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Resumo: A presente comunicação constitui um projeto em andamento, ainda na fase de

levantamento  bibliográfica.  Desenvolvido  por  min,  sendo  ex-bolsista  do  Programa

Institucional de Iniciação Científica/PIBIC/ 2014, tendo como orientador o Professor José

Exequiel  Basini  do  Departamento  de  Antropologia,  coordenador  do  Laboratório  Pan-

Amazônico/LEPAPIS.  Essa  comunicação  é  um  assunto  que  surgiu  durante  o

desenvolvimento do meu PIBIC sobre os acordos internacionais e alunos intercambistas

Pec-g/ Manaus: Uma reflexão sobre o intercambio africano com o Brasil.A mesma visa

verificar a percepção dos manauaras1a respeito dos africanos, e dos estudantes negros

que em particular estudam na Universidade Federal do Amazonas - UFAM. O número de

estudantes  estrangeiros  negros  vem  crescendo  na  UFAM,  provocando  uma  nova

configuração racial na cidade de Manaus. O principal problema levantado aqui é que os

″manauaras″ manifestam estranhamento e clara ausência de referências no convívio com

1 Gentilício que designa os nascidos na cidade de Manaus.
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os negros. Tal problema nos leva a investigar os diversos conceitos de estrangeiro que

apresentam  os  moradores  que  se  identificam  como  “manauara”  e  as  restrições  que

obedecem a esta identidade. Trata-se de compreender os referenciais que constituem as

relações de alteridade entre os “manauaras” e os outros estrangeiros (como o paradoxo,

ou risco de referência no qual alguns “brancos” latino-americanos são identificados como

cidadãos UEA ou de Europa), e em particular os negros da UFAM. Também este trabalho

indaga as pré-noções, ou aspectos racistas sobre o negro e os negros que os discursos

dos manauaras apresentam. No caso estudado também podemos estabelecer conexões

com  outros  processos  históricos  em  contextos  coloniais  e  pós-coloniais,  tal  como  o

afirmam algumas etnografias que referem à negação do índio e a ausência de orgulho

étnico a esse respeito.(DA SILVA, 2013; LINSTROTH, 2014)

Palavras Chaves: Manaus, negros, percepções, relações de alteridade.

Introdução

Cheguei  à  cidade  de  Manaus,  vinda  da  República  de  Camarões  (África  central),  na

condição de estudante universitária do Programa de Intercâmbio. Convênio de Graduação

(PEC-G) com a Universidade Federal do Amazonas/UFAM, iniciando meus estudos no

Curso de Comunicação Social e Relações Públicas. Desde 2011, ano em que cheguei à

Manaus, vim observando um estranhamento da presença dos estudantes africanos na

cidade por parte dos moradores locais. Questionamentos e “quase-questionários” que se

fazem e indagamo motivo da vinda deles, a escolha da cidade de Manaus, entre outros

assuntos. 

Porém,  um  assunto  que  motiva  nossa  curiosidade  é  a  identificação  e  denominação

imediata do negro como haitiano. Tal situação nos leva a necessidade de compreender,

num primeiro momento, o histórico de migrações, sua classificação semântica dentro de

um quadro  de  referências  populacionais,  e  sua  relação  com a  presença  de  pessoas

negras  (os  outros  negros,  haitianos,africanos  diversos,  etc.)na  cidade  de  Manaus.

Procura-se também entender noções e conceitos de estrangeiro, a história de migrações

estrangeiras no Amazonas e Manaus.

A  partir  de  uma  metodologia  iniciada  sobre  a  base  de  entrevistas  aplicadas  aos

estudantes estrangeiros negros (programa PEC-g), observações participantes, e registros

de falas informais com os “manauaras”, obteve-se discursos e percepções significativas

sobre a alteridade entre uns e outros.



Conceito de Estrangeiro

O estrangeiro pode ser aquele que vem hoje e amanhã vai, mas pode também ser aquele

que vem hoje e pode permanecer num determinado lugar (Simmel, 2005:265).No caso da

presença de estudantes estrangeiros negros na cidade de Manaus, a sua permanência

depende da duração do seu curso no Brasil. No entanto há casos em que se instalam

definitivamente no Brasil por razões específicas. O conceito do estrangeiro vem sempre

suscitando questionamento. Derrida diz:

A questão do estrangeiro é, numa primeira escuta, a questão que obriga a

pensar o estrangeiro, é a questão teórico-filosófica, por assim dizê-lo, que

pergunta «o que é o estrangeiro? », em que categorias ele se encaixa. É a

questão que pensa o estrangeiro como ser-em-questão.(Derrida,  2003:  P

31).

O estrangeiro quando chega num país é um objeto de várias perguntas. Quem é ele? De

onde veio? Por  que veio? Este é um elemento do grupo diferente dos outros,  causa

estranhamento ao outro por suas atitudes, o seu jeito de falar, sua aparência etc.

Por outro lado, o estrangeiro traz também uma questão que vem com ele,

quando  vem  e  interrompe  a  aparente  homogenia  instaurada  dentro  das

fronteiras: o estrangeiro traz a questão porque nos põe em questão. Antes

de mais, é ele que nos coloca em questão, e que põe a lei local em questão,

porque se anuncia sempre vindo do exterior (Gonzalo, 2006:  308).

 O conceito de estrangeiro é questionado tanto do ponto de vista dos indivíduos quem o

acolher, quanto pelo próprio estrangeiro.Por isso ″A posição de estrangeiro, se intensifica

fixamente na consciência, se alguém liga o estranho a sua atividade. A atividade, desta

forma, se fixa nele″ (Simmel, 2005 P. 266)

Em relação à visão do manauara sobre estudantes estrangeiros negros, existe um certo

receio ao acolher os mesmos. Muitos deles não sabem do motivo da sua vinda para o

Brasil,  são  geralmente  considerados  como  pessoas  passando  por  necessidades,  tal

pensamento acaba afetando as  suas relações com os nativos  de Manaus.  Em 2011,

lembro-me de ser submetida a vários questionamentos entre os quais a razão da minha

vinda  a  Manaus,  o  porquê  da  escolha  em estudar  nessa  cidade.  Alguns  manauaras

acham que não existem universidades em países africanos. Tendem a pensar que todo

negro  em Manaus é haitiano,  portanto não tem condição suficiente em manter-se  no

Brasil. O aluno SAQ da UFAM, ganense, recém-chegado a Manaus,manifesta: ″A primeira

percepção do manauara é que eu fosse haitiano, pois acham que o povo haitiano é pobre

″. Mais tarde acrescenta: os evangélicos me abordam com perguntas tais como: você tem



cristianismo lá  na  África?;é  batizado?;precisa  de alguma ajuda,  seja  comida ou outra

coisa?Segundo SAQa percepção que os outros tem dele na cidade, está longe de ser

imaginado como africano, ele é “a secas” migrante haitiano, o que o conota como um

estrangeiro que passa por necessidades básicas e quem precisa de alguma ajuda.

Para explicar o porquê “chez-moi” (minha casa) é sempre ameaçada pela exterioridade,

Derrida  vincula  este  nó  ontológico  ao  conceito  de  hospitalidade.  Ele  reflete  que  ″a

hospitalidade é, portanto, desde sempre, uma hos-ti-pitalidade – ao mesmo tempo e sem

distinção hospitalidade e in-hospitalidade: o outro é sempre acolhido com reservas, como

hóspede,  mas  também  como  potencial  inimigo″  (Gonzalo,  2006:  319).  Dito  assim,  a

pessoa quem acolhe poderá ter dificuldades em confiar totalmente no estrangeiro, sendo

alguém de fora, um estranho.

Histórico de formação social e migrações no Amazonas e Manaus: o porquê do

estranhamento do negro estrangeiro

O  estranhamento  do  estrangeiro  negro  na  região  pode  começar  a  referenciar-se  no

histórico de formação social de Manaus, e as migrações no Estado de Amazonas. Vale

lembrar que o recenseamento do Amazonas foi feito somente a partir de 1872, vinte e

dois anos depois da criação da província do Estado do Amazonas. É praticamente a partir

deste momento que se inicia o processo de análise sobre a participação dos imigrantes

estrangeiros em solo amazonense (Carlos, 2002, P. 4).

Segundo o autor supracitado, o fluxo migratório é correlacionado ao Ciclo da borracha, a

implantação da Zona Franca de Manaus e, mais recentemente, o chamado Terceiro Ciclo,

voltado para o desenvolvimento agrícola e para o ecoturismo (2002:5).

Em relação ao ciclo da Borracha, um contingente importante de trabalhadores chegou do

nordeste brasileiro, e especificamente do Estado de Pará para servir de mão de obra na

exploração da borracha. Isto aconteceu no período de 1872 até o final da década de

1920.Já a criação e a implementação da Zona Franca de Manaus (1967),  depois de

quase 50 anos de decadência econômica,constitui um acontecimento chave, seja também

como “atrator” de mão de obra, e como fenômeno migratório generalizado na cidade de

Manaus. Dito empreendimento econômico, que logo se constitui em modelo único para

uma  economia  dependente,  montada  sobre  a  base  ideológica  do  desenvolvimento

regional,  atrai  pessoas  de  outros  Estados  e  estrangeiros  que  desejam  melhorar  sua

condição de vida trabalhando e morando em Manaus. 

Carlos (2002) diz que:

De 1872 até 1950, os maiores contingentes de estrangeiros que residiam no



Estado  do  Amazonas  eram  aqueles  formados  por  pessoas  oriundas  do

continente europeu sendo que, em sua prevalência, eram pessoas naturais

de  países  como:  Portugal,  Espanha  e  Itália.  Estes  fluxos  resultam,

basicamente, tanto da primeira como da Segunda Guerra Mundial e revelam

compasso  semelhante  às  demais  correntes  de  migrantes  estrangeiros

verificadas no sul e sudeste do Brasil para o mesmo período. A partir da

década  de  60,  começa  a  prevalecer  uma  migração  preponderante  de

pessoas oriundas dos países vizinhos, principalmente do Peru, Colômbia,

Venezuela,  Guiana  Inglesa  e  Bolívia.  Nestas  novas  vagas  também  se

encontram migrantes pertencentes a países como: Estados Unidos, Japão e

China (Carlos, 2002: 11-12).

No  período  que  transcorre  daexploração  da  Borracha  até  o  ciclo  voltado  para

desenvolvimento agrícola,e para o ecoturismo,a presença e a participação dos migrantes

africanos na economia do estado do Amazonas é menosprezada. Segundo Benchimol

(2009),no Amazonas, o rio Negro tinha apenas 710 escravos negros (...). A participação

do negro e dos afro-brasileiros no ciclo  da borracha,  na Amazônia Ocidental,  foi,  em

pequena  escala,  dada  a  avalanche  cearense-nordestina  que  se  expandiu  nos  rios

meridionais. (2009, P.118, 119)

Todavia,  podemos  ensaiar  possibilidades  sobre  as  percepções  e  os  discursos  dos

“nativos” ou dos que se identificam como tais, a respeito de identidades tão diferenciadas

como  “nordestinos”,  “europeus”,  “asiáticos”;os  americanos  do  Norte  e  do  Sul,  e  os

estrangeiros negros. Pois bem, que percepções são estas? Deixaremos esta questão em

aberto dado que estamos numa etapa inicial da pesquisa.

Na atualidade, a cidade recebeu um número importante de haitianos, devido ao terremoto

que dizimou Haiti,  em 2011.  Segundo o jornal  do Serviço pastoral  dos imigrantes,  os

primeiros chegaram ao país em fevereiro de 2011.  No dia 6 de março,  a pastoral  do

migrante  estava  acolhendo  260  e  acompanhando  mais  uns  60  em  suas  primeiras

habitações. (SPM, 2011). 

Do número atual  dos migrantes haitianos não conseguimos estabelecer  com exatidão

quantos  estão na cidade de Manaus,  mas se  fossemos comparar  com o número de

acadêmicos  africanos  PEC-G existe  uma grande  diferença.   Segundo  o  Relatório  da

Comissão Mista de Avaliação e Acompanhamento do Programa de Estudantes-Convênio

de Graduação- PEC-G (Portaria n0 2406/2013), pela Universidade Federal do Amazonas-

UFAM, até o momento o programa envolveu um total de 44 alunos do continente africano.



O conceito de Alteridade

A alteridade tem uma dimensão muito ampla no cotidiano. Este conceito não é apenas

uma qualidade do outro, é sua realidade, sua instância, a verdade do seu ser, e por isso,

para nós, torna-se muito fácil uma permanência na coletividade e na camaradagem-Difícil

e sublime é co-habitar com a diferença, é viver o eu –tu profundamente (Haddock- Lobo,

2006, P.48). 

Ao se relacionar com o ser diferente precisa-se saber a sua história de vida, quem é ele,

compreendê-lo para quebrar barreira com o preconceito.No entanto, na sociedade atual

percebe-se  que  o  ser  humano  ainda  não  amadureceu  a  ideia  de  co  habitar  com  o

diferente.Na cidade de Manaus importa-se estudara fundo as relações de alteridade com

os estrangeiros negros e outros. Se existir um certo preconceito, quem o pratica: Homem

ou mulher? De que sexo? Que idade? Que classe social?) O preconceito seria de que

caráter (racial? Regional?)

A raça, e preconceito no Brasil

A questão racial no Brasil é um assunto polêmico, que afeta não somente estrangeiros

negros, mas também outras alteridades. (Índios, nordestinos, etc.). Acredita-se que por

um lado, o problema esteja na educação e formação de alunos. Neste sentido Marlene

(2012) afirma que

Há muita dificuldade para discutir abertamente a questão racial e quando o

fazemos,  ocorre  de  forma  tímida,  sem  argumentos  convincentes  e  não

conseguimos tomar atitudes adequadas frente a situações de exclusão dos

afrodescendentes presenciadas freqüentemente. Às vezes nos omitimos, em

outros  momentos  questionamos,  refletimos  com  relação  ao  respeito  às

diferenças, à igualdade. Mas, o que nos falta, é conhecimento para que se

consiga fundamentar as ações e opiniões. Percebemos uma grande falha na

nossa formação, pois não tivemos a fundamentação teórica tão necessária

para trabalhar essas questões (racismo, discriminação, preconceito) em sala

de aula e o que preocupa é que muitas universidades ainda não trabalham

esses temas tão urgentes e polêmicos com os futuros educadores.(Marlene,

2012, p. 6)

Analisando essa fala  de Marlene,  questionou-se um depoimento de B.G,  ex-aluna da

UFAM, quem menciona que pela primeira vez que encontrou alunos estrangeiros negros

pelos corredores da Universidade pensou que ″ fossem haitianos, porque estavam vindo

tantos para o Brasil que achei que vocês também eram″. A partir de que referencial se



baseia esta aluna? É um pensamento cultural?Político? A mídia? São estereótipos?

O seu depoimento  ao  nosso  ver  poderia  estar  carregado  de preconceito  sendo:  “um

conceito negativo que uma pessoa ou grupo de pessoas tem sobre outra pessoa ou grupo

diferente. É uma espécie de ideia preconcebida, acompanhada de sentimentos e atitudes

negativas de um grupo contra outro”. (Marlene, apud: BENTO, 2005, p.36).

Pode se definir também como uma opinião preestabelecida, imposta pelo meio, época e

educação,  que  se  manifesta  de  forma  negativa  (In:  MUNANGA,  2005,  p.62).  Os

preconceitos  acabam  sendo  considerados  como  verdades,  e  as  vítimas  sendo

marginalizadas ou vistas como seres inferiores. Em que categoria poderão se encaixar os

estrangeiros não negros? Qual é o olhar sobre eles na cidade de Manaus?

Considerações finais

Esta pesquisa propor-se como objetivo verificar a percepção dos “manauaras” respeito

dos africanos, dos estudantes negros, e em particular daqueles vinculados à Universidade

Federal do Amazonas - UFAM. Buscou-se estudar o conceito de estrangeiro, a história

das migrações no Amazonas, e em Manaus, a questão de alteridade e as implicâncias

raciais  em  termos  amplos.  Para  não  se  limitar  aos  registros  secundários,  foram

entrevistados alguns alunos estrangeiros e manauaras para assim ter uma aproximação a

respeito  da sua percepção sobre  estrangeiros negros.  Desta  forma temos chegado a

compreender alguns processos e problemas importantes para mencionar.  Um primeiro

assunto remite  a uma débil  presença demográfica da população negra que vai  influir

sobre imagens e imaginários do negro na região.  Como foi dito em 1849, o Amazonas

recebeu um total de 710 escravos negros durante o período escravista (Benchimol, 2009:

118). A fraca presença negra no Estado poderia colocar a hipótese do estranhamento do

manauara a respeito do estrangeiro negro em Manaus. A presença negra na história das

migrações no Amazonas é diminuída.  Mas vale ressaltar que existem historiadores,  e

antropólogos  que  buscaram  destacar  a  importância  da  população  negra  nos  tempos

colônias e nas épocas anteriores. (Benchimol, 2009. P. 117).

Também podemos achar  certa  explicação para o risco de referência,  ou  identificação

estreita entre haitianos e africanos; em outras palavras, a confusão que gera o axioma de

que todo estrangeiro negro é haitiano em Manaus. E isto, poderia ter sua razão de ser, a

partir da chegada massiva de haitianos, logo do terremoto, em vista que prévio a este

acontecimento não residiam tantos negros em Manaus.

No futuro, e dando continuidade a este trabalho, pretende-se compreender os referenciais

que constituem as relações de alteridade entre os “manauaras” e os outros estrangeiros,



baseando-se nas entrevistas com ambas populações. Desta forma pensamos iniciar uma

pesquisa mais ampla que possa dar respostas as nossas hipóteses, levantadas ao início

da comunicação.
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