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Resumo: Uma visão retrospectiva do processo migratório de haitianos para o Brasil, que

inicia após o terremoto no Haiti, em 2010, revela que entre os primeiros imigrantes que

escolheram o Brasil como destino de migração, a participação masculina era dominante.

Mas, à medida que este processo avança, a presença feminina aumenta. Calcula-se que

três anos depois, um terço da população haitiana no Brasil é de mulheres. E, na análise

do processo, percebe-se que o significado do projeto migratório muda conforme o gênero.

Da ótica feminina destaca-se a migração como um projeto familiar, que envolve tanto os

membros da família que ficam quanto os que partem. Elas aspiram, principalmente, a

arrumar emprego e terem renda suficiente para estarem no Brasil e enviar dinheiro para a

família no Haiti. Já no caso dos homens, além do referido interesse em contribuir com

dinheiro para a renda dos que ficaram no Haiti, percebem-se interesses individuais no

projeto  migratório.  Nesse  sentido,  neste  artigo  nos  propomos  a  tratar  acerca  do

1 Este artigo é produto do projeto de pesquisa “Imigração de haitianos para o Brasil: análises de um
processo em construção a partir de um estudo de caso”, coordenado pela Prof. Dra. Margarita Rosa
Gaviria Mejía, financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)  do
Brasil no biênio 2014-2016. Com apoio institucional do Centro Universitário UNIVATES, RS, Brasil. 
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protagonismo  feminino  na  migração  haitiana  no  Brasil,  construído  em  diálogo  com

material etnográfico produzido no estudo de trajetórias de vida de mulheres haitianas que

se encontram no Vale de Taquari, Rio Grande do Sul, a partir de 2012. Analisamos como é

vivenciada essa migração pelas mulheres haitianas. Quais são os papeis e as posições

que  estas  desempenham no  âmbito  da  família  transnacional  que  se  constitui  com a

migração haitiana para o Brasil. Destacamos sentimentos e emoções que as mobilizam

nas diversas situações em que se inserem na sociedade de acolhimento e que evocam o

elo  com  a  família  transnacional.  Salientamos  a  manifestação  desses  sentimentos  e

emoções em diversas esferas em que as mulheres atuam: a doméstica, o mundo do

trabalho, a religiosa e a comunidade de conterrâneos.   

Palavras-chave: Mulher. Migração. Haiti. Família transnacional. Gênero.

Introdução

Nas últimas décadas, mais de um quarto da população haitiana emigra porque a

solidariedade e o auxílio humanitário internacional que o Haiti recebe por causa da crise

econômica, política e ambiental que acomete o país não contribuíram para melhorar suas

condições de vida. As dificuldades para encontrar emprego no Haiti são enormes. Apenas

20%  da  população  haitiana  é  empregada,  argumentam  os  imigrantes  haitianos  ao

apresentarem  o  panorama  do  país  de  origem.  A  opção  é  desenvolver  atividades

vinculadas ao comércio  de diversas mercadorias ou à prestação de serviços. Audebert

(2012) destaca como, além da religião, o comércio informal constitui um dos principais

refúgios  encontrados  perante  as  dificuldades  do  cotidiano  no  Haiti.  A  ausência  de

oportunidades e a fraqueza das instituições obrigam os indivíduos a se virarem com seus

próprios meios. O empreendedorismo informal é o último recurso para quase 40% da

população.

Nesse contexto,  a migração dos haitianos para outros países é uma estratégia

econômica que resolve, parcialmente, as dificuldades econômicas do país. Um terço do

orçamento da Ilha é financiado por imigrantes que enviam parte da renda ao país de

origem.  As remessas representam 25% do PIB no Haiti  (Fernandes e  Castro,  2014).

Conforme  balanço  de  analistas  políticos,  a  diáspora faz  parte  da  realidade

socioeconômica, educacional e política do Haiti (Handerson, 2015).

Os destinos preferidos dos imigrantes desde 1957, ano em que este processo se

intensifica (Basch, Schiller e Blanc, 1994), têm sido os Estados Unidos, França e Canadá.

Países  que  a  partir  de  setembro  de  2001  passam a  ser  mais  rigorosos  no  controle



migratório. Essas limitações migratórias, após o terremoto de 2010, levam à inclusão do

Brasil  entre  os  destinos  preferidos  pelos  haitianos.  Os  motivos  desse  novo  rumo

migratório são vários. Não apenas a facilidade de adquirir o visto humanitário nesse país,

pois Argentina, Chile, Equador e Peru também oferecem visto, mas a imagem de país

próspero  e  de  oportunidades  divulgada  pela  mídia  e  reforçada  pela  presença  militar

brasileira no Haiti. Bem como, a participação do governo brasileiro na Minustah (Missão

das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti) e o convite do ex- presidente Lula aos

haitianos a emigrar para o Brasil, em sua visita ao Haiti, um mês depois do terremoto

(Fernandes e Castro, 2014).  Nesse contexto, o mito inicial de progresso, modernidade e

facilidade  no  estrangeiro,  que  impulsiona  as  emigrações  de  latino-americanos  para

Estados Unidos (Machado, 2014), é evocado também nas emigrações de haitianos para

Brasil. 

Estudo de caso

Analisamos  as  representações  sociais  dos  imigrantes  haitianos  em  torno  da

experiência migratória no Brasil com base em um estudo de caso etnográfico no Vale de

Taquari, no Rio Grande do Sul2, destino migratório de alemães e italianos, nos séculos

XIX  e  XX,  e  influência  na  constituição  demográfica  deste  território.   Neste  estudo,

percebemos que, a imagem positiva do Brasil e dos brasileiros, que estimulou a migrar

aos haitianos, desconstroem-na, uma vez estabelecidos no país de acolhimento.  Pois,

passam a conviver com o racismo e a xenofobia de que são vítimas e com as dificuldades

para  conseguirem  um  emprego  onde  possam  desenvolver  suas  habilidades  e

conhecimentos profissionais. As empresas os contratam para desempenhar funções que

os brasileiros não querem, em setores operacionais. Ignoram a competência técnica e

profissional  que  alguns  haitianos  têm.  Outro  motivo  de  frustração  é  a  dificuldade  de

encontrar  vagas em universidades para  realizar  cursos  de  ensino  superior.  O projeto

migratório envolve interesses econômicos e educacionais. Querem trabalhar e estudar.

Contudo, a procura por capital educacional coloca-se por cima do econômico. Em vista de

que, no Haiti, o conhecimento é um capital fundamental para ascender socialmente. No

país de origem, o acesso à educação superior é difícil. O custo monetário para estudar

em uma Universidade é alto e as vagas são limitadas. 

2  Não há registro exato do tamanho do contingente da população  haitiano no Vale de Taquari. Estima-se
que há em torno de 1000. 



Diferenças de gênero

As expectativas com o projeto migratório diferem entre os gêneros. No caso dos

homens, visa alcançar formação educacional, independência financeira e autonomia. Já

dá ótica feminina, busca fugir  da pobreza, da falta de oportunidades, mas, sobretudo,

oferecer melhores condições de vida para os filhos e demais membros da família. 

A análise do perfil dos haitianos que migram para o Vale de Taquari, Rio Grande do

Sul,  Brasil,  iniciado  em  2012,  mostra  que  esta  população  é  predominantemente

masculina. A migração de haitianas para o Brasil, apesar de ter aumentado, é menor do

que a masculina. 

Este processo migratório compreende um período realmente curto, portanto, difere

de estudos relativos a processos migratórios nos quais se analisa diferenças geracionais.

No caso estudado, as tendências só podem ser avaliadas comparando o fluxo migratório

haitiano  ano  a  ano.   Nessa  comparação  observamos  que  a  presença  feminina  na

atualidade é maior  do que era quando começaram a migrar.  Para ilustrar  essa ideia,

recorremos a dados apresentados por Fernandes e Castro (2014). Estes, apoiados em

informações do MT (Ministério de Trabalho), do CNIg (Conselho Nacional de Imigração) e

do MRE (Ministério de Relações Exteriores), indicam que a migração feminina haitiana

para  o  Brasil  tem  ido  aumentando.  Entre  2011  e  2012  passou  de  123  para  843,

representando um quinto dos imigrantes haitianos. Com base em dados do Ministério de

Relações  Exteriores,  os  pesquisadores  mostram  que  o  número  de  vistos  femininos

emitidos entre 2012 a 2013 passou de 423 a 689. Enquanto a migração masculina no

mesmo período variou de 961 para 1.691.

O panorama geral da migração haitiana no Brasil, apresentado acima, se vislumbra

em  nossa  pesquisa  empírica.   Conforme  as  empresas  empregadoras  da  região  que

contam  com  mão  de  obra  imigrante,  as  mulheres  representam  atualmente  30%  da

população haitiana. No entanto, neste processo migratório,  percebe-se a tendência ao

crescimento  da  presença  feminina.  Informações  que vão  ao encontro  do  que  Ramos

(2014)  assinala:  a  feminização  como  uma  das  características  da  migração

contemporânea. Para Ramos, a feminização das migrações está associada a problemas

que afetam as mulheres em geral: dificuldade de encontrar emprego, pobreza, reduzido

acesso  à  educação,  à  saúde  e  às  redes  de  informação,  falta  de  autonomia  e

vulnerabilidade à violência. 

No âmbito doméstico, as mulheres têm mais responsabilidades no que diz respeito

aos cuidados do lar e dos filhos. Diferenças que se refletem na desigualdade de gênero e



no  desequilíbrio  na  educação.  A exclusão  social  e  laboral  condena  muitas  mulheres

migrantes, sobretudo as que têm baixa escolaridade (Ramos, 2014). Esse mapa mostra

que as medidas regulatórias promovidas pela ONU contra desigualdades de gênero ficam

no  abstrato,  em  vista  de  que  há  uma  desigualdade  instituída  culturalmente,  que  se

concretiza no quotidiano das relações entre homens e mulheres. A voz das mulheres tem

menos impacto que a dos homens em decisões que moldam suas vidas (Soares, 2005)

No  caso  dos  imigrantes  haitianos,  ao  observar  a  natureza  das  relações  entre

casais, percebe-se que as mulheres submetem-se ao domínio masculino como um fato

natural. A divisão entre os sexos parece estar na “ordem das coisas” Ordem presente no

mundo social e é incorporada nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como

sistemas de percepção e ação. (Bourdieu, 2003; p. 17) À luz dos argumentos de Duarte

(2013),  a  naturalização  da  desigualdade  de  gênero  corresponde  a  uma configuração

“tradicional”, que diverge do ethos moral moderno, dependente de uma demarcação moral

abrangente, relacional e principal. A ação pessoal é balizada por ditames morais e regras

relacionais, associadas, neste caso, às configurações de valores religiosos, de caráter

apriorístico, coletivo e imperativo. 

As mulheres no âmbito da família transnacional

Levando em conta as considerações teóricas apontadas acima, este artigo, acerca

do protagonismo feminino na migração haitiana no Brasil, é construído em diálogo com

material etnográfico produzido no estudo de trajetórias de vida de mulheres haitianas que

se encontram no Vale de Taquari, Rio Grande do Sul. A ênfase recai no viés feminino

dessa  migração,  já  que  entre  as  mulheres  destaca-se  a  migração  como  um  projeto

familiar. E como salienta Machado (2014), apoiado em estudos transnacionais, “a família

deve se pensar como um dos elementos estruturantes da transnacionalidade” (p. 35).   

A migração acompanha a vida das famílias por várias gerações. Fenômeno que

leva  à  constituição  de  tipos  de  famílias  divididas  entre  nações,  “entre  estatutos  de

legalidade e ilegalidade, entre saudades e preconceitos” (Machado, 2014; p.31). Não foi

só no período posterior ao terremoto de 2010 que os membros das famílias se dividiram

por causa do projeto migratório. São diversos os relatos dos atuais imigrantes no Brasil

acerca  da  separação  dos  pais  (pai  ou  mãe)  que  migraram para  os  Estados  Unidos.

Igualmente,  na  atual  geração  de  imigrantes  haitianos,  no  Brasil,  percebe-se  que  em

alguns casos esta não é a primeira experiência migratória. Relatam migrações anteriores



(deles ou dos conjugues) para países como Republica Dominicana, Venezuela e Equador.

Algumas das imigrantes haitianas no Brasil divorciaram-se de seus companheiros devido

à separação que provocou a emigração dos parceiros do Haiti para outros países. Quer

dizer, às vezes, com o tempo, o elo entre o casal se rompe e as pessoas remodelam suas

formas de relação.

No  entanto,  na  visão  de  vários  autores,  as  famílias  transnacionais,  grupos

familiares  distendidos  em  vários  pontos  do  globo,  não  necessariamente  perdem  os

vínculos quando colocados em novos contextos sociais. Desta ótica, o grupo familiar inclui

todas as pessoas envolvidas em situações de migração: homens e mulheres, crianças e

adultos,  quem  sai,  quem fica,  quem retorna,  quem  transita  (Miranda,  2015).  São  as

famílias  as  que  organizam,  planejam e  executam o fluxo  entre  dois  ou  mais  lugares

(Machado, 2014). 

Conforme os relatos obtidos na pesquisa, na decisão de migrar das mulheres das

famílias  participam  outros  membros.  Pais,  irmãos,  maridos  ou  companheiros  reúnem

dinheiro para financiar a viagem delas, quando não é possível para os Estados Unidos, o

fazem para o Brasil.  A expectativa é de que, uma vez instaladas no local de destino,

enviem dinheiro para o sustento da família que ficou. O emigrante sai e deixa, em geral,

famílias  que  dependerão,  em  alguma  medida,  do  seu  trabalho. Há  uma  relação

indissociável  entre  família  e diáspora. Diaspora é  uma  experiência  familiar  e  de

sociabilidade.  Nesse  sentido,  as  estruturas  familiares  na  família  extensa  haitiana

desempenham um papel importante na configuração da morfologia social da diáspora (

Handerson, 2015). 

No Haiti, além do dinheiro, esperam que o migrante solicite visto para familiares,

que mande buscar alguns dos familiares próximos. O diáspora recebe críticas por residir

no estrangeiro dez anos ou mais com filhos e pais no Haiti. Mandar buscar alguém da

família constitui um valor moral, uma honra social diante vizinhos e familiares (Handerson,

2015).  Quer  dizer,  “os  projetos  de  imigração  envolvem  o  desejo  contraditório  de

consolidação de núcleos familiares” (Machado, 2014; p.32). Projetos migratórios que, no

caso Haitiano, inserem-se no marco de uma ordem política e econômica que caracteriza o

Haiti enquanto país de emigração e de mobilidade (Handerson, 2015). 

No processo migratório,  as  mulheres  identificam-se como membros de famílias

transnacionais,  “famílias cujos membros vivem em parte  ou na maior  parte  do tempo



separados uns dos outros, porém mantidos juntos por criarem algum tipo de sentimento

de  bem-estar  coletivo  e  unidade,  mesmo  quando  atravessam  fronteiras  nacionais”

(Bryceson; Vuorela, 2002, p. 3; apud Machado, 2014; p.36).

Situação das mulheres e seus filhos

Uma análise do perfil das mulheres haitianas que migram evidencia que elas se

encontram em posições diferentes dentro da família transnacional. E em qualquer um dos

papeis que desempenham na estrutura familiar,  no lugar de filhas, irmãs, esposas ou

avós, o projeto migratório representa interesses familiares, envolve tanto os membros da

família que ficam quanto os que partem (Machado, 2014). O objetivo delas é obter renda

para contribuir na manutenção da família transnacional. 

Buscamos não essencializar a categoria social “mulher imigrante haitiana”, em vista

de que as situações em que elas se inserem socialmente no Brasil são diversas. Falamos

em mulheres no plural  e identificamos quatro situações diferentes como imigrantes: 1)

migraram junto com os maridos. 2) migraram depois de um período de separação dos

maridos, os quais, uma vez estabelecidos no Brasil,  poupam dinheiro para financiar a

viagem das companheiras. A despesa é muito grande. Entre passagens, passaporte e

visto  a  despesa  é  em  torno  de  4.000  dólares.  Chegam  com  visto  concedido  pela

embaixada brasileira no Haiti de reunificação familiar. Segundo dados do MRE, 16,1 dos

vistos femininos correspondem a essa categoria; 3) migram sozinhas e deixam o marido

no Haiti;  4)  são  solteiras  ou divorciadas que chegam sozinhas.  Algumas casam com

migrantes haitianos que conhecem no Brasil3.  

Em todas  essas  situações  se  observa  que  as  mulheres  imigrantes  têm filhos.

Alguns são filhos do companheiro ou marido atual, outros não. A maior parte delas deixa

um ou mais filhos no Haiti aos cuidados de familiares próximos por falta de condições

financeiras para trazê-los. Apesar de que esse projeto migratório vise melhorar a vida das

crianças, sobre elas recai grande carga emocional, pois implica estar por longos períodos

longe  dos  pais (Machado,  2014),  principalmente  da  mãe.  Conforme  alguns  estudos

notam, deixar seus filhos aos cuidados de familiares provoca marcas psicológicas em

mães  e  crianças,  situação  que  gera  os  “órfãos  das  migrações”  (Ramos,  2014).  As

mulheres, distantes dos filhos e enfrentando dificuldades, ficam emocionalmente abatidas.

Vivenciam uma espécie de trauma. Abrir mão da família para buscar trabalho tem um

peso emocional forte. 

3  Não identificamos nenhum caso de casamento de haitiana com brasileiro.



O objetivo das mulheres que deixam filhos no Haiti é conseguir emprego que lhes

permita em um primeiro momento enviar dinheiro para sustentar os filhos no Haiti, ajudar

os membros da família que ficaram responsáveis pelo cuidado dos filhos e se sustentar

no Brasil. Geralmente é a mãe, uma irmã e às vezes o marido que cuida dos filhos da

mulher imigrante. Em longo prazo, objetivam juntar dinheiro para poder trazê-los para o

Brasil e melhorar as condições de vida. 

Sentimentos e emoções 

Neste  processo  migratório,  as  frustrações  são  enormes  porque  o  dinheiro  que

ganham no Brasil é insuficiente para se sustentar no local de acolhida no Brasil e enviar

para o Haiti. As mulheres sentem uma dor imensa de não poder contribuir como gostariam

com as despesas de seus familiares no Haiti. Este problema se agrava ano a ano, pois

desde o inicio desse fluxo migratório (em 2012) até agora (2015), dobrou o preço do dólar

no Brasil4.  Maior  ainda é a frustração daquelas que não conseguem emprego.  Como

aponta  Canales  (2005,  apud Machado,  2014),  o  envio  de  remessas é uma forma de

manter  o  vínculo  com  a  família  transnacional. O  fato  de  ser diáspora  implica,

principalmente do ponto de vista dos que ficam e das expectativas dos que saem, possuir

dinheiro,  ser  uma  pessoa  bem-sucedida  economicamente  (Handerson,  2015). Tanto

quanto as remessas, observamos que a comunicação pela internet e por telefone com

familiares no Haiti  são formas de reproduzir  o elo da família transnacional.  Perante a

ausência  de  interação  diária  entre  membros  da  mesma  família,  os  laços  emocionais

alimentados pelo fluxo de informações e de dinheiro tornam-se princípios reguladores de

configurações de famílias transnacionais.

A diferença de outras pesquisas sobre imigração, portuguesa e outras, que tiveram

seu auge nas primeiras décadas do século XX, neste processo migratório analisado aqui,

em torno de dois ou três anos, a travessia ainda dói. Os sentimentos e as emoções estão

contidos em vozes sufocadas pelos problemas que enfrentam. Seguindo Sayad (2002),

quando se vive em outra sociedade se sofre mais ou menos profundamente, conforme as

modalidades de contato, os domínios, as experiências e as sensibilidades individuais, de

maneira consciente ou inconsciente.  No caso das mulheres haitianas, estas carregam

uma mágoa intensa que manifestam no bloqueio da aprendizagem da língua. Não falar a

outra língua é uma maneira de manter a cultura e os vínculos com a cultura de origem

(Demartini, 2004).

4  http://financeone.com.br/moedas/cotacoes-do-dolar, Acesso, 09/9/2015



As  haitianas  expressam  grande  dificuldade  em  aprender  português  e  em  se

comunicar  com  a  sociedade  de  acolhimento.  A língua  é  um  fator  que  interfere  na

integração das mulheres à sociedade de acolhimento. Esta situação lembra as ideias de

Seyferth e Martins, colocadas por Demartini (2004), quando assinalam as duas caras do

poder expressas no uso ou desuso de uma língua, no contexto migratório. Por um lado, o

poder da sociedade de adoção subjacente na imposição da língua aos estrangeiros; por

outro, o poder dos imigrantes de não falar a língua do país de destino como estratégia de

resistência às imposições da sociedade de adoção.

O fato de não conseguirem se expressar na língua do país de acolhimento, impede

a emancipação das mulheres e as mantêm em estado de dependência e de subordinação

masculina  (Soares,  2005).  Percebemos  que,  mesmo  depois  de  atravessar  diversas

barreiras nas fronteiras entre os países, barreiras de comunicação e outras inerentes a

esse processo migratório, ao se instalarem na localidade de assentamento, as haitianas

estabelecem relações de dependência dos homens haitianos. Quando não têm marido ou

parceiro, em momentos em que precisam se comunicar com a sociedade de acolhimento,

procuram proteção em um haitiano próximo (parente ou amigo). Eles transmitem para a

sociedade  de  acolhida  o  que  elas  querem  comunicar.  São  os  tradutores  de  suas

necessidades  na  vida  cotidiana.  As  acompanham  ao  médico  e  no  atendimento  aos

demais serviços públicos. 

Contudo,  os  homens não traduzem a carga emocional  feminina da experiência

migratória.  Dificilmente  eles  transmitem  a  revolta  que  as  mulheres  carregam  neste

processo migratório. Revolta que, às vezes, em situações limite, as mulheres extravasam

com veemência.  Quando se frustram, não conseguem o que querem, como a aceitação

de um atestado médico na empresa, choram, gritam, fazem escândalo. “Elas são pacatas,

mas quando são rebeldes são terríveis, se não entendem ficam agressivas. Mulher que

vem é mais aguerrida. Já tive que acalmar uma que discutia com a enfermeira. Momentos

dramáticos que vem de uma carga interior: meus filhos estão lá, eu estou aqui, ninguém

gosta de mim”, é a interpretação do chefe de pessoal dá acerca do comportamento das

mulheres numa empresas.

 Nas relações entre  haitianas,  tivemos conhecimento  de conflitos,  disputas  por

homens,  agressões  físicas  e  verbais.  Porém,  nem  sempre.  Entre  elas  conversam

bastante, são unidas, brincam e  choram, disse outra chefa de pessoal. Em comunidade,

elas encontram forças reproduzindo laços tradicionais, ligados à família, à religião e às

práticas culturais exclusivamente femininas, como a elaboração de penteados. Reúnem-



se nas casas para fazer os penteados característicos da cultura haitiana. Atividade que

geralmente acontece em duplas: uma faz o penteado da outra. 

Religiosidade 

As mulheres imigrantes se encontram nas igrejas pentecostais, que se constituem

em espaço de acolhimento. Nessas igrejas, as haitianas e os haitianos celebram seus

rituais religiosos na língua nativa. A religião, um dos pilares do quotidiano no país de

origem,  adquire  nova  significação  no  contexto  da  instalação  no  estrangeiro,  onde  a

inserção social  é difícil  e onde o desafio da adaptação não é livre de consequências

psicológicas sobre os indivíduos. Pela extensão e reprodução de redes de troca e de

solidariedade que envolvem, as igrejas ocupam uma função notável ao manter a ligação

simbólica com o Haiti (Audebert, 2012) e os haitianos. 

Em alguns municípios do Vale de Taquari  contemplados na pesquisa,  começou

dois anos atrás a conquista desse espaço religioso, em outros, um ano. Sendo que nos

relatos sobre o inicio dessas igrejas, destacam-se personagens femininos. Num caso, três

mulheres haitianas que não tinham onde dormir foram acolhidas na igreja por solicitação

do irmão de dois delas. Passaram pela clínica de assistência a dependentes químicos da

igreja Cruzada Pentecostal Brasileira e bateram à porta. A pastora as deixou passar a

noite na clínica e acabaram ficando 7 meses. Aí nasceu o vínculo dos haitianos de um

município  de  70.000  habitantes  com  a  pastora  da  referida  igreja.  A  qual,  ao  ter

conhecimento desse grupo de correligionários estrangeiros, cedeu-lhes um espaço para

os haitianos fazerem o culto religioso na língua materna. 

Em outro município vizinho, de 20.000 habitantes, tudo começou com o grupo de

oração formado por seis mulheres haitianas que iam de casa em casa orando, pois não

tinham outro local onde se reunir. Após seis meses de atividade, ganham visibilidade e

são convidadas pelo pastor da Igreja Assembleia de Deus a utilizar a Igreja como espaço

de oração na língua materna. O pastor disse que, desde então, em torno de 80 haitianos

se reúnem na Igreja aos domingos, e realizam o culto do jeito deles, liderados por um

haitiano. E aos sábados à tarde, 14 haitianas e 7 haitianos comparecem à Igreja para o

ensaio do  coral. 

Os encontros nas igrejas são expressão da vida coletiva deste imigrantes Nessas

ocasiões, corpos e consciências se aproximam em torno do sentimento do sagrado. A

religião  promove  ritos  e  crenças  que  reforçam  o  espírito  de  solidariedade  entre



compatriotas e correligionários. 

Relações sociais na sociedade de acolhimento

Elas não se inserem em espaços sociais de âmbito local, não fazem amizades com

brasileiras.  “A mulher é mais reservada, mais difícil fazer amizades”, comenta o chefe de

pessoal  de  uma das  empresas  que  as  empregam.  Elas  têm bastante  dificuldade  de

inserção. Papeis que na sociedade de acolhimento são desempenhados por mulheres,

como levar os filhos ao médico quando estão doentes e à escola ou creche, no caso

haitiano são desempenhados por homens.  

Quando  estão  sozinhas,  sem  parceiros,  as  mulheres  haitianas  estabelecem

relações  amorosas  com  imigrantes  haitianos  que,  por  alguma  circunstância,  estão

também sozinhos.  No caso deles serem solteiros,  casam-se com elas.  Mas se estão

casados não assumem compromisso. Quando os homens têm mulher no Haiti,  o vínculo

com a esposa,  mãe dos filhos no Haiti,  está por cima de qualquer outro.  O lugar da

esposa não é preenchido, mesmo que vivam casos extraconjugais. É o que ilustram as

atitudes  assumidas  por  dois  homens,  casados  no  Haiti,  nos  relacionamentos  que

estabeleceram no Brasil com haitianas. 

Num caso, a mulher veio sozinha, deixou os filhos no Haiti e, no Brasil, arrumou um

companheiro. Esteve hospitalizada, em cuidados intensivos, e quando o companheiro foi

chamado a prestar assistência, mostrou-se indiferente. Não se responsabilizou nem se

solidarizou com o estado de saúde da companheira, sob a justificativa de que ele tem a

esposa no Haiti.  Diante da crises de saúde, a mulher,  ao sair do quadro de gravidade de

diabetes em que estava, retornou para o Haiti. Em outro caso, ambos sozinhos no Brasil e

a mulher, quem já tem filho no Haiti,  engravida. A reação do companheiro foi deixá-la

grávida e ir embora para outro estado do Brasil. Conforme o relato da mulher, ele queria

que abortasse e ela não quis. Levou a gravidez adiante. 

Gravidez e trabalho

Estando em Brasil, em qualquer uma das situações (sozinhas ou acompanhadas

por seus maridos), a gravidez representa um recurso para obter o RNE (Registro Nacional

de  Estrangeiro).  Conforme  a  legislação  brasileira,  o  nascimento  dos  filhos  em  solo

brasileiro  permite  aos  pais  obter  o  Registro  Nacional  de  Estrangeiro.  Documento

necessário para morar e trabalhar no Brasil indefinidamente. 



As empresas empregadoras ao conviver com o alastre da gravidez nas mulheres

haitianas, vem cortando o ingresso delas nas empresas. O líder dos haitianos num dos

municípios comenta que a maior empresa empregadora não quer contratar mais mulheres

porque elas começam a trabalhar e engravidam. Informação confirmada pelo chefe de

pessoal  que  disse  que  se  contratassem  grávidas  para  o  mesmo  setor  chegaria  um

momento em que o setor iria parar. Essa situação faz com que muitas mulheres estejam

procurando emprego atualmente.  Nas empresas contratam principalmente homens,  as

mulheres encontram mais dificuldade. O referido líder dos haitianos considera a gravidez,

“faca de dois gumes”. Por um lado, facilita conseguir o Registro Nacional de Estrangeiro

e,  por  outro,  obstaculiza  o ingresso ao mercado de trabalho.  Esse fato  faz  com que

atualmente estejam sofrendo bastante pela falta de emprego.  

Em  seus  empregos  realizam  atividades  manuais,  onde  não  precisam  falar

português. Recebem as instruções iniciais de um tradutor haitiano, uma vez aprendidas

essas funções,  executam as tarefas.   Contudo, entram em conflito com as regras de

trabalho estabelecidas pela empresa, pois no país de origem eram autônomas em suas

atividades. Dedicavam-se ao comércio de produtos ou à prestação de serviços, atividades

que largaram porque,  após o  terremoto,  a  capacidade de compra da população caiu

muito. Elas não estavam costumadas a ter um chefe de setor que exercesse poder sobre

elas. No país de acolhimento, passam a conviver com modos de vida sustentados em

valores culturais diferentes.  

Papel da esposa é estruturante

Quando o casal que migra tem condições financeiras, traz o filho ou os filhos do

Haiti. Conhecemos casos em que os trouxeram e outros em que não. Em circunstancias

nas quais o processo migratório dos membros da família não é simultâneo,  o marido

migra  antes  da  esposa  e  dos  filhos.  Geralmente,  quando  este  se  instala  e  adquire

estabilidade financeira envia pela mulher, e se tiver recursos o(s) filho(s) vem junto. 

Na decisão de trazer primeiro a mulher do que os filhos, além dos sentimentos e o

desejo que une o casal, conta o significado da vida conjugal.  Elas desempenham um

papel estrutural nesse processo migratório, dão estabilidade na vida dos companheiros. A

presença da mulher é decisiva para o sucesso do processo migratório. Na hierarquia dos

papeis familiares, a esposa desempenha um papel muito importante na vida dos homens. 



As articulações entre esferas produtivas e reprodutivas vinculadas à divisão sexual do

trabalho se organizam de maneira específica nos espaços de migração (Miranda, 2014).

No estudo realizado,  as mulheres são as principais  responsáveis pela realização das

tarefas domésticas. Fazem limpeza das moradias e lavam roupa. Preparam os pratos da

culinária  haitiana  que  os  aproximam  simbolicamente  do  país.  Nos  relacionamentos,

reproduzem os códigos culturais nos quais se sustenta a vida conjugal. Ao mesmo tempo,

no Brasil, se vinculam ao mercado de trabalho, contribuem à renda da família, ajudam

com recursos financeiros. Por isso, os maridos se mobilizam a procurar emprego para

suas mulheres quando estas não o têm. 

A casa

Os  membros  das  famílias  transnacionais  que  migram  constituem  unidades

familiares menores, que correspondem ao modelo de família nuclear. Mulher, marido e

filhos. Em algumas situações, um ou dois irmãos do casal. Não são famílias numerosas,

portanto, carecem do apoio da família extensa em momentos em que precisarem, como

no parto. Situação que gera sofrimento nas mulheres. Culturalmente, quando um bebê

nasce no Haiti, após o parto, seus familiares próximos (pais, mães, irmãos, cunhadas)

prestam-lhe  assistência  à  mãe nos três  primeiros  messes,  no  cuidado do bebê e  na

execução das tarefas domésticas. 

O  vazio  deixado  pela  distância  física  da  família  extensa  é  compensado  nas

relações de solidariedade que estabelecem nas igrejas evangélicas às quais se vinculam.

O padrão residencial dos imigrantes também contribui a compensar a ausência da família.

As dificuldades financeiras que enfrentam os imigrantes haitianos fazem eles se juntarem

para dividir o espaço de moradia, casa ou apartamento. A moradia em comum os leva a

estabelecer  relações  de  parentesco  não  consanguíneas.  Constroem  padrões  de

relatedness no contexto migratório. Habitar com outros insere os sujeitos em sistemas de

trocas que relacionam e/ou criam parentes (Machado, 2014). 

Considerações finais

Este artigo se insere no marco das reflexões construídas dentro do  projeto de

pesquisa sobre Migração de haitianos no Brasil que visa, entre seus objetivos, analisar as

diversas trajetórias femininas no processo migratório de haitianos para o Brasil. Processo

que inicia em 2012 e continua em 2015, apesar de que as vantagens para os imigrantes

haitianos neste país de destino diminuem a cada dia. A crise econômica e política pela



qual atravessa o Brasil na atualidade dificulta as possibilidades de inserção em espaços

de trabalho e a obtenção da renda necessária para a realização dos projetos familiares

nos quais as mulheres são o eixo da estrutura familiar. 
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