidenciada na ilustração por meio da qual o brasileiro pede 

desculpas mesmo quando o erro não foi seu. 

 Apesar de reconhecermos a dificuldade da pesquisa etnográfica em se 

coletar dados sobre os quais o investigador faz parte, os anos de convívio em 

situações espontâneas e a observação da interação entre haitianos e 

brasileiros na escola profissionalizante reforçam essas representações, ainda 

que algumas circunstâncias demonstrem uma realidade contrária por parte 

dos brasileiros. Neste ponto, acreditamos que a representação social positiva 

acerca da sociedade de acolhimento sofre poucas consequências no convívio 

com brasileiros pouco amistosos ou até mesmo grosseiros, que são 

interpretados no âmbito particular e não na abstração de grupamento social.
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7.2 Contrarrepresentações  

 

 

Após elencarmos algumas representações primárias, ao menos as 

mais recorrentes no escopo das entrevistas, procuramos compreender a 

formação de representações secundárias, aquelas construídas após a 

experiência da migração e, dentre elas, as contrarrepresentações, definidas 

aqui como abstrações coletivamente construídas que se caracterizam por 

serem radicalmente opostas às representações primárias. Para tanto, 

pensamos em perguntas cujos objetivos fossem ressaltar as representações 

sobre a migração específica para o Brasil e, ao mesmo tempo, abrir espaços 

para que os entrevistados construíssem relatos que demonstrassem, a partir 

de suas experiências com a migração, a desconstrução das representações 

primárias, demonstradas acima.  

A mais evidente delas pode ser expressa pela seguinte afirmação: o 

Brasil não oferece oportunidades de ascensão social/ aperfeiçoamento 

profissional. Por meio da comparação entre Brasil e Haiti, o informante 

explica que a experiência da migração o ensinou que nem tudo o que ele 

pensava no momento da mobilidade pôde ser verificado em sua vivência na 

sociedade de acolhimento, conforme o fragmento de entrevista transcrito a 

seguir. 

 

(36) P: E como que você imaginava que seria a sua vida no Brasil? 
 
(37) I1: É mas eu imaginei que seria diferente do Haiti, mas, tipo, como no Haiti pra pra fazer um 
concurso pra entrar numa faculdade pública, isso é uma coisa mais complicada que existe no país. Eu 
pensei  seria diferente,  mas cheguei aqui eu acho quase as coisas estão//  não é a mesma 
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coisa,  mas também é complicado também, não é uma coisa tão fáci l ,  entendeu? A 
burocracia exis te,  também tem burocracia,   mas . . .  eu pensei  seria diferente,  mas na 
verdade não tão diferente como eu pensei .  
 
(38) P: E quais são as coisas que você pensava que eram diferentes no Brasil e que depois de ter vivido já 
dois anos você percebe que são diferentes do que você imaginava? 
 
(39) I1: Exemplo: a educação, saúde (2.0) ,  essas coisas a í ,  t ipo, a coisa que mais (2.0)  
surpresa pra mim era a questão da casa,  a luguel de casa,  porque às vezes que eu já  
t inha famíl ia  lá  nos Estados Unidos,  Canadá, pra mim, a escola (Inint . )  ass im que você 
chegar,  já  t inha escola pra aprender a fa lar a l íngua,  tem escola pra você aprender o 
profiss ional  de graça,  até faculdade também. Tem algumas faculdades pública e 
privada.  Se você não conseguir  estudar na pública,  o privado você pode estudar e você 
paga depois.  Mas a burocracia é um pouquinho mais tranquila ,  entendeu? Mas aqui eu 
descobri  que a burocracia daqui é muito grande do que eu pensei .  Dois anos e eu 
descobri  que isso é muito dif íc i l  pra conseguir  fazer algumas coisas ass im, aqui. 
Fragmento	de	entrevista	56-	Outubro/	2016.		I1	é	homem,	27	anos	e	vive	há	4	anos	no	Brasil. 

 

 

Inicialmente, o haitiano apresenta a representação primária de que o 

Brasil lhe traria mais  oportunidades para fazer uma faculdade pública, 

porque no Haiti é um processo bastante complicado. E então, após migrar, 

percebe que essa tarefa não é tão mais fácil no Brasil e inicia, assim, a 

construção de uma contrarrepresentação, que coloca os dois países em uma 

posição de quase igualdade. Depois de perguntar-lhe sobre as diferenças 

que ele via antes da migração, o informante amplia as áreas cujos problemas 

aproximariam a realidade das sociedades de origem e de acolhimento. 

O imigrante, então, procede à exemplificação para enumerar os 

aspectos que considerou diferentes da representação primária [Exemplo: a 

educação, saúde (2.0), essas coisas aí, tipo, a coisa que mais (2.0) surpresa pra mim era a questão da casa, 

aluguel de casa]. Em seguida, se utiliza da estratégia da comparação, mais uma 

vez, só que entre o Brasil e os Estados Unidos, para explicar que todas as 

suas expectativas relativas à vida no Rio de Janeiro são realidade na 

experiência de seus familiares em Miami [porque às vezes que eu já tinha família lá nos 

Estados Unidos, Canadá, pra mim, a escola (Inint.) assim que você chegar, já tinha escola pra aprender a 
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falar a língua, tem escola pra você aprender o profissional de graça, até faculdade também. Tem algumas 

faculdades pública e privada. Se você não conseguir estudar na pública, o privado você pode estudar e 

você paga depois. Mas a burocracia é um pouquinho mais tranquila, entendeu? Mas aqui eu descobri 

que a burocracia daqui é muito grande do que eu pensei.]. Finalmente, o informante conclui 

a sua avaliação sobre a possibilidade de profissionalização no Brasil: [Dois anos 

e eu descobri que isso é muito difícil pra conseguir fazer algumas coisas assim, aqui].  

Como se verifica no relato acima, a vivência em território brasileiro 

gerou a reformulação de algumas representações primárias e, no caso da 

representação do Brasil como um território de oportunidades acadêmicas e 

profissionais, gerou uma contrarrepresentação, assim como a representação 

do Brasil como país de ascensão socioeconômica, que traria benefícios para 

a família na terra natal, conforme nota de campo abaixo: 

 

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

 

J. mostrou um documento de transferência bancária de R$400, que equivale 

a pouco mais de 100 USD. Ele explicou como é difícil juntar dinheiro para 

enviar à família. 

Fragmento	de	nota	de	campo	1-	Reunião	com	os	Haitianos	Cariocas,	uma	associação	criada	por	eles. 
 

  

No contexto do fragmento acima, estavam reunidos na casa de alguns 

alunos de português, os imigrantes, a assistente social que os acompanhava 

e a pesquisadora. Em uma conversa espontânea e informal, perguntou-se a 

respeito das expectativas e da realidade econômica desses haitianos e eles 

explicaram que estava muito difícil manter uma casa no Rio de Janeiro e 

colaborar com as despesas no Haiti, porque os salários de servente de obras 

eram baixos, a moeda brasileira estava em desvalorização comparada ao 
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dólar e, quando sobrava alguma quantia para enviar aos seus familiares, as 

taxas bancárias eram tão altas que nem sempre compensava fazer o 

depósito. 

 Durante as aulas com esse grupo, poucos dias depois, outra 

contrarrepresentação foi expressa pelos alunos, contrariando aquela 

representação primária acerca da amistosidade e da receptividade da 

sociedade de acolhimento. Para esses informantes, em alguns aspectos,  o 

brasileiro é ciumento e bastante violento. Essa contrarrepresentação surgiu 

de uma conversa espontânea, quando dois haitianos questionaram o fato de  

a professora (e pesquisadora), sendo casada, frequentar a casa deles 

sozinha, conforme nota de campo recortada abaixo:  

 

Aula com os Haitiocas (27/07/2015) 

Na última aula, os alunos disseram que imaginaram que eu suspenderia as 

aulas porque meu marido não gostaria que eu mantivesse esse contato com eles. 

Então, combinei que o levaria na próxima reunião. Por esse motivo, levei o G. a essa 

aula, mas ele só se apresentou e saiu. [...] 

Ao final, J. disse que meu marido merece muitas coisas porque ele é um cara 

legal. A. perguntou se ele era carioca, porque a conduta dele era diferente. Levaram-

me ao portão e falaram para o meu marido o que haviam acabado de me dizer. J. 

disse a ele: “muito obrigado por emprestar a sua esposa para a gente” 

Fragmento	de	nota	de	campo	2-	Aula	com	os	Haitiocas,	em	27	de	julho	de	2015.	

	
  

Uma vez que essa situação gerou estranhamento por parte da 

pesquisadora e da assistente social, o tema do ciúme do carioca voltou a ser 

centro de um debate. Desta vez, um imigrante contou uma situação que viveu 

com uma menina brasileira que lhe disse estar solteira, mas que 

posteriormente ele descobriu não ser verdade. Ficou tão assustado com essa 
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história que afirmou nunca mais se envolver com mulheres no Brasil. Entre 

risos e piadas internas, ele explicou que tinha muito medo de se envolver em 

problemas afetivos porque “brasileiro mata” e, então, outro imigrante reportou 

um fato que ocorreu em outro estado, no qual um haitiano teria sido morto em 

um crime passional, exemplificado no fragmento abaixo: 

 

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

 

A violência dos brasileiros aparece com unanimidade; 

K. explica que muitas pessoas acham que os haitianos são preconceituosos porque 

eles não falam com os brasileiros, mas que agem assim por causa da violência e 

do ciúme excessivo que os homens têm.   

A. comenta que já houve assassinato de haitianos por motivo passional e os 

outros acrescentam que, no Brasil, os homens também cometem crimes 

passionais após o relacionamento.  

Fragmento	de	nota	de	campo	3-	Reunião	com	os	Haitianos	Cariocas,	uma	associação	criada	por	eles. 
 

 

Outro aluno contou que, certa vez, uma mulher o abordou e o 

perguntou se ele falava francês, ao que respondeu positivamente, dizendo 

que era haitiano. Ela lhe pediu o seu contato telefônico e perguntou-lhe se 

poderia conversar com ele em francês para praticar a língua. Algum tempo 

depois desse episódio, o imigrante recebeu um telefonema de um homem, 

que se apresentou como namorado da moça, solicitando-lhe que se 

afastasse dela. A posição do grupo de haitianos em relação ao contato com 

mulheres fez-nos recordar de outra situação, anterior ao debate, registrada 

na nota de campo abaixo: 
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G. vai à igreja (18/07/ 2015) 

G. não participava das nossas aulas de português, mas fazia parte do grupo do 

whatsapp no qual combinávamos os dias e horários dos encontros. Nesta noite, ele 

pediu o telefone do meu marido para se comunicar com ele. Os haitianos, ao 

menos dessa rede, são muito receosos nas relações com as mulheres, 

principalmente as comprometidas em algum relacionamento. Durante a 

semana, ele enviou mensagens para o meu marido e disse que seria uma vitória 

para ele voltar à igreja no outro domingo. 

Fragmento	de	nota	de	campo	4-	Visita	de	um	informante	à	igreja. 

  

 

O informante mencionado acima, ao saber que a professora 

frequentava uma igreja Batista, disse-lhe que era ajudante de pastor 

enquanto morava no Haiti e que gostaria muito de conhecer a sua igreja. Por 

esse motivo, a pesquisadora o levou, em um domingo à noite, acompanhada 

de sua família, para que ele participasse da reunião. Após esse encontro, o 

haitiano enviou uma mensagem à professora pedindo-lhe o número de 

telefone do seu marido, sem maiores explicações. Somente na conversa que 

teve em casa, ela soube que o imigrante, que só se comunicava com ela em 

francês, conversou com o marido dela, em português, solicitando que se 

encontrassem mais vezes para que ele voltasse àquela igreja.  

 Essa mudança de interlocutor causara um estranhamento em relação 

às atitudes do imigrante que, após as conversas com a turma, foi 

compreendido em termos de diferenças culturais na interação intergêneros, 

como uma maneira deste grupo demonstrar respeito pela mulher casada e 

pelo respectivo cônjuge. O tópico também surgiu em uma entrevista, 

realizada em 2015, no intervalo de uma aula na escola de construção civil, 

transcrita a seguir. 
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P: e, eh (2.0) você aqui no Brasil, os seus amigos são haitianos, são brasileiros 
I9: Haitianos 
P: são meio a meio? 
I9: são do Haiti. 
P: São haitianos? 
I9: sim. 
P: só haitianos? 
I9: sim tem amigo Brasil também, lá na obra. 
P: lá na obra só, né? Mas por que só haitianos, os seus amigos? 
I9: [pausa longa] eh porque aqui no Brasil . ninguém vai querer ir na casa de 
outro não. Em Brasil, tem uma coisa ruim. Quando um homem tem uma 
mulher, eh se você for lá na casa dele, vai ficar [2,0] porque ele não vai querer 
você ficar eh. conversando com mulher dele também. Se ele tá em casa 
também, ele vê você só e mulher, vai ficar conversando [2.0] porque aqui o 
Brasil tem que respeitar a mulher dos outros também. 
P: ué, e no Haiti não respeita não? 
I9: no Haiti [2.0] respeita também, se você chegou aqui minha casa, um homem 
casado, ele chegar aqui e ver você só com a mulher, ele vai falar nada não, 
porque ele sabe que o haitiano não vai fazer [2.0]. 
Fragmento	de	entrevista	57-	Julho/	2015.	I9	é	homem,	de	aproximadamente	20	anos,	aluno	do	
SENAI	na	época	da	entrevista.	

 

 

O tópico desenvolvido no diálogo acima se baseia na comparação 

entre brasileiros e haitianos, face ao relacionamento intergênero, levando-se 

em consideração uma situação hipotética e como os membros de cada grupo 

reagiriam de modo diferente. Nos três primeiros pares conversacionais, a 

entrevistadora pergunta se o imigrante tem amigos brasileiros e ele nega, por 

meio de exercício lógico [meus amigos são haitianos, logo não são 

brasileiros], até que, após a insistência da pesquisadora, o informante abre 

uma ressalva [sim tem amigo Brasil também, lá na obra], o que também sugere, 

por meio da dedução, que o haitiano só tem amigos brasileiros no contexto 

das relações de trabalho, o que é, de certa forma, inevitável.  

Quando a professora questiona o fato de o seu aluno conviver apenas 

com compatriotas, este explica-lhe por meio de uma ilustração que as 

relações de amizade no Haiti, tanto com homens quanto com mulheres, são 

configuradas de modo diferente do Brasil e que, por esse motivo, ele evita se 
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aproximar dos brasileiros, receando ser mal-interpretado e passar por 

constrangimentos, situações que ele acredita serem improváveis no seu país. 

O relato de outro haitiano, transcrito abaixo, confirma essa mentalidade. 

 
(77) P: E você tem amigos, lá na igreja, brasileiros? 
(78) I7: Não. Tenho amigo [só haitiano]. 
(79) P:                                       [só haitiano]. Mas como é que você/ como é que você 
pratica português? Na obra só? 
(80) I7: Só. Na obra...só na obra. 
(81) P: Porque aqui no Senai também não. 
(82) I7: No senai// 
(83) P: Aqui você só fala com haitiano. 
(84) I7: sim.  
(85) P: Eu não vejo você com brasileiro. 
(86) I7: uhm não... falo falo muito com brasileiro que haitiano, porque falo com 
haitiano quando volto meu casa, meu/ no trab/ na empr/ na obra falo só com 
brasileiro, porque trabalho só com pedreiro lá, qualquer coisa eu/ ele me a pedi, eu 
vou pegar, sem dificuldade. 
(87) P: E aqui você, você num/ eu não vejo muito vocês com os brasileiros não, eu 
vejo separado. Os haitianos num canto e os brasileiros no outro canto. Por quê? 
(88) I7: é porque realmente *é muito perigoso* . 
(89) P: Aqui? 
(90) I7: Aqui. (2.0) Aqui tem uma realidade diferente do Haiti. Porque aqui, se 
na/ no ônibus, pode encontrar qualquer pessoa, pode falar com ela, então você 
não sabe se o marido dela fica lá (2.0) entendeu? (2.0) E quando você vai falar 
com uma mulher lá, se seu marido ficar lá, ele vai pensar outra coisa. 
Entendeu? Enton, saber como a realidade aqui só quando fico no ônibus, só se 
eu tinha telefone, vai na internet, fala com outro amigo// 
(91) P: Mas aqui na/no Senai não tem mulher nenhuma e você só fala com os 
haitianos. 
(92) I7: Sim. Você fala só com Haitianos// 
(93) P: Então// 
(94) I7: Eu amigo lá (2.0), eu às vezes (2.0) eu falo com ele. Eu falo com ele. Ele 
disais: “oh, você fala/ falo/ você fala inglês? Você fala espanhol? Por que você não 
abre uma escola aqui, por que *[inint,] no Brasil não tem gente que fala francês, que 
fala inglês, muito gente e, aqui, quer falar francês, quer falar inglês, por que 
você/disait ah..” 
[Interrupção externa] 
(95) P: Então, mas aqui por exemplo, vocês não/ eu não vejo muito vocês com 
os brasileiros não.  
(96) I7: eu não? 
(97) P: É. Eu já reparei isso. 
(98) I7: É que... 
(99) P: O homem é ciumento então? 
(100) I7: [gestos com a cabeça] 
(101) P: Muito ciumento. Brabo? Homem é brabo?// 
(102) I7: Brabo// 
Fragmento	de	entrevista	58-	Julho/		2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	25	anos,	aluno	do	
SENAI	na	época	da	entrevista.	 
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Semelhantemente à entrevista anterior, a pesquisadora abre o tópico 

perguntando sobre a relação do haitiano com brasileiros, sem que haja 

progressão temática nos onze primeiros turnos, até que, por meio de uma 

pergunta mais categórica, o informante começa a sua explicação. Diminuindo 

consideravelmente o tom de voz, ele afirma que [é muito perigoso]. Partindo de 

uma expressão dêitica apresentada pela interlocutora [Aqui?], o imigrante 

desloca a comparação entre brasileiros e haitianos para o plano geográfico 

[aqui/ lá], utilizando-se de uma ilustração para fomentar sua argumentação: 

[Porque aqui, se na/ no ônibus, pode encontrar qualquer pessoa, pode falar com ela, 

então você não sabe se o marido dela fica lá (2.0) entendeu? (2.0) E quando você vai 

falar com uma mulher lá, se seu marido ficar lá, ele vai pensar outra coisa. 

Entendeu? Enton, saber como a realidade aqui só quando fico no ônibus, só se eu 

tinha telefone, vai na internet, fala com outro amigo/] 

 De acordo com o trecho destacado acima, o imigrante evita o contato 

com brasileiros, e sobretudo brasileiras, pelo mesmo motivo apresentado 

pelo informante anterior, ou seja, por temer uma resposta violenta, baseada 

no ciúme. No próximo fragmento, no entanto, um terceiro informante 

apresenta outra justificativa para afirmar que os brasileiros são violentos, com 

base na experiência anterior à migração: 

   

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

  

A. disse que o exército brasileiro (ou da MINUSTAH) levou cólera e outras doenças e 

que os militares brasileiros se relacionavam com as meninas de 15/16 anos, 

abandonando-as grávidas.  

Fragmento	de	nota	de	campo	5-	Reunião	com	os	Haitiocas. 
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 O trecho da nota de campo, destacado acima, se caracteriza pela 

exemplificação. A mesma estratégia é utilizada por outro informante para 

formular outra contrarrepresentação acerca da receptividade da sociedade de 

acolhimento, a de que os brasileiros são hipócritas, transcrita abaixo: 

 

(25) P: Tudo bem. Eu já estou acabando [...]. Como é que você vê os brasileiros? 
 
(26) I4: Tem que bem receptivo [pausa longa] se é legal. Tem também que é 
hipo/ hipocritas [2.0] hipocrítas, je sais que vous savez qu’est-ce que cela veut 
dire, hypocrites. Éh... [pausa longa] sim, é assim os brasileiros. [pausa longa] 
Tem alguns que é BEM hipocrit, tem alguns que é bem receptivo, bem legal, 
sempre dá conselho, sempre fala que o Brasil, você vai conseguir um [2.0] uma 
vida melhor, “é muito prazer conhecer você”, “você está aqui no Brasil com a 
gente, nós [inint.] irmãos.” É assim, tem que é assim.  E tem também que 
(risos) bem hipocritas. 
Fragmento	de	entrevista	59-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil.	

 

 

Quando perguntamos o que o informante pensava sobre os brasileiros, 

ele começou a sua resposta com uma avaliação positiva [Tem que bem 

receptivo [pausa longa] se é legal], proferida com uma pausa longa entre as duas 

afirmações, para, em seguida, iniciar a sua avaliação negativa, a de que há 

muitos hipócritas [Tem também que é hipo/ hipocritas [2.0] hipocrítas]. Após 

confirmar a palavra “hipócrita” em uma oração na língua francesa, o 

informante faz uma uma pausa longa, uma autoavaliação discursiva [[pausa 

longa] sim] e reitera a tese de que os brasileiros são hipócritas [Éh... [pausa 

longa] sim, é assim os brasileiros].   

 A estratégia de se fazer uma avaliação positiva para, então, emitir o 

comentário negativo é bastante recorrente nas entrevistas e está relacionada 

principalmente ao fato de a interlocução ocorrer com uma brasileira. No 

exemplo abaixo, a informante se utiliza do mesmo recurso, porém apresenta 
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a crítica de um modo mais indireto, por meio de dedução lógica, conforme 

fragmento abaixo: 

 
 
(21) P: {{Qu'est-ce que vous pensez des personnes Du Bresil?}}   
[O que você pensa das pessoas do Brasil?]                       
 
(22) I5: {{Bien}}   
[Bem]                       
 
(23) P: {{Pensez-vous qu'ils sont agreable avec les estrangeres?}} 
[Você acha que eles são agradáveis com os estrangeiros?]                         
(24) I5: {{Une partie d'entre eux mais je ne pense pas que c'est general}}      
[Uma parte deles, mas eu não penso que é geral]                    
(25) P: {{Pour quoi?}}                          
[Por quê?]                        
(26) I5: {{Parce que j'ai demandé du travail plusieurs endroits lis ont refuse les 
haitiens }}     
[Porque eu pedi trabalho em muitos lugares e eles recusaram os haitianos] 
Fragmento	de	entrevista	60-	Outubro/	2016.	I5	é	mulher,	27	anos,	vivia	ha	1	ano	e	6	meses	no	Brasil	
no	momento	da	entrevista.	

	
 

Conforme o relato acima, a imigrante responde à primeira pergunta 

com uma avaliação positiva. No entanto, quando a entrevistadora reitera a 

pergunta, ela abre uma concessão a alguns brasileiros e responde que a 

afirmação não diz respeito a todos [: {{Une partie d'entre eux mais je ne pense 

pas que c'est general}}] e, em seguida, recorre a um fato para explicar a sua 

opinião [{{Parce que j'ai demandé du travail plusieurs endroits lis ont refuse les 

haitiens }}]. Neste caso, a avaliação negativa é feita por meio de dedução 

lógica (se os brasileiros recusam trabalho aos haitianos, logo os brasileiros 

não têm uma posição agradável em relação a eles) e não por um discurso 

assertivo. 

A interlocução com uma brasileira, o fato de estarem em território 

brasileiro e a situação de vulnerabilidade socioeconômica são algumas 

explicações para que as contrarrepresentações sejam veiculadas 
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frequentemente após uma avaliação positiva ou concessões. De todo modo, 

as contrarrepresentações têm sempre um caráter de resistência e 

inconformidade face às experiências opostas àquelas representações 

primárias que os motivaram a viajar. 

  

7.3 Representacões sociolinguísticas: repertório plurilíngue e 

identidades plurais 

 

 

Obter a língua do país de acolhimento é indiscutivelmente o meio 

necessário para participar da vida normal, e, conforme escreve Fabienne 

Leconte (2001), é o símbolo mesmo da normalidade, no sentido de ser uma 

norma básica, a qual as famílias migrantes atribuem muito valor.  Mas o 

conhecimento de algumas variedades dessa língua apresenta um interesse 

suplementar para o imigrante, um valor vinculado ao seu projeto de 

identidade social, uma vez que esta classifica o sujeito em determinado 

estrato da sociedade. 

Eloy (2007) aponta que a conquista de variedades regionais ou de 

jargões profissionais, dentre outros, constitui e manifesta a participação no 

jogo social. No caso analisado, o conhecimento do vocabulário da construção 

civil, bem como das gírias utilizadas entre os operários, foi um elemento 

fundamental para a manutenção da qualidade da sobrevivência nesse meio. 

Além disso, alguns informantes mencionaram a variedade do português 

falada no Rio de Janeiro como a mais importante para se aprender, sendo 
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inclusive motivo para um deles deixar Porto Alegre rumo à cidade dos 

cariocas. 

Os migrantes têm, de acordo com Eloy (2007), acumulado uma rica 

experiência em matéria de aprendizagem de línguas, de diálogo intercultural 

e de reflexão metalinguística. No que diz respeito aos haitianos, são bastante 

caracterizados pela sociedade de acolhimento como povo que fala muitas 

línguas e que, por causa disso, aprende rapidamente o português. Para os 

brasileiros que dividiam com eles as salas de aula da escola de construção 

civil, os haitianos são vistos como um grupo que fala uma língua muito 

diferente (o crioulo), além do francês, do inglês e  de muitos dialetos locais. 

Sobre esses rótulos linguísticos, Eloy (2007) aponta que os migrantes são 

identificados em função de uma língua de origem, que não corresponde 

necessariamente à realidade das práticas familiares efetivas. Para ele, essas 

etiquetas linguísticas se inscrevem numa lógica monolíngue, mascaram as 

realidades linguísticas e identitárias plurais.  

No caso dos imigrantes haitianos, a rotulação não segue o modelo de 

Eloy (2007), pois estes são associados ao plurilinguismo e à heterogeneidade 

de repertório linguístico e cultural, sobretudo pela sua migração histórica. Por 

outro lado, concordamos com a concepção de formação linguística de 

imigrantes visando à inclusão proposta por esse autor. Para ele, a noção de 

repertório linguístico permitiria repensar a concepção do ensino da língua do 

país de acolhimento, que não deveria ser ensinado com vistas à mudança de 

língua, a uma mobilidade linguística, mas a um alargamento, e uma 

reestruturação do repertório verbal. Eloy afirma: 
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a ideia não é a da língua-alvo que vem substituir a língua de 
origem, mas vem enriquecer o repertório, dotar o falante de novas 
ferramentas linguísticas que o permitem agir de modo eficaz e 
legítimo nas situações comunicativas que a ele se apresentam no 
país de acolhimento (ELOY, 2007, p. 39).69 

 

  

 Essa noção de ensino de língua estrangeira para se ampliar o 

repertório ao invés de substituí-lo se adequa ao caso dos imigrantes 

analisados porque eles mantêm uma forte rede de haitianos na sociedade de 

acolhimento, com quem se comunicam em crioulo, permanecem vinculados 

ao grupo de origem no seu país, por meio da mesma língua, mas convivem 

diariamente e nos mais variados contextos com os brasileiros, com os quais 

procuram estabelecer contato em português, além de utilizarem como língua 

de apoio, em muitas situações, o francês. 

 No exemplo abaixo, um informante conta como foram as suas 

primeiras visitas a uma igreja protestante, assim que chegou ao Rio de 

Janeiro:  

 

(46) P: E as músicas? 
(47) I7: as músicas//  
(48) P: As músicas você entendia// 
(49) I7: as músicas entendia. Porque então (2.0) se ele (2.0) um capítulo, se ele 
precisa a, por exemplo, Gêneve, ou Isaïe, ele precisa o número/ foi lá na 
internet, guardar// 
(50) P: Aí você lia em crioulo?// 
(51) I7: Isso! . não, em Creole non, em francês. 
(52) P: em [francês]. 
(53) I7:       [em francês]. Só francês, tradução português, eu vou/ só isso. 
Entendeu tudo.  
(54) P: Ah, e a música também você entendia... 
(55) I7: A música também. Tem uma música eh música eu gosto muito eh ainda não 
conheceu, ainda vou conhecer isso. É: “proverá, Jesus proverá” 
(56)P: Ah, proverá... 
(57) I7: isso! 

																																																								
69  Tradução minha. “l’idée n’étant pas que la langue cible vienne remplacer la langue 
d’origine, mais vienne enricher le repertoire, doter le locuteur de nouveaux outils langagiers 
qui lui permettent d’agir efficacement et légitimement dans les situations de communications 
qui se presentment à lui dans le pays d’accueil. (ELOY, 2007, p. 39)	
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(58) P: Não conheço essa música não, mas eu vou pesquisar. 
(59) I7: é, eu gosto muito.. 
Fragmento	de	entrevista	61:	Junho/	2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	30	anos,	e	vivia	há	8	
meses	no	Brasil,	na	época	da	entrevista. 

 

 

Por levarmos em consideração os dados etnográficos, a percepção de 

que todas as interações entre haitianos se dão em crioulo e a de que muitos 

deles não são fluentes em francês, pensamos que, na situação descrita 

acima, o imigrante faria correlações entre o português e o crioulo, uma vez 

que esta língua seja dicionarizada e que haja Bíblias traduzidas para ela, 

como se verifica no turno 50 [Aí você lia em crioulo?//], após o haitiano explicar 

que, nos cultos, anotava as citações bíblicas para consultar em casa e, 

então, compreendê-las melhor. No entanto, após uma pausa, o informante 

retifica a confirmação [Isso! . não, em Creole non] e, em seguida, diz que 

compara a leitura com a Bíblia em francês. 

Quando a entrevistadora busca uma nova confirmação, em dois turnos 

com sintagma simultâneo [(52) P: em [francês].(53) I7:      [em francês].], o 

informante esclarece que faz a tradução apenas na língua francesa e não em 

crioulo [Só francês, tradução português, eu vou/ só isso. Entendeu tudo.]. Essa 

afirmação nos leva a uma reflexão sobre a aprendizagem da língua 

estrangeira como ampliação, de acordo com a proposta de Eloy (2007), e não 

como substituição, uma vez que o aprendiz recorre à outra língua não-

materna para compreender a nova. 

Assim, a comunicação na língua da comunidade de acolhimento não 

significa somente a apropriação do novo idioma. O resultado linguístico dessa 

aprendizagem é uma espécie de bricolagem, a partir de conhecimentos 
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retirados de diferentes línguas, além das inovações e das tentativas. 

Portanto, não se tem como resultado uma “língua”, mas uma ampliação de 

repertório verbal e não-verbal que possibilita a comunicação entre pessoas 

de diferentes povos.  

Eloy explica que a caracterização das pessoas pela sua primeira 

língua pode ser um tipo de armadilha, porque o que caracteriza um indivíduo 

ou um grupo não é uma língua, mas um repertório linguístico adquirido 

(ELOY, 2007, p. 33)70. 

A expressão <<língua materna>> condena o indivíduo a uma única 

língua ligada à hereditariedade biológica. De qualquer maneira, a migração 

constitui a evidência de uma experiência de recomposição do repertório 

linguístico. Pensamos na aquisição da língua do país de acolhimento, mas 

falta-nos acrescentar a aquisição de uma gramática de alternância, a 

presença mútua de fato  (ELOY, 2007, p. 33- 34). A questão, então, seria 

decidir se apenas a habilidade perfeita em uma língua, idêntica a dos nativos, 

ou a capacidade de se utilizá-la, em todas as circunstâncias, constituiria um 

conhecimento útil. Nas palavras de Eloy (2007),  

 

a pessoa que fala a língua do país de acolhimento com um sotaque 
estrangeiro será aceita como falante desta língua ou enquadrada 
como “não tendo o falar nativo”? A questão não é só linguística, 
porque através da ideologia linguística se encontram transmitidos 
os comportamentos dos grupos, que nos é, assim, permitido 
decifrar (ELOY, 2007, p. 34).71 

 

																																																								
70	Tradução minha. “Ce qui caractérise un humain (individu ou groupe), ce n’est pas une 
langue, mais un <<répertoire linguistique acquis>>”. (ELOY, 2007, p. 33) 
71 Tradução minha. “Autrement dit, est-ce que la personne qui parle français avec un accent 
étranger sera acceptée comme <<parlant français>> ou écartée comme <<n’ayant pas le 
parler natif>>? La question n’est pas seulement linguistique, bien sûr, car à travers l’idéologie 
linguistique se trouvent relayés des comportements de groups, qu’il nous est ainsi permis de 
déchiffrer. (ELOY, 2007, p. 34)	
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No mesmo sentido da citação acima, Deborah Cameron (1995), ao 

definir higiene verbal, reflete sobre a importância social da norma e a 

percepção de pertencimento de um indivíduo em uma comunidade. Um 

exemplo dessa relação entre normatização linguística e inserção aparece no 

fragmento abaixo, no qual o informante expõe a variante do português 

considerada mais correta: 

 

(4) I7: sim. Chegou aqui, um mês. Março passado. Passou oh (2.0) só quinze dias e  
(2.0) pergunta vai/ foi muitas empresas para perguntar trabalho. Enton, só uma 
que tem vaga lá e comecei a trabalhar e/aqui eu aprende mais porque// 
 
(5) P: Aqui no Senai? 
 
(6) I7:  no Rio. Aqui no [Rio de Janeiro] 
 
(7) P:                                 [no Rio de Janeiro]. 
 
(8) I7: No Rio de Janeiro, eu aprende mais, porque enquanto a gente, para falar cada 
dia/cada dia falo/ cada dia fala?/ quando a gente tem palavra, por exemplo: eu 
tinha um livro do sucesso. Do sucesso, sabe o que é isso? 
 
(9) P: Uhum. 
 
(10) I7: livro do sucesso. Eu/ cada dia/ enton/ o final da semana, eu faz leitura 
sobre o livro do sucesso, então muitas pal/ eh eh/ muitas coisas, quando falo aqui, 
com carioca, enquanto todo eu vi lá no livro,  carioca fala também. Então, eu pensei 
que aqui no Rio de Janeiro o carioca fala mais português/ português que fala 
no Porto Alegre. Então/ o Curitiba o São Paulo também. E aqui// 
Fragmento	de	entrevista	62-	Junho/	2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	30	anos,	e	vivia	há	8	
meses	no	Brasil,	na	época	da	entrevista. 

 

 

O imigrante que participa do diálogo acima narra a sua história desde 

que chegou ao Brasil e conta que entrou no país pela região sul, em Porto 

Alegre, mas que depois decidiu viajar para o Rio de Janeiro para procurar 

trabalho. Após alguns turnos, ele explica que conseguiu aprender melhor o 

português depois da mudança de estado, porque, segundo ele, o carioca fala 

melhor do que outros brasileiros [aqui no Rio de Janeiro o carioca fala mais 
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português/ português que fala no Porto Alegre. Então/ o Curitiba o São Paulo 

também. E aqui//]. Essa representação, além de influenciar na inclusão de 

imigrantes via apropriação da norma, é especialmente interessante por 

destoar das representações do brasileiro sobre os lugares em que se fala 

melhor o português  e que se tem educação de melhor qualidade (geralmente 

a região sul do país). 

Essa reflexão demonstra como as línguas se relacionam com a 

problemática da identidade, tanto dos indivíduos quanto dos grupos. Os 

dados levam a crer que os imigrantes não querem apenas se integrar na 

sociedade de acolhimento, mas pertencer a estratos específicos dessa 

sociedade. Uma representação que também ilustra essa ideia é a de que o 

português “coloquial” é ilegítimo, exemplificado no fragmento abaixo: 

 

(40) P: Quais foram as suas dificuldades quando você chegou no Brasil [...]? 
 
(41) I1: É mas, coisas que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, é... na língua 
mesmo, pra aprender a falar português, entendeu? A gente fala muita coisa . até 
agora a gente não consigo falar português bem, entendeu? Por causa que a 
gente não estuda (2.0) a gente aprende a falar português na rua, aprende com 
algumas pessoas que não é formado mesmo, e os cara tá falando errado e a 
gente aprende errado e fala errado, entendeu? Só o que eu acho das coisas 
engraçado é da língua mesmo pra aprender falar, as vezes também// é isso mesmo. 
Fragmento	de	entrevista	63: I1 tem 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. (out/2016) 

 

 

O informante que participa da entrevista acima, apesar de se 

comunicar com a interlocutora exclusivamente em português, de viver no país 

de forma autônoma, trabalhando e resolvendo questões legais e do cotidiano, 

acredita que não fala o português de maneira satisfatória [até agora a gente não 

consigo falar português bem, entendeu?] e explica a razão dessa realidade [a 

gente aprende a falar português na rua, aprende com algumas pessoas que não é 
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formado mesmo, e os cara tá falando errado e a gente aprende errado e fala errado, 

entendeu?]. 

De acordo com a representação linguística expressa no discurso 

desse imigrante, os brasileiros que não estudam ou que não são formados 

não falam bem a língua portuguesa e, uma vez que seu convívio é 

primordialmente com eles, parece inviável que este aprenda o “bom” 

português. Sobre esse tópico, Houdebine (2008) explica que a avaliação 

metalinguística faz parte da linguagem, que todo falante se coloca em uma 

posição de distanciamento de sua fala, via discurso, para fazer uma crítica de 

fundamentação prescritiva, balizada nas hierarquias e discriminações da 

própria sociedade. 

Apesar da autoavaliação e do julgamento de variedades, de caráter 

normatizador, a representação da língua como ferramenta de inserção 

imediata na sociedade de acolhimento, em qualquer que seja a variante, é 

uníssona. O agrupamento de duas respostas de imigrantes sobre as 

dificuldades no primeiro momento da migração corroboram para essa 

representação: 

 

Pesquisadora: Me conta como foi a sua chegada no Brasil, [...] se teve alguma dificuldade no caminho. 
P: E quais são as coisas que você pensava que eram diferentes no Brasil e que depois de ter vivido já dois 
anos você percebe que são diferentes do que você imaginava? 

Imigrante 1: É mas,  coisas que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui,  é . . .  na 
l íngua mesmo, pra aprender a fa lar português,  entendeu? A gente fala muita coisa// até agora 
a gente não consigo falar português bem, entendeu? Por causa que a gente não estuda (2.0) a gente 
aprende a falar português na rua, aprende com algumas pessoas que não é formado mesmo, e os cara tá 
falando errado e a gente aprende errado e fala errado, entendeu? Só o que eu acho das coisas engraçado 
é da língua mesmo pra aprender falar, as vezes também// é isso mesmo. 

Imigrante 4: O primeiro é a l íngua do português.  Eu não tava conseguindo falar NADA 
e aí ,  quando eu chegar lá  na políc ia federal ,  ninguém me atende porque ninguém não 
tava a conseguir  fa lar comigo e aí  a  primeira dif iculdade. 
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Nos dois relatos, os imigrantes apontam a língua como o maior desafio 

a ser superado para conseguirem se inserir na nova sociedade. O primeiro 

deles traz na sua resposta aquela representação de que a língua falada no 

cotidiano da cidade não é a ideal. Se a língua que ele aprendeu não é 

suficiente para se integrar, esta afirmação sugere que, apesar desse 

imigrante estar inserido na sociedade, o grupo com o qual interage não é 

aquele com o qual busca interagir no futuro. 

Essa representação é constituída por uma concepção na qual a 

sociedade é um conjunto que contém subconjuntos. O imigrante, apesar de 

estar contido em um subconjunto, não considera que o fato de fazer parte 

dele significa estar inserido na sociedade, pois, para essa inserção, ele 

precisa sair deste subconjunto e entrar em outro que contenha capital 

simbólico de prestígio, sendo o conhecimento da modalidade da língua que 

os membros desse grupo julgam como a mais correta um dos capitais mais 

importantes. O imigrante 4 reproduz essa representação, apesar de não 

explicitá-la, ao atribuir ao desconhecimento da língua a principal causa de 

não conseguir ser atendido em um órgão público e, portanto, não ter os 

atributos necessários para a sua inserção.  

Se a aprendizagem da língua é uma ferramenta de inserção, a 

representação linguística complementar a essa, e bastante recorrente, é a de 

que o desconhecimento da língua é uma barreira social. O informante abaixo 

narra um dia em que percebeu isso em sua vida: 

 

(43) I1: Um dia eu lembrei que eu sofri mesmo foi o dia que eu fui buscar minha 
carteira de trabalho, porque eu tava novo aqui, na hora que eu fui lá pra fazer, o 
amigo meu me leva, beleza, mas marcaram o agendamento pra mim voltar pra 
buscar, nesse dia não tem ninguém pra me levar e eu tenho que ir sozinho. 
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Tava tendo necessidade mesmo para ter a carteira de trabalho, aí eu fui 
sozinho. Eu peguei o ônibus, desci no ponto final, na praça quinze, na época 
era praça quinze, e eu não fala nada, eu não falo nada, eu não consigo 
perguntar ninguém aonde é o ministério do trabalho, mas antes de sair de 
casa, eu escrevi umas pa// algumas frases no papel, cada vez eu mostrava uma 
pessoa aonde que eu quero ir, aí assim demora mais, eu chego, fazer o que eu 
queria fazer. 
Fragmento	de	entrevista	64-	Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

  

 

O uso do advérbio mesmo marca a motivação que o levou a sair 

sozinho nos seus primeiros dias no Brasil [Tava tendo necessidade mesmo para 

ter a carteira de trabalho, aí eu fui sozinho.]. Munido de perguntas elaboradas 

previamente, em casa, o imigrante se vê diante da necessidade de chegar a 

um órgão público e da barreira que encontra em seu caminho: a 

impossibilidade de se comunicar, expressa pela repetição oracional [eu não 

fala nada, eu não falo nada,], seguida de um período que mantém a ideia 

principal do tópico [eu não consigo perguntar ninguém aonde é o ministério do 

trabalho]. Com muitas dificuldades no percurso [cada vez eu mostrava uma 

pessoa aonde que eu quero ir, aí assim demora mais, eu chego], o haitiano 

finalmente consegue chegar ao seu destino. 

No exemplo abaixo, a representação o desconhecimento da língua é 

uma barreira social é bastante evidente. Uma conversa casual entre a 

entrevistadora e um haitiano chegou ao tópico que dizia respeito a uma 

haitiana grávida, a qual transitava pela casa deles durante as aulas de 

português. Ao ser informada de que a moça estaria prestes a dar à luz, a 

pesquisadora foi visitá-la para saber se ela necessitava de algum auxílio. 

Como a haitiana não falava português, a professora se dispôs a acompanhá-
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la em uma consulta pré-natal, no posto de saúde do bairro. Dessa visita 

surge o trecho abaixo, copiado do diário de campo: 

 

N. vai ao posto de saúde (16/12/2015) 

 

Ao chegar ao posto de saúde, perguntei como se davam as consultas, visto que N. 

não fala português. Respondeu-me que era muito difícil, que estava sempre 

sozinha e que havia uma enfermeira que falava um pouco de inglês e que a 

ajudava, às vezes. Acrescentou que as enfermeiras ficam nervosas porque não 

entendem nada e não conseguem conversar.  

Quando chegou a sua vez, entramos e eu me apresentei. Elas já conheciam N. 

Sentamos, ela de frente para a enfermeira e eu em uma cadeira no canto da sala. 

Traduzi praticamente toda a conversa e a enfermeira falava com muitos gestos e 

lentamente, a fim de alcançar o entendimento. Como N. havia perdido o cartão do 

pré-natal, a enfermeira passou um bom tempo reescrevendo todas as informações 

das últimas consultas, analisando exames e papéis diversos. 

Fragmento	de	nota	de	campo	6-	visita	ao	posto	de	saúde,	para	traduzir	a	conversa	entre	a	haitiana	e	
a	enfermeira,	em	dezembro	de	2015. 

 

 

Conforme anotado no diário de campo, a haitiana sentia muita 

dificuldade de estar nas consultas sozinha [era muito difícil, que estava sempre 

sozinha], sendo auxiliada algumas vezes por uma enfermeira [havia uma 

enfermeira que falava um pouco de inglês e que a ajudava, às vezes]. Na percepção 

dela, as funcionárias do posto ficavam nervosas porque não conseguiam 

conversar com a informante [as enfermeiras ficam nervosas porque não entendem 

nada e não conseguem conversar]. A representação o desconhecimento da 

língua é uma barreira social é apresentada, portanto, de modo bilateral. 

  A representação continua em pauta, com o agravamento de a barreira 

linguística significar risco de morte tanto para a gestante como para o bebê, 

conforme trecho abaixo:  
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N. vai ao posto de saúde (16/12/2015) 

 

As enfermeiras encerraram a consulta sem saber se N. fez os exames 

preventivos, o que eu não consegui traduzir, sem terem certeza sobre a 

administração das vacinas e explicando que ela poderia levar qualquer pessoa para 

acompanhá-la durante parto, e que no primeiro momento seria indispensável 

alguém que atue como intérprete. Afirmaram, ainda, que sem um acompanhante, 

o médico não pode liberar o paciente do hospital, sendo, portanto, fundamental que 

esteja acompanhada no momento da alta. Explicaram-me que, em casos extremos, 

quando não há realmente ninguém, a assistente social solicita um representante do 

poder público para sair do hospital com a paciente. 

Fragmento	de	nota	de	campo	7-	visita	ao	posto	de	saúde,	para	traduzir	a	conversa	entre	a	haitiana	e	
a	enfermeira,	em	dezembro	de	2015. 

 

 

Na ocasião descrita acima, as funcionárias do posto foram bastante 

categóricas, com uso de elementos não-verbais, deixando claro que a falta 

de alguém que fizesse uma ponte linguística resultaria em risco efetivo para o 

parto. A consulta posterior também se deu com o auxílio da pesquisadora e, 

na ocasião do nascimento da criança, sua amiga brasileira, que não fala 

crioulo nem francês, mas que já havia visitado a haitiana algumas vezes, 

esteve no hospital oferecendo o suporte necessário. Como se pode perceber, 

a barreira linguística gera a necessidade de uma comunicação não só 

linguística, mas paralinguística e gestual, ampliando-se uma vez mais a 

noção tradicional de aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Retomando-se o título dessa sessão, o repertório plurilíngue e as 

identidades plurais são marcas muito presentes na narrativa abaixo, 

resultado de uma entrevista realizada por telefone, com um informante 

anônimo que não autorizou a gravação de sua voz. Enquanto o imigrante 
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narrava a sua trajetória do Brasil rumo aos Estados Unidos, a entrevistadora 

transcrevia as suas palavras no computador. 

 

 (30) IA: eu passei quatro meses pra chegar nos EUA. Foi muito complicado, muito difícil. 
Muita gente morreu muita gente morreu no mar. Eu passei quatro horas no barco e depois eu 
passei 9 dias caminhando porque não tem caminho de carro. Foi muito complicado, muita 
prisão. Quando eu cheguei no México, a imigração, a lei imigração no México, a gente não 
pode passar mais que sete dias e eu fiquei até 49 dias. Sofri muito. Sofri muito muito muito 
muito. 
 
Eu passei 23 dias sem comer nada, solo água. Porque eu fiquei muito preocupado porque eu 
pensei que a imigração vai me mandar para Haiti. Porque eu deixei Haiti e sair de novo vai 
ficar mais difícil pra mim. E cada dia, a imigração tem pão e um pouco de suco, muito pouco. 
Mas eu não como pão, por isso que eu fiquei sem comer nada. Todo mundo fez não mais que 
sete dias.  
 
Eu entrei pra sair em até sete dias, mas eu fiquei 49 dias. Eu passei Panamá, Costa Rica, 
Honduras, etc. Mas nesses países, Haiti tem embaixador. Se souber que nós somos 
haitianos, vai me mandar para o Haiti. É por isso que nós dizemos que somos africanos. 
Todo mundo passava, mas eu não passei.  O chefe da imigração me chamou e falou 
assim pra mim: não é africano. É haitiano. Você não vai sair daqui, você vai sair quando 
você falar a verdade pra mim.  
 
Depois de 23 dias, o chefe da imigração me chamou de novo e me falou: agora você vai 
falar a verdade pra mim. Ele me chamou e mostrou no computador o primeiro ministro 
do Haiti e perguntou se eu não conhecia. Eu disse que não. Até ele me mostrou a foto 
do presidente do Congo e eu disse que eu conhecia. 
 
Eles mandaram eu falar Lingala e eu falei crioulo com eles. Depois o chefe da imigração 
me chamou e me disse que eu não era africano porque eu não estava cheirando mal. Meu 
cabelo estava cortado e lavado e os africanos cheiram mal e foi por isso que eles descobriram 
que eu era haitiano. Mas eu só disse que sou africano porque a gente tem que manter a 
palavra.  
 
Depois de 23 dias,  a imigração do México me liberou pra entrar na Califórnia. Mas pra sair 
da prisão e chegar na fronteira, eu tenho que pegar avião. Quando descer no avião, a 
imigração me chamou de novo. Eram 25 pessoas, haitiano e africano misturado. Ele chamou, 
pegou nosso documento que a imigração deu pra nós e depois devolveu. Ele deu pra cada um 
o documento, somente o meu. Ele pegou meu documento e falou: você vai ficar aqui. Vinte e 
quatro foi embora e só eu fiquei. Eu fui preso de novo. Eu chorei, chorei, chorei, chorei, 
chorei. Eu fiquei muito triste. A primeira vez foi na entrada do México (Tapachura), a segunda 
vez na saída (Tiguana). Eu passei 26 dias de novo. Deu junto 49 dias. Só pão e suco, mas eu 
não como pão, eu bebo só suco. 15, 10, 20 pessoas na cela. Cada um tem uma cama 
pequenininha. Mas depois, mais 26 dias me liberou. Quando me liberou, eu cheguei na 
fronteira, eu entrei na imigração sete dias e me mandou pra minha família. Depois de sete 
dias, me deu papel pra ir embora, pra achar minha família. Na entrevista, eles pediram o 
número a minha família, ligaram pra minha família, pra minha sobrinha. Perguntaram se ela 
ia querer receber ele na sua casa. Ela disse sim. Então ele disse vou mandar ele hoje. Eu 
chorei, alegria, eu chorei também. Eu fiquei muito muito pequenininho, sabe? Entende? 
Quando sair meu visto, eu vou pedir pra entrar toda a minha família aqui. Quando cheguei, a 
imigração pediu pra mim se tenho esposa e filhos. Eu não divórcio ainda. Eu disse sim, 
minha esposa, quatro filhos. Eu vou casar com outra, porque eu tenho que fazer minha vida, 
né? 
Fragmento	de	entrevista	65-	Entrevista	anônima. 
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Na narrativa acima, o imigrante explica que, para passar pela fronteira 

do México com os Estados Unidos, deveria se passar por africano [Se souber 

que nós somos haitianos, vai me mandar para o Haiti. É por isso que nós dizemos 

que somos africanos.]. Se ele fosse identificado como haitiano residente no 

Brasil, não teria direito à solicitação de asilo político, pois não vivia sob 

ameaça em território brasileiro. Além disso, havia o risco de que o 

deportassem para o Haiti, o que tornaria praticamente inviável uma nova 

migração para os Estados Unidos ou mesmo para o Brasil. Por outro lado, 

por ser jornalista, afirmando ser africano, poderia solicitar a entrada em 

território americano com o status de asilado, declarando receber ameaças do 

governo de seu país graças a sua posição política desfavorável ao regime.  

Diante desse quadro de políticas migratórias internacionais, o 

informante optou pela construção de uma identidade nova, que o permitisse 

realizar seus objetivos de modo mais efetivo. No entanto, as autoridades 

mexicanas não acreditaram nessa identidade forjada [O chefe da imigração me 

chamou e falou assim pra mim: não é africano. É haitiano. Você não vai sair daqui, 

você vai sair quando você falar a verdade pra mim.] e deixaram-no preso para 

que confessasse sua nacionalidade. 

Após um período de detenção, o setor de imigração o convocou e 

aplicou alguns testes de identidade coletiva para obter a prova de que o 

haitiano não era congolês [Ele me chamou e mostrou no computador o primeiro 

ministro do Haiti e perguntou se eu não conhecia. Eu disse que não. Até ele me 

mostrou a foto do presidente do Congo e eu disse que eu conhecia.], mas não 

tiveram êxito. O próximo teste então seria linguístico [Eles mandaram eu falar 

Lingala e eu falei crioulo com eles]: pediram-lhe que falasse a língua nacional da 

República Democrática do Congo, o lingala, e ele falou crioulo. 
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Uma vez que o Haiti e o Congo foram colonizados por franceses, 

ambos são países nos quais a língua francesa tem status de oficial. Como 

consequência, os dois países possuem uma língua nacional de base 

autóctone com léxico francês, o crioulo e o lingala. O teste de nacionalidade 

não obteve resultados satisfatórios porque a equipe, cuja língua materna 

provavelmente era o espanhol e cuja principal língua estrangeira era o inglês, 

não tinha conhecimentos suficientes para distinguir entre o crioulo e o lingala.  

Do ponto de vista do imigrante, ele não só construiu uma identidade 

nova que lhe convinha à situação como se utilizou de seu acervo 

plurilinguístico para renomear a sua língua e se passar por falante de outra, 

formando identidades plurais por meio de seu repertório linguístico, marca de 

sua nacionalidade que está presente com frequência nos discursos dos 

brasileiros sobre os haitianos, conforme trecho a seguir, transcrito de uma 

aula de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, na escola de 

construção civil, cuja professora era a pesquisadora desta tese. 

 
 
Legenda- H: haitiano; B: brasileiro; P: professora 
 
H1- Mas Haiti n[inint,] 
 
B2- (muitas vozes) os cara (muitas vozes) tem uns caras que sabe falar quatro 
idiomas// 
 
H1- é, a gente sabe fal// 
 
B2- O brasileiro [inint.] mal fala português direito. Os cara falam QUATRO idiomas, 
falam francês, fala eh, o S. mesmo falava o francês, eh// 
 
P- O crioulo, inglês e português. 
 
B2- é. 
 
H1- Eu falo inglês, francês, espanhol (muitas vozes) 
 
B2- a educação de lá também é  MUITO diferente. Às vezes a gente tava conversando 
e muito falava que a educação é muito diferente.  
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H1- é// 
 
B2- muito mais daqui, entendeu? Diferente.  
 
H1- nós TÊM uma educação// 
 
B2- * muito mais * 
Fragmento	4-	gravação	de	um	momento	da	aula	na	escola	de	construção	civil.	

	
	
	
 Conforme o discurso do operário brasileiro, os haitianos são 

plurilíngues [(muitas vozes) os cara (muitas vozes) tem uns caras que sabe falar 

quatro idiomas//]. A ideia é reiterada após o assalto ao turno do haitiano [O 

brasileiro [inint.] mal fala português direito. Os cara falam QUATRO idiomas, falam 

francês, fala eh, o S. mesmo falava o francês, eh//] e avança na conclusão de 

que a educação no Haiti é melhor do que a do Brasil, da qual se pode deduzir 

a relação entre o conhecimento de línguas estrangeiras e a qualidade do 

ensino no país, ou seja, quanto mais línguas se aprende em uma nação, 

mais educada ela é. 

 Para quem possui um repertório linguístico amplo, a escolha das 

línguas nas situações comunicativas pode sugerir uma posição identitária 

frente à comunidade local, seja de pertencimento ou de distanciamento. No 

caso transcrito abaixo, vemos um exemplo da seleção da língua como 

estratégia de apagamento da fronteira imaginada entre estrangeiro e 

nacionais: 
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G. vai à igreja (18/07/ 2015) 

 

Na igreja, compreendeu bem o que foi dito e, quando eu traduzia alguma parte, ele 

contava a passagem bíblica inteira em francês. Cumprimentou muitas pessoas e 

disse-nos que voltaria todos os domingos e que gostou bastante. Segundo ele, foi 

ajudante do pastor na igreja que frequentava no Haiti. 

 A Bíblia que levou era em português, um presente que recebera do cunhado 

quando saiu do país. O cunhado trabalhava para a MINUSTAH como tradutor de 

português- crioulo. Apesar de ter essa Bíblia em português, ele explicou que usa 

outra em francês para leitura diária.  

Fragmento	de	nota	de	campo	8:	Visita	a	uma	igreja	evangélica	com	um	haitiano. 

  

 

O fato de compreender a mensagem proferida em português na 

reunião e de, mesmo assim, comentá-la em francês com a pesquisadora 

[quando eu traduzia alguma parte, ele contava a passagem bíblica inteira em 

francês] pode sugerir uma tentativa de diminuir a fronteira entre ele (Alius) e a 

pesquisadora (Alter do grupo da igreja) por meio de um conhecimento prévio 

comum, o das passagens bíblicas, mantendo-a, no entanto, pelo uso da 

língua francesa.   

O segundo ponto em que podemos observar a seleção linguística 

como estratégia de pertencimento é a Bíblia que o imigrante leva para a 

igreja [Apesar de ter essa Bíblia em português, ele explicou que usa outra em 

francês para leitura diária.]. A sua atitude de levá-la na língua local, mesmo 

usando a versão francesa na leitura cotidiana, evidencia uma aproximação no 

espaço do Alius, procurando neutralizar a fronteira. 

O repertório plurilíngue do haitiano também é utilizado com frequência 

como argumento para romper com as barreiras linguísticas geradas pela falta 
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de conhecimento da língua portuguesa, como se verifica no fragmento 

narrativo a seguir: 

 
 
(1) P: Pode falar. 
 
(2) I7: Sim. Eh quando chegou aqui no Brasil, pela primeira vez, não posso dizer 
nada, só (2.0) eh posso dizer “Bom dia”, “boa noite”. Se uma pessoa me dá uma 
coisa pode dizer “obrigado”, “obrigada”. Enton, depois um mês, eu comecei a estudar 
português na/ no LIVRO, na internet, escutar música português, aqui. E mais ou 
menos eu consegui falou só um minutinho com uma pessoa. E a primeira empresa 
que eu fui lá para perguntar trabalho, quando eu chegou [inint.]: Est-ce que 
você fala português? Non, fala só um (2.0) pouco espanhol, um pouquinho 
inglês, e francês muito bem. Disait “oh aqui não tem ninguém que falo inglês, 
que falo francês, que falo espanhol. Est-ce que você, se você fala/ se eu falo 
com você est-ce que você, vai entender?” Disse: “se você fala uhm LENTO, eu 
posso conseguir uma coisa, então se você fala muito rápido, não vai entender 
nada”. Disait: Est-ce que você tem carteira de trabalho, CPF e cartão identidade?” Eu 
disse eu tinha todo. Ele me manda apresentar todo. Me mandou apresentar e depois 
me disait “quarta-feira que vem, (2.0) vem aqui para passar o [inint.] médico. E 
depois, eu chego lá, passei o texto do médico e depois eu vou começar a trabalhar. 
Trabalhei lá, eu passei três meses pra Porto Alegre, a trabalho.e não fica mais no 
Porto Alegre porque lá faz muito frio. Eu não gosto, eu/ se você não foi no Haiti, você 
pode entender como Haiti tem uma temperatura igual que o Rio de Janeiro. Enton, 
eu tinha um amigo que se mora aqui e falei com ele, disait “ah, aqui é melhor 
porque aqui é calor sempre, um pouquinho frio que tem aqui.” Diz: “Enton, eu 
trabalho aqui eu eu vou encontrar trabalho fácil?”E disait: “sim. Pode” Enton, 
chegou aqui// 
Fragmento	de	entrevista	66-	Junho/	2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	30	anos,	e	estava	há	
oito	meses	no	Brasil,	no	momento	da	entrevista. 

  

 

Conforme se pode observar, o haitiano apresenta o seu plurilinguismo 

como argumento para provar que tem condições de se comunicar no espaço 

profissional. Quando confrontado sobre a capacidade de compreender 

português, ele responde que, apesar de não dominar essa língua, se 

comunica em espanhol, inglês e francês [Est-ce que você fala português? Non, 

fala só um (2.0) pouco espanhol, um pouquinho inglês, e francês muito bem. Disait 

“oh aqui não tem ninguém que falo inglês, que falo francês, que falo espanhol. Est-ce 

que você, se você fala/ se eu falo com você est-ce que você, vai entender?” Disse: “se 

você fala uhm LENTO, eu posso conseguir uma coisa, então se você fala muito 

rápido, não vai entender nada”.]. Neste caso, se, por um lado, ele lida com o 
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desconhecimento do português como um entrave para a inclusão social, o 

imigrante, por outro lado, se utiliza de sua identidade coletiva plurilíngue para 

se integrar ao mundo do trabalho. 

Na mesma entrevista, após alguns minutos, o haitiano explica outra 

maneira pela qual se beneficia do plurilinguismo: recorre ao espanhol para se 

comunicar com os brasileiros [TEM, TEM, TEM, tem muito. Tem Muito soldado 

brasileiro lá no Haiti. Enton, a gente lá no Haiti falou espanhol lá com eles. E tem 

que tem muita capacidade, por exemplo: não fala/ não falo bem português.], 

explicitado no trecho a seguir: 

 

(125) P: Eles pensam o que? Que você, sei lá, num num estudou... que tipo de preconceito? 
(126) I7: ah (2.0) aqui eu dá um haitiano respeitar, não viu que um brasileiro fez uma coisa e 
[inint.] “ah, ele fez, pode fazer também”. Não. Se ele fez uma coisa boa, você pode mentir. 
Enton, se ele fez uma coisa feia, não vai.  Não vai conseguir fazer uma coisa eh feia. Enton, 
cada dia é  é muito (cansado ser) haitiano. Aqui, no Brasil, é diferente da realidade do Haiti. 
Vem aqui, tem uma língua que você NUNCA ENTENDE, NUNCA, porque, en Haiti, só tem 
uma eh faculdade/ uma faculdade que tem o curso do português *no Haiti* , então tem pouco 
(2.0), pouco. Porque não tem gente que falo lá português, só espanhol. 
(127) P: Tem o pessoal do exército lá, né? Da ONU. Não tem, os militares da ONU/ da 
MINUSTAH? 
(128) I7: uhuhum 
(129) P: Eles são brasileiros, mas não convivem com vocês, mas estão lá. 
(130) I7: TEM, TEM, TEM, tem muito. Tem Muito soldado brasileiro lá no Haiti. Enton, a 
gente lá no Haiti falou espanhol lá com eles. E tem que tem muita capacidade, por 
exemplo: não fala/ não falo bem português. Se eu quer dizer uma coisa parecido, não 
pronunciar bem, e você vê : “ah, eu vi o que ele disse. Eu vi”. Enton, se ele vai conseguir boa 
pronunciação/ porque tem gente eu falo com ele aqui/ cada eh cada palavra eu disse, disait: 
“oh, não entende”, porque exigir uma pronunciação muito boa, se você pode pronunciar BEM, 
ele não vai conseguir. Tem gente AQUI, qualquer maneira você dize uma palavra (2.0) ele já 
consegue entender// 
(131) P: Você entende, já. Você já entende. 
(132) I7: Tá, porque, enton// 
(133) P: Então, por exemplo na aula eu acho que você entende tudo o que eu falo// 
(134) I7: uhum. Tá. 
(135) P: E eu falo bastante rápido. 
(136) I7: (risos) Tá. Entendi, entendi tudo. Agora quando uma eh um brasileiro fala 
comigo, entende muito. Qualquer ele fala comigo, muito rápido, entende, porque eu lê 
muito. 
(137) P: Lê muito. Que tipo de coisa você lê? 
(138) I7: Eh (2.0) do futuro, eu tenho livro do sucesso, eu leio, e tem, por exemplo, a História 
do Brasil, a História do Brasil// 
(139) P: Você lê a história do Brasil// 
(140) I7: uhum *do Brasil*// 
Fragmento	de	entrevista	67-	Junho/	2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	30	anos,	e	estava	há	
oito	meses	no	Brasil,	no	momento	da	entrevista. 
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Como os relatos demonstram, os imigrantes investigados afirmam 

conhecer, pelo menos, mais de uma língua estrangeira e se beneficiar disso 

nas práticas migratórias, como auxílio a sua inserção social. De modo 

semelhante, os brasileiros que convivem com esses haitianos expressam 

curiosidade ao saberem que esses imigrantes, apesar dos estigmas sobre a 

sociedade de origem, detêm expressivos conhecimentos formais, 

caracterizados pela pluralidade linguística. Essa representação da alteridade 

é um exemplo do que discutiremos a seguir. 

 

7.4 As representações da alteridade 

 

 

As dinâmicas da migração trazem consigo uma carga simbólica no 

processo de alteridade muito significativa para o indivíduo e para as 

sociedades de origem e de destino. Em uma mobilidade internacional, a 

construção identitária de cada sujeito situa-se sempre no cruzamento da 

representação que ele dá a si mesmo e da credibilidade atribuída ou 

recusada pelos outros a essa representação (CHARTIER, 1991, p. 112). 

No campo da ciência política, Wellman (2008) afirma que, atualmente, 

os cidadãos obviamente se preocupam bastante com a migração 72 

(WELLMAN, 2008, p. 115). O autor explica que as pessoas se preocupam 

com as políticas que afetarão a própria comunidade e que, considerando que 

uma política de imigração do país afeta quem vai compartilhar o controle 

político futuro, isso é um assunto de importância considerável. No caso 

																																																								
72 	Tradução minha. “Citizens today obviously do care passionately about immigration.” 
(WELLMAN, 2008, p. 115)	
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investigado, os problemas de gerenciamento público nos setores de saúde, 

educação e emprego agregam mais questões ao interesse dos nacionais. 

Wellman (2008) chama esse tópico de “deveres da justiça distributiva”. Para 

o autor, parece razoável pensar que nós temos responsabilidades 

distributivas com nossos compatriotas 73  (WELLMAN, 2008, p. 115). Por 

conseguinte, seria relevante pensar na entrada de estrangeiros e na 

mudança dessa distribuição. 

Um possível resultado dessa dinâmica é a representação de que os 

imigrantes haitianos são usurpadores dos direitos dos cidadãos brasileiros, 

expressa no turno conversacional transcrito a seguir: 

 

(47) I1: [...] Às vezes no trabalho, os caras me chamaram do macaco, do negro... aí//do emprego que 
eu vim aqui pra tomar o emprego dos brasi le iros/  essas coisas já ouvi tanto, mas aí chega um 
tempo, não dou valor pra essas coisas mais, entendeu? 
Fragmento	de	entrevista	68- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

 

 

Por causa de uma reorientação discursiva, o informante interrompe um 

relato de preconceito para iniciar outro, que explicita a representação do 

imigrante como usurpador dos direitos dos nacionais [do emprego que eu vim aqui 

pra tomar o emprego dos brasileiros], reiterando a quantidade de preconceito sofrido 

(tanto) e salientando a importância de não valorizar essas coisas. Cerca de 

trinta turnos mais tarde, o informante retoma essa representação, como se 

pode ler a seguir: 

 

																																																								
73 	Tradução minha. “It seems reasonable to think that we have special distributive 
responsibilities to our fellow citizens”.	
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(79) I1: [...] e tem um amigo meu também que me falou um dia, ele é cobrador de 
ônibus lá na Santa Catarina, e tem uma senhora que sobe o ônibus e a senhora 
passa o cartão e ele está esperando o (inint.) pra esperar pra ele liberar para a 
senhora passar, e (inint.) começa a falar pra ele “o macaco! Você vem aqui pra 
tomar emprego da gente, você (inint.) com a gente”/ aí essas coisas, aí um 
monte de coisa que já aconteceu nos outros estados, mas na verdade que não 
aconteceu no Rio desse jeito, mas pra mim, eu acho que as coisas feias, o que 
aconteceu. Tipo, eu tenho um amigo meu também, que aconteceu com ele, ele pegou 
um taxi e ele pegou ele pagou ele pagou o cara, o cara falou pra ele que o dinheiro é 
falso. Isso não tá certo. Ele falou pra ele: “o macaco, você vem pra cá pra dar o 
dinheiro falso para os brasileiros, não sei o quê...”, um monte de coisa que já 
aconteceu, mas em outro estado, mas que não aconteceu no Rio do mesmo jeito.[....] 
Fragmento	de	entrevista	69- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

	 	

 

Ao elencar uma série de preconceitos vivenciados por amigos 

haitianos, o informante narra uma situação vivenciada por outro haitiano, 

cobrador de ônibus, e como uma senhora o tratou por considerar que estava 

demorando para liberar a roleta [Você vem aqui pra tomar emprego da gente, você 

(inint.) com a gente”/]. A mesma atitude foi narrada pelo informante I4, no 

contexto de trabalho da construção civil, cujo fragmento está copiado abaixo: 

 

(30) I4: vou te dar um exemplo: eu conheço um brasileiro que foi falar comigo, “ah! 
você é haitiano?” Eu falei que sim. Eu fal/ ele f/ ele fica com sorriso [2.0] na cara 
dele, fica “ah! prazer em conhecer você. Tchau!” e [2.0] “eu sei eu/ eu aprendo todas 
as coisas que foi acontecer lá no Haiti e tal e tal”, conversa. [2.0] E depois eu fui 
fazer uma coisa e fui falar com outro amigo meu que ele não sabe que ele é amigo/ 
meu amigo [2.0], mas a gente tava trabalha juntos. Ele é o bra/ ele é brasileiro 
também, e foi ass/ “ah, eu”/ e foi falar com ele/ “Eu não sei porque tanto haitiano 
no Brasil. Ah, porque tudo isso/ o país tá na crise, o país/ o país  ta ta/ tem 
tanta dificuldade para mesmo o brasileiro e [2.0] idi/ idioma/ dar corda para os 
haitianos/ vem aqui no Brasil no sei porque tudo”. Foi um. Esse aqui é [2.0] hi-
pó-cri-ta. [pausa longa] Na frente [2.0] fala bem. Nas costas, fala mal. [2.0] e isso aí 
eu vi disso várias vezes. 
Fragmento	de	entrevista	70-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil.	

 

 

Segundo esse informante, um brasileiro que o recebera com muita 

amistosidade teria retratado a um amigo compatriota que não entendia o 
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porquê de o país receber estrangeiros nesse momento de crise [“Eu não sei 

porque tanto haitiano no Brasil. Ah, porque tudo isso/ o país tá na crise, o país/ o 

país  ta ta/ tem tanta dificuldade para mesmo o brasileiro e [2.0] idi/ idioma/ dar 

corda para os haitianos/ vem aqui no Brasil no sei porque tudo”], em que os 

brasileiros estariam enfrentando recessões que tornariam inviável o 

compartilhamento de direitos com os haitianos. 

Rodier (2016) explica que não é a imigração a causa do desemprego, 

mas um funcionamento inadaptado do mercado de trabalho que afeta os 

trabalhadores, sejam nacionais ou imigrantes. Além disso, os imigrantes 

procuram uma vida “normal”, ou seja, trabalhar, consumir, constituir a família, 

estudar e, consequentemente pagar todos os impostos devidos. Portanto, ao 

contrário da representação recorrente de que os imigrantes são usurpadores 

dos direitos dos nacionais, eles participam do crescimento do país onde se 

instalam.  

Além disso, como escreve Carens (1987), a maioria das pessoas não 

ama a mudança em si, porque normalmente se sente vinculada à terra natal, 

à língua, à cultura e à comunidade na qual cresceu e na qual se sente em 

casa. A busca pela migração ocorre, geralmente, quando a qualidade de vida 

é muito escassa no país de origem. Esses indivíduos, quando chegam à 

sociedade de acolhimento, buscam a inserção em diferentes domínios da 

vida, principalmente no setor profissional, o que pode contribuir com a 

economia local ao invés de enfraquecê-la. 

Rodier (2016) explica que há países, como a Itália, em que os 

estrangeiros transformaram vilarejos desertos e abandonados pelos jovens, 

ocasionando  a reabertura de comércios e de escolas, recriando uma 

atividade urbana para os habitantes. É também a prova, se precisarmos de 
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uma, que eles podem se integrar74 (RODIER, 2016, p. 72). O trabalho de 

Rodier é, de certa forma, uma contrarrepresentação, ainda que direcionada à 

União Europeia, à representação estudada nessa seção, que tem como 

consequência o incentivo ao fechamento das fronteiras internacionais. 

Esse discurso é bastante difundido inclusive no território acadêmico, 

principalmente no âmbito das relações internacionais. Wellman (2008) é um 

dos pesquisadores de políticas de controle de migração que se posicionam 

contra a livre entrada de imigrantes. Nas palavras do cientista, a lamentável 

desigualdade não gera razões morais suficientes para os Estados 

desenvolvidos abrirem suas portas75 , inexistindo, portanto, argumentos que 

tornem um país moralmente obrigado a receber estrangeiros. Wellman (2008) 

acrescenta que se os povos menos desenvolvidos estão em absoluta 

pobreza, os países desenvolvidos podem ter obrigações de ajudá-los, mas 

esses deveres são “samaritanos” e não propriamente legais. A solução, para 

o autor, é que os países “A” ajudem financeiramente os países “B”, logo não 

havendo necessidade de abertura das fronteiras.  

Estudioso da mesma área de investigação, Carens (1987) se 

posiciona contrariamente ao pensamento de Wellman (2008), afirmando que 

não se pode justificar as restrições seguindo o argumento de que a imigração 

reduziria o bem estar dos cidadãos de determinado país, principal 

pressuposto dos difusores da representação do imigrante como usurpador 

dos direitos dos nacionais, tão disseminada no contexto dos haitianos no 

Brasil e, sobretudo, na região do Rio de Janeiro analisada nesta tese. 
																																																								
74 Tradução minha. “C’est aussi la prevue, s’il en faut une, qu’ils peuvent <<s’intégrer>>. 
75 Tradução minha. “This admittedly lamentable inequality does not generate sufficient moral 
reasons to obligate the wealthy state to open its borders, even if nothing but luck explains 
why those living outside of the territorial borders have dramatically worse prospects of living a 
rewarding life”. (WELLMAN, 2008, p. 123) 
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Esse discurso aparece velado na representação, aparentemente 

positiva e bastante recorrente, de que o melhor para o estrangeiro é ficar na 

terra natal. Rodier refuta esta proposição com o argumento de que o conceito 

de “estar bem na própria casa” é precisamente poder estar lá ou não, ter a 

escolha de partir quando se quer e de para lá voltar76 (RODIER, 2016, p. 84). 

A ideia, portanto, de ajudar as pessoas a ficarem em seu país não tem 

propriamente a intenção de que eles possam ficar lá, mas de que eles devem 

ficar lá.  

Tratando dessa questão em solo francês, Rodier afirma que as 

pessoas se deslocam para as regiões que oferecem as oportunidades de 

emprego e de vida autônoma77 (RODIER, 2016, p. 72). Ele acredita que o 

investimento integral das economias em uma viagem perigosa com a 

finalidade de receber ajudas sociais da França seria um objetivo de 

proporção muito marginal dos migrantes. Semelhantemente, é pouco 

provável que os haitianos enfrentem uma trajetória tão longa e dispendiosa 

para buscar medidas assistencialistas no Brasil, tais quais o bolsa-família, o 

auxílio-gás ou até mesmo o seguro desemprego, previsto em lei, 

contrariando-se um argumento recorrente entre os brasileiros.  

No contexto francês, Rodier se pergunta, por ocasião da entrada de 

milhares de refugiados, por que a sexta potência mundial não possui meios 

de investir nas demandas sociais, considerando como um problema insolúvel 

o fato de que as pessoas durmam na rua. Do mesmo modo, compreendemos 

que o problema da distribuição de renda e de melhorias socioeconômicas no 

																																																								
76	Tradução minha. “est precisement de pouvoir y être ou pas, d’avoir le choix d’en partir 
quand on veut et d’y revenir.” (RODIER, 2016, p. 84) 
77 Tradução minha. “les gens se déplacent vers les regions qui offrent des opportunités 
d’emploi, donc de vie autonome.” (RODIER, 2016, p. 72)	
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Brasil não é ameaçado pela entrada de imigrantes oriundos de países menos 

desenvolvidos, mas de lacunas na governabilidade nacional, nas políticas de 

congelamento de investimentos em saúde e educação durante vinte anos, 

por exemplo. 

Um informante haitiano narrou rapidamente um episódio no qual sentiu 

o desejo, da parte dos brasileiros, de que os haitianos não se instalassem no 

Brasil, conforme transcrito a seguir: 

 

(21) P: Me conta um dia que você ficou triste por causa de alguma coisa que 
aconteceu com você no Brasil. 
 
(22) I4: várias vezes, mas é...[2.0] teve um dia, eu tava lá no ônibus, e aí eu entendo 
alguns brasileiros que não tava sabendo que eu sou haitiano, que tava CRÍTICA 
o Haiti, os haitianos, [2.0] um monte de haitianos que vem pro Brasil, fica 
falando as coisas MAL do/dos haitianos, do/ do Haiti também. E aí quando eu 
cheguei em casa, eu fico triste [2.0] eu [2.0] eu fico triste. 
Fragmento	de	entrevista	71.	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil.	

	
	 	

O imigrante teria ouvido brasileiros, que ignoravam a sua presença no 

ônibus [eu entendo alguns brasileiros que não tava sabendo que eu sou haitiano], se 

posicionarem contra a entrada desses imigrantes em território nacional [que 

tava CRÍTICA o Haiti, os haitianos, [2.0] um monte de haitianos que vem pro Brasil, fica falando as 

coisas MAL do/dos haitianos, do/ do Haiti também.]. Conhecer o informante por três anos 

permite-nos interpretar que as críticas teriam sido muito severas, 

evidenciadas pelas palavras ditas de modo enfático (CRÍTICA/ MAL), pois 

esse haitiano não costuma expor situações de preconceito e não relata 

episódios dos quais fez parte. 

O par conversacional abaixo, entre dois brasileiros durante uma aula 

na escola da construção civil, demonstra uma naturalização do preconceito, 
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que pode ser interpretada como uma cristalização da representação do 

imigrante como indesejável. 

 

B1- [...] Porque (2.0) TEM preconceito [inint.], *entendeu*? Tinha// emprego// 
principalmente homem, entendeu? Por conta de tudo [...] que falava às vezes 
em voltar, num voltar aqui mais e tal// 
 
B2- mas isso acontece, né, cara? Isso acontece. Isso você vai encontrar em qualquer 
lugar do mundo. Não é só aqui no Brasil. 
Fragmento	de	entrevista	72-	Julho/	2013.	Conversa	com	alunos	brasileiros,	durante	uma	aula	no	
SENAI.	 

 

Nesse fragmento, o brasileiro afirma enfaticamente (TEM) que o 

preconceito com os imigrantes existe no país e o relaciona diretamente à 

questão do emprego, explicando que muitos colegas diziam que os haitianos 

deveriam voltar para a sua terra natal e não retornar ao Brasil. Em seguida, 

no segundo turno, o outro brasileiro diminui o peso do discurso anterior, 

assumindo que essa mentalidade não é exclusiva do país dele [Isso você vai 

encontrar em qualquer lugar do mundo. Não é só aqui no Brasil.]. 

Outra representação da alteridade, ou seja, que eles acreditam que 

seja aquela dos brasileiros sobre eles, é a de que os haitianos são 

homofóbicos: 

  

(78) P: Você pode me contar algum exemplo, alguma história que eles viveram? 
 
(79) I1: Não, tipo, um exemplo que eu posso explicar pra você, tipo, como um 
preconceito que os estrangeiros, principalmente os haitianos, é o homofobia, porque 
os brasileiros acha que a gente é homofobia, entendeu? Mas isso já aconteceu 
em São Paulo, até dar um tiro de cachimbo (2.0) ca/ cara/ ah esqueci o nome do 
troço. (2.0) cachimbo, caxumba, alguma coisa assim, até tiro nesse um dos 
haitianos por causa de homofobia[...] 
(80) P: {{Homofobia é quando não gosta de homossexual}} 
 
(81) P: L., homofobia é quando uma pessoa não gosta da outra porque essa outra é 
gay, entendeu? Por exemplo: eu vejo dois homens se beijando e eu mato esses 
homens, isso aí é um crime de homofobia. O que você está querendo falar é outra 
coisa, mas eu não sei o que é. É xenofobia? É isso? 
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(82) I1: {{Sim}} 
 
(83) I1: si, si. Isso aí mesmo. Homofobia. 
 
(84) P: Ué? Então é/ os crimes que fizeram contra os haitianos era por causa de 
haitiano com haitiano? É isso? Não entendi essa parte não, L.. 
 
(85) P: {{Os brasileiros acham que vocês são gays  
        Ou que vcs não gostam de gays?}} 
 
(86) I1: Não, não professora... eu quero dizer que esse crime que foi acontecido lá 
em São Paulo foi acontecido porque os haitianos tav//tava falando mal dos 
brasileiros que é gay, entendeu? Não é porque os brasileiros acha que a gente é 
gay. Os brasileiros às vezes tem problema com chamar a gente de homofobia 
porque a gente não curte essa parada, tipo essa parada do gay, entendeu? é isso 
que eu to falando. 
Fragmento	de	entrevista	73- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

 

 

De acordo com o informante, os brasileiros acham os haitianos 

homofóbicos [os brasileiros acha que a gente é homofobia, entendeu?]. Por meio 

do último turno conversacional [eu quero dizer que esse crime que foi acontecido 

lá em São Paulo foi acontecido porque os haitianos tav//tava falando mal dos 

brasileiros que é gay, entendeu? Não é porque os brasileiros acha que a gente é gay. 

Os brasileiros às vezes tem problema com chamar a gente de homofobia porque a 

gente não curte essa parada, tipo essa parada do gay, entendeu?], percebemos 

que os haitianos, ao menos aqueles que fazem parte deste corpus, não 

concordam com a homossexualidade, mas também não assumem a 

identidade coletiva de homofóbicos . 

No trecho de entrevista abaixo, coletado mais de um ano antes 

daquele que expusemos acima, o imigrante compartilha, ainda que de 

maneira mais velada, a visão anterior de que os haitianos não são favoráveis 

à homossexualidade.  
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I10 : les étudiants dans les rue au Brésil, en Haiti non, je ne vois ça. Et . et je vois 
aqui en Brasil homme masculin mari avec masculin. Haiti non, je ne vois ça. 
(os estudantes nas ruas do Brasil, no Haiti não, eu não vejo isso. E . e eu vejo aqui 
no Brasil homem masculino casado com masculino. No Haiti não, eu não vejo isso]. 
Fragmento	de	entrevista	74-	I	10	é	homem,	com	aproximadamente	40	anos	e	vivia	há	10	meses	no	
Brasil	no	momento	da	entrevista	(junho/	2015). 

 

  

 Na conversa acima, durante o intervalo das aulas na escola de 

construção civil, perguntamos ao haitiano quais eram as diferenças que ele 

via no Brasil em relação ao Haiti, ao que respondeu primeiramente com a 

atitude dos estudantes na rua, que namoravam publicamente e, em seguida 

com a questão da união homoafetiva, que assume não encontrar no Haiti. 

 Além de homofóbicos, os haitianos vivem em condições desumanas, 

conforme outra representação bastante difundida entre os brasileiros. 

Ademais, o haitiano também não seria uma pessoa boa, conforme fragmento 

abaixo:  

 

 (90) I1: (2.0) é, mas pra mim, eu acho que os brasileiros vê gen// a gente como 
como refugiado ou a gente como as pessoas que sempre passa necessidade, 
tem problema mesmo, tipo, exemplo, conversando com brasileiro, me perguntou: 
de onde você é? Eu sou do Haiti. Logo já começa a falar pra mim do terremoto. [...] 
Mas, a maioria dos brasileiros (inint) num vê a gente como uma coisa boa, pra 
mim, a gente não é uma pessoa boa, porque tem jeito pra falar com uma pessoa 
boa se você achar a pessoa bom, se você, tipo, precisa... aí tem coisa que não 
pode falar. 
Fragmento	de	entrevista	75- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

	 	

 

De acordo com esse imigrante, os brasileiros veem os haitianos como 

pessoas que vivem em situações de extrema pobreza [os brasileiros vê gen// a 

gente como como refugiado ou a gente como as pessoas que sempre passa 

necessidade, tem problema mesmo]. Posteriormente, o informante amplia a sua 
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representação da alteridade, demonstrando, por meio de ilustração, que os 

haitianos não são pessoas boas, trazendo uma associação bastante 

conhecida na sociedade brasileira entre pobreza e má fé. Ele justifica a sua 

tese baseando-se na maneira pela qual os haitianos são tratados [a maioria 

dos brasileiros (inint) num vê a gente como uma coisa boa, pra mim, a gente não é 

uma pessoa boa, porque tem jeito pra falar com uma pessoa boa se você achar a 

pessoa bom, se você, tipo, precisa... aí tem coisa que não pode falar.]. 

Nessa representação da alteridade tem-se uma contrarrepresentação 

àquela de que os brasileiros são amistosos e receptivos, bastante 

mencionada no início da convivência com o grupo, demonstrando-nos, uma 

vez mais, a importância de uma abordagem mais duradoura e etnográfica 

para se obter um resultado mais realista nos estudos de representação social 

em contexto de migração. 

O excerto abaixo está discursivamente orientado na mesma direção do 

anterior: 

 

(45) P: O que que você acha que os brasileiros pensam sobre os haitianos? 
 
(46) I2: Depende. Tem brasileiro que que pensa que os haitianos são uhm 
educados eh gente boa. Mas tem brasileiros também que pensam que todos os 
haitianos são são pobres, são (2.0) são mal educados. Eu lembro uma vez que 
tinha uma um um brasileiro que perguntou pra mim se Haiti tem água, se Haiti 
tem arroz, entendeu? Tem brasileiro que pensa coisa muito mal sobre sobre os 
haitianos.  
Fragmento	de	entrevista	76- Informante 2. Homem, 25 anos. Residiu durante 3 anos no Brasil. 
Mudou-se para Miami. (out/2016) 

 

  

Quando perguntamos ao imigrante o que os brasileiros pensam sobre 

os haitianos, ele explica que há dois tipos de representações: a de que 

haitianos são educados e “gente boa” e a de que haitianos são mal educados 
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e pobres. Apesar de considerar os dois pontos de vista, a importância que 

confere a eles é assimétrica, pois utiliza-se do primeiro como uma estratégia 

de concessão [Tem brasileiro que que pensa que os haitianos são uhm educados 

eh gente boa.], para não ser categórico, e detém-se na segunda [Mas tem 

brasileiros também que pensam que todos os haitianos são são pobres, são (2.0) são 

mal educados.], recorrendo a um exemplo [Eu lembro uma vez que tinha uma um 

um brasileiro que perguntou pra mim se Haiti tem água, se Haiti tem arroz, 

entendeu?] e finalizando o enunciado com a retomada da tese [Tem brasileiro 

que pensa coisa muito mal sobre sobre os haitianos.]. 

A representação de que no Haiti não há comida, expressa por meio do 

exemplo na entrevista anterior, também aparece no fragmento abaixo, obtido 

através de uma conversa com outro informante, transcrito a seguir: 

	
(33) P: O que os brasileiros pensam dos haitianos? 
 
(34) I3:  Eu vou falar com você com  o meu coração todo. Os brasileiros pensam os 
haitianos saindo de um país muito muito pobre. Nós estávamos vivendo muito 
muito mal. Todas as coisas, come a comida boa e bebe a água boa solamente 
no Brasil. Os brasileiros pensam que os haitianos não têm água nem comida, 
não tem nada. 
Fragmento	de	entrevista	77-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

  

  

A resposta para a pergunta sobre a imagem dos haitianos para os 

brasileiros iniciou-se com uma declaração de sinceridade [Eu vou falar com 

você com  o meu coração todo] bastante significativa nesse contexto, por se 

tratar de um informante que raramente efetuou avaliação negativa em relação 

aos brasileiros. Em seguida, ele expressou o pensamento dos brasileiros em 

relação aos haitianos [Os brasileiros pensam os haitianos saindo de um país 

muito muito pobre. Nós estávamos vivendo muito muito mal.]. Finalmente, o 
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informante utiliza-se da mesma justificativa para a sua tese, mas por meio de 

ilustração ao invés de exemplo [Todas as coisas, come a comida boa e bebe a 

água boa solamente no Brasil. Os brasileiros pensam que os haitianos não têm água 

nem comida, não tem nada.], a de que, para os brasileiros, não há comida nem 

água disponível no Haiti. 

 A representação se mantém no discurso de outros imigrantes, 

sofrendo algumas ampliações para os setores socioeconômicos, conforme se 

pode verificar nos excertos a seguir: 

 
(31) P: E o que você acha que os brasileiros pensam dos haitianos? 
 
(32) I4: como um/ uma população que FUGIU  do país deles, que tava sofrendo 
TANTO desde o começo, e alguns deles fugiu do país deles e [2.0] veio para o 
Brasil procurar uma vida melhor. [pausa longa] é assim. 
Fragmento	de	entrevista	78-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil. 

 
 
 
 (51) P: ok. Qu’est-ce que vous avez pensez que le Brésiliens pensent du Haïtians? 
Comment le peuple du Brèsil voi les Haïtiens que vivent au Brèsil? 
(P: ok. O que você pensava que os brasileiros pensam dos haitianos? Como o povo 
do Brasil vê os haitianos que vivem no Brasil?) 
 
(52) I6: on peu bien dire, la majorité des Bresiliens pensent que les Haïtians sont 
[int.] sont des hommes que non// que non sabe lire et escribir.  
(I6: pode-se dizer que a maioria dos brasileiros pensa que os haitianos não [inint.] os 
homens que não// que não sabem ler e escrever.) 
Fragmento	de	entrevista	79-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

	

	 	
De acordo com os imigrantes das entrevistas recortadas acima, os 

haitianos seriam considerados pelos brasileiros como um povo que precisou 

fugir do país [uma população que FUGIU  do país deles, que tava sofrendo TANTO 

desde o começo, e alguns deles fugiu do país deles] mediante uma situação 

completamente incontornável, argumento evidenciado pelo elemento 

paralinguístico de ênfase nas palavras “fugiu” e “tanto”. Além da história 
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trágica de sofrimento, essa população teria tantos problemas educacionais 

que não saberia ler ou escrever [la majorité des Bresiliens pensent que les 

Haïtians sont [int.] sont des hommes que non// que non sabe lire et escribir.]. 

 Essa última avaliação sobre os haitianos é exatamente contrária 

àquela expressa pelos brasileiros na seção anterior, a de que esses 

imigrantes são plurilíngues devido à educação no Haiti, que seria melhor do 

que a ofertada no Brasil. Essa incongruência, diferentemente de fragilizar os 

resultados de análise do corpus, demonstra como as representações são 

dinâmicas e fluidas e, construídas coletivamente nos discursos, são tão 

instáveis quanto os próprios discursos veiculados pela sociedade, passíveis, 

portanto, de reformulações e de contradições. Em suma, conforme expresso 

nos relatos dos imigrantes, as principais representações da alteridade, 

aquelas que eles têm acerca da representação dos brasileiros sobre os 

haitianos, são: 

 

a) refugiados [os brasileiros vê gen// a gente como como refugiado]; 

a) pessoas que estão constantemente passando por dificuldades [ou a 

gente como as pessoas que sempre passa necessidade]; 

b) pessoas ruins [a maioria dos brasileiros (inint) num vê a gente como 

uma coisa boa, pra mim, a gente não é uma pessoa boa]; 

c) uma população que fugiu do país [como um/ uma população que 

FUGIU  do país deles]  

d) uma população que sofre [(uma população) que tava sofrendo TANTO 

desde o começo, e alguns deles fugiu do país deles] 
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e) Indivíduos plurilíngues, com educação superior à média dos brasileiros 

[Os cara falam QUATRO idiomas, falam francês, fala eh, o S. mesmo 

falava o francês, eh//]. 

f)  Pessoas que não sabem ler e escrever [la majorité des Brésiliens 

pensent que les Haïtians sont [int.] sont des hommes que non// que non 

sabe lire et escribir]. 

 

O último aspecto da alteridade que consideramos pontuar aqui é o fato 

de as narrativas e os depoimentos dos imigrantes serem construídos sempre 

na presença de uma interlocutora, brasileira, que os entrevista com o objetivo 

científico de analisar seus discursos e suas histórias de vida. Clifton e Van de 

Mieroop (2016) discutem a importância da audiência imaginada para o 

narrador, quando ele conta as suas histórias. Apesar de parecer um 

obstáculo na investigação, acreditamos, em consonância com os referidos 

autores, que as narrativas, e por conseguinte os discursos, são uma espécie 

de trabalho de negociação de identidades que varia de acordo com a 

audiência pressuposta. Os trechos selecionados abaixo exemplificam essa 

relação entre alteridade e discurso: 

 

(56) I6: Avant de terminer, permit moi de poser une question, s’il vous plait? 
(I6: antes de terminar, permita-me fazer uma pergunta, por favor?) 
 
(57) P: {{Oui!}} 
(P: {{Sim!}} 
 
(58) I6: S’il vous plaît, quell’est l’objectif de cette enterview? 
(I6: Por favor, qual é o objetivo desta entrevista?) 
 
(59) P: [...] J’étude l’immigration des Haïtiens au Brésil [...] dans ma recherche, 
ce que je veut savoir est quelles sont les choses que les Haïtians vivaient au 
Brésil pour l’insertion dans la societé au Brésil [...] et comment les Brasiliens 
vivaient avec les haïtians [...]. 
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(P: [...] Eu estudo a imigração dos haitianos no Brasil [...] na minha pesquisa, 
o que eu quero saber é quais são as coisas que os haitianos viveram no Brasil 
para se inserirem na sociedade do Brasil [...] e como os brasileiros viviam com 
os haitianos [...].) 
(60) I6: Ok, pas de probèmes. Félicitations. Bon travail! 
(I6: Ok, sem problemas. Parabéns. Bom trabalho!) 
 

												Fragmento	de	entrevista	80-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	
Brasil	e	atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

 

 

No caso acima, o imigrante conhecia a entrevistadora por cerca de três 

anos, tendo sido funcionário da obra coordenada pela assistente social que 

participou das aulas voluntárias, sendo aluno de português para o grupo de 

haitianos, cujos encontros se deram inicialmente em sua própria casa e havia 

testemunhado ações sociais desenvolvidas pela parceria entre pesquisadora 

e assistente social. Mesmo assim, durante a entrevista cujo trecho está 

transcrito acima, o haitiano se posicionou de um modo diferente do esperado 

pela entrevistadora, negando situações que ele teria vivenciado e se 

projetando muito positivamente em relação aos brasileiros. Essa atitude foi 

interpretada como uma questão de negociação de identidades e a pergunta 

[S’il vous plaît, quell’est l’objectif de cette enterview?] de certa forma fortalece 

essa interpretação, pois deixa clara a preocupação do informante com a 

finalidade das perguntas feitas, pela primeira vez, com gravador. 

O exemplo abaixo é ainda mais expressivo porque a entrevista vinha 

sendo exclusivamente oral, por meio do aplicativo whatsapp, quando o 

imigrante solicitou a mudança para a modalidade escrita, com a pergunta que 

abre a sequência de turnos conversacionais abaixo: 
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(47) I2: {{Posso te fazer uma pergunta?}} 
 
(48) P:{{Pode! 
       Eu te fiz mais de 10 perguntas rsrsrs 
       Vc pode me fazer muitas pergunta 
       Muitas perguntas}} 
 
(49) I2: {{vai  publicar essa entrevista?}}  
 
(50) P: {{não}}(51) I2: [figura de um rosto sorrindo] 
 

Fragmento	de	entrevista	81-	Outubro/	2016.	I2	é	homem,	25	anos,	viveu	3	anos	no	Brasil	e	
mora	nos	Estados	Unidos.	 	

	 	
	 	

Na entrevista acima, os interlocutores conversavam de modo 

espontâneo, com baixo grau de monitoramento, até que a entrevistadora o 

perguntou se ele poderia contar uma situação na qual sofrera preconceito no 

Brasil. Neste momento, o informante lança mão do recurso escrito, que  não 

vinha sendo utilizado por ambos, para perguntar [{{vai publicar essa entrevista?}}]. A 

pesquisadora explicou que não publicaria as gravações de áudio e que se 

utilizaria de fragmentos das entrevistas para explicar determinados 

fenômenos, que os informantes se manteriam no anonimato e que a 

entrevista não seria integralmente publicada a fim de não facilitar a sua 

possível  identificação pelos pares. Somente após toda essa explicação, o 

haitiano relatou uma situação na qual fora vítima de um preconceito grave no 

local de trabalho. 

Da mesma forma, um informante bastante próximo durante o trabalho 

etnográfico, que participou de eventos além das aulas de português, como 

idas ao posto de saúde e à igreja, por exemplo, migrou para os Estados 

Unidos e se mostrou muito relutante para ser entrevistado por meio do 

whatsapp, até que resolveu fazer uma ligação telefônica e, pedindo para não 

ser gravado e deixando claro que só responderia às perguntas porque se 
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tratava dessa pesquisadora, na qual confiava o bastante para colocar-se em 

risco e, estando ilegalmente em outro país, contou especificidades de sua 

vida.  

Diante desses casos, compreendemos que a alteridade tem uma 

função determinante não só na formação das representações mas, 

principalmente, na análise das mesmas, pois o mesmo informante pode levar 

uma pesquisa a rumos diferentes dependendo do que ele espera do seu 

interlocutor. Além disso, a representação do Outro é um fator importante para 

a compreensão da construção identitária dos sujeitos. Como afirma Chartier 

(1991, p. 112), a primeira forma de os indivíduos construírem suas 

identidades sociais é sempre a relação de força entre representações 

impostas pelos que detêm o poder de classificar e de nomear a definição de 

resistência, que cada indivíduo impõe a si mesmo. 

  

7.5  Representações do espaço: A hibridização dos domínios público/ 

privado  

 

  

Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que 

o brasileiro78, escreveu Sérgio Buarque de Holanda, ao tratar da nossa 

cordialidade. No desenvolvimento de seu texto, o escritor compara o 

brasileiro aos japoneses, por exemplo, para demonstrar como os nossos 

aspectos da vida pública confundem-se aos da vida privada. Esse modo de 

																																																								
78	Em “Raízes do Brasil”, no capítulo 5 - O homem cordial.	
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lidar com o espaço foi observado em alguns momentos, pelos haitianos, e 

expressos durante as entrevistas.  

A próxima representação a ser analisada trata dessa hibridização dos 

espaços público e privado na cultura brasileira, que os imigrantes 

reconhecem como diferente do que se verifica no Haiti. O fragmento abaixo 

explicita, por exemplo, o local que o informante considera ser adequado para 

encontros amorosos. 

 

I10: eh (2.0) je vois/ je vois au Brésil (2.0) les étudiants les étudiants (2.0) de tout la 
rue . [...] baiser et . fazer l’amour. Haiti non. 
(I10: eh (2.0) eu vejo/ eu vejo no Brasil (2,0) os estudantes (2.0) de todas as ruas . 
[...] beijar e. fazer amor. Haiti não.) 
 
P: (risos)  
 
I10: les étudiants dans les rue au Brésil, en Haiti non, je ne vois ça. Et . et je vois 
aqui en Brasil homme masculin mari avec masculin. Haiti non, je ne vois ça. 
(I10: os estudantes na rua, no Brasil, no Haiti não, eu não vejo isso. E . e eu vejo 
aqui no Brasil homem masculino casado com masculino. Haiti não, eu não vejo 
isso.) 
 
P: La homo/ homoafet/ la relacion homoafetif? Ça n’existe pas au Haiti? 
(P: a homo/ a homoafet/ a relação homoafetiva? Isto não existe no Haiti?) 
 
I10: non, non, je dit que non existe. 
(I10: não, não, eu não digo que não existe.) 
 
P: mais vous ne voiez pas dans la rue. 
(P: mas você não vê na rua.) 
 
I10: non. 
(I10: não.) 
Fragmento	de	entrevista	82-	I	10	é	homem,	com	aproximadamente	40	anos	e	vivia	há	10	meses	no	
Brasil	no	momento	da	entrevista	(junho/	2015). 

  

 

Este fragmento, utilizado anteriormente para analisar a representação 

da alteridade de que o haitiano seria homofóbico, reaparece nesta seção 

para demonstrar a diferença na constituição do que pode ser público ou 

privado no Haiti. Para ele, tanto os estudantes que namoram nas ruas do 
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Brasil quanto os homossexuais que se assumem publicamente deveriam se 

restringir ao domínio privado, de acordo com a cultura haitiana. 

Nesse relato, a objetificação da fronteira imaginária, que separa o 

participante (Ego) do outro que não é como ele (Alius), se dá por meio das 

diferenças, onde opera a lógica de identidade proposta por Bakhtin (1929) 

“eu sou o que sou porque não sou o que você é”. Para sustentá-la, inicia-se 

uma lista de ações atribuídas apenas aos brasileiros. 

Em ambos os turnos conversacionais, I10 apresenta situações nas 

quais as fronteiras entre o público e o privado aparecem mais concretas no 

Haiti e mais permeáveis no Brasil. No primeiro fragmento, a repetição lexical 

de “eu vejo”, “os estudantes” e “na rua” caracteriza, com efeito, a 

representação social de não equivalência entre os domínios: “aquilo que não 

é moralmente aceito na sociedade tradicional deve acontecer na esfera 

privada”. 

A esfera pública (“na rua”) é enfatizada neste trecho, realçando o que 

incomoda, de fato, a sua identidade coletiva haitiana: as demonstrações 

afetivas íntimas em local público, principalmente os jovens em idade escolar, 

e os homossexuais revelarem a sua posição sexual abertamente, ao invés de 

reservarem essa identidade aos locais privados. Sobre a casa e a rua, Da 

Matta (1997) defende que ambas são categorias sociológicas para os 

brasileiros, porque não designam apenas espaços geográficos ou entidades 

comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, domínios culturais 

institucionalizados. Segundo Da Matta (1997), na rua, a vergonha da 

desordem não é mais nossa, mas do Estado. Afirma ainda que não 

conseguimos projetar a casa e a rua de modo sistemático e coerente, a não 
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ser quando recriamos no espaço público o mesmo ambiente caseiro e 

familiar. 

Esta oposição público/ privado nas diferentes culturas é uma das 

maneiras de impermeabilizar a fronteira imaginada entre Ego e Alius. Outro 

aspecto considerado nesse tópico é a adequação do vestuário, trazida à tona 

em um encontro com outro haitiano, quando visitamos uma igreja: 

 

G. volta à igreja (26/07/2015) 

 

Conforme combinado, nos encontramos no mesmo local e no mesmo horário do 

domingo anterior. Ele, novamente de roupas sociais.  

O culto foi organizado pelos jovens e ele compreendeu bastante, exceto a mensagem 

do pastor, que era visitante e falava muito rápido e com muitas gírias para alcançar 

o público jovem/ adolescente. 

G. disse que gostou mais do culto anterior.  Interagiu ainda mais com as pessoas. 

Fragmento	de	nota	de	campo	9-	Visita	à	igreja	evangélica,	com	um	haitiano. 

 

 

No dia reportado acima, o informante visitava uma igreja com a 

pesquisadora pela segunda vez. No primeiro encontro, vestia uma roupa 

social, tendo dito que havia comprado quando chegou do Haiti, com o 

objetivo de usá-la em dias de culto. Como na igreja apenas o pastor e 

pouquíssimas pessoas portavam aquele traje, o imigrante contou que os 

haitianos sempre vão aos cultos vestidos de modo bastante formal. Na 

segunda visita à igreja, além de as pessoas não estarem vestidas como ele, 

o pastor que levava a mensagem era visitante e tinha um trabalho específico 

para os jovens.  
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Por esse motivo, usava roupas muito informais e falava no púlpito de 

um modo bastante descontraído, através de gírias e expressões que 

destoavam da expectativa tradicional e da abordagem do domingo anterior. O 

informante ficou visivelmente incomodado durante a mensagem do pastor e, 

ao final do culto, avaliou que gostava mais do anterior. Ficou bastante 

evidente a representação do informante sobre o comportamento esperado 

nos espaços público e privado, na qual o território religioso, por ser público, 

deveria ser mais formal. 

As anotações de campo da primeira visita à igreja e de um dos 

encontros com os Haitiocas evidenciam esse descompasso entre as 

permissões do espaço público brasileiro, rejeitadas no equivalente haitiano: 

 

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 

 

Eles disseram que, no Brasil, as pessoas vão à igreja de formas e roupas 

inapropriadas, tais quais mulheres usando calça comprida, mostrando os ombros, 

assim como no  modo de andar. Eles explicaram que, no Haiti, as pessoas se 

arrumam e se preparam para ir à casa de Deus, com respeito e reverência. 

 

G. vai à igreja (18/07/ 2015) 

G. estava vestido com roupas sociais e observou que, no Haiti, é assim que se vai à 

igreja e que as mulheres não vão de calça e os homens não usam jeans. Ele explicou 

que, quando chegou ao Brasil, comprou aquela roupa para ir à igreja.  

Fragmento	de	nota	de	campo	10-	trechos	de	notas	de	campo	de	julho	de	2015. 

 

 

Na conversa transcrita abaixo, o informante 7 fala de sua vivência no 

contexto de trabalho e por que não se sentia motivado a interagir mais com 

os brasileiros residentes no Rio de Janeiro, traçando uma distinção entre os 
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cariocas e os gaúchos. Para ele, há um vocabulário próprio para o espaço 

privado, que não deve ser estendido ao espaço público, conforme o seguinte 

trecho recortado: 

 

(103) P: no Haiti, não é brabo não? 
(104) I7: não! Eh porque (2.0) aqui na [Pausa longa] na obra, não encontro uhm 
gente com quem falo uma coisa muito importante. Só da coisa muito feia. Só isso. 
Enton// 
(105) P: Palavrão// 
(106) I7: isso! *palavrão*. No Porto Alegre, quando você morava lá, é muito diferente. 
Na empresa, quando por exemplo, um colega do trabalho fala, por exemplo, da 
igreja, do FUTURO, por exemplo. Aqui não. Aqui na obra, não vai encontrar gente 
que vai falar do futuro. Só/ deixa eu te explicar, “cara, ontem eu bebe MUITO, agora 
não posso conseguir trabalho.” “oh, a partir de quatro, eu vou meter o pé, eu vou 
embora mais cedo, porque ontem eu bebi MUITO, muito, muito” e tal. Só isso. Só 
isso. Enton pergunta o carregador daqui, o carregador, ajudante de pedreiro, 
qualquer, só chego lá na obra, fala “Oh massissi, chega aí massissi!” às vezes// 
(107) P: Eles chamam você de massissi? 
(108) I7: Sim, massissi. 
(109) P: Por quê? 
(110) I7: [Pausa Longa] Enton! Aqui, quando eu chegou eh pergunta a haitiano 
“como você dize viado em crioulo?” Disait viado se dize massissi. Oh todo, encontro 
aqui brasileiro que chama outro brasileiro “massissi, chega aí!”. Quando eu chego 
na obra, tem gente que me disait/ que me chama “Massissi, chega aí”, disait/ oh 
non, no Haiti é diferente. Quando, por exemplo, um colega, separa um colega HOJE, 
mas AMANHÃ, quando você vê ele, a PRIMEIRA COISA que você deve dizer-lhe: 
“bom dia. Tudo bem? Como vai?” E depois, contin/continua a falar. Então oh 
chego/ chego mais cedo “o massissi!”. O que é isso? O que significa isso? “Ah não, 
eu tá brabo!” . Tá brabo non,  
(2.0) disait enton só fala “bom dia pessoal! bom dia amigo! Tudo bem? Tudo beleza? 
Tudo beleza. Tranquilo. Tudo bem, graças a Deus.” Se tem outra cosa// 
(111) P: E você fica ofendido com esse “massissi”? 
(112) I7: Não, não tinha problema// 
(113) P: não? Porque eles só falam assim mesmo né// 
(114) I7: sim, sim, sim. 
(115)P: “Ô, viado! O filho da puta!” 
(116) I7: É. É. É. Fica no ônibus: “ô, viado!” 
(117) P: “Ô, viado! Ô, seu filho da puta! Ô seu otário! 
(118) I7: (muitos risos) 
(119) P: Sei como é que é.  
(120) I7: (Risos). Enton, aqui na obra é diferente. No Porto Alegre, a gente é muito 
respeito.// 
(121) P: Muito respeito? 
(122) I7: MUITO. Muito. 
(123) P: E aqui não, né? 
(124) I7: Aqui diferente. Não sei porque aqui tem muito favela. No Porto Alegre tem 
favela, mas são poucos. (2.0) e tem muita gente que vai à escola lá que aqui. 
Fragmento	de	entrevista	83-	Junho/	2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	30	anos,	e	estava	há	
oito	meses	no	Brasil,	no	momento	da	entrevista. 
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Como se pode observar, o informante 7 considera completamente 

inadequada a forma com a qual os colegas de trabalho se tratam [“Massissi, 

chega aí”], fazendo uma comparação com a cultura haitiana [(110) I7: [Pausa 

Longa] Enton! Aqui, quando eu chegou eh pergunta a haitiano “como você dize viado 

em crioulo?” Disait viado se dize massissi. Oh todo, encontro aqui brasileiro que 

chama outro brasileiro “massissi, chega aí!”. Quando eu chego na obra, tem gente 

que me disait/ que me chama “Massissi, chega aí”, disait/ oh non, no Haiti é 

diferente. Quando, por exemplo, um colega, separa um colega HOJE, mas AMANHÃ, 

quando você vê ele, a PRIMEIRA COISA que você deve dizer-lhe: “bom dia. Tudo 

bem? Como vai?” E depois, contin/continua a falar. Então oh chego/ chego mais 

cedo “o massissi!”. O que é isso? O que significa isso? “Ah não, eu tá brabo!” . Tá 

brabo non,  

(2.0) disait enton só fala “bom dia pessoal! bom dia amigo! Tudo bem? Tudo beleza? 

Tudo beleza. Tranquilo. Tudo bem, graças a Deus.” Se tem outra cosa//].  

Mais do que se sentir ofendido pelas palavras de teor preconceituoso 

ou sexual, o imigrante questiona a sua utilização no ambiente de trabalho, 

portanto público, e demonstra como seria a mesma interação se ela 

ocorresse em território haitiano. 

 Como vimos, as representações negativas sobre a apropriação dos 

espaços públicos brasileiros de situações tipicamente privadas no Haiti pode 

resultar em um fortalecimento da fronteira imaginada entre o estrangeiro e o 

nativo, fazendo com que a questão da aprendizagem da língua-alvo não seja 

elemento exclusivo para determinar a possibilidade de inserção social. 
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7.6  Representações metafóricas 

 

 

Entendemos que algumas representações se concretizam puramente 

por meio da forma linguística de teses (imigrantes haitianos são usurpadores, 

em “Você vem aqui pra tomar emprego da gente, você (inint.) com a gente”), 

outras são expressas através de relações metafóricas (“os haitianos são uma 

praga”, em isso aqui está infestado de haitianos) e podem, por isso, ser 

interpretadas com base em estudos sobre metáfora. A seguir, apresentamos 

um esquema, cuja representação fora observada nas notas de campo, no dia 

em que acompanhamos uma haitiana em uma consulta médica: 

 

N. vai ao posto de saúde (16/12/2015) 

 

Entraram duas enfermeiras algumas vezes na sala, com a postura de curiosidade 

pela situação, além de utilizarem recursos disponíveis no local, como pastas e 

equipamentos. Foi nessa circunstância que começamos uma conversa. Ela 

trabalha? Perguntou-me uma. Não sei, não a conheço bem.  

Expliquei que desenvolvo um trabalho voluntário com alguns haitianos homens e 

que, através deles, conheci N. Percebi que ela precisava de auxílio e, portanto, 

estava ali. A segunda enfermeira a entrar na sala me disse que, quando N. veio pela 

primeira vez, ela estava com uma mulher que se apresentou como sua intérprete e 

que se comprometeu a voltar nas consultas seguintes, o que não aconteceu. 

Acrescentou que essa mulher estaria nos Estados Unidos. 

Perguntei se havia muitas haitianas na situação de N., ao que uma respondeu ter 

atendido quatro mulheres. A enfermeira que preenchia os papéis disse que esteve no 

hospital onde elas farão seus partos e que havia muitas haitianas, que “isso aqui 

está infestado de haitianos” e que nós “podemos cantar com a música que o Haiti é 

aqui”. Esse curso da conversa permitiu que elas diminuíssem o monitoramento da 

fala e começassem a perguntar e criticar, abertamente: Por que elas vêm para o 

Brasil? Elas engravidam lá e querem vir para cá para ter um bebê. Elas vêm e não 

sabem nem falar nada, não entendem nada. Tem uma que não fala, mas entende, 
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escreve as coisas no papel, mas essa aqui não fala nada e é muito difícil. Expliquei 

que N. compreende bastante coisa em português, apesar de não falar.  

Fragmento	de	nota	de	campo	11-	Visita	ao	posto	de	saúde,	com	uma	haitiana. 

 

 

Na ocasião da consulta, ao se acostumarem com a presença da 

pesquisadora na sala, as enfermeiras aos poucos se sentiram à vontade para 

conversar de modo mais espontâneo. Foi nesse momento que uma delas 

afirmou [“isso aqui está infestado de haitianos”]. Se o verbo infestar é utilizado 

na esfera agrícola para se referir ao surgimento de muitas pragas e uma vez 

que a enunciadora tenha dito que o posto de saúde estava infestado de 

haitianos, é possível inferir que, para ela, os haitianos são uma praga. Ativar 

uma representação social dessa forma equivale a dizer que a enfermeira 

utilizou-se de elementos de um domínio, que não é normalmente associado a 

seres humanos, para se referir a outro, o que caracterizaria uma análise 

semelhante a que se faz com as metáforas conceptuais. O esquema abaixo 

ilustra essa possibilidade, tomando como exemplo a representação haitianos 

são uma praga: 
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            NÍVEL METAFÓRICO:                          NÍVEL DA REPRESENTAÇÃO: 
 
                   (Praga)                                         (Explicar representação de um grupo social sobre outro)          

 
 

 
 

 
 
 

(Domínio: Haitianos)      (Domínio: parasita maléfico)  
                                                                                         (Conceito:haitianos)                 (Avaliação:  
                                                                                                                                características de parasita)                                         
 
 
(Haitianos) são vistos em termos de (parasitas)                            A representação do brasileiro sobre  
                                                                                                     o haitiano estabelece uma relação metafórica entre 
                                                                                                       haitianos e parasitas. 

Esquema	1-	análise	de	representações	via	metáfora,	elaborado	a	partir	de	Müller	(2008). 

 

 

Os fragmentos abaixo exemplificam algumas representações que 

poderiam ser analisadas por meio de teorias de metáfora, por conterem 

estrutura linguística compatível. No primeiro excerto, o imigrante inicia a sua 

narrativa dizendo que se lembra de muitos momentos tristes. No entanto, 

quando se pede para contá-los, ele diz não se lembrar mais desses 

episódios, apesar de afirmar que sofreu muito. 

O preconceito vivido pelo informante é narrado após um truncamento 

do período, resultante da reorientação discursiva [eu sofri isso MUITO aqui 

mesmo, mas às vezes eu não lembro. Eu não lembro quando foi, não lembro essas 

coisas, mas que eu já sei que// o único preconceito que eu sofri aqui que eu lembro 

foi num ônibus.] que dá início ao relato. A afirmação [o único preconceito que eu 

sofri aqui que eu lembro] antecipa ao interlocutor a intenção que tem em não 

continuar esse tópico, apesar de aceitar o pedido e decidir contar um caso: 
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(44) P: Se você se lembrar, e se você puder me contar, claro, me conta um dia triste 
no Brasil. 
 
(45) I1: ah, mas, que eu lembro tem VÁRIOS, tem vários dias que eu fiquei triste 
aqui. 
 
(46) P: Me conta alguma coisa que você viveu e que você ficou triste. Se você sofreu 
preconceito por ser estrangeiro ou por ser negro... não sei. 
 
(47) I1: mas o preconceito (2.0) eu sofri isso MUITO aqui mesmo, mas às vezes eu 
não lembro. Eu não lembro quando foi, não lembro essas coisas, mas que eu já sei 
que// o único preconceito que eu sofri aqui que eu lembro foi num ônibus. Aí eu 
tava no ônibus, eu peguei o 348, eu tava indo pra Central, aí eu peguei um ônibus. 
O ônibus começou a lotar, daí pra chegar na Cidade de Deus, quase não tem vaga 
pra sentar, mas eu tava  sentado num banco sozinho, e tem várias pessoas que sobe 
no ônibus, que é branca, preferia ficar em pé que sentar no mesmo banco comigo, 
mas eu pra mim eu achei assim estranho, mas o ônibus lotado, o cara quer ficar em 
pé e não quer sentar num banco que é vazio porque eu sento no banco. Pra mim, eu 
acho que é porque eu sou negro e eu sento no banco. Ninguém não quer sentar. Mas 
também eu sofri outros preconceitos mas que às vezes eu não lembro. Às vezes no 
trabalho, os caras me chamaram do macaco, do negro... aí//do emprego que eu vim 
aqui pra tomar o emprego dos brasileiros/ essas coisas já ouvi tanto, mas aí chega 
um tempo, não dou valor pra essas coisas mais, entendeu? 
Fragmento	de	entrevista	84- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

  

 

Após narrar o fato que vivenciou dentro de um ônibus, o imigrante faz 

uma nova reorientação discursiva para contar outra situação de preconceito 

[Às vezes no trabalho, os caras me chamaram do macaco, do negro...]. Apesar de o 

excerto não apresentar linguisticamente a forma de metáfora, o percurso 

cognitivo para se interpretar essa representação é semelhante ao metafórico, 

pois, para que alguém diga, com alguma frequência, que uma pessoa seja 

um macaco, subentende-se que ele conceba a seguinte afirmação: o haitiano 

é um macaco79. Neste caso, a ativação de sentido dessa representação se 

dá por meio da relação de diferentes domínios no qual X é visto em termos 

																																																								
79	Não é consensual a distinção entre metáfora e metonímia. Sardinha (2007) reconhece 
essa questão e pontua as diferenças entre elas. Para Lakoff (1980), metonímia é uma 
metáfora ontológica.		



	 247	

de Y, ou seja, pessoas são vistas em termos de animais, com atribuições 

pejorativas. O relato a seguir apresenta a mesma representação: 

 

(79) I1: [...] e tem um amigo meu também que me falou um dia, ele é cobrador de 
ônibus lá na Santa Catarina, e tem uma senhora que sobe o ônibus e a senhora 
passa o cartão e ele está esperando o (inint.) pra esperar pra ele liberar para a 
senhora passar, e (inint.) começa a falar pra ele “o macaco! Você vem aqui pra tomar 
emprego da gente, você (inint.) com a gente”/ aí essas coisas, aí um monte de coisa 
que já aconteceu nos outros estados, mas na verdade que não aconteceu no Rio 
desse jeito, mas pra mim, eu acho que as coisas feias, o que aconteceu. Tipo, eu 
tenho um amigo meu também, que aconteceu com ele, ele pegou um taxi e ele pegou 
ele pagou ele pagou o cara, o cara falou pra ele que o dinheiro é falso. Isso não tá 
certo. Ele falou pra ele: “o macaco, você vem pra cá pra dar o dinheiro falso para os 
brasileiros, não sei o quê...”, um monte de coisa que já aconteceu, mas em outro 
estado, mas que não aconteceu no Rio do mesmo jeito.[....] 
Fragmento	de	entrevista	85- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

  

 

No trecho acima, o informante narra duas situações em que haitianos 

são chamados de macacos. Novamente, se não há metáfora explicitamente, 

por faltar a construção linguística característica dessa figura de linguagem, a 

representação social do haitiano por parte dos nativos é ativada por um 

processo semelhante ao metafórico, pois, para se nomear alguém de 

determinada coisa, tem-se como pressuposto que esse indivíduo é essa 

coisa, construindo uma relação entre dois domímios distintos para utilizar-se 

de atributos de um nas características do outro. 

Outra representação preconceituosa que apresenta essa estrutura é a 

de que o  imigrante haitiano é um escravo, apresentada abaixo: 

 

(47) I2: {{Posso te fazer uma pergunta?}} 
(48) P:{{Pode! 
       Eu te fiz mais de 10 perguntas rsrsrs 
       Vc pode me fazer muitas pergunta 
       Muitas perguntas}} 
(49) I2: {{vai publicar essa entrevista?}}  
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(50) P: {{não}} 
(51) I2: [figura de um rosto sorrindo] 
(52) P: olha só, o meu trabalho/ eu estudo a imigração, como que os imigrantes se 
inserem na sociedade para onde eles vão e quais são as crenças que as pessoas que 
moram nesse lugar têm sobre os imigrantes e que os imigrantes têm sobre essas 
pessoas. Então, no meu trabalho, em algum momento, pra exemplificar essas 
crenças, eu vou colocar um trecho de uma coisa que você falou, mas sem identificar 
você. [...] E a identidade de vocês é sempre preservada. Quer dizer, eu nunca vou 
dizer pra ninguém quem é que disse o quê, entendeu? [...] E eu também não vou 
publicar nada falado. Eu vou transcrever as partes que eu quiser usar. 
{{de acordo?}} 
(53) I2: {{Ok entendo}} 
(54) P: [...] Você pode me contar alguma coisa que você viveu ou que algum amigo 
seu viveu com o preconceito? 
(55) I2: {{Eu posso escrever?}} 
(56) P: {{Pode, claro}} 
(57) I2: {{Ok}} 
{{Eu lembrei quando eu estava na (empresa X), meu encarregado pediu pra nos (eu e 
um brasileiro) fazer uma coisa mas essa brasileiro falou pra mim eu tenha que fazer 
esse trabalho sozinho. E eu perguntei pra ele pq eu tenha que fazer sozinho? E ele 
respondeu pq vc é negro e os negros todos sao esclavos.}} 
(58) P: {{Que horror!}} 
(59) P: {{Você tem outras histórias que você pode me contar? Que vc viveu ou que 
um amigo seu viveu}}                         
(60) I2: {{Acho que cada um haitiano que esta no Brasil viveu um momento assim}} 
Fragmento	de	entrevista	86- Informante 2. Homem, 25 anos. Residiu durante 3 anos no Brasil. 
Mudou-se para Miami. (out/2016) 

 

  

Essa representação é construída, por parte do interlocutor, através de 

uma dedução lógica: se os negros são escravos e você é negro, logo você é 

escravo. Desta forma, acreditamos que a metáfora haitianos são escravos 

pode ser subentendida nessa entrevista, principalmente pelo fato de a 

escravidão não existir mais (oficialmente) no Brasil, evidenciando que o 

enunciador quis atribuir ao haitiano características oriundas do domínio 

“escravidão”. 

Uma relação do campo metafórico também pode ser construída 

partindo-se da lógica o Brasil é um conjunto que contém cariocas e não 

cariocas, expresso no exemplo abaixo: 
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P: Como você vê os brasileiros? 
(75) I1: ah, professora, essa pergunta é TÃO grande, por quê? Os brasileiros são um 
pouquinho diferente. Tipo, pra mim, eu vejo os cariocas (de) um jeito  diferente que 
outros brasileiros, entendeu? Os cariocas é tão diferente que os brasileiros. Eu acho, 
pra mim, se for falar um bras// se for falar de brasileiro, eu acho  os cariocas é 
menos preconceitos que outros estados do Brasil, entendeu? 
Quadro 2- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. (out/2016) 

  

 

Neste par conversacional, o imigrante diz [eu vejo os cariocas (de) um 

jeito  diferente que outros brasileiros, entendeu? Os cariocas é tão diferente que os 

brasileiros.], descrevendo dois tipos de brasileiros, os cariocas e os outros. 

Hausendorf e Kesselheim (2002) apontam duas maneiras de relacionar 

grupos: contrastando os dois e dividindo um grupo social em dois sub-grupos. 

No caso acima, o informante recorreu à segunda opção e concluiu que os 

cariocas não são tão preconceituosos quanto os não-cariocas [eu acho  os 

cariocas é menos preconceitos que outros estados do Brasil, entendeu?]. 

A última avaliação do imigrante também pode ser interpretada pela 

linguística cognitiva, se analisarmos, nessa afirmação, [eu acho  os cariocas é 

menos preconceitos que outros estados do Brasil] o preconceito como uma 

gradação que parte do mais aceitável para o inaceitável, na qual os cariocas 

estariam em uma das extremidades. 

Como pontuaram Antaki e Widdicombe (1988), a discriminação e  o 

preconceito são causados por comparações cognitivas entre nós e outros, 

assumindo a nossa superioridade. No fragmento abaixo, continuação do 

relato anterior, a gradação do preconceito em níveis de aceitabilidade é 

evidenciada: 
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(76) P: por que você acha isso? 
(77) I1: é porque, tipo, desde (que) eu cheguei aqui no Brasil, eu moro aqui no Rio. AQUI, eu sofri o 
preconceito, mas tudo bem. Mas eu tenho amigo que mora em outro estado, tipo Pará, Curitiba, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, que falam pra mim que o preconceito lá tá demais, entendeu? Do jeito que 
eles tão sofrendo o preconceito de lá, aqui, se for falar de preconceito, não tem como falar de 
preconceito. Exemplo: do jeito que eu sofro preconceito aqui, pra eles, como se fosse nada, mas como 
ele falou pra mim, aí, nesse caso, não tem como aguentar. Não tem como aguentar, entendeu? Por isso 
que eu acho que o carioca é mais tranquilo, é menos preconceito também que outros brasileiros de 
outro estado do Brasil, entendeu? 
Fragmento	de	entrevista	87- Informante 1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

  

 

Os exemplos acima descritos foram selecionados com o intuito de 

demonstrar a possibilidade de se analisar representações em pesquisas 

teoricamente fundamentadas na análise cognitiva do discurso, cujos 

conceitos integraram as atividades desta pesquisa no programa de co-tutela 

com a universidade alemã Europa Universität Viadrina. Para o cumprimento 

dos objetivos inicias de pesquisa, tais abordagens extrapolariam o nosso 

escopo teórico e metodológico, mas omiti-los também seria negar uma parte 

do processo de reflexão e escrita da presente tese. 

 

7.7 Frames, esquecimento e silêncio como espaços de construção 

identitária 

 

“O senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo, 
demais.” 80 

 

De acordo com Lakoff (2010), toda palavra evoca um frame, que 

corresponde a uma rede de relações entre ideias. Desta forma, as palavras 

definidas dentro de um determinado frame o evocam e o fortalecem. Uma 

																																																								
80 Riobaldo, em “Grande Sertão: veredas”, de João Guimarães Rosa.	
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declaração do informante 1 exemplifica essa afirmação, quando o imigrante 

narra o seguinte episódio: [“conversando com brasileiro, me perguntou: de onde 

você é? Eu sou do Haiti. Logo já começa a falar pra mim do terremoto”]. E depois: 

[“eu vou conversar com com pessoa e ela vai falar pra mim do furacão”]. No 

entendimento desse imigrante, toda vez que um brasileiro ouve os vocábulos 

“Haiti” e “haitiano”, ele ativa um frame que evoca calamidades ocorridas 

neste país, amplamente difundidas pela mídia  internacional, como o 

terremoto de 2010 e o furacão Matthew, de 2016. 

Lakoff (2010) explica que, ao se negar um frame, evoca-o e, como 

dissemos, evocar um frame faz com que ele seja reforçado. Esse conceito 

pode explicar os motivos pelos quais o informante 1 não queira falar sobre o 

terremoto e sobre o furacão, pois tais episódios fariam com que ele não só se 

lembrasse das dores que sentiu e das perdas que sofreu, mas também 

ficasse a elas associado. 

Se evocar um frame torna-o mais forte, evitá-lo é a estratégia para 

torná-lo cada vez mais fraco. Uma vez que o frame em questão realce a 

fragilidade histórica dos haitianos e esconda a resiliência que os imigrantes 

desenvolvem para superar seus traumas, ele demanda uma lógica de 

perpetuação das representações da alteridade, algumas acima 

demonstradas, nas quais as catástrofes naturais seriam as responsáveis pelo 

fracasso contínuo dos haitianos. É, portanto, na reconstrução das identidades 

dos imigrantes, materializadas nas narrativas contadas por eles, que os 

haitianos migrados para o Rio de Janeiro buscam mudar esse frame. O 

excerto abaixo exemplifica essa afirmação. 
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(90) I1: (2.0) é, mas pra mim, eu acho que os brasileiros vê gen// a gente como 
como refugiado ou a gente como as pessoas que sempre passa necessidade, tem 
problema mesmo, tipo, exemplo, conversando com brasileiro, me perguntou: de 
onde você é? Eu sou do Haiti. Logo já começa a falar pra mim do terremoto. Mas o 
terremoto é uma coisa passada, que eu tô tentando esquecer, deixa pra mim as 
coisas ruim, como eu vou ficar lembrando de uma coisa assim? Aí eu encontro uma 
pessoa que vai falar pra mim sobre isso, lógico que isso daqui vai me deixar triste, 
entendeu? Vai me lembrar se teve alguma família que foi (2.0) faleceu lá no 
terremoto, aí já vou lembrar deles, se tiver alguma coisa que tiver acontecido comigo 
no terremoto, já vou lembrar deles, exemplo falar que alguma coisa que aconteceu 
agora no Haiti, eu vou conversar com com pessoa e ela vai falar pra mim do furacão: 
claro que já vou pensar com uma pessoa que passando// que tá com problema// 
que tá passando necessidade// uma pessoa que foi  morreu afogado, tudo isso. 
Mas, a maioria dos brasileiros (inint) num vê a gente como uma coisa boa, pra mim, 
a gente não é uma pessoa boa, porque tem jeito pra falar com uma pessoa boa se 
você achar a pessoa bom, se você, tipo, precisa... aí tem coisa que não pode falar. 
Fragmento	de	entrevista	88- I1: 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. (out/2016) 

 

  

Quando se evoca, na entrevista, o frame relativo ao Haiti [Eu sou do 

Haiti. Logo já começa a falar pra mim do terremoto], o informante 1 evidencia a 

sua intenção de esquecê-lo como projeto para superá-lo, utilizando-se de 

reiteração do verbo lembrar e da utilização de outros verbos do mesmo 

campo semântico (pensar/ esquecer), conforme esquema abaixo: 

 

Mas o terremoto é uma coisa passada, que eu tô tentando esquecer >> como eu vou 

ficar lembrando de uma coisa assim? >> Vai me lembrar se teve alguma família que 

foi (2.0) faleceu lá no terremoto >> aí já vou lembrar deles, se tiver alguma coisa que 

tiver acontecido comigo no terremoto >> já vou lembrar deles >> claro que já vou 

pensar com uma pessoa que passando// que tá com problema//. 

Esquema	2-	sequência	verbal	do	esquecimento.	

	
	 	

Esse esquecimento e o silêncio, encontrados em alguns fragmentos 

narrativos, podem ser explicados por meio da afirmação de Fausto (FAUSTO, 

1997, p. 9, apud DADALTO; GIRÃO, 2013) de que as lembranças citadas são 
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também veículos de outras lembranças, de antepassados e de amigos já 

mortos. O veículo não é neutro, impregnando também as histórias ouvidas 

com sua própria elaboração. No quadro abaixo, foram agrupadas duas 

respostas dos informantes, as quais contêm traços do mesmo frame 

explicitado pelo imigrante 1: 

 	

Pesquisadora: Como que os brasileiros veem os haitianos? 

Imigrante 4: como um/ uma população que FUGIU  do país deles, que tava 
sofrendo TANTO desde o começo, e alguns deles fugiu do país deles e [2.0] veio 
para o Brasil procurar uma vida melhor. [pausa longa] é assim. 

Imigrante 6: on peut bien dire, la majorité des Brésiliens pensent que les 
Haïtians sont [int.] sont des hommes que non// que non sabe lire et escribir.  

(Pode-se dizer, a maioria dos brasileiros pensa que os haitianos são os homens que 
não// que não sabem ler e escrever) 

 

	
	 	

Segundo os informantes, o vocábulo gentílico “haitiano”, aliado ao 

sintagma nominal “o imigrante”, evoca a ideia de uma população que sofreu 

ao longo de sua história e que, por isso, fugiu do país, com ênfase no verbo 

“fugir”, representada pelas letras maiúsculas. Além desse passado trágico, o 

povo não seria alfabetizado, conforme a segunda resposta [la majorité des 

Brésiliens pensent que les Haïtians sont [int.] sont des hommes que non// que non 

sabe lire et escribir.]. 

No quadro abaixo, transcrevemos um trecho de uma conversa que 

ocorreu durante a aula de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança no 

trabalho, na qual havia três haitianos e cerca de dez brasileiros. B1 e B2 são 

brasileiros que, no início da conversa, estavam explicando que alguns 

haitianos desejavam retornar para o Haiti, quando se evocou o frame 
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explicitado nos fragmentos acima, por meio da menção à nacionalidade dos 

imigrantes:   

	
Aula de QSMS (30/ 06/ 2015) 
 
B1- [...] Porque (2.0) TEM preconceito [inint.], *entendeu*? Tinha// emprego// 
principalmente homem, entendeu? Por conta de tudo [...] que falava às vezes em 
voltar, num voltar aqui mais e tal// 
 
B2- mas isso acontece, né, cara? Isso acontece. Isso você vai encontrar em qualquer 
lugar do mundo. Não é só aqui no Brasil. 
 
B1- Os cara só chamavam ele de africano. Ele não gostava que chamava ele de 
africano. É haitiano. 
 
P- é que muita gente acha que o Haiti fica na África// 
 
B1- é, é, pensa que// acha que é. 
 
P- (para um haitiano) Sabia disso?// 
 
H1- O Haiti é longe longe da África.// 
 
P- Mas você sabia que tem gente que acha que o Haiti fica na África? 
 
H1- É, é, é por isso que tem algumas COISAS, algumas notícias ruim que passa 
lá no África, tem um lugar que se chama TAHITI. Tem algumas COISA que 
passa lá, a gente penso que é Haiti// 
 
P- uhum. 
 
H1- é coisas ruim como como MISÉRIA muito lá. Não é Haiti, é TAHITI, lá na 
África. Longe, longe, longe, longe. Dezessete horas em avião. 
Fragmento	de	entrevista	89-	Trecho	de	uma	aula	na	escola	da	construção	civil. 

 

  

Na conversa acima, o imigrante faz uma associação do país Haiti com 

Taiti [É, é, é por isso que tem algumas COISAS, algumas notícias ruim que passa lá 

no África, tem um lugar que se chama TAHITI. Tem algumas COISA que passa lá, a 

gente penso que é Haiti//] e atribui à semelhança da palavra a causa de 

haitianos serem associados à miséria [é coisas ruim como como MISÉRIA muito 

lá. Não é Haiti, é TAHITI, lá na África. Longe, longe, longe, longe. Dezessete horas em 

avião.].  
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De acordo com esse informante, o campo semântico ligado ao frame 

do Haiti seria, de fato, característica do país africano. No entanto, nas 

entrevistas com outros haitianos, na pesquisa etnográfica e de acordo com a 

informação comumente veiculada pela mídia, esses problemas são 

observados no próprio território haitiano.  

Evidentemente, não é possível afirmar que o informante tenha 

encontrado uma maneira de repassar para a África o frame de seu país 

conscientemente, ou se ele, de fato, acredia que o senso comum confunda 

Haiti com Taiti. Apesar disso, acreditamos que o imigrante, como parte do 

processo de reconstrução identitária, tenha interesse em apagar as 

associações negativas relativas ao seu local de origem, para reinventar sua 

identidade coletiva e, assim, procurar esquecer os atributos que lhe conferem 

estigma.  

No que diz respeito à memória, cabe lembrar que esta é sempre 

suspeita para a história (NORA, 1993, p. 267, apud MENIN, 2015, p. 4). É 

necessário desconfiar da memória e distanciá-la para se trabalhar com esse 

objeto em fontes orais, por isso é importante levar em consideração o estudo 

bibliográfico da cultura em questão, da história desse povo, com o apoio 

etnográfico. O fragmento de entrevista abaixo ilustra um momento em que 

um imigrante recorreu à falta de memória como forma de reconstrução 

identitária: 

 

(44) P: Se você se lembrar, e se você puder me contar, claro, me conta um dia triste 
no Brasil. 
 
(45) I1: ah, mas, que eu lembro tem VÁRIOS, tem vários dias que eu fiquei triste 
aqui. 
 



	 256	

(46) P: Me conta alguma coisa que você viveu e que você ficou triste. Se você sofreu 
preconceito por ser estrangeiro ou por ser negro... não sei.[...]  
 
(47) I1: mas o preconceito (2.0) eu sofri isso MUITO aqui mesmo, mas às vezes eu 
não lembro. Eu não lembro quando foi, não lembro essas coisas, mas que eu já 
sei que// o único preconceito que eu sofri aqui que eu lembro foi num ônibus. 
Fragmento	de	entrevista	90:	Informante 1 tem 27 anos, homem, residente há 4 anos no Brasil. 
(out/2016) 

 

 

O informante começa a contar sua história dizendo que se lembra de 

muitos momentos tristes [ah, mas, que eu lembro tem VÁRIOS, tem vários dias 

que eu fiquei triste aqui.] No entanto, quando pedimos para contar-nos, ele não 

se lembra mais dos dias tristes, apesar de afirmar que sofreu muito [eu sofri 

isso MUITO aqui mesmo, mas às vezes eu não lembro.]. Marcado pelo 

truncamento do período [mas que eu já sei que// o único preconceito que eu 

sofri], o discurso se reorienta quando o entrevistado decide “lembrar-se” de 

um episódio em que fora vítima de preconceito, todavia  antecipando à 

interlocutora que não tem interesse em continuar com esse tópico, apesar de 

aceitar o pedido e contar um caso [o único preconceito que eu sofri aqui que eu 

lembro foi num ônibus.]. 

A memória, conforme escrito por Dadalto e Girão (2013), é uma 

construção histórica, sociocultural, psicanalítica, coletiva e individual. No 

mesmo sentido, para Le Goff (1996, p. 477, apud MENIN, 2015), a memória é 

um elemento essencial da identidade social ou coletiva, cuja busca é uma 

das atividades fundamentais dos indivíduose das sociedades. Portanto, a 

construção da memória é constantemente ligada à construção de 

identidades.  Acreditamos também que o esquecimento e o silêncio 

representam uma estratégia de negociação de identidades, conforme o 

exemplo a seguir. 
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(29) P: Foi difícil pra você viajar para o Brasil e depois foi difícil pra você viajar para 
os Estados Unidos? 
 
(30) I2: sim, os dois foi muito difícil e (2.0) mas (pausa longa) tinha muita 
dificuldade. E eu não sei como explicar, eu não sei.  
Fragmento	de	entrevista	91:	Informante 2. Homem, 25 anos. Residiu durante 3 anos no Brasil. 
Mudou-se para Miami. (out/2016) 

  

 

Como se pode perceber, após uma pausa média e uma longa, o 

informante opta por não relatar os momentos difíceis que vivenciou na 

migração. Da mesma forma, o informante abaixo recorre ao silêncio quando 

confrontado sobre os motivos que o levaram a deixar o Brasil. 

 

(27) P: E por que você escolheu os Estados Unidos? 
 
(28) I3: [Pausa longa]. 
Fragmento	de	entrevista	92-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos.	

 

  

O silêncio verificado em alguns fragmentos narrativos pode ser 

considerado uma tentativa de esquecimento ou de apagamento das marcas 

de identidade associadas a estereótipos negativos. O informante abaixo 

deixa clara a sua indisposição para falar sobre o preconceito vivenciado no 

Brasil, verificável pela ênfase na palavra “CLARO” e pela declaração negativa 

reiterada que remete ao silêncio, com que abriu o seu turno [eu não preciso 

nem falar [2.0] de ser negro, de ser haitiano.]. O silêncio aparece como uma 

marca paralinguística recorrente neste par conversacional ([2.0]), 

contribuindo para o efeito de sentido desejado pelo imigrante. Após uma 



	 258	

sucessão de cinco pausas médias e duas pausas longas, o imigrante declara: 

[eu não quero falar sobre disso.]. 

 
(23) P: Você pode me contar alguma vez que você sofreu preconceito por ser haitiano 
ou por ser negro? 
 
(24) I4: eu não preciso nem falar [2.0] de ser negro, de ser haitiano. [pausa longa], 
CLARO que eu vou sofrer várias vezes preconceito, várias vezes, nem precisa nem 
falar. Isso aqui eu não preocupa sobre disso. [2.0] é que você já sabe que negro, e de 
ser haitiano, é ser [pausa longa] muito preconceito [2.0], muito. Várias vezes. Mas 
[2.0] eu [2.0] eu não quero falar sobre disso. 
Fragmento	de	entrevista	93-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil. 

 
  

Enquanto um informante recorre ao silenciamento para demonstrar 

sua insatisfação pelo tópico da entrevista, o outro se cala diante do 

reconhecimento do estigma que sofre, recorrendo a gestos e, finalmente, 

falando muito baixo, como se pode ler na transcrição abaixo. 

 

(125) : E, vem cá, você já sofreu preconceito por ser haitiano? 
(126) I7: uhm? 
(127) P: Preconceito, por ser haitiano? 
(128) I7: uhum. 
(129) P: Já sofreu, prejugé? Já? 
(120) I7: (acenou que sim com a cabeça). 
(121) P: Muito ou pouco? 
(122) I7: (acenou com a cabeça). 
(123) P: Muito? Deve ser difícil, né? 
(124) I7: *difícil. Difícil* 
Fragmento	de	entrevista	94-	Junho/	2015.	I7	é	homem,	de	aproximadamente	30	anos,	e	estava	há	
oito	meses	no	Brasil,	no	momento	da	entrevista. 

 
 

O informante 4, no par conversacional abaixo, faz uma pausa longa ao 

tentar responder nossas indagações sobre o futuro e uma pausa média após 

o advérbio de tempo [Hoje, amanhã [2.0] não sei.]. Neste caso, o silêncio pode 

ser uma estratégia de tempo para pensar em quais identidades ele deve 

trazer para a interação e, após hesitar, decide pela sua indefinição. 
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(35) P: E você pensa em ficar no Brasil pra sempre, assim, morando?  
 
(36) I4: Não sei ainda. Não sei [pausa longa]. Não sei o que pode acontecer o futuro. 
Hoje, amanhã [2.0] não sei. 
Fragmento	de	entrevista	95-	Outubro/	2016.	I4	é	homem,	27		anos	e	vive	há	3	anos	e	meio	no	Brasil. 

	
	
	 Finalmente, no caso do imigrante 6, a negação aparece como uma 

estratégia para o novo projeto de identidade, conforme podemos verificar no 

excerto abaixo: 

 
(45) P: Quand vous etiez arrivé au Brèsil, est-ce que vous aviez eu des problèmes, 
des dificultes, au Brèsil? 
(Quando você chegou ao Brasil, você teve dificuldades no Brasil?) 
 
(46) I6: je n’ai pas aucune problème avec les Bresiliens, les Bresiliennes. Je vivais 
ma vie tranquillement, rien a (reprocher). Felicitations, pour les Bresiliens, 
Bresiliennes! 
(Eu não tenho nenhum problema com os brasileiros, as brasileiras. Eu vivia minha 
vida tranquilamente, nada a (reprovar). Felicitações, para os brasileiros, brasileiras!) 
 
(47) P: Mais, est-ce que il’ y a des choses que vous avez pensez avant de voyager au 
Brèsil, sûr les Brasiliens, sûr le Brèsil et que, quand vous avez vécu deux ans au 
Brésil vouz aves changé votre mentalité? 
(Mas, há coisas que você pensava antes de viajar ao Brasil, sobre os brasileiros, 
dobre o Brasil e que, quando você viveu dois anos no Brasil você mudou a sua 
mentalidade?) 
 
(48) I6: dans à mon avis, rien le peut me changer parce que j’ai déjà un objectif, ok? 
       Mon objectif est déjà se// arriver à la perfection. Ok? 
(Na minha opinião, nada pode me mudar porque eu já tenho um objetivo, ok? 
Meu objetivo já é se // chegar à perfeição. Ok?) 
 
(49) P: Est-ce que vous pouvez me raconter un jour que vouz avez souffri prejuger, 
ou un jour difficile pour vous au Brésil? 
(Você poderia me contar um dia em que você sofreu preconceito, ou um dia difícil 
para você no Brasil?) 
 
(50) I6: no, je ne (souffri) pas la prej//la prejugé. Mais pour moi la prejugé n’est 
n’est n’est pas une chose importante. Les gens que fasse eh la prejugé n’a rien 
comme exemple pour le peuple. 
(não, eu não (sofri) o pre// o preconceito. Mas para mim, o preconceito não é não é 
não é uma coisa importante. As pessoas que fazem eh o preconceito não têm nada 
como exemplo para o povo.) 
Fragmento	de	entrevista	96-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 
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À primeira pergunta, se o imigrante teve dificuldades em seus 

primeiros dias no Brasil, o informante responde que não [je n’ai pas aucune 

problème avec les Bresiliens, les Bresiliennes. Je vivais ma vie tranquillement, rien a 

(reprocher)], recorrendo à reiteração da negação [ne/ pas/ aucune], dizendo 

que vivia tranquilamente e que não havia nada a reprovar. Em seguida, 

perguntamos se, após a experiência neste país, ele mudou alguma opinião 

sobre a sociedade de acolhimento, ao que respondeu com uma asserção: 

[dans à mon avis, rien le peut me changer parce que j’ai déjà un objectif, ok?]. Se o 

imigrante afirma que nada pode mudar a sua opinião, implicitamente pode-se 

compreender que houve circunstâncias nas quais ele poderia repensar suas 

crenças sobre o Brasil, caso não tivesse um objetivo anteriormente definido. 

Na sequência, perguntamos ao entrevistado se ele teria sofrido 

preconceito, ao que responde negativamente [no, je ne (souffri) pas la prej//la 

prejugé.]. Em seguida, reitera [n’est n’est n’est pas] que o preconceito não é 

algo importante [Mais pour moi la prejugé n’est n’est n’est pas une chose 

importante.] e que as pessoas preconceituosas não podem servir de exemplo 

para o povo [Les gens que fasse eh la prejugé n’a rien comme exemple pour le 

peuple.]. Semelhantemente à resposta anterior, o informante sugere, 

implicitamente, que não se deve dar importância ao preconceito, levando-nos 

a crer que a sua negação é constituinte do seu processo de reconstrução da 

identidade. 

Como os exemplos demonstraram, além das pistas linguísticas 

materializadas nas escolhas lexicais, na reiteração de ideias e na repetição 

de palavras, os elementos paralinguísticos também agregam sentidos nos 

discursos analisados. Dentre eles, a hesitação, as pausas e o silêncio 
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contribuem para o projeto de esquecimento dos símbolos culturais coletivos 

de fracasso e de sofrimento, rumo a construção de novas identidades pós-

migração. 
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8. A dinâmica das representações e a negociação de identidades: 

caminhos metodológicos para os estudos de migração 

 

“a range of contemporary critical theories suggest 
that it is from those who have suffered the sentence 
of history – subjugation, domination, diaspora, 
displacement – that we learn our most enduring 
lessons for living and thinking.” (BHABHA, 1994, p. 
172) 

 

 
 

Retomando-se a introdução da presente tese, pontuamos que, dentre 

os objetivos, buscaríamos uma metodologia de análise que compreendesse 

os aspectos dinâmicos das representações em situação de migração, de 

modo que se pudesse contrapor representações primárias a secundárias, 

associando-as à experiência individual e coletiva do imigrante, bem como a 

sua posição identitária.  

Como vimos, a representação, enquanto categorização social, 

materializada no discurso, não é um elemento estático, mas um processo 

aberto. Hausendorf e Kesselheim (2002) escrevem que os participantes de 

uma interação atualizam-na e modificam-na com base no que é fornecido 

pela mídia e por outros níveis de comunicação social na comunidade, que, 

em nosso caso, podem ser as redes locais de imigrantes, por exemplo.  

Apesar de conterem evidências expressivas de categorizações 

estigmatizadoras, tanto por parte dos meios de comunicação quanto por 

parte dos informantes da pesquisa, as entrevistas não têm exclusivamente o 

objetivo de denunciar o modo pelo qual os imigrantes são tratados pela 

sociedade de acolhimento. Ao contrário disso, alguns informantes reforçam 
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aquelas representações primárias de que os brasileiros são amistosos e 

receptivos, embora a maioria reporte momentos de opressão em suas 

narrativas. 

Por essa razão, entendemos que os estudos de representações 

sociais de imigrantes estão fortemente relacionados aos de identidade, 

porque foi através destes (CASTELLS, 1998) que interpretamos a negação 

de representações secundárias estigmatizantes, por parte dos haitianos que 

mantêm as representações primárias em praticamente todos os tópicos das 

entrevistas.  

Com a análise do corpus, acreditamos que o entrevistado orienta seu 

discurso, influenciado pelas identidades que deseja evidenciar para o seu 

interlocutor. Essa variedade de orientação discursiva também está presente 

nas narrativas sobre o passado, nas quais a memória do sofrimento e da 

violência entra em cena. Neste ponto, a lembrança e o esquecimento, 

expressos no silêncio, nas pausas e na seleção lexical, atuam em conjunto 

com o projeto de identidade do informante, determinando o que deve ser 

materializado no discurso e o que deve ser omitido.  

Clifton e Van den Mieroop (2016) afirmam que esse tipo de abordagem 

interacional para a construção da memória representa um método 

relativamente novo para a compreensão de narrativas. Com a presente 

pesquisa, acreditamos que o silêncio, a lembrança e o esquecimento também 

podem ser estudados em uma abordagem de estudo das representações em 

contexto de migração, por revelarem a sua relação com a identidade. 

A análise das entrevistas transcritas nesta tese aponta para o fato de 

que as representações não são fixas e unívocas e que, portanto, é pouco 
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provável a existência de apenas uma versão delas. As representações sobre 

a migração mudam através dos tempos e, também, de acordo com o projeto 

identitário de cada imigrante, gerando representações secundárias, que 

podem ser contrarrepresentações, na direção exatamente contrária da 

representação primária, aquela que ele afirma ser anterior à sua mobilidade, 

ou apenas novas representações, não necessariamente contradizendo as 

anteriores.  

As representações sobre a migração são, como vimos, produtos de 

negociações colaborativas, tanto dentro de uma comunidade de migrantes 

quanto entre o informante e o entrevistador, de modo que posições 

contraditórias podem coexistir no tempo e no espaço. Desta forma, como 

analisá-las sem cristalizá-las em um determinado momento histórico? Como 

percebê-las enquanto processo fluido e complexo? Quais seriam os 

caminhos metodológicos que nos permitiriam depreendê-las de um modo 

mais amplo e, ao mesmo tempo, mais objetivo? 

O primeiro desafio que encontramos para essa investigação baseada 

em corpus de fragmentos narrativos de entrevistas é o mesmo apontado por 

Stefanowitsch (2006) acerca dos estudos de metáfora e metonímia: a 

identificação de excertos relevantes, uma vez que o objeto de investigação 

não se materializa por formas linguísticas previamente definidas. Tal como a 

metáfora, a representação não pode ser depreendida através de tempos 

verbais específicos, afixações e demais categorias gramaticais.  

Por esse motivo, a estratégia que utilizamos na tese combinou 

técnicas de interpretação de texto, oriundas da linguística textual, tais quais 

inferências, seleções lexicais e cadeias referênciais, com conceitos da teoria 
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literária, como o discurso com mirada em torno, de que Bakhtin se utilizou 

para estudar a poética de Dostoiévski, e a estrutura da narrativa, com seus 

desdobramentos específicos, como a tragédia grega.  

Adaptamos duas metodologias propostas por Stefanowitsch (2006) 

para o estudo de metáforas e metonímias à análise dos corpora sobre 

representações e identidades em contexto de migração: a busca por 

vocabulário no domínio alvo e a busca por frases que contenham itens 

lexicais de ambos os domínios (fonte e alvo). A primeira delas requer a 

existência de textos relativamente monotemáticos que tratem do tópico (no 

caso da tese, a imigração de haitianos para o Brasil), para que se busquem 

itens lexicais referentes às representações. Na segunda, buscam-se as 

representações baseadas em domínios-alvo pré-conhecidos, como por 

exemplo a relação do haitiano com as catástrofes naturais ou as crenças e os 

paradigmas previamente existentes na sociedade de acolhimento. 

A principal orientação metodológica adotada foi a entrevista que 

incentivasse a construção de fragmentos narrativos, realizada após a 

convivência com os informantes durante cerca de três anos, em perspectiva 

etnográfica. Com isso, buscamos uma situação favorável à coleta de dados, 

que permitisse a exposição das representações dos sujeitos, durante as 

entrevistas, a oportunidade para que as contradições e as reorientações 

discursivas também surgissem.  

Para observarmos a transição das representações primárias às 

secundárias, recorremos às perguntas acerca dos projetos de vida anteriores 

à migração e sobre as experiências vividas no país de acolhimento. 

Percebemos que a convivência com a sociedade carioca contribuiu para a 
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formação de novas representações que, por sua vez, exerceram influências 

em novas possibilidades de emigração. 

A abordagem adotada diverge daquelas nas quais as enquetes são o 

principal instrumento de pesquisa e nas quais a coleta de dados se dá de 

modo pontual, com uma visita ao campo, sem o estabelecimento de vínculos 

com a comunidade investigada. Acreditamos que essa metodologia, apesar 

de comumente empregada, pode resultar em análises mais subjetivas, que 

não considerem os aspectos diacrônicos do fenômeno, além de pouco 

possibilitarem um espaço para as contradições e para as mudanças de 

representações. 

Tais incongruências podem ser mais facilmente verificáveis por meio 

de entrevistas abertas e semiabertas, que convidem os informantes a 

produzirem narrativas orais, biográficas ou ilustrativas. Com esse corpus, 

aliado a um contato contínuo entre pesquisadora e entrevistados, propiciado 

pela abordagem etnográfica, podemos contemplar, além do material 

linguístico, os traços pragmáticos das interações, que podem divergir do 

conteúdo discursivo. 

Se entendemos que um indivíduo pode apresentar diferentes 

representações, confluentes ou divergentes, acreditamos que o imigrante, 

durante as entrevistas, possa acessar diferentes representações e apontar 

uma ou outra como discurso próprio, a fim de favorecer ou de preservar a sua 

face. Com isso, entendemos que as representações, além de fenômenos 

discursivos coletivamente construídos, são individualmente utilizadas 

enquanto ferramentas de negociação de identidades e, assim, distinguimos 
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três principais funções do uso das representações: ideológica, social e 

comunicativa. 

A função ideológica se caracteriza pelo sentido de pertencimento a um 

grupo e é muito evidente em entrevistas com imigrantes. As respostas dos 

informantes são geralmente elaboradas com base na distinção entre 

estrangeiros e nativos e, nesse ponto, as relações de pertencimento são 

trazidas à tona, algumas de forma inconsciente. Assim como as ideologias, a 

noção de unidade em relação aos seus compatriotas parece a única opção 

possível. O recorte das notas de campo abaixo exemplifica esse tópico: 

 

Reunião com os Haitiocas (17/07/2015) 
 
Para eles, os brasileiros do exército no Haiti não são bem vistos, assim como 
os outros militares internacionais. Dessalines teria dito que nenhum 
estrangeiro poderia entrar armado no Haiti. 
Segundo J., a MINUSTAH foi uma iniciativa necessária, por conta dos 
conflitos motivados por questões políticas. Quando ele usa a palavra 
“bandido”, os outros rebatem que “não há bandidos no Haiti”.  

Fragmento	de	nota	de	campo	12-	Reunião	com	os	Haitiocas:	Haitianos	Cariocas. 

 

 

Conforme Hausendorf e Kesselheim (2002), a natureza étnica do 

grupo está relacionada a outros possíveis conjuntos de categoria, que podem 

ser expressos em termos de unidade militar [nenhum estrangeiro poderia entrar 

armado no Haiti.] ou em afirmações baseadas na ideologia [“não há bandidos 

no Haiti”].  

A função social, por sua vez, se expressa na negociação de 

identidades, ou seja, na forma que o imigrante deseja assumir para o 

pesquisador e para a sociedade em geral. Informantes com a identidade 

social deteriorada, que percebem a si mesmos como protagonistas de um 
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enredo triste, cheio de catástrofes, podem assumir aquelas representações 

da alteridade como verdadeiras, justificando assim o próprio fracasso.  

Os trechos analisados na seção sobre o silêncio e sobre a memória 

exemplificam essa função. Informantes com uma identidade de projeto bem 

definida tendem a negar as representações da alteridade, a recorrer ao 

esquecimento de episódios de sua história, como justificativa para não narrá-

los, e assim construirem uma nova biografia. Outros informantes podem 

afirmar as representações secundárias, enquanto denúncia e manifestação 

de resistência ou, ainda, para se justificar quanto à próxima emigração.  

Finalmente, a função comunicativa da representação diz respeito à 

relação entre as funções anteriores e a expectativa que o informante cria em 

relação ao momento da entrevista. A depender daquilo que o imigrante 

imagina ser o objetivo das perguntas, se elas serão publicadas integralmente, 

transcritas ou em áudio, do grau de relacionamento entre ele e o 

pesquisador, do fato de ser estrangeiro diante de um brasileiro, das 

diferenças de status entre eles, o imigrante pode recorrer a uma ou a outra 

representação, com o objetivo de preservar a própria face. 

Em algumas entrevistas, os informantes explicam que escolheram 

viajar para o Brasil, por exemplo, porque sempre admiraram a seleção 

brasileira de futebol ou porque gostariam muito de conhecer o Rio de Janeiro. 

No entanto, é interessante lembrar, como escreveu Carens (1987), que as 

pessoas geralmente não migram porque querem, mas porque precisam. No 

grupo investigado, essa questão pode ser exemplificada em vários excertos, 

dos quais destacamos os que seguem: 
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(43) I3: Quando acabar a escola dos meus filhos, se tem minha casa no Haiti, meu 
carro, eu vou ficar lá. 50 anos, 55, 60, eu quero voltar pra lá. Agora eu não posso, 
porque as responsabilidades são muito grandes. Escolas pra pagar, as coisas. Eu 
não tenho quase nada lá. Eu perdi tudo no terremoto. Quando meus filhos entrarem 
aqui, minhas responsabilidades vão ficar mais leves porque eles vão acabar a escola 
e trabalhar. Eu vou trabalhar duro e construir a minha casa na minha terra. 
 
Meus filhos estão sofrendo muito porque eles não podem ir pra escola porque tem 
que comer. Hoje de manhã cedo, a minha filha me ligou dizendo: pai, eu não posso 
ir pra escola porque nessa semana eu quase não comi. Eu chorei muito. Mas tem 
um irmão que eu liguei e não encontrei. Eu vou pedir pra ele passar lá nas meninas 
e deixar um pouco e comida. 
Fragmento	de	entrevista	97-	Outubro/	2016.	I3	é	homem,	viveu	1	ano	e	10	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

 

 

No fragmento acima, o imigrante explicava como era a sua vida nos 

Estados Unidos, após ter vivido no Brasil, e o fato de ter deixado seus filhos 

no Haiti. Após essa explicação, ele relata a sua necessidade de trabalhar no 

exterior para auxiliar a família na terra natal, assim como os seus planos de 

levá-la consigo para a América. O trecho seguinte foi retirado de outra 

entrevista e reitera a necessidade de deixar o país, por parte de muitos 

haitianos. 

 
(38) P: O que você imaginava, quando você ainda morava no Haiti, que seria mudar 
de país? Qu’est-ce que vous avez pensé que serait pour vous le changemment du 
pays? 
 
(39) I6: ok, je parle à propos de moi. Laisser mon pays pour une autre c’est pour 
vivre une vie meilleur, parce que il’ y a de gents qui qui qui qui vivaient en Haiti a 
laisser, des des gens politiques, à laisser le pays dans une cacofonie politique. C’est 
pour cette raison la majorité des gens qui vivaient en Haiti veulent se quitter pour/ 
se quitter du pays pour aller a une autre. 
Fragmento	de	entrevista	98-	Outubro/	2016.	I6	é	homem,	29	anos,	viveu	2	anos	e	9	meses	no	Brasil	e	
atualmente	mora	nos	Estados	Unidos. 

 

 

Os fragmentos apresentados acima ilustram a ideia de Carens sobre a 

migração como necessidade. Na presente pesquisa, essa condição é 

verdadeira apenas de acordo com a projeção identitária do imigrante, 
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materializada na interação e caracterizada pela preservação das faces. 

Nesse sentido, a representação exerce uma função fundamental na decisão 

do sujeito em se identificar como produto de um contexto trágico que o força 

a migrar ou como protagonista da história de um indivíduo em busca de 

sucesso. 

 A relação entre representação e identidade é bastante expressiva, 

configurando-se em um terreno fértil para novas pesquisas. No que se refere 

ao suporte teórico, recorremos a diferentes áreas do conhecimento, a fim de 

aprofundar o conceito de migração e compreender as relações entre 

migrantes e sociedade de acolhimento. Em uma perspectiva interdisciplinar, 

baseamo-nos nas teorias de política de controle migratório, de história oral, 

geografia, física e humana e da literatura, além das disciplinas relacionadas à 

área de linguagem. Metodologicamente, o uso de questionários e enquetes, 

com gráficos ou dados quantitativos, dificilmente proporcionaria uma 

interpretação dos dados que levasse em conta essa amplitude teórica. Por 

esse motivo, acreditamos que os novos estudos sobre representação em 

situação de migração possam se beneficiar de uma abordagem baseada em 

narrativas orais, com a exposição de representações do ponto de vista 

contemporâneo e com o olhar voltado para o passado, contrastando-se o 

antes e o depois de emigrar.  

  O corpus, composto por entrevistas abertas e semiestruturadas, foi 

coletado com a intenção de que contivesse fragmentos narrativos e, para 

isso, elaboramos um roteiro de perguntas que permitisse aos sujeitos revisitar 

representações anteriores à mobilidade e revelar novas. Apoiados no 

trabalho etnográfico, buscamos fundamentos metodológicos baseados em 
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dados mais autênticos e dinâmicos, combinados com a verificação empírica, 

de modo a se diversificar as possibilidades de análise para além do recorte 

da situação investigada, podendo ser aplicado em pesquisas futuras, com 

diferentes comunidades de imigrantes. 

 A principal contribuição desta tese é a proposta de uma nova 

metodologia de análise para se estudar as representações, que se adeque a 

sua dinamicidade fenomenológica. Em contexto de migração, separamos as 

representações anteriores das posteriores à mobilidade, bem como aquelas 

atribuídas à sociedade de acolhimento, que foram acessadas por meio de 

narrativas oriundas de entrevistas, com roteiro definido, aliadas à abordagem 

etnográfica. 

Para viabilizar essa metodologia, introduzimos os conceitos de 

fronteira imaginada, no que se refere às alteridades, representação 

sociolinguística, para designar a análise linguística de representações 

sociais, representações primárias, anteriores à migração, secundárias, 

posteriores à mobilidade, e de representações da alteridade, para nos 

referirmos àquelas que os imigrantes atribuem à sociedade de acolhimento.  

Além disso, associamos o estudo de representações à perspectiva da 

línguística cognitiva das metáforas conceptuais, propondo um quadro de 

análise de representações metafóricas, e relacionando as representações às 

identidades por meio de frames, da memória e do esquecimento.  

No que se refere ao estudo das representações, sugerimos a 

separação entre o enfoque no fenômeno per se e no fenômeno enquanto 

ferramenta de reconstrução/ negociação identitára, sobre a qual apontamos 

três funções: ideológica, social e comunicativa. Acreditamos que essa 
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metodologia pode ser aplicada em pesquisas futuras sobre migrações 

nacionais e internacionais, tanto de primeira quanto de segunda geração. 
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