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Este relato visa apontar as estratégias de permanência de imigrantes haitianos no 

Brasil, fluxo iniciado após o terremoto do Haiti em 2010, e intensificado devido a uma 

série de questões, que vão da política interna a paulatinas ações externas de outros 

países, como políticas restritivas, cerceamento das fronteiras, dentre outros. O Brasil, 

apesar de ainda ser um destino secundário para os caribenhos, aponta como uma das 

principais rotas de movimento, constituindo redes de apoio importantes que alimentam 

o fluxo.

Espero – e acredito – poder contribuir de maneira mútua com as leituras, muito 

identificáveis sobre esses movimentos em torno da migração e sua análise a partir das 

táticas de resistência de grupos migrantes, no caráter profundamente multidisciplinar da 

temática e principalmente na visão das instituições até chegar a do próprio migrante 

haitiano na chegada, a partir de Marc (nome fictício dado ao haitiano que dialoguei com 

maior atenção no abrigo).  

Entre 02 a 05 de fevereiro de 2015, estive na cidade de Rio Branco para acessar 

informações e visualizar a situação do abrigo Chácara Aliança, na capital do Estado do 

Acre, Rio Branco. O campo passou por três fases: o pedido de autorização na Secretaria 

de Direitos Humanos, que resultou em uma conversa rápida com o então secretário de 

direitos humanos Nilson Mourão, após, a visita ao abrigo localizado no bairro Irineu 

Serra, na periferia da cidade, em uma chácara anteriormente locada para grandes 

eventos, e em ocasião de superlotação e denúncias por violações aos direitos humanos 

dos migrantes em abrigo anterior, localizado em Brasiléia, foi alugada pelo governo do 

Estado do Acre para atender à quantidade de migrantes vindos de várias direções da 

África e do Caribe, e por fim, à conversa informal com duas pessoas: o responsável pelo 

obrigo no momento, o funcionário Luiz Eduardo, e o migrante haitiano Marc.

Na conversa com Nilson Mourão, cujo motivo principal era a autorização para 

coletar dados e informações sobre a situação dos haitianos ao chegar ao Brasil, percebi 

um certo esforço em mostrar que estava tudo conforme o exigida por autoridades 

federais e organizações, como a Conectas, que esboçou um relatório no qual denunciava 



um conjunto de violações por parte do governo do Acre em relação ao tratamento com 

imigrantes chegados na fronteira. Perguntou sobre minha pesquisa e ligou para alguns 

responsáveis pelo abrigo me autorizando a estar lá.

As idas ao abrigo – Entrevista com Luiz Eduardo 

Fechamento do abrigo de Brasileia 

Para Luiz Eduardo, o fechamento de Brasiléia se deu, em grande medida, pelos 

recorrentes conflitos com a população local, que não via os imigrantes com bons olhos. 

(Em outra conversa, com uma estudante de geografia cuja família é de Brasiléia, ela 

apontou que os haitianos sofrem uma série de represálias da população local, que vê a 

presença dos imigrantes como uma ameaça). Hoje (2015) os migrantes chegam de táxi 

no abrigo. Segundo Luiz, há uma taxa diferenciada por nacionalidade do migrante. 

Senegaleses e outras nacionalidades africanas, que entram e não podem recorrer ao 

pedido de visto permanente de trabalho e/ou por razões humanitárias, cabe somente o 

pedido de refúgio. Nesse sentido, a viagem para eles torna-se mais cara ao abrigo, 

chegando a cem dólares por pessoa. No caso dos haitianos, conforme Resolução 

Normativa do CNIg 97, haitianos têm direito a um visto permanente no período de 

cinco anos. Os haitianos pagam, no mínimo cinqüenta dólares por dia.

Conflitos entre haitianos, senegaleses e dominicanos, dentre outras nacionalidades

Há pequenos conflitos, que em muitos casos começam com pequenas brincadeiras, mas 

no geral não têm grandes proporções.

Questão da viagem e dos coiotes 

Para Luiz, os principais problemas acontecem na travessia entre o Peru e a Bolívia, e em 

geral os mais graves são furtos de dinheiro e objetos de valor, espancamentos e 

exploração sexual. Luiz vê uma situação de oportunismo frente ao fluxo migratório, e os 

casos de exploração uma compensação financeira de pequenos grupos. Em 2015, 

conforme relatos de imigrantes, houve uma diminuição dos casos de violência mais 

agravados, já que o tempo de travessia da rota entre o país de origem e o abrigo em Rio 

Branco estabelecida havia diminuído de 15 para 4 dias, no caso dos haitianos. 

Governo do Acre e Governo Federal



Até a presente data (Fevereiro de 2015), o governo estadual financiara completamente a 

passagem para São Paulo e o governo federal repassara uma quantia que mantinha o 

abrigo em sua logística, como alimentação, manutenção diária, colchonetes etc. O 

Estado portanto era o que pagava a passagem para, principalmente, São Paulo (a partir 

de abril, o Governo Federal se responsabilizou com as passagens de ônibus de 

imigrantes em processo de regularização vindos do Acre, após uma nova crise no abrigo 

que levou à sua superlotação e ao endividamento com a empresa viária responsável pelo 

transporte de migrantes). Luiz acredita que há certa omissão por parte do Governo 

Federal tanto em responsabilizar o Estado por firmar acordos cujo interesse e 

responsabilidade seria do Brasil. A Polícia Federal – também indiretamente vinculada 

ao Governo Federal – gera somente o protocolo de solicitação de refúgio. Eles 

instalaram em Brasiléia uma central de informações para os imigrantes.

População do Acre e imigrantes

Segundo Luiz, há muito conflito e indignação por parte da população não só de 

Brasiléia, como no Acre em geral. As causas são inúmeras, como estórias sobre 

ameaças de contágio por doenças, o discurso da invasão, o conservadorismo da 

população atrapalha muito também.

Haitianos, Acre e Brasil

Para Luiz, os haitianos vivem uma situação muito precária em seu país de origem, e 

acha difícil a pretensão de retorno para o Haiti. Até 2015, haviam chegado cerca de 32 

mil haitianos acolhidos pela Secretaria de Direitos Humanos do Acre. Só no dia anterior 

à conversa, haviam chegado 50. Conforme Luiz, a média são entre 42 a 43 por dia, que 

pode aumentar conforme a época, assim como diminui. O rigor das fronteiras, por 

qualquer motivo, em geral, diminui. O abrigo comporta em média 150 pessoas, mas na 

época chegava a, no mínimo 250 a 330 pessoas. O abrigo anterior, em Brasiléia, chegou 

a ter em média 3000 migrantes. Os dados de Brasiléia foram perdidos, segundo Luiz, 

pela queima do Hardware Disk (HD).

O que o abrigo oferece

Segundo Luiz há médicos, assistência social, encaminhamento aos consulados 

respectivos, banco de dados com informações para os consulados e o governo federal. 

No momento do trabalho de campo não havia nenhum desses serviços, somente 



acolhimento e o protocolo de permanência par aos haitianos e produção da carteira de 

trabalho. Segundo Luiz em março voltariam os principais serviços, que conforme 

pesquisas com reportagens feitas em 2014 e 2015, não ocorreu. Os problemas do abrigo 

se tornaram cada vez mais latentes a partir de março.

Empresas que procuram o abrigo para contratar haitianos

Segundo Luiz, há um controle por parte do abrigo em relação às empresas que 

contratam, mas vimos contradições nessa afirmação. A primeira está na forma com que 

eles escolhem os migrantes, que se dá por duas maneiras distintas: a primeira no caso de 

um empresário entrar em contato com a administração do abrigo. Nesse caso, eles 

escolhem parcialmente quem mais ajuda ou quem é mais solícito no trabalho do abrigo, 

“quem merece mais”, nas palavras dele. Em um segundo caso, quando a empresa não 

entra em contato com o abrigo, eles simplesmente escolhem e conversam com os 

migrantes, sem controle algum, e os levam também sem controle do abrigo para os 

locais de trabalho, e entram em contato com o abrigo para recolher os dados dos 

imigrantes, e por sua vez o abrigo recolhe os dados da empresa nesse momento. 

A faixa etária mais visada para as empresas que se aproximam do abrigo é entre 

25 a 40 anos, e em grande medida para cerâmicas, marcenarias e frigoríficos. Nesse 

sentido, esse foi nosso principal gargalo quanto ao abrigo: a falta de fiscalização e 

gestão quanto aos imigrantes, que são simplesmente “abrigados”, sem suporte e 

acolhimento. Fica claro quando o Governo do Estado financia a passagem para outros 

lugares do país, sobretudo São Paulo, que se por um lado não se exime de todos os 

problemas e perdas de imigrantes até a chegada pela fronteira acreana, prefere também 

se eximir e transferir o que para eles é um problema, um estorvo. Torná-los um 

problema e um estorvo para o Estado é o mote principal, a fim do discurso de 

amedrontamento e angústia da população, o que na verdade escamoteia uma série de 

preconceitos.

Na conversa com Marc, isso fica claro. Marc, com 31 anos então, deixou uma 

filha no Haiti. Contou-me um pouco sobre a cultura e as músicas populares do Haiti: o 

rap e uma forma de lambada. Ele aponta que a escolha pelo Brasil foi por ter se 

identificado com a cultura, e que ao contrário do que dizem, os haitianos já tinham 

consciência dos problemas sociais e dos preconceitos, mas não imaginava as 

dificuldades da travessia.



Diferente dos haitianos que saem em torno de uma semana após a chegada ao 

abrigo, Marc estava há três meses, pois sofreu um acidente e fraturou a perna, estando 

naquele momento em recuperação no abrigo. O fato de estar mais tempo o ajudava tanto 

no aprendizado da língua portuguesa quanto em privilégios no abrigo, como quarto 

individual e confiança dos funcionários, que conseguiram um pequeno salário em troca 

de pequenos serviços para a secretaria, dentre eles, a mediação com os novos 

imigrantes. Soubemos também, por outras fontes, que Marc cobrava dos migrantes que 

chegavam um valor para entrar e, dependendo do ganho, tinham certos privilégios 

dentro da chácara.

***

A partir do pouco abordado, o migrante no Brasil é um novo migrante. A cada 

dia um novo migrante, um novo cidadão, um novo sujeito, em novos espaços. A ordem 

das linguagens, a ordem das compreensões enviesadas no processo de construção das 

subjetividades faz também novos migrantes.

O novo aqui não necessariamente desprende o fato do imigrante ser 

subjugado e condenado à revelia por um fato desarticulador de espacialidades e 

liberdades, isto é, não rompe as fendas que constituem, no passado e no presente, 

a angústia da pobreza e do descaso, da marginalidade, da desigualdade e das 

contradições tanto referentes às condições em que vivemos – denominado sistema 

capitalista  – quanto do que atinge e media, de alguma maneira, aquele que leva a sair 

do país que nasceu para outro.

São novas as referências de migrante e lugares porque a cada grão de 

decisão e escolha, nascem agenciamentos, nascem cartografias, nascem rostos, 

nascem mapas. Mesmo que uma centelha, um fagulha, são legitimamente atos de 

resistir e estratégias grafadas no espaço.

Atentamos à liberdade de escolha, de decisão que é própria de cada sujeito, 

de cada experiência vivida e desmembrada de si, ou não. Experenciar, vivenciar 

nossas experiências revelam algo maior que presenciá-las, porque é na vivência 

dessas intensidades que podemos ancorar e revelar nossos maiores medos, mas 

também desafios e processos para além de um conhecimento formal, de uma 

ideia de consciência, de agenciamentos. Mais que presenciar, interagir e interferir nas 

intensidades das estratégias até a construção de suas próprias relações.

Duas questões, a nosso ver, aparecem simultaneamente: Uma, a 

compreensão espacial de ser migrante e de suas estratégias, tal como as outras 



estratégias (questão de compreensão); duas, a escolha e os processos que elencam, 

definem, e alimentam a capacidade legítima de escolher e decidir sobre si, e sobre 

multiplicidades de escolhas que convergem do grupo ao indivíduo (questão de 

escolha).

A questão de escolha envolve a escolha ter suas arbitrariedades, já que a 

opção de migrar do Haiti para o Brasil possuem determinadas relações: uma rede de 

acolhimento que facilita a construção da vida; a relação capital e trabalho, as formas 

múltiplas de resistência, a necessidade do poder de mobilidade, a necessidade de 

construir suas próprias estratégias. Mas envolve também a possibilidade de vivenciar 

e produzir suas escolhas a partir de um processo de renovação a cada estratégia.

Cada sujeito possui a potência de vivenciar as intensidades de suas 

escolhas. Não existe permissão, direito, obrigação, limite, território, do possível nem 

do impossível. Abrandar o discurso do migrante na cidade é tão perverso quanto 

defini-lo como problema para as sociedades, porque suas trajetórias são e serão 

ignoradas da mesma forma, ocultadas por falsos discursos que o definem de maneira  

preconceituosa e classista. Nem é este o mundo compreendido, nem é este o mundo 

real.

Não há acerto nem erro na opção do migrante. Somos dotados de armas e 

vestes e sabemos os pontos, os nós que alcançamos desatar e reatar. Dotamo-nos de 

estratégias sem cor, classe, origem ou gênero. Resistentes e permanentes na  

resistência, aprendemos a cada andar e vagar pela cidade, a nova cidade que 

construímos aos nossos olhos, aos nosso pés.


