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RESUMO 

FRANCISCO, C. R. (2019) - Trajetórias em diáspora: a experiência de universitárias 

haitianas de Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 

A construção do campo-tema desta pesquisa partiu da observação de uma seletividade no 
tratamento das pessoas estrangeiras no Brasil. A partir do diálogo com uma literatura 
específica acerca da diáspora, adoto como perspectiva teórica deste estudo observar as 
rotas e raízes da diáspora africana, iniciada pela dispersão forçada dos povos que aí 
habitavam pelas Américas e o Caribe, conformando hoje identidades e identificações 
muito próprias em torno do que continua se apresentando como comum em distintos 
pontos do globo: o racismo anti-negro. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi refletir 
acerca das trajetórias em diáspora de universitárias haitianas. De maneira mais específica 
quis saber: que questões as trajetórias de diáspora colocam para o fenômeno migratório? 
E para os locais de origem e de destino? Que questões aparecem quando articulamos a 
universidade como local e as mulheres como protagonistas deste processo? Esta pesquisa 
foi desenvolvida à nível de mestrado, no programa de pós-graduação em Psicologia na 
Universidade Federal de Minas Gerais. O desenvolvimento metodológico desta pesquisa 
qualitativa conjugou observação participante, entrevistas, pesquisa bibliográfica, através 
da participação em eventos da comunidade acadêmica internacional, conversas com 
estudantes estrangeiras negras de países africanos, e entrevistas semiestruturadas com as 
duas estudantes haitianas escolhidas como interlocutoras principais. A escolha pelas 
haitianas se deu a partir do que evocou a experiência de estudantes africanas com quem 
primeiramente tive contato. Percebi que muito pouco se falava sobre a experiência da 
mulher no debate sobre a experiência de estudantes africanos e, ao mesmo tempo, muito 
pouco se fala sobre estudantes haitianos; encontramos o Haiti muito mais caracterizado 
em termos de refugiados e imigrantes para trabalho. Perseguindo a suspeita de que as 
relações entre Brasil e Haiti pudessem explicar estas ausências, e que articular a categoria 
gênero na leitura sobre as diásporas produziria importantes reflexões, é que trago como 
central a experiência de duas mulheres haitianas, estudantes de duas faculdades de ensino 
superior diferentes, uma pública e uma privada. Estabeleço também as distinções entre o 
termo migração e diáspora. Trabalhar com a noção de identidade diaspórica de Edmund 
Gordon e Mark Anderson – inspirados nas obras de Stuart Hall e Paul Gilroy sobre 
diáspora – me permitiu a aproximação de uma via que se afasta de um essencialismo ou 
um hibridismo total no debate sobre a diáspora negra, a diáspora africana, e também a 
diáspora haitiana. 

Palavras-chave: diáspora africana; diáspora haitiana; diáspora estudantil; migração 
estudantil; estudantes haitianas. 

  



ABSTRACT 

The theme-field construction on this research landed from the observation of a selectivity 
on the treatment of foreign people in Brazil. Starting from the dialogue between a specific 
literature about diaspora, I adopted as a theoretical perspective the roots and ruts of the 
African diaspora, started by the forced dispersion of its habitants by the Americas and 
Caribe, conforming what today are identities and identifications very singular around a 
common point between all those experiences: the anti-black racism. In this sense, the 
main objective of this research was to think about the trajectories in diaspora of Haitian 
academic woman. In a more specific way: what does these trajectories of diaspora put as 
questions to the migration phenomenon? What about the places from where they came 
from and the places that they go? Which questions present themselves when we articulate 
the university as the place and the woman as the leading figure of this stage? This research 
was developed in my master’s degree in the postgraduate program of Psychology in the 
Federal University of Minas Gerais. The theme-field progressed by the participation in 
international academic community events, as much as conversations with black foreign 
students from some countries of Africa, and them, semi-structured interviews with the 
two Haitian woman mainly participants of this work. The experience of the African 
students led me to choose the Haitian woman by the initial field incursion combined by 
the access of the theme literature. I have noticed that there a few researches about the 
specific experience of the woman in this field. In addition, that a few studies approach 
the experience of the Haitian students but a lot is spoken about the Haitian migration for 
work and about the refugee situation that they might be included. Pursuing the suspect 
that the relations between Brazil and Haiti could reveal more about those absences; and 
that the articulation of gender as a category of analysis to the diaspora debate could 
produce important results, I brought as a central line the experience of two Haitian woman 
that were studying in two different universities in Belo Horizonte, a private one and a 
public one. I also established the differences between the concepts of diaspora and 
migration. Working with the diaspora identity idea brought by Edmund Gordon and Mark 
Anderson – inspired by the work of Stuart Hall and Paul Gilroy about diaspora – allowed 
me to come closer to a way in which the essentialism and the total hybridism were not 
part in the debate, which was, in this case: black diaspora, the African diaspora, and also 
the Haitian diaspora, the three main theoretical points that are articulated with the woman 
experience in the university. 

Keywords: African diaspora; Haitian diaspora; university and diaspora; students 
migration; Haitian students. 

  



RESUMEN 

La construcción del campo-tema de esta investigación empezó desde la observación de 
una selectividad en el tratamiento de las personas extranjeras en Brasil. A partir del 
diálogo con una literatura específica sobre la diáspora, adopto como perspectiva teórica 
de este estudio, la observación de las rutas y raíces de la diáspora africana, que empezó 
por el desplazamiento forzado de los pueblos que allá habitaban, por las Américas y por 
Caribe, conformando lo que hoy podemos ver como identidades e identificaciones muy 
singulares alrededor de lo que sigue se presentando como semejante en distintos puntos 
del globo: el racismo anti-negro. En este sentido, el objetivo de esta pesquisa fue 
reflexionar sobre las trayectorias en diáspora de universitarias haitianas. De manera más 
específica, las preguntas fueron: ¿Cuáles cuestiones ponen las trayectorias de diáspora 
para el fenómeno migratorio? ¿Y para los locales de origen y destino? ¿Cuáles cuestiones 
aparecen cuando articulamos la universidad como local y las mujeres como protagonistas 
de este proceso? Esta investigación fue desarrollada a nivel de magíster, en el programa 
de posgrado en Psicología en la Universidad Federal de Minas Gerais. El desarrollo de la 
pesquisa se dio por medio de la participación en eventos de la comunidad académica 
internacional, conversaciones con estudiantes extranjeras negras de países africanos, 
además de las entrevistas semiestructuradas con las dos estudiantes haitianas elegidas 
como interlocutoras principales del estudio. La elección por las haitianas sucedió por lo 
que han evocado las experiencias de estudiantes africanas con que tuve contacto, a partir 
de una incursión del campo inicial combinada a la literatura sobre el tema. Me he 
percatado que muy poco se hablaba sobre la experiencia de la mujer en el debate sobre 
los estudiantes africanos y, a la vez, muy poco se hablaba sobre los estudiantes haitianos 
y haitianas; encontramos Haití muy presente, por otra parte, caracterizado en términos de 
refugiados e inmigrantes para trabajo. Persiguiendo la sospecha de que las relaciones 
entre Brasil y Haití pueden explicar las ausencias, y que articular la categoría género en 
las lecturas sobre las diásporas podría producir importantes reflexiones es que he tomado 
como central la experiencia de dos mujeres haitianas, estudiantes de dos facultades de 
nivel superior distintas, una pública y otra privada. Establezco también las distinciones 
entre los términos migración y diáspora. La noción de identidad diaspórica de Edmund 
Gordon y Mark Anderson – inspirados en las obras de Stuart Hall y Paul Gilroy sobre la 
diáspora – me ha permitido la aproximación de un abordaje que se aleja de los 
esencialismos o de los hibridismos totales en los debates sobre la diáspora negra, la 
diáspora africana, y también, la diáspora haitiana, los tres principales temas que serán 
articulados con la experiencia de mujeres universitarias. 

Palabras-clave: diáspora africana; diáspora haitiana; diáspora com fines de estudio; 
migración com fines de estudio; estudiantes haitianas.  
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INTRODUÇÃO 

O ofício de um marinheiro ou de uma marinheira tem a ver com um deslocar-se de um 

lugar para o outro com algum objetivo. Tomo emprestado da música1 as representações que se 

fazem daquele ou daquela que navega. Ele ou ela é, por definição, uma eterna apaixonada pelo 

mar. Sendo assim, ainda que busquve porto-seguros para se ancorar, ela não se mantém lá por 

muito tempo. O trajeto sempre é imprevisível, e é nos tais imprevistos que ela, a marinheira, se 

forma, que aprende quais escolhas fazer: “ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? 

Ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar”, diz a cantiga da inspiradora Clementina de 

Jesus. O trajeto está sujeito às tempestades, à instabilidade das águas, à possibilidade do vento 

levar o barco para rochedos, redemoinhos, perigos. É um trajeto atento: navegar é conduzir a 

embarcação por estes desafios. Há situações em que se deixa levar pelas águas, ‘perde-se’ o 

rumo - ou seja, se deriva - justamente como estratégia: nessas situações pode haver mais 

segurança em derivar, que em navegar. E mesmo a marinheira à deriva, não deriva sem razão; 

se colocar a deriva na imensidão do mar, nunca é um trajeto à esmo. 

Ao fazer esta pesquisa, eu, como na cantiga de Clementina, marinheira só, avistava a 

imensidão do mar e me sentia instigada, interessada, mas também atenta aos desafios que essa 

imensidão oferece. Navegar me parecia desafiador. Mas durante o percurso, tive o prazer de ter 

auxílio, ensinamentos e companhia; não me sentia sozinha mesmo sendo a única timoneira deste 

barco. Esta dupla dimensão de quem guia sozinha, estando sempre acompanhada, me parece 

uma ótima representação da escrita autoral neste processo. 

Como o samba de Paulinho da Viola que diz “Faça como um marinheiro, que durante 

o nevoeiro, leva o barco devagar”, em algum momento de meu percurso como marinheira nas 

profundas e imprevisíveis águas da pesquisa científica, me mantive à deriva. Toda deriva tem 

um ponto de apoio, e derivar aqui significava flutuar conforme as ondas, mantendo-me sob elas 

                                                 

1 Na literatura brasileira, assim como a música, a figura do marinheiro é tomada em vários momentos, para 

mencionar alguns: no poema homônimo ao livro inglês “Robinson Crusoé” de Afonso Arinos de Melo Franco e 

“Marinheiro Triste”, de Manuel Bandeira; em “Versos soltos no mar”, Vinícius de Moraes descreve as belezas e 

tristezas das águas e sobre seu sonho de ser marinheiro. Também Michel Foucault trabalhou com a metáfora da 

navegação em vários momentos de sua obra, como aponta a pesquisa de Valdir Fornel Júnior (2016). É na obra 

“As heterotopias” que ele desenvolve a metáfora de maneira parecida como a que abordamos aqui, e como cita o 

autor: “Se o barco encontra sua segurança no porto, é no ‘infinito do mar’ que seu destino se realiza. ‘De porto em 

porto’, ‘de zona em zona’, os barcos navegam sem o compromisso de ali permanecerem, pois ‘estão fatalmente 

ligados ao infinito do mar’.” (Foucault, 2013 apud Fornel Júnior. 2016, p. 10). Também Paul Gilroy convida a um 

mergulho no prefácio de sua obra “O Atlântico Negro”. 
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sem me perder (muito) no mar aberto. Minha deriva foi deixar as experiências – do campo, das 

teorias, dos e das intelectuais, dos eventos, etc. - me afetarem ao mesmo tempo em que construía 

essa pesquisa, mudando meu ponto de vista, minhas opiniões, me transformando também. A 

grande diferença do fazer científico nas ciências humanas e sociais – e aqui talvez more a maior 

contribuição das minhas aproximações com a Antropologia – deve ser o poder que nossos 

interlocutores tem de nos modificarem e nos transformarem também em seus próprios 

interlocutores, talvez não de pesquisa, mas de interesse (Latour, 2000; Favret-Saada, 2005). 

Esta pesquisa foi desenvolvida ao longo dos meus dois anos de mestrado no Programa 

de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto para ele 

foi gestado ao longo do primeiro ano, se conformando enquanto campo-tema (Spink, 2003). 

Trabalhar com esta noção, que parte da Psicologia Social, é entender que as primeiras incursões 

que fiz enquanto pesquisadora, acerca do tema, já eram materiais importantes de campo. 

Também por isso a “deriva” é apresentada como aspecto importante deste processo, com o 

objetivo de valorizar o caminho que levou à cada uma das escolhas aqui feitas. 

A construção do campo-tema partiu da observação de uma seletividade no tratamento 

das pessoas estrangeiras no Brasil. Isso já me havia chamado a atenção nos turistas estrangeiros 

europeus e norte-americanos em comparação aos latinos e africanos, por exemplo. Na 

linguagem já podemos observar tal distinção já que alguns são “gringos” e outros não. Tal 

observação emerge de experiências de trabalho no campo turístico, da minha própria implicação 

enquanto migrante estudantil – pois nasci em Cuiabá e me desloquei para Belo Horizonte para 

fins de formação acadêmica na pós-graduação – e de ter sido uma vez, intercambista no Chile, 

por um semestre durante a graduação em Psicologia em 2014, onde vivenciei o lugar de mulher 

e estudante negra, brasileira e estrangeira.  

Pensar sobre essa seletividade de tratamento dentro da universidade foi a motivação 

inicial, norteada pelo seguinte questionamento: o que produz a diferença de tratamento entre as 

pessoas estrangeiras, além da própria nacionalidade, é a raça? Este foi meu primeiro “problema 

de pesquisa”, cujo delineamento até o problema final descrevo nesta introdução. 

Em termos teóricos, a primeira decisão de ter o foco no relato de mulheres, teve a ver 

com a aproximação do feminismo enquanto teoria e agenda política, que tomei contato de 

maneira mais profunda a partir da disciplina “Psicologia, Política e Feminismo” ministrada pela 

professora e intelectual brasileira Cláudia Mayorga, minha orientadora nesta pesquisa, em 

2017. Através dela tomei contato com intelectuais como bell hooks, Gloria Anzaldúa, María 
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Lugones, Audre Lorde, Ochy Curiel, entre outras tantas que convergiam em uma perspectiva 

de interpelar o feminismo hegemônico acerca de suas ausências, pautando teorias a partir das 

experiências. A participação no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão “Conexões de Saberes” 

coordenado também por minha orientadora me possibilitou tomar contato com estas e outras 

referências, materializadas no processo científico de outros e outras pesquisadoras que fazem 

parte do núcleo, dentro da Psicologia. 

Uma delas é a pesquisa de mestrado em Psicologia de Tayane Lino, também colega do 

núcleo, cujo tema é a escrita de duas importantes intelectuais feministas negra e chicana - bell 

hooks e Glória Anzaldúa – e onde ela apresenta a relação entre a reflexividade, a 

posicionalidade e a criticidade articuladas a partir da experiência, como uma proposta 

epistemológica feminista. A experiência diz de como os sujeitos são criados ao longo da 

história, e estes processos dizem de uma dimensão política e científica2. Nesse sentido, a 

reflexividade tem a ver com os questionamentos acerca do que se produz enquanto ciência, a 

partir de quem a produz. O posicionamento de quem produz tem a ver com uma explicitação 

das dinâmicas de poder que aí se instauram, produzindo um conhecimento científico que se 

afasta da universalização por partir do pressuposto de que os saberes sempre são parciais e 

incompletos (Lino, 2016). 

Sobre isso, a intelectual estadunidense Donna Haraway propõe a ideia de 

corporificação – não como diferenciação, mas diversificação - considerando que a diversidade 

de posicionamentos é necessária e constitutiva. A objetividade só pode se dar através de um 

                                                 

2 Utilizo o termo experiência nesta pesquisa no sentido estrito do termo, ou seja, “aquilo que se experimenta” com 

o corpo (ou os sentidos, como no sentido dicionarizado). Gostaria de mencionar uma controvérsia evocada pelo 

uso deste termo. A feminista estadunidense Joan Scott faz uma discussão interessante acerca do termo, sobre a 

necessidade de historicizarmos as categorias com as quais trabalhamos sob a pena de nos tornarmos essencialistas 

na ausência desta contextualização histórica. Estou de acordo com ela na necessidade de olhar para categorias 

como a experiência de forma mais crítica – que é o busquei quando abordo como são produzidas as ficções sobre 

a raça (e o próprio racismo) como o foco da análise. No entanto, quando dizemos que certas experiências ocorrem 

às mulheres, por serem mulheres, em virtude da dominação do patriarcado, confluímos com a perspectiva criticada 

por ela do “pessoal é político”: queremos dizer que a experiência denuncia sistemas de opressão. Com isso, não 

estamos autorizando a essencialização que os sistemas de opressão (os vários –ismos que combatemos) fazem, 

estamos justamente apontando para a existência dessa essencialização em prol de desmantelá-la. Para mais maior 

aprofundamento sobre a perspectiva da autora, ver: Scott, Joan. Experiência. In: Silva, A. L.; LAGO, M. C. S.; 

RAMOS, T. R. O. (Orgs.). Falas de Gênero. Santa Catarina: Editora Mulheres, 1999. Disponível em: < 

http://historiacultural.mpbnet.com.br/feminismo/Joan _Scoot-Experiencia.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2012. p. 1-23. 

Em Lélia Gonzalez: “Quando falo de experiência, me refiro a um processo difícil de aprendizado na busca de 

minha identidade como mulher negra, dentro de uma sociedade que me oprime e discrimina precisamente por 

causa disso. Mas uma questão de ordem ético-política é imposta imediatamente. Não posso falar na primeira pessoa 

do singular, de algo dolorosamente comum a milhões de mulheres que vivem na região; Refiro-me aos ameríndios 

e aos africanos (Gonzalez), subordinados a uma latinidade que legitima sua inferiorização” (Gonzalez, 1988, p. 

134). 
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lugar, de uma visão que precisa ser declarada, e sendo assim, deve-se levar em consideração a 

visão de quem nunca é visto/citado/ouvido. Abandonando, portanto, essa ideia de que a ciência 

é essencialmente objetiva e busca encontrar saberes universais, a autora propõe falar em saberes 

localizados, trazendo a perspectiva de que o saber é contingencial e é único, ou seja, está muito 

relacionado às relações de cada indivíduo com o mundo (Haraway, 1995). 

Por outro lado, também a “hermenêutica da suspeita” feminista3 me despertou uma 

atenção vigilante acerca das ausências e/ou dos silêncios a respeito das experiências das 

mulheres nos diferentes espaços. Por sua vez, o encantamento e a admiração pela produção de 

mulheres negras (até então, apenas norte e latino-americanas), que aproximaram cada vez mais 

o mundo científico e intelectual da minha própria experiência, qualificaram essa suspeita nos 

seguintes aspectos: na literatura sobre estudantes estrangeiros, não encontrava a experiência de 

estudantes negros e negras; quando encontrei a literatura sobre estudantes africanos, não via a 

experiência específica das mulheres4. Tais percepções me fizeram aprofundar cada vez mais na 

busca por estas autoras.  Foi a partir destas afetações teóricas e vivenciais que delimitei que as 

mulheres negras seriam as protagonistas desta história.  

***** 

Minha inserção no campo bibliográfico da pesquisa se deu a partir de uma busca pelas 

produções acadêmicas acerca da experiência de estudantes estrangeiros negros e negras no 

Brasil. Ela foi realizada inicialmente por meio de uma busca no banco de dissertações e teses 

da CAPES com as palavras-chave “estudantes estrangeiros”, cujos resultados envolviam 

pesquisas sobre o acolhimento dos mesmos no país; a maioria falava de estudantes 

intercambistas (que passam temporadas curtas no país), e não se falava sobre a cor ou raça 

destes estudantes, pois a identificação se centra na nacionalidade (ou no fato de não serem 

brasileiros). Com os termos “estudantes negros” temos vários resultados relacionados à política 

de ações afirmativas das universidades brasileiras. Portanto, a escolha final foi por “estudantes 

africanos”, cujos resultados se relacionavam diretamente ao objetivo desta pesquisa. Apesar da 

                                                 

3 Fala-se do questionamento das tensões entre público e privado que colocam desigualdades com relação às 

mulheres nos diferentes espaços da vida social (Mayorga, Nascimento, Pinto & Pinto, 2011). Também Paul Gilroy 

fala em uma hermenêutica da suspeita atrelada a uma hermenêutica da memória, na retomada da história dos 

negros no Novo Mundo como parte legítima, não mais esquecida, subjugada ou lida como um história 

"alternativa", pertencente a uma minoria (Gilroy, 2001, p. 154).  
4 Nas pesquisas de Chirley Mendes, Verônica Pedro e Juliana Okawati encontramos alguma menção sobre a 

situação das mulheres africanas de distintos países, na maioria das vezes vinculada às relações afetivas (Mendes, 

2002; Pedro, 2000; Okawati, 2015). Algumas delas foram citadas no capítulo. Por hora gostaria apenas de ressaltar 

a importância de localizar esta experiência neste estudo.  
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revisão sistemática não ser apresentada na dissertação, o diálogo com os autores acontece ao 

longo do texto5. 

Concomitante a isso, no início do primeiro semestre de 2017 tive as primeiras 

conversas com dois estudantes cuja experiência me despertou para o tema da pesquisa: Michou 

e Stephane, participantes do “Livro Vivo”, evento realizado durante a V Semana de Saúde 

Mental e Inclusão Social da UFMG; Maitê, uma das professoras de português do Programa 

Estudantes Convênio (PEC-G); e a responsável institucional pelo programa PEC-G na UFMG 

na Diretoria de Relações Internacionais (DRI). Busquei neste momento delinear meu tema de 

pesquisa e nesse sentido, destaco que estes dois primeiros estudantes foram meus “consultores” 

sobre o que ela poderia ser. Para eles, uma das minhas perguntas foi: qual a sua opinião acerca 

de um estudo que aborde a experiência de estudantes estrangeiras negras? 

Foram estas incursões bibliográficas acima combinadas às epistemologias feministas 

– a partir do diálogo com a interseccionalidade - que me possibilitaram construir o projeto para 

qualificação no final de 2017 intitulado “Experiências de estudantes estrangeiras negras”, que 

revela as escolhas que havia feito até o momento e as que não havia feito. Uma delas era que 

não sabia exatamente com quais mulheres trabalhar, no que se refere ao país, e a centralidade 

da categoria nacionalidade para meu trabalho foi mencionada pelas duas avaliadoras externas e 

pelo professor convidado, Cristiano dos Santos Rodrigues, que destaco ser de extrema 

importância em minha trajetória na Psicologia por ser meu primeiro professor negro durante a 

graduação e pelas perspectivas críticas que levava desde a Psicologia Social. 

De janeiro a maio de 2018, retomei contatos com meus consultores de pesquisa, que 

me conectaram a outras estudantes. Junto a isso, empreendi observações participantes de 

eventos relacionados à comunidade estrangeira da UFMG, produzidos ora pela DRI da 

universidade, ora pelos próprios estudantes. Neste processo, tive contato direto com catorze 

estudantes de sete diferentes países, que apresento no Quadro 1 a seguir. Outros estudantes 

                                                 

5 A busca tinha sido iniciada a partir de artigos, mas muitos temas ficavam de fora nestes textos; muitos deles, 

inclusive, faziam referência às pesquisas mais completas, sendo assim, optei por centrar esta busca diretamente 

nas teses e dissertações. A leitura dos textos encontrados nesta busca primária levou à outros textos, totalizando 

35 trabalhos, sendo 28 dissertações de mestrado e 7 teses de doutorado, entre os anos 2000 a 2017, de 23 diferentes 

programas de pós-graduação do país em diferentes áreas. Localmente falando, um destes estudos aborda a 

experiência de estudantes moçambicanos em Belo Horizonte, produzido pela pesquisadora moçambicana Yara 

Ngomane (Ngomane, 2010); e outro aborda a experiência de estudantes angolanos na UFMG, feito pelo 

pesquisador angolano José Manuel Gomes (Gomes, 2002). 
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também auxiliaram nesse contato e/ou apresentando questões para a pesquisa, como Euler que 

é moçambicano; Gober, colombiano; Lisander, dominicano; e Yanaki, peruana.  

Tabela 1 – Interlocutor e interlocutoras participantes da pesquisa 

Estudante6 País 

Stephane Camarões 

Michou Haiti 

Esther Benin 

Clotilde Benin 

Paula República Democrática do Congo 

Olinda República Democrática do Congo 

Geane República Democrática do Congo 

Suzana Cabo Verde 

Yule Cabo Verde 

Carola Moçambique 

Dora Cabo Verde 

Jayne Moçambique 

Judie Haiti 

Jude Haiti 

Participei de cinco eventos vinculados diretamente a comunidade estrangeira, sendo 

eles: a Festa Haitiana na UFMG em Fevereiro, evento onde foram apresentados aspectos sobre 

o país – hino nacional, história, a mulher, gastronomia, músicas, danças e literatura, o vodu7 – 

por meio de palestras e apresentações artísticas, e aconteceu durante uma tarde de sexta-feira. 

No mês de maio, aconteceram: a Festa Afrolatina, realizada à noite, onde os DJs tocaram 

músicas africanas e latino-americanas; a Festa da Bandeira Haitiana, realizada pela Associação 

Kore Ayisyen, com apresentações culturais, concursos, jogos e oficinas, bem como venda de 

                                                 

6 Apesar de ter conversado com muitos estudantes homens, os dois únicos que sinalizo como interlocutores centrais 

são Stephane e Jude. O relato de Stephane aparece com maior ênfase no texto por ter sido, como falo mais adiante, 

um dos meus “consultores” da pesquisa, com quem tive as primeiras conversas sobre o projeto; pela importância 

de nossas conversas sobre seu país, as falas de Jude aparecem da mesma forma. 
7 O vodu é uma religião haitiana de matrizes africanas, que foi sendo reinventada e reconstruída nos novos 

territórios pós-escravização. Segundo Jude Civil, é reconhecido o papel da religião na revolução haitiana que 

culminou com a independência da colônia, mas partir de 1860, com a vinculação do estado com a igreja católica, 

suas práticas e manifestações se tornam reprimidas e perseguidas. Quando o ditador “Papa Doc” Duvalier sobe ao 

poder, faz uma cerimônia de vodu como ritual de sua posse, retomando a importância da religião e sua legalidade. 

No entanto, após o terremoto de 2010 e a vinculação deste à uma “punição de Deus” veiculada principalmente 

pelas igrejas evangélicas no país, a religião volta a ser intolerada, discriminada e estereotipada negativamente no 

país, imagem que perdura até os dias atuais (Civil, 2018). 
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comidas típicas e artesanatos; e o evento de comemoração ao Dia da África, evento realizado 

com palestras e feiras de artesanato, culinária e apresentações artísticas.   

Outros dois eventos não relacionados à comunidade estrangeira, mas que as 

contemplou foram a Recepção CACS em Fevereiro e a Recepção preta da UFMG em Março, 

ambos eventos de recepção dos alunos ingressantes que combinaram palestras e outras 

atividades musicais. Fiz parte também do projeto “Roda gigante” promovido pela DRI durante 

o primeiro semestre de 2018, atividade que dizia respeito a uma oficina de dança oferecida e 

destinada a estudantes da UFMG. Este percurso pode ser observado na Figura 1 a seguir. Junto 

a isso, revisava de maneira mais profunda os estudos já produzidos sobre estudantes africanos 

e africanas; e ia tomando contato com mais intelectuais negras e negros através da participação 

de eventos acadêmicos onde apresentava a proposta da minha pesquisa. 

Figura 1 – Mapeamento do Campo da pesquisa: Interlocutores e eventos 

 

Fonte: Confeccionado com dados próprios pela página BPMN 2.0 online 
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Todos os encontros e conversas realizados foram registrados apenas no diário de 

campo e apenas as entrevistas realizadas com Judie e Michou foram gravadas e transcritas. Os 

nomes aqui apresentados foram acordados com as próprias interlocutoras e interlocutores, 

sendo alguns fictícios, outros não. Durante o trabalho de revisão do texto, todas foram 

recontactadas e tiveram acesso a ele, ou seja, que pontos de nossas conversas foi disponibilizado 

na pesquisa e em que contexto (já que nem tudo o que foi dito aqui foi apresentado), ao que se 

colocaram de acordo.  

***** 

Minha articulação envolvia portanto essas conversas e a participação em eventos, 

acadêmicos ou não, no qual eu pudesse entrar em contato com a comunidade estrangeira e 

universitária. Quero descrever brevemente nos próximos parágrafos, estas experiências. 

Para retomar a pesquisa após as férias coletivas, no início do ano de 2018 entrei em 

contato novamente com os dois estudantes que chamei de consultores. Stephane me 

recomendou que falasse diretamente com a DRI, mas entendi que essa abordagem via 

instituição poderia ser intimidante para as estudantes8. Me encontrei com Michou no dia 18 de 

Janeiro em uma lanchonete próxima à sua casa para conversar um pouco mais sobre a 

apresentação do meu projeto no seminário de qualificação e sobre os próximos passos de minha 

pesquisa. Ela então me passou o contato de três estudantes, duas do Benin, Esther e Clotilde, e 

uma do Haiti, Judie. Marquei uma conversa na faculdade com as duas primeiras, 

individualmente.  

Minha ânsia de iniciar o campo e escolher “o mais rápido possível” a nacionalidade de 

minhas interlocutoras me deixou angustiada em muitos momentos. Um deles foi quando eu 

soube da festa haitiana, realizada em Fevereiro, por meio da página do Centro de Convivência 

Negra (CCN) da UFMG9, onde uma das estudantes haitianas disse não ter interesse em 

                                                 

8 A abordagem institucional com as estudantes poderia soar como uma “ordem” ou como uma atividade da DRI 

ou relacionada à própria universidade institucionalmente, o que poderia, ao meu ver, inibir as estudantes de falar 

sobre aspectos relacionados a estes espaços.  
9 “O Centro de Convivência Negra (CCN) da UFMG foi idealizado pelo MALOKA (Movimento Auto organizado 

pela Libertação, Kilombagem e Autogestão). Atualmente localizado em espaço cedido pela Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas da UFMG, conta com o apoio institucional da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que 

disponibiliza duas bolsas de extensão para estudantes que atuam no atendimento ao público, manutenção do site e 

apoio à organização de eventos e atividades pertinentes ao espaço.” Informações disponibilizadas pela página do 

centro: <http://www.fafich.ufmg.br/ccn/?page_id=31>. Página no facebook: 

<https://www.facebook.com/centrodeconvicencianegra/>. 
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participar desta pesquisa. O evento foi organizado por estudantes haitianos e haitianas, da 

UFMG e da PUC Minas, com o apoio do CCN.  

Ao mesmo tempo em que as estudantes me apontavam para outras estudantes, me 

falavam também sobre os eventos que estavam acontecendo. O evento de recepção dos calouros 

e calouras realizado pelo Centro Acadêmico de Ciências Sociais (CACS) da UFMG que me foi 

indicado por Clotilde, foi um dos maiores articuladores nesse sentido.  Deste evento, fiz amigos 

que me direcionaram para as estudantes moçambicanas e cabo-verdianas. Uma outra frente de 

contatos que acabou convergindo para as estudantes congolesas foi a dissertação de uma das 

professoras de português para alunos do PEC-G na UFMG, que cita o projeto “Diáspora do 

sul”, de um dos estudantes da Comunicação Social, Peter Abraham (Miranda, 2016) que 

também me indicou Paula como uma possível interlocutora. 

Nas conversas com essas estudantes africanas apareceram muitos elementos dos 

blocos temáticos que apresento no tópico a seguir, presentes na revisão de literatura sobre o 

tema, o que me remeteu também a reflexões metodológicas sobre o uso de entrevistas em 

pesquisas: que perguntas precisariam ser elaboradas para que esta pesquisa não se aproximasse 

tanto do que já aponta a literatura? Me pareceu que eu precisaria de muito mais vínculo – e 

muito mais tempo – para que as interlocutoras pudessem se sentir à vontade para falar sobre 

outros assuntos de sua experiência que não se resumissem aos grandes blocos temáticos e não 

específicos sobre a experiência da mulher, na literatura10. Tenho uma suspeita de que isso diz 

muito sobre como nós mulheres, sobretudo mulheres negras não nos colocamos – ou melhor, 

não sentimos que podemos nos colocar - no mundo falando sobre nossas próprias experiências, 

considerando as tentativas reiteradas de silenciamento e apagamento que estamos sujeitas.  Esse 

tema será desenvolvido com mais densidade no capítulo 3.  

Ainda no evento, durante a programação do dia 7 de fevereiro, houve uma roda de 

conversa sobre a Lei de Migração, na qual estavam presentes estudantes de muitas 

nacionalidades. As palestrantes incluíam Marinela Sarmiento, representando o Coletivo Cio da 

Terra, coletivo de mulheres migrantes de Belo Horizonte. Durante o mesmo, me aproximei de 

outra idealizadora do projeto, Luciana, que se dispôs a contar mais sobre o coletivo, seus 

projetos, e que inclusive, contavam com estudantes: uma peruana, Yanaki, uma congolesa, 

                                                 

10 Uma das formas de falar sobre a experiência feminina na literatura é falar do campo afetivo e no capítulo 1 

trazemos alguns aspectos neste sentido. No capítulo 2 destinamos um tópico para falar especificamente das 

migrações femininas com algumas reflexões. 
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Paula e uma haitiana, que inclusive esteve presente na festa haitiana dias antes. Participamos 

juntas da oficina de dança de Yanaki, e estar em contato com o contexto latino pela língua, pela 

música e pela dança, fez com que eu me sentisse novamente motivada para o campo, 

tranquilizando-me acerca das angústias iniciais.  

Neste dia conheci também algumas das mulheres do mesmo coletivo que estavam 

vendendo comidas e artesanatos neste evento. Uma delas era uma mulher senegalesa, e ela 

vendia um prato típico chamado “Mafé”, prato que leva arroz, frango cozido e um molho 

vermelho com tomate e amendoim. Fiz meu primeiro contato com a Paula, que é congolesa. 

Neste evento, estava tocando o DJ Joel, também congolês, que se tornou um grande amigo neste 

processo.  Paralelo a estes eventos anteriores que acabo de citar, comecei a participar do projeto 

“Roda Gigante”, da DRI/UFMG.  

Um dos encontros deste projeto foi ministrado por Lisander e aconteceu no mesmo dia 

que a Recepção Preta da Faculdade de Ciências Humanas (Fafich), para a qual fomos juntos. 

Nele também conheci algumas estudantes cabo-verdianas e moçambicanas, bem como o 

estudante moçambicano que me colocou em contato com elas virtualmente, Euler. Marcamos 

uma conversa na casa delas dias depois (algumas delas moravam no mesmo prédio). Houve 

ainda, a realização de um evento de comemoração ao dia da África, organizado por estudantes 

de países africanos da UFMG. A esta altura já havia selecionado trabalhar com as mulheres 

haitianas – falo sobre esta decisão no tópico a seguir - e o último evento que participei foi a 

inauguração do espaço da Casa de Referência da mulher migrante e refugiada, Cio da Terra. A 

finalização do campo se deu após a realização de duas entrevistas individuais com Judie e 

Michou, e uma com as duas estudantes juntas. 

***** 

Na obra do antropólogo norte-americano Tim Ingold intitulada “Lines”, encontrei o 

que eu entendi ser minha primeira inspiração teórico-metodológica para seguir as trajetórias de 

minhas futuras interlocutoras. Ao falar sobre enredos, ou de maneira mais literal, “linhas de 

história” (storylines), o autor afirma que: 

Contar uma história, então, é relatar, em forma de narrativa, as ocorrências do 

passado, retratando o caminho pelo mundo para que outros, tomando os fios 

de vidas passadas como recurso, possam seguir o processo de girar fora de si 

mesmos. Mas ao invés de fazer laços ou tricotar, o fio que gira agora e o fio 

selecionado no passado são ambos do mesmo novelo [ou são o mesmo fio]. 

Não há um ponto onde a história termina e a vida começa (Ingold, 2006, p. 

90). 
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A minha trajetória enquanto pesquisadora tratava-se de uma linha que se encontrava 

com outras tantas trajetórias, a das minhas interlocutoras, formando um grande emaranhado, 

um novelo de linhas coloridas, de diferentes texturas e tamanhos. Esse emaranhado, no entanto, 

foi criado por mim; tem tudo a ver com a busca investigativa da ciência: o que é científico é 

tornado científico a partir dos nossos recortes, ou melhor, das nossas costuras.  

Ao ingressar no que seria a comunidade acadêmica estrangeira da UFMG, eu me 

deparei com sua multiplicidade e diversidade: o emaranhado. Na busca pelo fio que mais 

facilmente poderia desembaraçá-lo, faço uma trajetória circular: me dou conta que, tendo 

descartado vários fios, seguro na mão a primeira linha que deliberadamente soltei ao princípio. 

Retomei o contato com Michou, minha primeira interlocutora, quando tomei a decisão de 

trabalhar com mulheres haitianas. Falaremos mais sobre este “giro” no Capítulo 1. 

Mas o próprio campo me direcionou para o Haiti pelas seguintes razões. Como já 

citado, a existência de muitos estudos sobre estudantes africanos em diferentes regiões do 

Brasil, revelava ausências sobre as experiências específica das mulheres. Por outro lado, 

encontrei poucas produções acerca da experiência de estudantes haitianos e haitianas, embora 

existam muitos trabalhos sobre imigrantes, refugiados e refugiadas11, condição lida muitas 

vezes apenas pela chave da vulnerabilidade e da subalternidade, sobretudo na Psicologia. Foi 

suspeitando que esta relação entre o Brasil e o Haiti revelasse mecanismos de poder complexos, 

e que estes se incidem nestas revelações da literatura, que fiz esta escolha, o que me trouxe 

belos frutos. 

Já pensando nesta escolha foi que participei da décima-segunda edição do curso de 

atualização “A teoria e as questões políticas da diáspora africana nas Américas”, realizado no 

Rio de Janeiro entre os dias 25 de junho à 25 de julho de 2018 por Criola, organização de 

mulheres negras importantíssima historicamente no marco dos movimentos negros brasileiros, 

realizado em parceria com o departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Este 

curso se encontra no marco do projeto Multidiversidade, iniciativa cuja “ideia principal é situar 

                                                 

11 Pensar em termos das diferenças de gênero no processo migratório implica dizer que, ainda que seja um 

fenômeno majoritariamente masculino, não significa dizer que as mulheres não fazem parte do processo ou reduzi-

las a acompanhantes, centrando o foco do fenômeno também no homem. Nesse sentido, outra virada proposta na 

articulação de teorias feministas com a migração é que ela pode pensada, planejada e gestada em um lugar de 

autonomia para as mulheres (Mayorga, 2011; Ferreira, 2017). Falaremos um pouco da articulação do gênero, com 

a experiência de diáspora, no Capítulo 3. 
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a experiência das mulheres negras, bem como nossa produção politica, científica e filosófica no 

centro da análise” 12. 

Aí tive a oportunidade de tomar contato com o debate sobre a diáspora negra e africana 

e com outras intelectuais da diáspora em vários lugares do globo. O mais incrível deste 

encontro, porém, foi o contato mais íntimo com a obra de mulheres negras brasileiras – Lélia 

Gonzalez, Luiza Bairros, Matilde Ribeiro, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Jurema 

Werneck (que é inclusive uma das fundadoras de Criola) - entre outras tantas. Além do contato 

com a obra, tive o imenso prazer de escutar importantes militantes e intelectuais negros e negras 

que ministraram nossas aulas: Sônia Santos, Lúcia Xavier, João Vargas, Maria Aparecida 

Patroclo, Ana Flauzina, Joilson Marques, Leonardo Peçanha, Luciane Rocha e Thula Pires. Este 

momento foi particularmente fortalecedor e inspirador no que se refere ao propósito e sentido 

da minha própria formação enquanto intelectual negra. 

O meu diálogo teórico com tais epistemologias negras me fez desistir muito rápido de 

responder a pergunta “porquê isto acontece”, no que se refere a experiência das mulheres na 

articulação entre o racismo, machismo e a xenofobia, para cada vez mais me aproximar deste 

modelo investigativo que ilustra ou caracteriza essa experiência como muito particular às 

outras. A interseccionalidade aponta para isso, mas foi na obra de mulheres negras que encontrei 

a lente analítica para dizer que, embora muito difícil em muitos momentos, e denunciando 

importantes contradições dentro das sociedades que transitam, estas mulheres possuem formas 

de resistir e existir muito únicas. Não são vítimas, não são heroínas. São elas mesmas.  

Foi desse diálogo também que nasceu meu “incômodo” com a vertente adotada em 

alguns estudos sobre a migração, bem como a escolha pelo horizonte do debate da minha 

pesquisa em torno da diáspora. Pensar em “trajetórias diaspóricas” me coloca numa grande 

contradição, que é: a necessidade de nomear teoricamente, com uma lente analítica que eu 

arbitrariamente escolhi e fiz caber a experiência destas mulheres, e que não necessariamente é 

a que todas estas mulheres se nomeiam ou compartilham como aparecerá nos relatos mais 

                                                 

12 Conforme informações da página: “Criola é uma organização da sociedade civil com mais de 25 anos de 

trajetória na defesa e promoção dos direitos das mulheres negras. Fundada em 1992, a organização atua na 

construção de uma sociedade onde os valores de justiça, equidade, solidariedade são fundamentais. Durante quase 

três décadas, a Criola reafirma que a ação transformadora das mulheres negras é essencial para o bem viver de 

toda a sociedade brasileira.” Para maiores informações sobre a história da instituição, de seus projetos, materiais 

desenvolvidos e outros, ver a página da instituição: <https://criola.org.br/>.  
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adiante. O pensamento afrodiaspórico me auxiliou a entender a experiência destas 

interlocutoras, mas ele não é – e não pode ser colocado – como algo universalizante o suficiente.  

Por outro lado, esta literatura me pareceu profícua por três motivos:1) Existe uma 

definição clássica de diáspora como um fenômeno, além de social, subjetivo, ao tocar no 

aspecto do pertencimento, que observei nas primeiras leituras acerca do tema, na obra de 

William Safran; 2) Essa noção é qualificada a partir de intelectuais negras e negros sobre a 

diáspora africana nas Américas e Caribe no período colonizatório; 3) A experiência diaspórica 

compartilhada e vivida nesses trânsitos entre Belo Horizonte – Brasil – África - Haiti – Porto 

Príncipe – entre outros tantos lugares. Explico melhor estas relações em um parágrafo mais 

adiante. 

Retomando o incômodo citado acima, teve a ver com perceber que muito pouco se 

racializa o debate da migração, em que pesem as importantes exceções. Com isso eu quero dizer 

que, quando se mobilizam as análises sobre a população migrante nos diversos espaços, em 

poucas vezes se observa, sobretudo se pensarmos a migração para o Brasil, um debate realmente 

qualificado sobre a questão racial em nosso país. Esse silenciamento, para mim, diz sobre a 

própria questão. Quando argumentamos acerca das diferenças das migrações trazendo a raça 

para o centro da análise, há uma tendência em dizer que existem outros fatores mais 

importantes. Este é um dos inúmeros argumentos racialmente democráticos que aparecem neste 

e em qualquer campo teórico que nos propomos a analisar a raça como categoria histórica e 

produtora de desigualdade social. O que quero postular aqui, ancorada nas leituras sobre a 

diáspora negra e africana, é que nomear a diferença como algo que se relaciona à questão racial 

e como ela é performada nos lugares que o fenômeno da migração ocorre, produz outros 

resultados. Nesse sentido, os autores e autoras com quem dialogo fazem eco e inspiram esta 

escolha, bem como as questões direcionadas às interlocutoras participantes. 

***** 

Posicionando meu estudo no campo em que me encontro, dialogo com as 

pesquisadoras brasileira em Psicologia Social Marina Cordeiro e Mary Jane Spink, que aponta 

para a multiplicidade da Psicologia Social envolvendo diferentes paradigmas e modelos 

teóricos, metodológicos, com a assunção de uma perspectiva política de transformação social, 

o olhar que cinde ou que conflui indivíduo e sociedade, entre outras tantas possibilidades. Ela 

advoga que estas possibilidades diversas demonstram que não existiria uma Psicologia Social 
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que se diferencia dentro de si mesma, e sim, várias perspectivas de Psicologia Social que 

concorrem entre si ou existem concomitantemente (Cordeiro & Spink, 2014). 

Ao pensar sobre as influências dos estudos de gênero e feministas na psicologia social, 

as pesquisadoras brasileiras em Psicologia Social Cláudia Mayorga Luana Santos, Ana 

Carvalho, Julião Amaral e Larissa Borges, apontam que daí emergiu uma articulação entre os 

pensamentos marxista, a psicanálise e a teologia da libertação; o que estava marcado era uma 

crítica à bases da ciência moderna que na psicologia, se incidia como uma proposta 

universalizante e individualizante. Nesse sentido:  

Dentro da psicologia brasileira, é a psicologia social que melhor acolherá as 

perspectivas de gênero e feministas. Tal receptividade possui explicações 

históricas relacionadas com o movimento da chamada crise da psicologia 

social, que marcará o debate da área principalmente nos anos 1970 e 1980. 

Sabemos que, nesse período, a psicologia social brasileira e latino-americana 

dedicou-se à construção de um corpo teórico, conceitual e metodológico 

próprios, se institucionalizaram, e toda a crítica realizada à psicologia social 

standard teve consequências importantes no campo psi. A importação a-

crítica das teorias psicológicas oriundas dos Estados Unidos e Europa, as 

lógicas coloniais presentes na produção do conhecimento, a ênfase na 

perspectiva positivista e quantitativista nos estudos realizados, a prevalência 

do que se chamou de reducionismo psicológico, a distância das teorizações da 

psicologia social standard dos fortes problemas que marcavam a sociedade 

brasileira nesse momento e a necessidade de constituir um campo científico 

que tomasse a sociedade brasileira como ponto de partida para as análises em 

psicologia social, foram alguns dos pontos problematizados no momento da 

crise (Santos, Carvalho, Amaral, Borges & Mayorga, 2016, p. 590). 

Esse movimento da crise acima descrito, acompanha um movimento ainda maior. A 

partir dos anos de 1960, acompanhando os questionamentos acerca da produção de 

conhecimento, a psicologia social latino-americana se problematizou enquanto campo de 

reprodução e importação de saberes constituídos em uma lógica "servil, colonial e imperialista" 

(Mayorga, 2014, p.213). Também a psicóloga Juliana Perucchi aponta que o movimento de 

produção de conhecimento contextualizado na psicologia social, tem colocado formas de 

pesquisa e intervenção que se aproximam às especificidades socioculturais dos países da 

América Latina (Perucchi, 2010).  

Ainda segundo o pesquisador brasileiro em Psicologia Política Salvador Sandoval, a 

produção de uma Psicologia latino-americana, que inicialmente se “rebelou” contra o modo 

colonial de importação indefinida de conhecimentos, buscou identificar contornos gerais de um 

paradigma alternativo que não se consolida a partir de teorias prévias; o caminho seria a partir 

da realidade em que vivemos para então saber quais modelos teóricos serão utilizados e possam 

realimentar então a formação deste paradigma (Sandoval, 2000). 
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Entendendo que o campo das identidades coletivas é um campo político – por dizer da 

diversidade das demandas dos grupos sociais – Perucchi afirma que é nesta seara que deve se 

encontrar a produção de conhecimento em psicologia social. Neste sentido, confluindo com a 

perspectiva de outros autores, a vinculação da psicologia social com outros campos de produção 

de conhecimento é importante e necessária na ampliação do escopo de nossas análises sobre 

fenômenos sociais e coletivos. É aí que se dá nossa aproximação com áreas como a 

Antropologia, a Sociologia, a Educação, entre outras, e nesse sentido:  

Assim, ousar atravessar as fronteiras (que em muitos casos se transformaram 

em limites) de nosso campo disciplinar; em um diálogo tenso, porém, ético e, 

portanto, fértil, com outros campos de saber, no intuito de entender os 

processos coletivos que se proliferam em diferentes contextos da América 

Latina, muito mais do que classifica-los ou enquadrá-los como “novos” ou 

“velhos, parece ser um desafio incontornável (Perucchi, 2010, p. 96). 

Outra importante perspectiva teórica-metodológica que compartilhamos é a pós-

construcionista social que, segundo o pesquisador e a pesquisadora brasileira em Psicologia 

Social Dolores Galindo e Leonardo Souza:  

O construcionismo social, como movimento teórico-metodológico no 

contexto da Psicologia Social, na atualidade, guardada a diversidade que o 

marca, tem como uma das suas principais características a importância 

conferida à linguagem em sua dimensão performativa a partir do diálogo com 

as contribuições de Judith Butler, a atenção aos componentes materiais da vida 

social considerando os aportes dos estudos e Teoria Ator-Rede e as relações 

de poder a partir dos trabalhos de Michel Foucault (Iñiguèz, 2004). Os 

primeiros trabalhos construcionistas se dirigiam, sobretudo, à dimensão 

discursiva, de modo que a caracterização atual das pesquisas construcionistas 

vem sendo nomeada por alguns pesquisadores como pós-construcionistas 

visando a uma maior expressividade dos deslocamentos efetuados (Galindo & 

Souza, 2016) 13. 

Dizer que as trajetórias de estudantes haitianas é uma questão para a Psicologia Social 

é pensar sobre que Psicologia Social estamos falando, e tendo nos posicionado nesse sentido, 

aponto em diálogo com Cláudia Mayorga e Ricardo Dias Castro, pesquisadores do Núcleo 

Conexões de Saberes que, pensar trajetórias tem a ver com o entendimento de que elas estão no 

mundo, independente da pesquisa; o que fazemos enquanto pesquisadores é fixar pontos nodais 

de análise que nos possibilitam pensar sobre estas posições subjetivas e dinâmicas de ordens 

privadas, públicas, institucionais. Nesse sentido, nossas análises possibilitam a busca por 

                                                 

13 Segundo a psicóloga portuguesa Maria da Conceição Nogueira, o construcionismo social surgiu como 

perspectiva teórica surgiu a partir dos anos de 1970 nos EUA e na Inglaterra, incluindo abordagens como a 

Psicologia Crítica, a Psicologia Discursiva, a Análise do Discurso e o Pós-estruturalismo (Nogueira, 2001). 



29 

 

significações em um campo de dilemas e impasses, afastando-se então de verdades absolutas e 

conclusões inquestionáveis (Castro & Mayorga, 2017, p. 351). 

Localizando tais diálogos característicos deste trabalho, é importante ressaltar também 

que neste núcleo de pesquisa em que me insiro, onde os temas têm se voltado para problemas 

e/ou questões que nos atingem cotidianamente, mas atingem a sociedade brasileira como um 

todo, pensamos sobre como sustentar nossas escolhas teóricas e metodológicas a partir desta 

complexidade que o diálogo disciplinar evoca. O psicólogo brasileiro Peter Spink descreve essa 

nossa experiência da seguinte forma: 

Para qualquer Psicologia Social que assume os argumentos construcionistas 

como válidos, a questão da nossa contribuição acadêmica levanta muitas 

questões morais; aliás, ela é “a” questão moral. Nossa presença no dia a dia 

de discussão, no debate diário da construção de sentidos e argumentação nos 

campo-temas, não é automática ou pré-autorizada pelas palavras mágicas 

“ciência” ou “pesquisa”. Ao contrário é algo que, mais cedo ou mais tarde, 

terá de ser negociada e debatida. Isso acontece também no dia-a-dia de 

qualquer um: Quem é você, o quê que você tem a ver com isto? O que quê 

você pensa?; Olha você tem que falar o que pensa, você está implicado 

também, isto é parte de sua vida, queira ou não. Dado que o dia-a-dia e a 

investigação psicossocial compartilham a mesma fronteira da curiosidade 

(Kelly, 1955; Garfinkel, 1967), devemos esperar e estar preparados para 

responder como psicólogos sociais: o que é que nós estamos fazendo, como e 

aonde? O que temos a ver com o campo-tema; O que estamos fazendo ali? 

Qual é a nossa contribuição, a nossa parte neste processo? Precisamos 

aprender que ser parte do campo-tema não é um fim de semana de pesquisa 

participante e muito menos uma relação de levantamento de dados conduzido 

num lugar exótico, mas é, antes de mais nada, a convicção moral que, como 

psicólogos sociais, estamos nesta questão, no campo-tema, porque pensamos 

que podemos ser úteis (Spink, 2003, p. 26-27). 

***** 

A minha proposta enquanto pesquisadora afro-brasileira diaspórica na Psicologia 

Social é de que, a experiência pode se traduzir em conhecimento, quando ela traz reflexões que 

produzem teorias. Nesse sentido, não se tratou de observar o mundo empírico para depois 

encontrar abstrações que possam explicá-lo; não me interessava explicar o mundo empírico 

porque para mim este (ou qualquer) mundo empírico que me proponho a observar não está 

descolado ou separado de abstrações. Ele possui as suas próprias abstrações que precisam ser 

consideradas válidas e dessa forma, podem ser colocadas em debate.  

Desde uma perspectiva afrodiaspórica, sempre que vamos falar das conquistas ou das 

lutas atuais dos movimentos negros, fazemos menção às conquistas e lutas dos nossos ancestrais 

e antepassados que inclusive permitiram que estivéssemos ocupando os espaços que ocupamos 
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hoje; isto se compila na frase “nossos passos vem de longe” (Werneck, 2006)14, que é de 

extrema potência. Nesse sentido, eu ocupo um lugar de acessos sendo mestranda tão jovem 

porque antes de mim, meu pai travou várias lutas enquanto homem negro pra acessar o nível 

superior, a estabilidade de um serviço público, e a percepção de que investiria o que fosse 

necessário para que seus filhos tivessem acesso à uma educação de qualidade, tendo minha mãe 

como parceira neste projeto. 

Portanto, neste ponto há uma confluência com as perspectivas tradicionais da ciência 

das citações aos “cânones”. No entanto, me distancio um pouco delas quando, ao fazer 

referência ao que já foi produzido, a escolha vai ser olhar para as nossas próprias produções: de 

autores negros e negras, brasileiras, latino-americanas, afrocaribenhas, afroamericanas, entre 

outras, mesmo tendo acesso às obras canônicas e de outros tantos autores. A parte política desta 

escolha é entender que a ausência de autores ou perspectivas negras na academia, nas nossas 

formações profissionais, na produção de conhecimento, ou seja, na ciência, não se trata apenas 

de uma “escolha ingênua”, trata-se de um projeto de invisibilização e apagamento de certos 

tipos de produções e podemos afirmar seguramente que essa é mais uma das ficções racistas 

que herdamos dos processos colonizatórios. 

Podemos inclusive nomear academicamente este projeto como epistemicídio e fazer 

referência a ele, mas de maneira mais direta, por muitas vezes ao longo da história a produção 

de conhecimento realizada pelas pessoas negras foi apropriada e utilizada pelas pessoas brancas 

e colonizadoras como uma grande descoberta; e/ou, quando pessoas negras alcançam tais 

espaços, tal produção é negada, silenciada e desqualificada por argumentos que inclusive 

remetem à nossa desumanização.  

Falar de epistemicídio é dizer que esse movimento de invalidação não foi ingênuo; 

todo projeto de ciência e de produção de conhecimento pensado dentro do marco da 

colonização, estava atravessado por esta instituição, por esta lógica. Aníbal Quijano, sociólogo 

peruano, afirma que a modernidade se constituiu tendo como base uma configuração de controle 

do trabalho sem precedentes históricos, por meio do capitalismo; e a criação de uma ‘ficção’ 

                                                 

14 Na introdução da obra “O livro da saúde das mulheres negras – nossos passos vêm de longe”, Jurema Werneck 

começa dizendo: “Uma etapa do caminho marcada pelo encontro. Assim compreendo este livro. Assim vejo este 

trabalho engrandecido pela marca de muitas mulheres. Uma ideia que não começa em nós: muitas mulheres 

traçaram este caminho que hoje trilhamos. Ao qual damos prosseguimento. Mais adiante, outras mulheres 

caminharão por nós. São traços, sinais, ideias e passos que, sim, vêm de muito longe” (Werneck, 2006, p. 9).  
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em torno da qual as desigualdades produzidas pela colonização pudessem ser justificadas, e 

essa ficção é a raça (Quijano, 2009). 

Sueli Carneiro aponta que essa deslegitimação do conhecimento era também um 

importante mecanismo de dominação racial (Carneiro, 2005), e Ramon Grosfogel fala do 

privilégio epistêmico de ditar as verdades universais, bem como o racismo/sexismo epistêmico 

de desqualificar as vozes que falam contra o projeto colonial, imperial e patriarcal construído 

ao longo do tempo (Grosfogel, 2016) 15. Em que pese as formas de resistência encontrada pelas 

pessoas que ocupam esse espaço de poder que é a ciência, e tomando contato com as 

contradições que esse campo apresenta, nas teorias e na sua prática, é que faço as escolhas aqui 

apresentadas. 

A minha pergunta ou problema que desejei resolver com esta pesquisa, ao fim ou ao 

cabo de todas estas afetações se conforma no seguinte: como podemos pensar sobre a diáspora 

estudantil haitiana, a partir da perspectiva das mulheres? O objetivo que se converteu desta 

pergunta foi refletir acerca das trajetórias em diáspora de mulheres haitianas vinculadas à duas 

instituições de ensino superior de Belo Horizonte. Como objetivos específicos, indicaria: que 

questões as trajetórias de diáspora colocam para os locais de origem e de destino? E para o 

fenômeno migratório? Que questões aparecem quando articulamos a universidade como local 

e as mulheres como protagonistas deste processo? 

Para situar brevemente o leitor e a leitura, confluo com a perspectiva de que há uma 

diáspora negra secular causada pelo processo colonizatório dos territórios chamado de África 

para as Américas, ou seja, somos afrodescendentes conectados por esta origem que tinha uma 

demarcação territorial, mas tinha também uma imensa complexidade de outros fatores 

(culturais, sociais, políticos, econômicos, religiosos, etc.). Esse é meu horizonte político de 

entendimento enquanto pesquisadora afrobrasileira, e é por isso que escolher o Haiti como 

interlocutor é ter como critério um lugar de conexão (e não de afastamento neutro do que se 

                                                 

15 Sueli Carneiro em sua tese de doutorado traz a seguinte reflexão acerca do epistemicídio: “Para nós, porém, o 

epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo 

persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela 

produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e 

produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo 

comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo. Isto porque 

não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, 

individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar 

o conhecimento “legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou 

a sequestra, mutila a capacidade de aprender etc.” (Carneiro, 2005, p. 97). 
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elege a ser pesquisado, como supunham os primeiros moldes científicos). Estou menos 

interessada no “lá fora” Haiti e no “aqui dentro” Brasil e mais no que a intelectual amefricana 

(Gonzalez, 1988a) Lélia Gonzalez chama de sínteses ou reinvenções de África (Pereira & 

Hollanda, 1980) ou mais especificamente do que Edmund Gordon fala sobre as raízes e rotas 

negras:  

Reconhecemos que a Diáspora é caracterizada por raízes e rotas negras: raízes 

negras significam as políticas e experiências de muitas pessoas negras sobre 

as conexões significativas com a ancestralidade e cultura africana real ou 

imaginada; rotas negras sendo os processos político-econômicos e históricos 

pelos quais as identidades negras foram construídas dentro e afora dos lugares 

e espaços nacionais -  por exemplo, Brixton, New Orleans, Porto Príncipe e 

Rio de Janeiro - produzida por aqueles que possuíam relacionamentos 

similares com hierarquias de poder racializadas que reconheciam-se como 

conectadas e potencialmente coletivas (Gordon, 2006, p. 94). 

Do ponto de vista das nações e territórios, entender que somos todos diásporas me 

possibilita também falar das experiências destes estudantes negros e negras não como aqueles 

ou aquelas que sofrem racismo, mas como aqueles que denunciam a ideologia de superioridade 

das raças com seus corpos, onde quer que estejam. É aí que estamos todos conectados. 

Por outro lado, ao escolher uma nação como protagonista – o Haiti – trago suas 

particularidades, e nesse sentido, populações em diáspora em seus novos territórios configuram 

novas diásporas de formações muito próprias, e por isso falamos em uma diáspora africana no 

século XX, em uma diáspora haitiana, e nos possibilitaria falar também em uma diáspora 

brasileira. 

***** 

Passarei agora a um breve resumo do que será encontrado nas seções seguintes. 

No capítulo 1 intitulado “Girando entre experiências: uma etnografia da(s) 

diáspora(s)”, buscou-se conectar alguns dos relatos de estudantes negras de diferentes países 

com quem tive contato, com a literatura já produzida sobre o racismo na sociedade brasileira. 

Para tanto, o caminho adotado foi descrever algumas das cenas do campo e apresentar alguns 

trechos destes relatos registrados em meu diário de campo, articulando com eles o percurso 

bibliográfico sobre o tema e alguns apontamentos de intelectuais negros e negras brasileiras.  

Neste sentido, vou abusar da paciência de você leitora ou leitor – ou lhe ganhar as 

graças – por trabalhar uma vez mais com uma metáfora. O motivo é nobre: foi uma figura 

apresentada pelo meu primeiro interlocutor desta pesquisa, Stephane. A partir desta metáfora é 
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que eu construo o capítulo que aponta para vários lados. Se diáspora são justamente essas 

conexões em torno de uma origem que tem sido reinventada de muitas maneiras, no Capítulo 1 

observamos justamente essa definição, ou seja, isso se corporifica: podemos ver o que ela é e o 

que ela coloca pro lugar onde está e, em um caso específico, para o lugar de origem. 

Os giros do capítulo 1 nos possibilitam ver a diáspora em ação, em pleno movimento. 

Abandonando as metáforas como linhas centrais, no capítulo 2 intitulado “Um olhar 

afrodiaspórico sobre o fenômeno migratório” empenharemos um olhar que parte das 

experiências relatas por Judie e Michou, para um fenômeno muito específico: a migração 

estudantil. Para chegar à sua especificidade, delinearemos o caminho que começa do Haiti e 

chega até o Brasil, mencionando brevemente algumas questões sobre o ensino superior 

brasileiro.  

Tivemos como objetivo localizar tais experiências em um contexto social e histórico, 

ao mesmo tempo em que revelam suas particularidades e especificidades, o que nos possibilita 

compreender processos para além do brasileiro, como o haitiano, que se aproximam e se 

distanciam. O olhar afrodiaspórico é portanto, meu – de análise dos fenômenos macrossociais 

que ele toca – mas também de minhas interlocutoras – que interpelam o próprio fenômeno, 

estando nele. 

Só no capítulo 3 intitulado “Trajetórias de haitianas em diáspora no Brasil” é que 

aprofundaremos tal definição de diáspora que já teremos citado algumas vezes. Relacionaremos 

com ela três pontos: a diáspora africana e negra; a diáspora haitiana; e a articulação da categoria 

gênero nestas experiências. A diáspora volta aqui a se corporificar, mas dessa vez, nas próprias 

trajetórias de Judie e Michou.  

Para tanto, além de fornecer as bases teóricas para esta discussão a partir de intelectuais 

negras em diáspora em vários pontos do mundo, apresento os fragmentos dos relatos que 

localizam as aproximações e especificidades desta experiência desde as universitárias haitianas 

interlocutoras desta pesquisa. Finalizo o capítulo apresentando alguns atravessamentos 

possibilitados por uma vivência muito específica no campo a partir do coletivo de mulheres 

migrantes Cio da Terra. Concluo apresentando algumas considerações finais acerca de todo o 

processo de investigação aqui empreendido.  

 “Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar; é ele quem me carrega como 

nem fosse levar”, diz outro samba também de Paulinho da Viola. Estando à deriva, eu tive 

contato com várias ilhas e as ilhas, por si só, representam uma imensidão. Parecem isoladas, 
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mas sempre podemos encontrar algo que as conecta. Avistei as ilhas. Não entrei nas ilhas. No 

estar à deriva não sei dizer se as águas me atraíram ou se algo chamou a atenção para uma ilha 

específica - provavelmente as duas coisas. Eventualmente, escolho atracar, ancorar pois eu 

também faço parte de uma ilha (ou sou uma ilha?), e a marinheira não pode navegar 

eternamente. Entendendo a aventura da marinheira como posicionamento teórico-

metodológico, o convite agora é para o mergulho. 
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1. CAPÍTULO 1 – GIRANDO ENTRE EXPERIÊNCIAS: A(S) 

DIÁSPORA(S) EM MOVIMENTO 

Minha pesquisa começa de um incômodo o imaginário social acerca de estrangeiros e 

estrangeiras. Por alguma razão, alguns são tratados pelo termo “gringo” e à estes se reserva um 

tratamento cordial, prestativo, quase servil. Aos não gringos, destinamos o discurso de que 

“vieram roubar o que é nosso”, ou de que não temos condições de sustentar nem a nós mesmos, 

demonstrando que não são bem-vindos ou que não se faz questão de sua presença. Dentre as 

várias classificações discursivas que se apresentam nesta seara e me valendo desta para 

posicionar meu argumento, qual seria o critério que define o estrangeiro gringo e o não-gringo? 

Do que estamos falando – na esteira de “avanços” da tecnologia e da globalização que segue 

no afã de conectar a tudo, a todos e de materializar a possibilidade de estar em muitos lugares, 

ao mesmo tempo – quando dizemos de algo nosso para ser roubado? O que acontece entre os 

gringos e não gringos, todos estrangeiros, onde alguns são “mais estrangeiros” que outros?16  

Ao decidir me debruçar sobre tais inquietações parto de uma questão norteadora, o 

ponto fixo no qual me concentro ao fazer meus “giros” e me deixar “girar”: o racismo na 

sociedade brasileira. Ao me perguntar sobre a seletividade do tratamento aos diversos 

estrangeiros e estrangeiras, percebi que a questão racial deveria ser uma das respostas ou um 

dos critérios para que alguns estrangeiros fossem mais respeitados que outros. A metáfora do 

“giro” que utilizo para explicitar a intersecção entre as trajetórias dos meus interlocutores e as 

minhas próprias enquanto pesquisadora, veio a partir de uma conversa realizada com Stephane, 

estudante camaronês, da qual seleciono o trecho a seguir:  

Notas de campo 1 – A bailarina 

Perguntei o que ele pensa sobre diferença dos estudantes africanos mais 

novos e mais antigos, ele me conta a metáfora da bailarina que ouviu de uma 

professora uma vez: uma bailarina só consegue fazer vários giros tendo um 

ponto fixo de referência para não perder o equilíbrio; que os novatos 

deveriam então pensar nisso, ‘se divertir’ como puderem ao vir ao Brasil, mas 

ter sempre em mente o motivo que os trouxe até aqui. [Diário de campo, 

02/08/2017] 

                                                 

16 Menção à obra de George Orwell, A revolução dos bichos, onde a revolução dos animais que primeiro produziu 

uma constituição que dizia que todos eram iguais, depois foi deliberadamente modificada para: “Os animais são 

todos iguais, mas uns são mais iguais que outros” (Orwell, 2007).  
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A fim de organizar os relatos trazidos pelas e pelos estudantes interlocutores desta 

pesquisa, aprofundo na ideia trazida com essa metáfora como instrumento conceitual que me 

auxiliou na organização e apresentação das falas selecionadas. 

Vejamos, ao pensar no movimento do giro, logo podemos associá-lo à tontura que leva 

ao desiquilíbrio. Para não desequilibrar, o segredo é manter um ponto fixo. Além disso, o giro 

em si mesmo é rápido, é belo, é ensaiado; te permite ver um punhado de imagens em 

movimento, e a figura dentro da figura nos permite pensar que desfocar do ponto fixo, ou seja, 

olhar com mais atenção para outro lugar, pode nos causar o desiquilíbrio. O giro perfeito 

pressupõe uma articulação entre movimento e fixidez: a bailarina gira parada, mas o giro é um 

movimento (e a permite se movimentar também).  

A bailarina que gira faz parte do giro: no processo de ver coisas, ela pode se transformar 

a partir de cada looping. A proposta aqui foi a de um método que envolveu a dinâmica, o 

movimento, e portanto, me permiti girar sem cair, sem desfocar. A escolha de apresentar os 

giros é uma aposta em uma ciência que não está “purificada”, pois a pesquisa não se trata apenas 

da fixidez do campo, como as propostas tradicionais gostariam que fossem; ela é também 

estranhamento, inconclusão, potencialidade e a produção de novos caminhos para outros 

pesquisadores seguirem.  

Encontro aproximações nessa proposta com os escritos do antropólogo francês Bruno 

Latour. Sua proposta de uma “ciência em ação”, diz de uma produção que se dá no movimento: 

você precisa agir sobre o mundo e se deixar ser afetado por ele. Por isso a oposição com a 

ciência que não sai do “gabinete” ou do laboratório – em que pese o fato de que não se trata de 

uma oposição entre teoria e prática, por serem noções indissociáveis para o autor.  Nesse 

sentido, uma das propostas de regra metodológica é a de distinguir aquilo que se fala quando a 

pesquisa é construída, e aquilo que se conclui depois, observando e descrevendo cada passo 

desse processo de construção, cada parte deste todo que é o produto final (Latour, 2000).  

É na noção de translação do autor que encontro sentido para os meus giros: 

Ao invés de opor palavras ao mundo, os estudos científicos, graças à sua 

ênfase na prática*, multiplicaram os termos intermediários que insistem nas 

transformações, tão típicas das ciências; como "inscrição" ou "articulação'!", 

"translação" é um termo que entrecruza o acordo* modernista. Em suas 

conotações linguística e material, refere-se a todos os deslocamentos por entre 

outros atores cuja mediação é indispensável a ocorrência de qualquer ação. Ao 

invés do mero lugar de urna rígida oposição entre contexto" e conteúdo*, as 

cadeias de translação referem-se ao trabalho graças ao qual os atores 
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modificam, deslocam e transladam seus vários e contraditórios interesses 

(Latour, 2001, p. 356)17. 

Ao falar sobre os interesses dos atores em pesquisa, Latour fala da agência. Os atores 

– qualquer pessoa ou objeto que produza efeitos - possuem diferentes interesses e se aproximam 

entre si tendo em vista tais interesses; esses momentos são chamados de associações. Todo 

agente em curso de ação pode encontrar obstáculos, motivos pelos quais o caminho se torna 

bloqueado. Uma das formas de resolver esta controvérsia do bloqueio é através do desvio, por 

meio das associações entre tais atores. Ela envolve pensar que ambos atores possuem interesses 

distintos que por um momento se aproximam; o pesquisador, no entanto, se deixa ser levado 

pelos interesses do interlocutor nesse momento: “Nessa nova translação dos interesses dos 

outros, os contendores [atores encontrados no caminho] não tentam afastá-los de seus objetivos. 

Simplesmente se oferecem para guiá-los por um atalho” (Latour, 2000, p. 184).  

O curso de ação da minha pesquisa encontrou como obstáculo a definição da 

nacionalidade das minhas interlocutoras centrais, como já apontado na introdução. Minha 

postura metodológica foi, portanto, a de me permitir alguns giros para poder ultrapassá-lo. Os 

desvios que se deram pelo encontro com os interlocutores e interlocutoras desta pesquisa me 

permitiram as afetações que apresento neste capítulo, e nesse sentido: 

Essa comunhão, de interesses é resultado de uma difícil e tensa negociação que pode 

desfazer-se em algum ponto. Em particular, ela se baseia numa espécie de contrato 

implícito: deve haver um retomo a estrada principal, e o desvio deve ser pequeno. O 

que acontecerá se ele for longe, tão longe que aos olhos dos grupos envolvidos ele se 

mostre como uma mudança de total, e não como um atalho? (...) Poderia achar que 

aquele não era o desvio sobre o qual haviam concordado, mas sim uma nova rota 

(Latour, 2000, p. 185). 

Portanto, o tempo do campo foi um período de circulação entre as produções 

acadêmicas sobre a temática da migração, as produções de intelectuais negras e negros não-

ocidentais e as experiências relatadas pelos meus e minhas interlocutoras. E assim como na 

metáfora trazida por Stephane sobre a bailarina - que não se desequilibra com seus inúmeros 

giros porque se mantém focada em um ponto fixo - aqui apresento os meus giros, evocados 

pelos giros dos outros, ou seja, giros que me fizeram transladar em uma direção específica, 

                                                 

17 Esta definição é apresentada no glossário ao final do livro “A experiência de pandora”, e as palavras com 

asteriscos estão também definidas nele. Faz-se necessário porém situar alguns destes conceitos: quando o autor 

fala da ênfase na prática dos estudos científicos, está falando da ação da ciência, se opondo a ideia do “antropólogo 

de gabinete”, aquele que só produz no conforto de seu escritório, sem nunca ir à campo. As inscrições ou 

evidências, são para ele todas as informações que o cientista se utiliza para construir a realidade. Sobre a questão 

da modernidade para o autor, falaremos mais no Capítulo 3, mas vale ressaltar sua crítica à ideia de que ela designa 

um “novo mundo” a partir de um marco temporal que para ele é arbitrário; em sua obra “Jamais fomos modernos” 

ele explicita seu posicionamento (Latour, 1994). 
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modificando-se assim, também as perguntas, as perspectivas centrais adotadas; ainda assim, 

firme no mesmo horizonte.  

A proposta para este capítulo é então apresentar como a pesquisa com universitárias 

haitianas foi se construindo a partir de tais diálogos. A partir do percurso já descrito na 

introdução, trago aqui alguns registros das conversas que tive com estudantes ao longo do 

tempo que estive em campo, participando de eventos e de atividades, acadêmicas ou não, 

vinculadas à comunidade estrangeira. Tento colocar estes pontos evocados em diálogo com as 

leituras realizadas. Em seguida, aproximo a discussão sobre a diáspora deste ponto de vista – 

das interlocutoras e da literatura revisada - por ser em minha opinião uma categoria ou um 

conceito que conecta, em alguma medida, as experiências aqui relatadas. 

1.1. Os giros das experiências 

Conforme a descrição do percurso da pesquisa na introdução, tendo definido centrar a 

pesquisa nas experiências de estudantes estrangeiras negras, busquei portanto conversar com 

os dois estudantes que havia conhecido no evento “Livro Vivo”. O primeiro foi Stephane, que 

tem 26 anos, e estava cursando o mestrado na mesma faculdade que ele havia se graduado, a 

UFMG. A conversa aconteceu no laboratório onde o estudante trabalhava, no prédio de 

Engenharia, e cito um dos fragmentos registrado no diário que é significativo para nos 

aproximar do nosso primeiro ponto de análise: 

Notas de Campo 1 - Stephane 

Começa falando sobre a questão da linguagem: que em francês e inglês 

“preto” define a cor para pessoas e objetos. A distinção no português para 

ele já é causadora de muitos problemas. Afirma reiteradamente que isso [o 

racismo] “já não lhe interessa” – e percebo que é uma maneira de dizer que 

não lhe incomoda ou não lhe toca – e que já entendeu que “é natural, não vai 

mudar e não é o meu país”. Conta dos incômodos que sentiu no ônibus 

quando as pessoas escondem a bolsa, se recusam a sentar-se a seu lado; 

porém, quando lhe escutam falar outra língua mudam o olhar e a forma de se 

relacionar com ele. Comenta que as pessoas atravessam a rua quando o veem 

também, e fala do quanto “não é certo ou justo” considerar a pessoa pela cor 

da pele, já que o que nós somos não se demonstra por estas características 

físicas. Que é muito ruim que apenas na universidade isso seja mais tranquilo, 

já que aqui “todos sabem que eu sou” (se referindo a ser estudante). Comenta 

que existe também um total desconhecimento da África como continente, de 

suas diferenças entre os países e se incomoda muito com as perguntas que as 

pessoas tem (com visões estereotipadas) da sua origem: que o país tem leões 

nas ruas, que as pessoas são desnutridas, que ‘o país sofre muito’ etc. Afirma 

que as pessoas parecem viver em bolhas: não sabem de nada além de seu 

círculo familiar, ainda que poderiam acessar facilmente qualquer informação 

sobre isso pela internet. Relata que tem muito prazer em explicar mas avalia 

o quanto a outra pessoa sabe sobre a África, dizendo “evoluir por etapas”. 

Pergunto sobre seu círculo social e fala que tem muitos amigos brasileiros 
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(inclusive é casado com uma brasileira há 1 ano) mas não tem amigos na 

Universidade. Também relata incômodo sobre essa lógica individualista de 

sua turma que não se cumprimenta, não se considera; que em seu país, a 

turma é como se fosse uma família (achando inclusive desrespeitoso que 

algumas pessoas nem se saúdem com bom dia). Comento que pretendo 

conversar especificamente com as mulheres e ele acha muito interessante, 

inclusive dando o exemplo de uma conterrânea que diz não ver a hora de 

voltar para seu país; contrasta a fala dela com uma fala de que foi muito bem 

recebido pelos belo-horizontinos e gosta muito de viver aqui. Diz que se as 

questões raciais para ele hoje “já não lhe interessam”, tem um amigo de outro 

país da África que sempre diz o quanto são injustas as experiências que com 

ele ocorrem apenas pela cor de sua pele. [Notas de campo, 02/08/2017] 

O relato de Stephane toca em vários pontos que serão abordados neste capítulo. Por 

hora, quero conectar o trecho anterior sobre a bailarina com o que falam os interlocutores da 

pesquisadora brasileira Sandra Carvalho, estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe. Para eles, assim como Stephane, há um destaque da 

importância da diáspora estudantil para si, para sua família e para a nação, que a autora 

amparada em uma literatura sartreana chama de um “projeto de ser”. Isso pode produzir 

resultados para a nação, ao retornar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

(Carvalho, 2016). Já o cientista social moçambicano Carlos Subuhana afirma que há uma tensão 

entre a manutenção de suas próprias origens e o se tornar um ser globalizado, e nesse sentido: 

Os projetos de vida de muitos desses estudantes, plenos de incertezas e de 

lutas, estão atrelados à família, embora alguns cheguem a afirmar que suas 

trajetórias e seus projetos de vida sejam individuais. Existe uma circularidade 

e uma dimensão cultural nesses projetos, e a família é central em muitas 

culturas africanas. Nesse sentido, a busca por qualificação fora do lugar de 

origem exige muitos sacrifícios. A tia de uma das entrevistadas, por exemplo, 

penhorou uma casa para que a sobrinha pudesse conseguir a vaga (Subuhana, 

2009, p. 122). 

É desse projeto de nação – de qualificar-se tendo como horizonte um retorno e 

devolução desta formação à sua nação - que Stephane fala, em alguma medida, quando 

menciona “saber o que vieram fazer aqui” no fragmento citado anteriormente. Na pesquisa do 

guineense Anso da Silva tem-se também vemos algo similar que já se incide na escolha dos 

cursos: 

A opção de vir estudar no Brasil, para muitos estudantes africanos, já estava 

relacionada ao retorno aos seus países de origem. A escolha do curso muitas 

vezes esteve ligada à necessidade de profissionais qualificados, nessa área, em 

seus países. Isso ocorreu com um estudante angolano, que mudou de curso, 

abrindo mão daquele que mais gostava, para atender o que considerava mais 

importante para seu país (Silva, 2015, p. 98). 

Podemos ver, nesse sentido, como a realidade do país de origem aparece como algo 

central quando pensamos as diáspora estudantis. Apresento a seguir notas sobre a conversa com 
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a outra estudante participante do evento, Michou, que é haitiana e está atualmente na graduação 

em Nutrição. Além dos dois estudantes, busquei uma aproximação do contexto institucional, e 

tive uma conversa com a representante do programa de internacionalização ao qual os dois 

estudantes estão vinculados – programa Estudantes-Convênio (PEC-G) - na UFMG, que 

também é psicóloga. Foi realizada ainda uma conversa com uma das professoras de Português 

para os pré-ingressantes do PEC-G, fragmentos apresentados nas notas a seguir: 

Notas de Campo 2 – Estudante/professora/gestora 

Michou fala de seu profundo incômodo enquanto estrangeira no Brasil, e que 

embora relate as situações de racismo como aspectos desagradáveis, diz que 

o maior problema não é esse; para ela, o problema é que as pessoas fazem 

juízos de valor sobre ela, falam sobre onde ela deveria estar, antes mesmo 

que ela diga quem ela é ou demonstre suas capacidades. Comenta que sair de 

seu país para estudar era seu grande sonho, porém não gostaria de seguir 

sua carreira acadêmica no Brasil. Que os problemas que teve com relação à 

moradia ou a não integração com sua turma da graduação, fizeram-na se 

questionar sobre seu próprio caráter, sobre ser ela uma “pessoa difícil” de 

se relacionar. Sobre o racismo, acredita que algumas pessoas ficam receosas 

de falar sobre a questão, pois quem ouve pode considerar que é “mimimi” 

(ou seja, pouco importante), e que deveriam voltar para seus países se 

encontram que há algo errado por aqui. [Notas de campo, 25/08/2017] 

A psicóloga responsável pelo PEC-G na UFMG relata que os mesmos se 

isolam em suas nacionalidades; são resistentes aos serviços de apoio 

psicológico, e que encontram muitas diferenças culturais quando chegam ao 

Brasil. Continuam sendo em maioria homens, mas a diferença está cada vez 

menor. Sobre as questões de racismo, ela afirma que se opta por “ignorar” 

ou não dar atenção especial a tais questões considerando que “existem 

problemas ainda maiores” durante a estadia destes estudantes. [Notas de 

campo, 20/06/2017] 

A professora Maitê aponta que os estudantes se comportam como todos os 

demais em termos de aproximar-se mais de seus conterrâneos. Que já há uma 

diferença no tratamento para com os estudantes desde o programa de 

apadrinhamento dos estrangeiros (onde estudantes da UFMG apadrinham 

estudantes do PEC-G para auxiliá-los em sua chegada). O “abandono” dos 

padrinhos e afilhados com estudantes do PEC-G é mais frequente e ela e seus 

demais colegas professores tem associado isso ao racismo, à dificuldade de 

comunicação (muitas vezes os padrinhos não sabem falar a língua dos 

afilhados do PEC-G) e à diferenças culturais. Desde 2014, o setor de 

Acolhimento da DRI é que designa os afilhados aos padrinhos, o que reduziu 

a escolha por estudantes europeus e norte-americanos como uma questão de 

“querer aprender outra língua”. Relata que houve uma tentativa de discussão 

sobre a questão de racismo durante uma semana do curso, e os alunos na 

semana seguinte se mostraram “saturados” do assunto. [Notas de campo, 

27/06/2017] 

À época tais conversas me deram muitos elementos para pensar a pesquisa, pois eram 

falas que possibilitavam caminhos a serem seguidos e que se conectavam muito com relatos já 
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abordados em estudos sobre estudantes africanos no Brasil. Mais adiante apresento algumas das 

questões centrais que aparecem em quase todos estes estudos.  

Por hora, interessa-me apresentar as seguintes reflexões. Quando Stephane relata seu 

incômodo de quando as pessoas o tratam de determinada maneira sem saber quem ele é, 

compartilhado por Michou, e agravado no momento em que ela se questiona se se ela mesma 

não seria o problema, situações estas que não necessariamente eles nomeiam como racistas por 

eles (ou buscam não se importar com elas), saltam-me aos olhos como experiências 

fundamentalmente baseadas em sua negritude e o que ela implica no Brasil. Como afirma a 

filósofa brasileira Djamila Ribeiro, “racismo é um sistema de opressão e, para haver racismo, 

deve haver relações de poder” (Ribeiro, 2017); e como tal, assim como aponta Lélia Gonzalez, 

se trata de uma:  

[...]construção ideológica cujas práticas se concretizam nos diferentes 

processos de discriminação racial. Enquanto discurso de exclusão que é, ele 

tem sido perpetuado e reinterpretado, de acordo com os interesses dos que dele 

se beneficiam (Gonzalez, 1982a, p. 41).  

Neste sentido, me chamou a atenção a tentativa de invisibilização ou silenciamento do 

racismo que aparece na fala da representante institucional da DRI. Lélia Gonzalez aponta que 

o maior efeito do mito da democracia racial é a negação de que somos racista, sob o discurso 

de um paraíso racial que se materializou na miscigenação (Gonzalez, 1982a). Dessa forma, se 

nega e silencia a realidade social brasileira profundamente desigual, onde pessoas negras 

continuam em condições precárias de vida, nos mais diversos campos. Nesse sentido, torna-se 

importante visibilizar e nomear tais experiências como experiências racistas em prol do 

desmantelamento do discurso da democracia racial, pois estas próprias experiências denunciam 

sua inexistência.  

É por isso que para mim, nomear as situações como as descritas no relato de Stephane 

e Michou acima como racistas, embora não esteja colocado nesses termos, faz parte de um 

posicionamento que busca romper com estas invisibilizações e silenciamentos, pois não se pode 

lutar contra o que, supostamente, não existe (Ribeiro, 2017). 

O discurso que apresentamos acima de que a questão racial é “o menor dos problemas 

que os estudantes irão enfrentar”, sendo estas pessoas alvo, cotidianamente, de experiências 

racistas em nosso país representa, o efeito que Lélia Gonzalez critica, em pleno funcionamento. 

Chama atenção também a questão da ausência de apadrinhamento que antes funcionava sob o 

argumento infundado de que desejava-se aprender outras línguas com os estudantes europeus 
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ou norte-americanos, por exemplo, considerando que existem estudantes africanos que falam 

outras línguas além do português (como o francês, o inglês, e as outras línguas oficiais de seus 

países). 

Esta forma de racismo “à brasileira” (Munanga, 2014), opera a partir de uma 

ambiguidade entre, de um lado, um discurso de invisibilização e negação das experiências de 

racismo que invalida as denúncias feitas do cotidiano de pessoas que vivenciam experiências 

explícitas ou não, e, de outro lado, naturaliza essas opressões como comuns, banais, “coisas que 

acontecem com todo mundo”. Este aspecto do “não-explícito”, vale ressaltar, toca também na 

dimensão estrutural do racismo18. 

Ainda neste aspecto, julgo profícuo apresentar fragmentos da conversa com Paula, 

Olinda e Geane, estudantes do Congo, que trazem mais elementos das manifestações do racismo 

no cotidiano de quem chega: 

Notas de campo 3 – As congolesas 

Paula me diz: “Eu sabia que era negra, mas não sabia que isso podia 

incomodar” é uma das frases mais impactantes de nossa conversa. Nos 

encontramos em um dos lugares em que ela trabalha na faculdade, e ela se 

emociona ao contar sobre a sua experiência no Brasil. Diz o quanto sua 

chegada foi turbulenta, pois passou por “algumas situações muito chatas”. 

Houve um episódio onde a senhora, que a acolheu dentro de sua casa nos 

primeiros dias no Brasil, chegou e a encontrou trançando o cabelo de uma 

mulher que havia levado um amigo, ambos eram negros; o rapaz conversava 

com sua filha. A senhora se enfureceu profundamente com esta situação e a 

expulsou com sua irmã (sem nem lhe deixar pegar seus pertences), e neste 

dia, elas dormiram na praça do lado de fora da casa. Posteriormente esteve 

com outras pessoas, que também não foram acolhedoras; por fim, juntamente 

com outros estudantes estrangeiros, conseguiu morar na casa em que está 

agora, com sua irmã. Como as duas chegaram juntas, foram apoio uma para 

a outra. Também a família foi um grande apoio para ela, mesmo de longe, 

quando o racismo a fez querer desistir. Paula foi muito simpática, e 

aproveitamos para marcar uma outra conversa com a irmã e outras duas 

estudantes de seu país, naquela mesma semana. [Notas de campo, 

09/04/2018] 

Dois dias depois conheci Geane e Olinda. Nesta conversa, exceto quando eu 

pergunto se elas já se conheciam ou eram da mesma região (ao que elas me 

respondem que a República Democrática do Congo é do tamanho de Minas 

Gerais, ou seja, muito grande), elas foram muito solícitas. Em certa altura da 

                                                 

18 Segundo Jurema Werneck, o racismo institucional, termo cunhado pelos ativistas estadunidenses do movimento 

Panteras Negras Stokely Carmichael e Charles Hamilton, tem a ver com as mais variadas formas com que 

instituições, entidades e organizações políticas e suas práticas, nas quais se negam ou negligenciam o serviço 

adequado às pessoas devido a sua origem étnica, cor ou cultura. Para Antônio Junior e Carolina Cherfem, foi o 

avanço deste debate que possibilitou visibilizar as desigualdades estruturais do povo negro na sociedade brasileira, 

contribuindo por exemplo para a agenda política do movimento negro que culmina com a demanda das ações 

afirmativas, por exemplo (Junior & Cherfem, 2016). 
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conversa, Olinda diz que vai ser muito sincera (falávamos sobre as pessoas 

se fecharem entre pessoas do mesmo país ou que compartilham a mesma 

língua, e não se envolverem com brasileiros). Ela diz que isso nada tem a ver 

com nacionalidade ou língua; que isso tem a ver com um sentimento constante 

de que as pessoas vão te achar inferior, pelo seu cabelo, pela cor da sua pele, 

pelo jeito que você fala; “essas pessoas não te querem por perto, e quando 

você sente isso uma vez, você não faz mais questão de tentar se aproximar 

destas pessoas”, ela afirma. Ela fala em certa medida de um lugar de 

segurança, de acolhimento dentro dos núcleos que eles e elas fazem, e 

obviamente não encontram em outros espaços. [Notas de campo, 12/04/2018] 

No episódio relatado por Paula, já aparece uma questão da diferença de tratamento 

entre mulheres negras e homens negros, outra dimensão importante dentro do debate racial, que 

será aprofundada no tópico mais adiante. Neste momento, gostaria de aprofundar na reflexão 

que emerge da fala de Olinda sobre um sentimento de inferioridade que é causado pelo olhar, 

pela fala, pelas formas de agir das pessoas com quem ela se relaciona aqui no Brasil, algo que 

não necessariamente se aplica a experiência de todos os grupos ou todos os estrangeiros e 

estrangeiras que aqui se encontram. No entanto, o relato do estudante guineense da UFC, Julião 

Vieira a seguir, apresenta similaridades com a dela:  

Aqui, eu me coloco no meu respectivo lugar por que já me discriminaram 

muitas vezes, por isso, eu não me misturo muito com os brasileiros. Os únicos 

‘amigos’ brasileiros que eu tenho são meus colegas de turma. Na rua, às vezes 

eles te respeitam só quando descobrem que tu és universitário, ou através do 

teu sotaque forte. Aí eles dizem é gringo. Uns começam a falar o inglês 

contigo, mas eu não falo inglês (Có, 2011, p. 80). 

Sobre o tema, as advogadas brasileiras Thula Pires e Vanessa Berner e a cientista social 

Julia França apontam que uma dualidade frequente na situação do imigrante de exclusão e 

citando Sayad, ela opera quando se “exclui a si mesmo antes de ser excluído e também para não 

ser excluído” (Sayad, 1998, p. 269 apud Pires, Berner & França, 2016, p. 780). Isso se aproxima 

neste caso dos estudantes, colocando em dúvida também em que medida o que é apontado como 

tendência, de “se isolar entre seus conterrâneos”, tem a ver também com uma proteção ou uma 

defesa diante desta exclusão. Além das situações explícitas e frequentes que os estudantes 

citam, podemos refletir que a ausência de uma recepção adequada no aeroporto e o abandono 

de padrinhos, são manifestações de um racismo institucional.  

Nesse sentido, quero me centrar no que se refere às redes que os migrantes, para fins 

de estudo ou de trabalho estabelecem entre si. O antropólogo cingalês Stanley J. Tambiah, ao 

pensar a cultura e a vida política das comunidades diaspóricas, aponta que uma das formas 

encontradas por estas comunidades para lidar com o estado ora de exclusão ou de integração na 

sociedade anfitriã, ou seja, o país a que se destinam, estabelecem redes de relações e 
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negociações para assegurar sua existência e sobrevivência. As redes estabelecidas no país 

receptor, ele qualifica como verticais; e as redes laterais seriam as relações com as comunidades 

de origem. Sobre as primeiras, afirma que: 

Necessitamos saber mais do que agora sabemos sobre como as comunidades 

diaspóricas localizadas em diferentes ambientes receptores voluntariamente 

formam, ou estão obrigadas a formar, comunidades espaciais e sociais; como 

se unem para resistir a discriminação e o preconceito e o preconceito quando 

se enfrentam a eles; como desenvolvem nichos econômicos e se especializam 

em negócios e serviços nos quais são competitivos, e como com o tempo se 

convertem em bancos de votantes efetivos quando obtém o direito de 

participar na política local, estadual e nacional, e gerar seus próprios políticos, 

mediadores e líderes (Tambiah, 2000, p. 185, tradução minha). 

É interessante pensar sobre importância da conformação destas redes para uma 

experiência completamente diferente para os e as estudantes. Para mim, há uma relação entre 

uma experiência de fortalecimento no estabelecimento de redes de conexões entre os e as 

colegas, familiares e amigos, pois possibilitam que a chegada seja menos “assustadora”, que 

algumas dicas com relação aos trâmites burocráticos sejam dadas, uma espécie de assistência 

ao recém-chegado que ainda não entende como funcionam as regras do lugar. O relato a seguir 

colabora com essa reflexão: 

Notas de campo 4 – Sobre boas experiências 

A primeira das estudantes indicadas por Euler que eu converso é Carola, 

moçambicana, recém-chegada ao Brasil. Não precisou passar pelo ano de 

PEC-G, pois Moçambique é um país lusófono; passou direto pelo Celpe-Bras. 

Conta que sua mãe estudou na mesma universidade antes, e que por isso ela 

escolheu Belo Horizonte. Chegou com uma pessoa que já conhecia o local, 

tendo inclusive até moradia garantia, o que facilitou muito sua chegada. Foi 

recebida com uma festa realizada pelos estudantes cabo-verdianos e 

moçambicanos. Parecia muito alegre com a estadia até o momento. 

Ingressaria no segundo semestre de Engenharia Civil. [Notas de campo, 

25/04/2018] 

Converso depois com Yule, estudante de Odontologia que também fala de um 

lugar de muita alegria com o Brasil, com Belo Horizonte e com a UFMG. 

Menciona outra estudante que entrou antes dela e já se formou, que também 

passou por ótimos momentos, e que todas moram juntas. Disse também gostar 

muito da experiência de estudar e morar no Brasil. [Notas de campo, 

26/04/2018] 

Estas duas estudantes apresentaram esta dimensão da positividade da experiência de 

diáspora estudantil, sempre ancorada na relação que elas tem com a comunidade cabo-verdiana 

e moçambicana que aqui se encontra. Obviamente, estar amparada por estas comunidades não 

as blinda de situações racistas, e tampouco as fecha para o relacionamento com os brasileiros e 

brasileiras; me parece que as permite se fortalecerem em torno deste cotidiano, dando outro tom 

para esta experiência.  
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Além de eventos realizados pelos próprios estudantes, participei do projeto “Roda 

Gigante”, realizado pela DRI da UFMG. Tratava-se de um projeto de dança, onde estudantes 

de diferentes países, a cada dia, ensinavam outros e outras estudantes uma dança típica de seu 

próprio país. Segue algumas notas sobre a atividade:  

Notas de campo 5 – Roda Gigante 

Nesta minha primeira participação, observei que haviam poucos estudantes 

negras e negros, exceto por mim, uma estagiária da DRI, Lisander (que 

ministrou uma oficina posteriormente) e outro estudante brasileiro (eram 

cerca de 20 participantes, entre estudantes brasileiros e estrangeiros de 

países como Peru, Colômbia, Chile, Alemanha, Itália e França). Convidei 

Yanaki [que ministrou a oficina seguinte], Joel para ministrar oficinas e tinha 

o desejo de convidar Judie, mas depois descobri que ela não poderia 

participar por ser de outra universidade. Quem ministrou o encontro foram 

dois estudantes do Chile, um deles da mesma cidade que morei no meu 

intercâmbio em 2014. [Notas de campo, 13/04/2018] 

Um dos estagiários que coordena o projeto me explica que talvez um dos 

motivos pelos quais não há estudantes negros, é porque não há como convidar 

todos estudantes do PEC-G, pois uma vez que são aprovados no Celpe-Bras, 

não se mantém uma comunicação frequente com os mesmos. Durante a 

apresentação do mesmo, ele fala sobre a necessidade de uma 

“horizontalidade de países”, que entendi como uma tentativa de 

descentralizar as atividades e não estabelecer hierarquias entre as diferentes 

manifestações culturais. [Notas de campo, 28/04/2018] 

O encontro ministrado por Lisander, estudante da República Dominicana, 

teve músicas afrocaribenhas. Afastando-se completamente das oficinas 

anteriores que envolviam passos marcados, Lisander ofereceu uma oficina 

totalmente afetiva e afetada: envolvia olhar nos olhos, tocar as pessoas, ouvir 

e sentir o ritmo das músicas. Todos se moveram aos sons dos batuques e dos 

outros instrumentos das canções que ele trouxe. Ouvi pessoas perguntarem 

“quando é que a oficina começa de verdade”, e ao fim dizer que nunca 

haviam dançado tanto; demorou que a proposta dele fosse totalmente 

entendida por todos por ser menos “ortodoxa”, por assim dizer. Aproveitei o 

momento para finalmente conversar com ele sobre a minha pesquisa e 

participamos juntos da Recepção Preta da Fafich. [Notas de campo, 

28/04/2018] 

A participação no Roda Gigante foi importante para localizar a “comunidade 

estrangeira” de intercambistas da UFMG. Vale ressaltar que as atividades realizadas pela 

secretaria de relações internacionais atingem muito mais os estudantes intercambistas que os 

estudantes do PEC-G, e a justificativa institucional como pudemos ver é de que a comunicação 

com tais estudantes, após a realização do curso de português, fica prejudicada.  

Em termos de interlocuções, o contato mais importante neste momento foi estabelecido 

com Lisander, que além de apresentar uma perspectiva diferenciada na atividade que reverberou 

em todos os participantes como uma verdadeira aprendizagem, foi também interessante o 
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contato sobre a pesquisa e na recepção preta que apresento fragmentos do diário de campo a 

seguir:  

Notas de campo 6 – Recepção preta 

Ao chegarmos lá [eu e Lisander], encontramos Paula e outros estudantes que 

estavam organizando o evento; nos oferecemos para ajudar no que fosse 

preciso, e encontramos Jude, que tinha ressalvas sobre o evento ser “pouco 

politizado”. Mas o evento previa uma roda de conversa, com três 

profissionais, duas mulheres negras e dois homens, que foram estudantes da 

UFMG. Suas falas muito profundas para nós, estudantes negras e negros 

desta geração. Foi muito emocionante sobretudo a fala de um homem negro 

enfermeiro, que disse se sentir intimidado pelas mulheres incríveis ao seu lado 

[que eram acadêmicas], mas que falou justamente de uma experiência 

pesada, difícil, mas muito importante de formação. Em seguida, houve um 

desfile de roupas africanas e a discotecagem do DJ Joel.  

Nesse evento encontrei e conheci muitos estrangeiros e estrangeiras, inclusive 

as estudantes africanas que havia mantido contado. Convidei um colega 

haitiano do mestrado, e junto com Jude e um amigo dele, eles eram os três 

únicos haitianos. Jude foi convidado no início do evento a fazer uma breve 

fala, onde ele aponta a importância de se pensar sobre o racismo na 

sociedade brasileira, a partir do seguinte relato: quando ele caminha pela 

rua, as pessoas se intimidam ao atribuí-lo como criminoso; no entanto, ao 

usar uma camisa que o identifica com estudante, isso é reduzido. Convida a 

todos a pensar sobre como as vezes os próprios estrangeiros reproduzem este 

tipo de associação racista (ver um homem negro na rua e considerá-lo 

criminoso). No evento, as pessoas estavam circunscritas a seus próprios 

grupos (de países principalmente). Apenas na hora de uma música com 

coreografias marcadas puxada por Joel, houve uma integração de todos. 

Conheci outras duas estudantes do grupo de Cabo Verde e Moçambique, e 

uma delas pareceu mais integrada com brasileiros. Quando perguntei a elas 

o que acharam do evento, elas disseram: “é muito legal tudo o que falaram 

mas isso eu sei desde que eu nasci, porque eu já vivi na pele. Onde estão as 

pessoas que não sofrem tudo isso pra ouvir? Esse evento deveria ser muito 

maior, e pra universidade inteira”. Nesse dia falamos muito sobre a festa 

africana, que estava marcada para o próximo mês. [Notas de campo, 

28/04/2018]  

Sobre o relato acima, gostaria de ressaltar primeiramente que o evento causou emoções 

distintas em seus participantes. Para alguns de nós, estudantes negras e negros atualmente na 

UFMG, ouvir os três profissionais falando sobre suas experiências e seus momentos atuais, foi 

inspirador. Foi um estímulo para pensarmos sobre como “nossos passos vem de longe”, e se 

não fosse pela presença e pela luta deles, nossa presença na universidade seria ainda mais difícil 

atualmente. Falaremos sobre o espaço da universidade e suas contradições no capítulo seguinte. 

Por outro lado, para o grupo das estudantes moçambicanas e cabo-verdianas, ainda que 

o evento tenha sido muito potente, o que elas destacam é o fato de que o evento tinha poucos 

presentes, dentre eles, apenas estudantes negras e negros, e que essa história deveria ser 

compartilhada com toda a universidade. O que está por trás disso é de alguma forma, uma 
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percepção de agenda política, ou seja, sobre como devemos atuar com relação aos nossos 

posicionamentos no debate racial. Em alguma medida, advogar por essa perspectiva pode estar 

relacionado às próprias formas de entender e se posicionar racialmente em seu país, e como 

estrangeira em nosso país. Por outro lado, esta mesma perspectiva pode ser compartilhada por 

outros estudantes negras e negros brasileiros. 

As aproximações acima são importantes para demonstrar a distância entre o discurso 

de uma representação institucional, o discurso mais localizado na experiência direta com os 

estudantes, que é o caso dos professores e, ainda, a relação entre estes dois e o que os próprios 

estudantes relatam. Esse giro dos discursos foi um dos que tomei contato, mas escolhi não 

perseguir. Por mais que a diferença entre os discursos seja evidente e consideravelmente 

importante, especialmente em termos do que tais posicionalidades acessam e agenciam, o ponto 

fixo da pesquisa continuou sendo privilegiar o discurso de minhas interlocutoras. Tal diferença 

poderá ser aprofundada em pesquisas futuras. 

Quero chamar atenção agora para mais um ponto de análise das experiências. Nos 

trabalhos que revisei sobre a experiência de estudantes africanos e africanas no Brasil, há alguns 

que se concentram em uma mesma nacionalidade, em especial, Angola (Gomes, 2002), Cabo 

Verde (Alves, 2008; Mourão, 2013; Bento, 2005; Hirsch, 2007), Guiné-Bissau (Có, 2011; 

Djaló, 2014), Moçambique (Ngomane, 2010) e República Democrática do Congo (Bizon, 2013; 

Santos, 2012).  Os demais abordam estudantes de mais de um país, abarcando sobretudo os 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – à saber, Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe -   sendo estes os que mais trazem estudantes pelo 

programa PEC-G, maior programa de internacionalização do Brasil (Miranda, 2016). Aparecem 

ainda estudantes do Benin, Camarões, Gana, Nigéria, Guiné-Equatorial e Congo-Brazzaville. 

Apesar de ter tido contato com interlocutoras de diferentes países, abordarei apenas 

um dos países africanos em específico – Cabo Verde - por ter sido abordado por uma das 

interlocutoras, e por guardar semelhanças com o debate racial brasileiro. Coincidentemente, é 

também, é a nacionalidade que mais aparece nos estudos sobre a experiência de seus estudantes 

no Brasil, talvez justamente por tais semelhanças. 

Na dissertação em Psicologia Social da brasileira Maria Alves (2008), temos que o 

arquipélago de Cabo Verde foi escala do comércio triangular entre Europa, África e América. 

A autora entende - e essa é uma hipótese que norteia todo seu texto - que a identidade/cultura 

mista/híbrida do país, concordando com a dissertação também em Psicologia de Arthur Bento 
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(2005), e sua grande diversidade cultural interna é o que possibilita a facilidade que seus nativos 

tem de recriar hábitos e se integrar ao país que lhes recebe.  

Há uma perspectiva de que a síntese histórica da formação da sociedade cabo-verdiana, 

aponta para uma construção identitária dos cabo-verdianos diretamente relacionada ao processo 

migratório:  

O crescimento demográfico acelerado e os altos índices de desemprego têm 

se constituído nos fatores impulsionadores da saída, em massa, da população 

cabo-verdiana para o exterior. Ainda podemos destacar, dentre esses fatores, 

dois outros aspectos: razões históricas e motivos psicológicos. O primeiro, por 

influências exercidas pelos antigos emigrantes (os pioneiros na história da 

emigração cabo-verdiana) em seus familiares e o segundo, pelo espírito 

aventureiro dos cabo-verdianos que, devido à sua característica insular, 

sentem a necessidade de estar, constantemente, procurando o contato e 

aproximação com o outro e o diferente (ALVES, 2008, p. 42).  

Já em tese de doutorado nas Ciências Sociais, a pesquisadora brasileira Danielle 

Mourão (2013) fala sobre a perspectiva da “cabo-verdianidade” em oposição à “africanidade” 

e de uma identidade totalmente europeia, que emergiu entre os intelectuais cabo-verdianos a 

partir de 1930 como uma categoria de hibridismo entre as duas primeiras. No que se refere à 

migração, desde 1970 o perfil tem se modificado justamente pela ascensão dos programas de 

internacionalização estudantis como o PEC-G. O Brasil é um dos principais polos de formação 

superior para o país, ainda que não seja a primeira opção dos estudantes (Mourão, 2013). Tais 

apontamentos apresentam muita semelhança com o discurso da democracia racial brasileiro, e 

com a centralidade do processo migratório na história do Haiti, este último abordaremos mais 

adiante.  

Por hora podemos dizer que o projeto de branqueamento da sociedade brasileira se deu 

através do fomento da imigração europeia:  

O branqueamento é uma das modalidades do racismo à brasileira. No pós-

abolição este fenômeno era retratado como um processo irreversível no país. 

Pelas estimativas mais ‘confiáveis”, o tempo necessário para a extinção do 

negro em terra brasilis oscilava entre 50 a 200 anos. Essas previsões eram 

difundidas, inclusive, nos documentos oficiais do governo, como, por 

exemplo, no censo de 1920, materializado no texto de apresentação de 

Oliveira Vianna (1922). Este texto é uma prova cabal de que o governo era 

avalista do projeto de branqueamento (Domingues, 2002, p. 4).  

Vale ressaltar que a mestiçagem ou a miscigenação não era tida, necessariamente, 

como algo positivo neste momento. Autores como Nina Rodrigues apontavam que o mestiço 

era tão inferior quanto o negro, pois as teorias eugenistas eram a base dos discursos produzidos 

nesta época, e por trás dela, há a ideia de uma “pureza racial” que não combina com o 
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hibridismo de raças proposto pela miscigenação. Ao falar a respeito do tráfico negreiro em 

Portugal, citando o intelectual negro W.E.B. Du Bois, Lélia Gonzalez aponta que: 

A diferença (se é que existiu) em termos de Brasil, estava no fato de que os 

“casamentos inter-raciais” nada mais foram do que o resultado da violentação 

de mulheres negras por parte da minoria branca dominante (senhores de 

engenho, traficantes de escravos, etc.). E este fato daria origem, na década de 

trinta, à criação do mito que até os dias de hoje afirma que o Brasil é uma 

democracia racial. Gilberto Freyre, o famoso historiador e sociólogo que é seu 

principal articulador, com sua teoria do luso tropicalismo. O efeito maior do 

mito é a crença de que o racismo inexiste em nosso país, graças ao processo 

de miscigenação (Gonzalez, 1982, p. 90). 

Uma das interlocutoras que conversei, Suzana, cabo-verdiana e estudante de 

Enfermagem, entende que os frequentes deslocamentos das pessoas do país tem a ver com uma 

necessidade, motivada por razões diferentes (questão econômica, problemas climáticos do país, 

entre outros). Ela discorda da ideia de que a migração está na “essência” do ou da cabo-

verdiana, como parece sugerir a literatura, que cito a seguir nas pesquisas de Danielle Mourão 

e na pesquisa em Antropologia Social da brasileira Dulce Mungoi: 

Os discursos expressam uma oposição entre a realidade cabo-verdiana e a do 

continente africano em geral, mais especificamente à da Guiné-Bissau, que se 

caracteriza por uma menor miscigenação e uma maior manutenção das 

tradições étnico-culturais e das regras de parentesco em relação a Cabo Verde. 

Cabo Verde, em oposição aos países do continente, é elogiado por seus 

nacionais pelo caráter “híbrido” da sociedade, construído estrategicamente, e 

visto, na maioria dos contextos políticos, como solução para os problemas do 

país. A grande miscigenação seria a essência da diferença de Cabo Verde em 

relação às outras colônias portuguesas africanas, celebrada como algo que 

distingue os cabo-verdianos do resto da África (Mourão, 2013, p. 55). 

Alguns informantes mais críticos consideram que os cabo-verdianos tem uma 

atitude etnocêntrica em relação aos outros africanos por não se considerarem 

africanos e serem majoritariamente mestiços. Esta visão estereotipada dos 

cabo-verdianos foi mencionada por muitos estudantes africanos. João é um 

dos que concorda com esta ideia: Eu acho que os cabo-verdianos se acham 

superiores. Eles são muito fechados, orgulhosos. Não sei se é por terem uma 

pigmentação mais clara, mas para mim é tudo igual. Tanto eu que tenho uma 

pigmentação mais escura, como eles que se acham portugueses somos negros. 

Ás vezes penso que é bom que exista racismo aqui para eles saberem que não 

são brancos (Mungoi, 2006, p. 101). 

As duas autoras apontam para as semelhanças que este projeto de miscigenação da 

sociedade cabo-verdiana, “construído estrategicamente”, tem com o projeto de branqueamento 

da sociedade brasileira no início do século XX e o posterior mito da democracia racial 

emergente já na metade do mesmo século. Isso tem a ver com a resposta encontrada pela elite 

intelectual, então aliada à elite política, que entendeu a mestiçagem como solução ao problema 

da construção de uma sociedade brasileira, que tinha como maioria, pessoas negras. Anos 



50 

 

depois, a mestiçagem é celebrada como uma potencialidade; vale dizer que que o próprio 

Gilberto Freyre, pioneiro do discurso da mestiçagem como uma qualidade da sociedade 

brasileira, foi um grande influenciador dos pensadores da cabo-verdianidade (Mourão, 2013, p. 

58). 

Ignorando todas as construções históricas que tornam a realidade brasileira desigual 

racialmente e entre vários outros marcadores sociais, outro ponto interessante que devemos 

mencionar é a diferença com a qual o Brasil veiculado internacionalmente através da mídia. 

Um exemplo são as novelas brasileiras nos países de África – onde o Brasil é visto (ou vendido) 

como um paraíso climático, em termos de paisagens, e, implicitamente, um paraíso racial 

(Mendes, 2012).  

Já a imagem que se apresenta de África no Brasil é justamente o oposto, como 

mencionado por Stephane nas Notas de Campo 1, primeiro relato deste capítulo: “Comenta que 

existe também um total desconhecimento da África como continente, de suas diferenças entre 

os países e se incomoda muito com as perguntas que as pessoas tem (com visões estereotipadas) 

da sua origem: que o país tem leões nas ruas, que as pessoas são desnutridas, que ‘o país sofre 

muito’ etc.”. Podemos ver também no relato da estudante cabo-verdiana da UFRRJ, Ema: 

Independente do grau de ser leigo ou ser universitário, a explicação é quase a 

mesma, é padrão. E eu sempre brinco que ‘no meu país o animal mais 

selvagem que eu conheço é uma galinha do mato, então não me perguntem 

sobre leões’. ‘Eu sou do continente africano, mas meu país se chama Cabo 

Verde, não fica no continente, fica no mar, antes de África. É um conjunto de 

ilhas’. Às vezes, eu tento até desenhar, mas muitos pensam que África é um 

país inteiro e a capital é Angola. Então a gente passa a fazer esse trabalho de 

explicar (Mourão, 2013, p. 167). 

 Sobre o tema, houve a realização de um evento de comemoração ao dia da África, 

organizado pelo coletivo de estudantes de países africanos da UFMG, Africultura. Contou com 

palestras de professores e professoras africanas, bem como a participação dos estudantes tanto 

nas mesas quanto nas oficinas, atividades culturais, etc. Não houve uma participação massiva 

de estudantes da UFMG, mas haviam muitos professores e gestores das faculdades e pró-

reitores, o que pode ser apontado como importante no protagonismo da visibilizarão das 

demandas destes estudantes.  

Assim como nas festas e eventos anteriores, uma fala recorrente dos estudantes 

africanos e africanas muito importante é: “África não é um país”. Embora pareça relativamente 

óbvia essa constatação, este desconhecimento é uma queixa frequente deles e delas, e além do 

incômodo, isto acaba por conformar um fortalecimento da identidade nacional e do continente 
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em alguma medida, como podemos ver no relato da estudante cabo-verdiana da UFRRJ, Ema, 

a seguir: 

a gente sai fora do país, começa dar valor, falar o crioulo e dar valor a nossa 

cultura. Quando a gente tá em Guiné nunca ninguém dá esse valor. Quando 

você sai fora do país, você começa a sentir aquele impacto, o que é um 

africano. Eu acho que nós: acadêmicos, estudantes, temos que começar a 

pensar isso (Okawati, 2015, p. 64-65). 

Atrelada à questão de como a África é vista no Brasil, estes estudantes operam em 

jogos de identificação ou o que Thula Pires, Vanessa Berner e Julia França chamam de “uma 

linha de raciocínio ambivalente” (Pires, Berner & França, 201, p. 796): há uma série de 

diferenças óbvias entre os diferentes países de África, que inclusive dificultam a união destes 

estudantes em torno de uma “comunidade africana”. Por outro lado, diante de situações de 

opressão ou de uma necessidade de diferenciação dos brasileiros (que podem ocorrer ao mesmo 

tempo), mobiliza-se a categoria “africanos” ou a performam como tal.  

Portanto, ao partir da identificação enquanto estrangeiro ou estrangeira, e mais 

precisamente enquanto africano ou africana, tais estudantes ficam sujeitos a um outro tipo de 

essencialização ou inferiorização enquanto o que é tido como estereótipo no Brasil. Ou seja, há 

um processo de racismo ao qual estão expostos primeiramente por serem negros – pois a 

questão fenotípica da negritude é uma característica externa, visível e que quando falamos de 

sociedade brasileira, coloca as pessoas em uma situação de desigualdade e de opressão – e, 

mesmo quando se identificam como estrangeiros, passam por um outro tipo de interpelação 

opressora do desconhecimento, que não deixa de ser racista19. Retomaremos este ponto mais 

adiante. 

Dialogando com a comemoração do “Dia da África” citada acima, as festas são um 

ponto importante que aparece na literatura sobre as e os estudantes africanos no Brasil. São 

atividades protagonizadas em sua organização, realização e participação pela própria 

comunidade estrangeira, neste caso, os e as próprias estudantes. Ocorrem geralmente em 

                                                 

19 Defendo a perspectiva de radicalidade da opressão pela raça nesta experiência pois, ainda que o desconhecimento 

sobre outras localidades (países, estados, regiões, etc.) seja um fenômeno relativamente comum, ele é muito 

singular neste caso. Por exemplo, as pessoas podem entender Cuiabá fica no Sul do Brasil, numa evidente confusão 

com outra capital de nome parecido, Curitiba; um estrangeiro europeu pode se incomodar diante de algum tipo de 

essencialização com relação ao continente (acharem que todos lá falam francês, por exemplo). No entanto, como 

já apontamos, o racismo envolve uma relação de poder. Para além de desconhecer a diversidade e multiplicidade 

que existe nos países de África, há uma associação com a miséria, pobreza, mas principalmente, com a selvageria, 

o “primitivismo” social, entre outros estereótipos pejorativos que explicitam a lógica racista que permeia esse 

suposto desconhecimento, que nada tem de ingênuo.  
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comemoração a uma data importante dos países de origem (dia da bandeira, da independência, 

entre outras). O relato de Carlinha, interlocutora da pesquisa de Dulce Mungoi aponta que: 

Nas festas, as pessoas ficam em grupos. Eu noto, grupos são formados por 

pessoas dos países. Tipo assim: pessoas de Moçambique num grupo, pessoas 

de Angola num grupo, pessoas de São Tomé num grupo. As pessoas não se 

juntam. Eu não sei se é por diferença ou por falta de algo em comum. [...]. Os 

homens têm tendência de dançar com as gurias da terra deles. E as gurias têm 

a mesma tendência. Só se elas estiverem a fim do cara de outro grupo, de outro 

país é que ela se aproxima [...]” (Mungoi, 2006, p. 118). 

É interessante notar, em diálogo com a literatura, que estas festas aparecem como um 

momento em que além de apresentar seus países aos brasileiros que nada sabem sobre eles - 

ainda que com a controvérsia de que pode reafirmar a ideia de África exótica – emerge também 

como uma possibilidade de "matar saudades", recriando hábitos e costumes de lá. Vale ressaltar 

também que são espaços onde os brasileiros se sentem estrangeiros (Okawati, 2015; Mungoi, 

2006). Sobre este tema, apresento a seguir, fragmentos das notas da vivência da festa afrolatina 

e da festa haitiana que participei: 

Notas de campo 7 – A festa afrolatina e a festa haitiana 

A festa africana que aconteceu no dia 19, que na realidade era uma festa 

afrolatina, mas a prioridade foram músicas africanas, foi um momento muito 

importante. Conversei um pouco com as estudantes moçambicanas e cabo-

verdianas que já conhecia e percebi que elas dançaram músicas de países de 

África; com as músicas latinas não interagiram tanto. As pessoas estavam 

muito animadas; era uma festa muito bonita de se ver. O público era 

majoritariamente de estudantes estrangeiros negros, mas estavam presentes 

também brasileiros brancos envolvidos com a escola de dança que foi local 

do evento e brasileiros e brasileiras negras. Neste dia conheci um jovem 

haitiano, que não era estudante, e sua amiga estudante do mestrado em 

Geografia da UFMG, que também estava fazendo uma pesquisa sobre 

mulheres imigrantes haitianas. Em alguma altura da noite, Joel começou a 

coreografar uma das músicas que estava discotecando e a maioria das 

pessoas o acompanharam nos passos; em seguida, tocaram músicas 

brasileiras de funk, e fez-se uma roda onde as pessoas entravam 

individualmente para fazer uma coreografia diferente. 

No dia seguinte, ocorreu a festa da bandeira do Haiti (comemorada no dia 18 

de maio, sobre a qual Jude fez seu programa na rádio sobre) em Contagem. 

Fiz questão de comparecer para conhecer a comunidade haitiana da região. 

Sabia que encontraria também estudantes universitárias da PUC. A 

programação contava com comidas típicas, jogos e outras atividades 

culturais como danças e músicas e toda a comunidade, majoritariamente 

composta por haitianos e haitianas que migraram por questões de trabalho, 

participava. As pessoas brasileiras presentes éramos nós, pesquisadoras (e 

por coincidência também negras), os membros da Kore Ayisyen, associação 

de haitianos e haitianas de Contagem e os parceiros, que eram pessoas 

brancas. Saber que neste evento havia uma terceira estudante de mestrado 

também pesquisando sobre trabalho, imigração e mulheres haitianas, me 

preocupou. A possibilidade de que estas mulheres fossem abordadas tantas 
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vezes para serem “pesquisadas” me pareceu bastante incômoda. [Notas de 

campo, 20/05/2018] 

Durante a festa afrolatina, me chamou a atenção este momento de integração entre os 

presentes na festa, a partir da música e da dança, iniciativa que partiu do Dj Joel. Esse momento 

conjunto é raro em outras festas brasileiras, sobretudo quando ocorrem em locais fechados, 

onde a realidade se parece um pouco mais com a descrição de conformação dos grupos trazida 

acima de Carlinha, interlocutora de Dulce Mungoi, substituindo os grupos de nacionalidade, 

por grupos de amigos e pessoas que já se conhecem. Ressalto que constato novamente, a 

presença reduzida de haitianos e haitianas (havia apenas um).  

Na festa haitiana havia um público completamente diferente: nenhum dos estudantes 

que já conhecia estava presente, nem o rapaz do dia anterior. Ao falar sobre a pesquisa com a 

outra pesquisadora, fomos informadas pelo organizador do evento e presidente da associação 

que haviam apenas duas estudantes universitárias presentes. Me chamou a atenção essa aparente 

distância entre os migrantes haitianos da cidade – que em sua maioria vivem em Contagem, e 

não em Belo Horizonte; imigraram para trabalhar, portanto passam a maior parte do tempo 

nestas atividades; tem idade mais avançada e na maioria das vezes, família constituída – e os 

migrantes estudantis que eu já conhecia.  Estes dois aspectos com relação à diáspora haitiana 

para o Brasil e o contexto belo-horizontino serão abordados no capítulo seguinte. 

Por hora quero ressaltar esse relativo silêncio com relação ao Haiti, que aparece na 

escassa literatura sobre a diáspora estudantil deste país, e também aparecia nos eventos e festas 

que eu participava, onde eles e elas sempre eram poucos, ou estavam ausentes (exceto nas festas 

que eles mesmos organizavam para e/ou entre si). Foram também estes silêncios- ou a busca 

por motivos que os expliquem - que me direcionaram à centralizar neste país, a nacionalidade 

para esta pesquisa. 

Após girar entre as experiências das estudantes aqui relatadas, tendo como horizonte 

o racismo através do qual a sociedade brasileira se erigiu, dadas as suas particularidades neste 

processo, busquei demonstrar as tensões e aproximações entre essas experiências localizadas, 

de estudantes africanas, com a realidade brasileira. Os vários giros coordenados, ainda que não 

ensaiados, são partes do todo que é o espetáculo e o objetivo aqui era que a importância dos 

mesmos fosse explicitada. 

1.2. Entre rotas e raízes: atravessamentos interseccionais das diásporas  

A proposta para este tópico é articular as questões de raça com as questões de gênero 

e nacionalidade, como inspira a lente analítica da interseccionalidade. O convite, segundo 
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Kimberlé Crenshaw (2004) é que, pensar sobre categorias de opressão nos permite observar 

que as violências de distintos sistemas de opressão – o racismo, o classismo, o machismo, entre 

outros - estão sobrepostas e que isolar as análises sobre estes sistemas é (mais) uma forma de 

invisibilizar as violências sofridas por alguns grupos e mais uma vez, perpetuar violências sobre 

eles.  

A intelectual brasileira Rosália Lemos aponta que ao articular as categorias de raça e 

de gênero, denunciando a ausência desta articulação tanto no movimento negro, quanto no 

movimento feminista, o feminismo negro já nasce interseccional. A partir dos anos de 1980, 

autoras como Angela Davis, bell hooks, Kimberlé Crenshaw, Lélia Gonzalez, Patrícia Hill 

Collins, Sueli Carneiro, entre outras, começam a produzir, no âmbito acadêmico, trabalhos 

reivindicando a especificidade da experiência de mulheres negras, que eram esquecidas, não 

ingenuamente, tanto pelos homens negros quanto pelas mulheres brancas (Lemos, 2016; 

Rodrigues 2013). É a partir daí que desejo mobilizar neste tópico, além da categoria raça, 

também o gênero e a nacionalidade como eixos de análise. 

Para tanto, gostaria de aproximar duas conversas realizadas com estudantes do Benin, 

indicadas por Michou, que aconteceram na Praça de Serviços e na cantina faculdade de Letras 

da UFMG e da festa haitiana feita por estudantes haitianos e haitianas da UFMG e da PUC, em 

parceria com o Centro de Convivência Negra da UFMG, para desenvolver sobre essas 

temáticas: 

Notas de campo 8 – As estudantes do Benin e a festa haitiana da UFMG 

A primeira, Esther, havia chegado há apenas um ano; havia acabado de 

cursar o português e iria se mudar para outra cidade para começar a 

graduação. Encontrava o Brasil um país bem interessante e já sabia que 

algumas situações incômodas poderiam acontecer, quando falamos sobre o 

tópico racismo, pois seus conterrâneos “já lhe haviam avisado sobre isso”. 

Ao falarmos sobre mulheres negras, diz perceber que a situação da mulher 

negra no Brasil é realmente muito precária; quando pensa na questão das 

mulheres estrangeiras, diz que às vezes é difícil para as mulheres africanas, 

por exemplo, lidarem com o fato de serem atraentes em seus respectivos 

países, sendo que aqui são esquecidas, rejeitadas. [Notas de campo, 

23/02/2018]  

Clotilde foi uma das mulheres em que eu mais observei um grande desconforto 

com relação à sua estadia no Brasil. Me disse temer os homens brasileiros 

pela violência que vê na TV. Já havia mudado de curso uma vez: começou na 

Engenharia, lugar que encontrou altamente aversivo. Falo com ela sobre a 

possibilidade de fazer a pesquisa apenas com as mulheres do Benin (eram 

três matriculadas na UFMG), talvez em grupo, e ela sinaliza que não 

necessariamente todas ficariam confortáveis pois nem todas se falavam. 

[Notas de campo, 01/03/2018] 
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Na festa haitiana da UFMG, Michou estava presente e estava encarregada, 

junto a outras colegas, da degustação das comidas típicas que haviam. Não 

me apresentou diretamente às outras conterrâneas. Uma delas havia recém 

chegado ao Brasil e portanto não falava português. Os meninos estavam 

fazendo uma apresentação de fatos históricos do Haiti, apontando as figuras 

políticas centrais e outros pontos importantes, por meio de fotos, imagens e 

desenhos, material organizado por eles. Eu já conhecia Jude e conheci outro 

estudante haitiano que inclusive era da Psicologia.  

Soube também que Judie, estudante que Michou me havia passado o contato, 

havia apresentado uma performance de dança, durante a programação 

anterior com as palestras. Haviam outras estudantes, que não eram da 

UFMG, e também participaram das atividades cantando e dançando. Foi 

neste dia, no entanto, que uma das estudantes haitianas se recusou, muito 

educadamente, a uma possível participação na pesquisa alegando ser tímida 

e não gostar de falar destes assuntos. [Notas de campo, 02/03/2018] 

Os relatos da festa haitiana já sinalizam para algumas diferenças com relação a como 

as estudantes mulheres e homens se posicionam de maneira diferente neste evento: as mulheres 

estavam responsáveis pelas comidas, participaram das danças, músicas e das palestras; os 

homens, além das palestras, estavam encarregados do relato histórico do país, espaço onde eu 

observei maior interação direta com o público externo, pois fazíamos perguntas, agregávamos 

informações sobre o Brasil, etc.   

Na fala de Esther, estudante do Benin, além da menção a uma comunidade que a 

amparou, alertando para os desafios da convivência no Brasil gerados pelo racismo, destaca-se 

que ela percebe diferenças entre o tratamento designado as mulheres negras no Brasil, que 

contrasta com o tratamento que as mulheres recebem em seu país, onde a maioria da população 

é negra.  

Sueli Carneiro traz reflexões bastante atuais para o que ela chama de "situação perversa 

e cruel de exclusão e marginalização sociais" das mulheres negras, ao passo que ela mesmo 

adiciona que "tal situação, por seu turno, engendrou formas de resistência e superação tão ou 

mais contundentes" (Carneiro, 2003, p. 129). Tais lutas, a autora também aborda, impactam 

diretamente na construção de uma democracia, igualdade e justiça social que de fato sejam 

representativas e emancipatórias, ou seja, onde a diferença não se traduza em desigualdades. 

As reflexões são apontadas nos mais diversos campos da vida social. A primeira delas 

é no mercado de trabalho, onde a conquista da luta feminista por ocupar este espaço de maneira 

mais igualitária com os homens deixou e segue deixando de fora a especificidade das mulheres 

negras que sempre estiveram nesse espaço. Nesse sentido, Djamila Ribeiro aponta que mulheres 

negras estão mais sujeitas a relações precárias de trabalho que homens negros e mulheres 

brancas, sendo também a maioria das desempregadas e vinculadas ao trabalho doméstico 
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(Ribeiro, 2017). Sueli Carneiro aponta também a tradição insuperável da "boa aparência" como 

um eufemismo do peso do racismo nos processos de seleção e alocação de mão-de-obra de 

mulheres (Carneiro, 2003).  

Com relação a violência, é importante dizer do aumento do assassinato de mulheres 

negras ao mesmo tempo em que o de mulheres brancas diminuiu (Ribeiro, 2017). Sueli Carneiro 

afirma que: 

Tem-se reiterado que, para além da problemática da violência doméstica e 

sexual que atingem as mulheres de todos os grupos raciais e classes sociais, 

há uma forma específica de violência que constrange o direito à imagem ou a 

uma representação positiva, limita as possibilidades de encontro no mercado 

afetivo, inibe ou compromete o pleno exercício da sexualidade pelo peso dos 

estigmas seculares, cerceia o acesso ao trabalho, arrefece as aspirações e 

rebaixa a autoestima. Esses são os efeitos da hegemonia da “branquitude” no 

imaginário social e nas relações sociais concretas.” (CARNEIRO, 2003, 

p.122) 

Outra importante intelectual brasileira, Matilde Ribeiro ao mapear historicamente as 

lutas do movimento negro e o protagonismo de mulheres negras nestes espaços, aponta que“

verifica-se que a afirmação de protagonismos desses grupos invisibilizados, a partir da última 

década, entrou efetivamente na agenda política, estimulando novos estudos e ações” (Ribeiro, 

2008) o que se torna importante para salientar que tanto na obra quanto na vida das mulheres 

negras, denuncia-se as opressões por elas sofridas mas aparecem também suas formas de resistir 

a elas. 

Um terceiro ponto a ser destacado é a saúde, com questões como os direitos 

reprodutivos, a anemia falciforme, e podemos agregar também as questões de saúde e 

sofrimento psíquico. Vale ressaltar a constatação da esterilização forçada de mulheres negras 

na década de 1980 (Ribeiro, 2017; Carneiro, 2003). Sueli Carneiro fala ainda da questão dos 

meios de comunicação e a mídia como o lugar que ainda reproduz e prescreve formas de vida 

de uma ideologia estética branca. 

No relato de Clotilde mencionado acima, emerge uma questão de gênero importante 

para ser pensada em sua relação com a mídia: a veiculação de programas que abordam a questão 

da violência urbana em alguns lugares do Brasil, causa nela, mulher negra, uma insegurança 

que ela localiza diretamente nos homens. Para pensarmos nesta experiência, tendo localizado 

brevemente a questão racial e de gênero na sociedade brasileira, trago a conversa a seguir, 

realizada na casa da estudantes cabo-verdianas e moçambicanas que moravam juntas, que traz 

mais alguns elementos para este debate: 
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Notas de campo 9 – Estudantes moçambicanas e cabo-verdianas 

Suzana é de Cabo Verde. Já terminou a graduação em Odontologia e segue 

em Belo Horizonte por uma pós-graduação. Não está muito segura se 

retornará ao seu país ou não após os estudos, mas tem uma percepção muito 

ampla do processo; que embora tenha sido bem recebida no seu curso, ela 

está ciente que teve que se esforçar pra provar pros seus colegas que ela era 

tão competente quanto eles: “o 1º, 2º e 3º períodos são testes até a gente 

‘conquistar o espaço’”. Que ela sabe que as pessoas mudam de faixa ou 

seguram a bolsa mais forte quando a veem. E que ela está muito ciente 

também de que os homens de seu país e de outros países de África se dão 

muito bem com as mulheres aqui pois parece haver um fetiche com relação a 

eles; já as mulheres, por não se encaixarem no padrão de beleza das mulheres 

brasileiras, ficam de fora. Que ela acreditava não conhecer nenhuma mulher 

africana que tinha relacionamento com um brasileiro. A conversa com Suzana 

foi extremamente importante, pois foi a primeira vez que consigo falar com 

uma estudante sobre relacionamentos afetivos entre homens negros e 

mulheres brancas. Ela diz “não queria falar assim não, mas é verdade”.  

Em seguida, falo com outra estudante, Dora, onde a conversa pôde se centrar 

mais em pontos do feminismo, das questões de gênero e sexualidade que ela 

pode ter mais abertura no Brasil, por ser bissexual, e onde ela coloca que 

“dou graças a Deus por ter a pele da cor da que eu tenho pois se eu passasse 

pelo que minhas amigas passam, eu não daria conta”. Dora é cabo-verdiana, 

e estuda Relações Internacionais na PUC-MG. Ela ainda comenta sobre uma 

colega de sala que acredita ser haitiana, onde parece projetar justamente 

essas diferenças de quem “sofre mais que ela”, por ser negra de pele escura; 

diz que nota que ela não faz amigos, não se integra na turma ou não como 

ela, por exemplo. [Notas de campo, 05/05/2018]  

Uma das estudantes não pôde me atender no momento em que eu estava na 

casa das meninas. Jayne é moçambicana, mãe de uma criança de dois anos, 

e no momento em que eu entrevistava as meninas, ela limpava a casa e 

resolvia outras questões domésticas. Me ligou mais tarde no mesmo dia se 

desculpando por não poder me atender naquele momento. Ela fala sobre 

como é difícil “ser mãe na diáspora”; atualmente mora sozinha com a filha, 

faz doutorado na UFMG, já havia feito a graduação em Moçambique, fez o 

mestrado na UFSC, e no meio tempo retornou ao seu país. [Notas de campo, 

06/05/2018] 

Gostaria de destacar que esta fala sobre “as pessoas mudarem de faixa ou seguram a 

bolsa mais forte” apareceu no relato de todas as estudantes negras de pele escura que conversei, 

bem como de alguns homens, como o relato de Stephane no início deste capítulo. Estas são 

situações típicas que elas identificam como racistas. Por outro lado, na fala de Dora não fica 

evidente como ela se vê racialmente no relato apresentado. Contudo, tem se produzido uma 

literatura acerca da relação entre o fenótipo e o tipo de experiência racista a que se expõe a 

partir disso, o que nos permite dizer que, se ela se considera negra, no Brasil, sua cor de pele 

clara de fato possibilita uma maior tolerância desta mulher em certos espaços, mas não 

necessariamente a isentaria de situações desconfortáveis.  
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De acordo com Sueli Carneiro, as miscigenações passadas que foram utilizadas 

justamente para enfraquecer a identidade racial negra brasileira, tem como resultado atualmente 

as múltiplas classificações de cor que circulam entre nós: 

A fuga da negritude é a medida da consciência de sua rejeição social e o 

desembarque dela sempre foi incentivado e visto com bons olhos pela 

sociedade. Cada negro claro ou escuro que celebre sua mestiçagem – ou 

suposta morenidade – contra sua identidade negra tem aceitação garantida. O 

mesmo ocorre com aquele que afirma que o problema é somente de classe, e 

não de raça (Carneiro, 2002, p. 73). 

Na perspectiva da antinegritude proposta por João Vargas (2017), um dos efeitos 

póstumos da escravização é que a violência gratuita que se destina à pessoa negra não depende 

de algo se você faz ou deixa de fazer, e sim pelo que se é, em uma estrutura de posicionalidade 

que gera valor social que varia a depender do quanto você está perto ou longe da negritude. 

Para o nosso caso, significa dizer, como eles e elas apontam, que ambos serão lidos como 

potenciais agressores por simplesmente caminhar na rua, ou seja, o racismo opera pela nossa 

existência (Vargas, 2017). Portanto, as pessoas se sentem ameaçadas, intimidadas e é daí que 

acontecem essas situações de mudar de faixa, de banco no ônibus, apertar a bolsa, ser vigiado 

em estabelecimentos, entre outros.  

Outro ponto que desejo destacar destes fragmentos, é que Jayne foi a única 

interlocutora que mobilizou a categoria diáspora em seu discurso. Isso pode ter a ver com sua 

posição enquanto intelectual negra e moçambicana, que caracteriza esse movimento de 

deslocamento de seu país em busca de melhores condições, independentemente de quais sejam, 

como diáspora.  

Uma reflexão importante emerge da conversa com Suzana, no que se refere à 

afetividade e as relações inter-raciais entre homens e mulheres. Para ambos, mulher negra 

estrangeira e homem negro estrangeiro, o racismo aparece de forma muito específica. Já 

falamos sobrea situação da mulher brasileira nos parágrafos anteriores, e quanto aos homens, 

em Sueli Carneiro encontramos que historicamente: 

A ferida narcísica e a consciência ou o fantasma desse círculo vicioso dessa 

impotência crônica que se mantem apesar do sucesso Impotência social 

política e econômica determinada historicamente pela supremacia e 

dominação exercida pelo homem branco sobre nos por quase cinco séculos 

obrigando o homem negro entre outras coisas a assistir a apropriação sexual 

de suas mulheres pelo colonizador branco a serem sustentados por elas quando 

saem da escravidão e são preteridos pelos imigrantes brancos no mercado de 

trabalho gerado pela industrialização nascente. Estas condições os 

incapacitaram de exercer o papel de provedores de suas mulheres e filhos um 

dos pilares da ideologia patriarcal. Contraditoriamente os homens negros 
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creditaram sua sobrevivência muitas vezes aos recursos auferidos pelas 

mulheres negras prostituídas por homens brancos ou por eles mesmos. 

(Carneiro, 1995, p. 548) 

Neste artigo, onde a autora faz uma severa crítica a um texto de Joel Rufino sobre a 

relação entre homens negros e mulheres negras e brancas, ela aponta ainda que a ascensão social 

do homem negro, sobretudo quando ela é individual, não o coloca em uma posição de poder 

equivalente ao homem branco, em que pese o fato de que homens negros famosos, que ocupam 

altos cargos de poder e influência, relatam cotidianamente viver experiências de racismo. 

Fazendo um recorte de classe, temos de maneira mais atual que: 

Em contexto brasileiro, o racismo mata a população negra todos os dias. Os 

homens negros, principalmente os jovens, são os mais 

encarcerados, constituindo, no país, a quarta maior população carcerária no 

mundo, sendo que são os mais assassinados, atingindo um percentual de 73%, 

o que caracteriza o genocídio da juventude negra do país. Contradição esta 

marcadamente associada ao racismo que define privilégios, status e poder 

segundo a pertença etnicorracial, independentemente de sua posição de classe. 

A classe social não protege ou impede os homens negros como as mulheres 

negras de serem expostos às situações de discriminação racial (Conrado & 

Ribeiro, 2017, p. 91). 

É razoável, portanto, apontar que os homens negros, estarão sujeitos a abordagens 

violentas com a polícia ao mesmo tempo em que estão sujeitos à hipersexualização pela 

erotização de seus corpos; ambos aspectos são face da mesma moeda que é o racismo. Muitos 

casos de abordagens policiais violentas podem ser encontrados nos relatos dos trabalhos 

realizados com os estudantes africanos (Cabral, 2015; Có, 2015; Figueiredo, 2013; Gomes, 

2002; Hirsch, 2007; Langa, 2016; Mungoi, 2006; Pedro, 2000; Tcham, 2012; Silva, 2015; 

Ngomane, 2010; Silva, 2015; Feijó, 2013).  

Neste contexto, um dos interlocutores do trabalho de doutorado de Danielle Mourão, 

homem negro cabo-verdiano que prestava seus estudos na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) foi vítima de um incidente, durante a madrugada, onde ele e o moto-taxista que 

o levava foram baleados pela polícia, situação que o deixou afastado por três meses por perder 

os movimentos dos braços e o levou a perder a bolsa e ser transferido para uma outra 

universidade (Mourão, 2013, p. 194). Caso como estes já culminaram em assassinatos, como 

ocorreu em Cuiabá em Setembro de 2011 e em Porto Alegre Fevereiro de 201720.  

                                                 

20 Texto da notícia veiculada pelas notícias do site Terra: “A estudante Diela, que faz parte da comunidade africana 

em Cuiabá, não aceita isso como argumento. “Isso justifica a morte de Toni?”, questiona Diela, que também é da 

Guiné-Bissau, conterrânea e amiga da vítima. O problema para ela, neste caso, foi a cor da pele de Toni. “Nascer 

pobre e preto no Brasil é uma condenação”. O estudante africano Ernani, que também é da comunidade de 
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Retomando a questão das mulheres, estas estão sujeitas às situações explicitamente 

racistas como homens, nas quais se identificar como pessoas estrangeiras, como já apontamos, 

possibilita tais ações sejam desculpadas e até mesmo evitadas, como apareceu na fala de Jude 

sobre tornar visível sua condição de estudante. No entanto, ela aponta para um lado agravante 

que esse fato denuncia: a violência contra negras e negros brasileiros está “justificada” ou é em 

alguma medida, permitida. Por exemplo, vejamos o relato de Lurdes e João, interlocutores de 

guineenses da pesquisa de Dulce Mungoi: 

Quando você entra numa loja eles não te atendem. Aí às vezes tem que fingir 

falar inglês para eles atenderem. Ai eles dizem: vocês são da onde? Sou da 

África. Eu me preocupo em me identificar como africana porque quando eles 

veem uma negra eles acham que é uma favelada. Eu faço questão de dizer que 

sou africana. E eles dizem: 

que legal! Eu digo para eles: graças a Deus eu sou africana. [...]  

Ontem eu fui numa locadora aqui perto e o cara não queria fazer cadastro para 

eu alugar fitas porque pensou que eu era um afro-brasileiro. A minha 

namorada disse que eu era estrangeiro. Eu disse que sou da Guiné-Bissau. Ai 

ele mudou o tratamento. Isso já aconteceu em muitos lugares, no shopping e 

ai eles dizem: tu não é daqui? Eu sempre faço questão de dizer que sou da 

Guiné. [...] Sinto que há uma mudança de tratamento quando como você diz 

que é africano (Mungoi, 2006, p. 105). 

Ainda que os estudantes estrangeiros negros e negras tentem se identificar como não-

brasileiros, como já demonstrado, como uma alternativa de deixarem de ser alvos do racismo 

na sociedade brasileira, existem outras evidências que apontam que, ainda assim, o tratamento 

continua sendo diferente e hierarquizado de maneira inferior pela nacionalidade – quando as 

pessoas atribuem características inferiores à África – mas também, pela raça. Em outras 

palavras: um homem negro estrangeiro ou uma mulher negra estrangeira, a partir de sua 

identificação como não-brasileiro ou brasileira, deixa de ser tratado como negro/a brasileiro/a, 

mas é tratada como estrangeiro ou estrangeira negra, ou seja, a raça não deixa de ser a categoria 

operante nesta análise.  

                                                 

estudantes africanos, reforçou que não há dúvida. “Se Toni fosse loiro, morreria assim?” Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/juiza-culpa-vitima-e-inocenta-pms-acusados-de-matar-

africano,9509f5a340ec5410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>. Em Porto Alegre, a página GaúchaZH apura 

na matéria que: “No meio da confusão, Brandão caiu. Foi quando outro morador, o bombeiro Tiago Lamadril Borges, 

apareceu armado com um revólver. Ao ver o subsíndico no chão, pensou se tratar de um assalto. Conforme o Boletim de 

Ocorrência, Borges deu voz de comando para Eduardo permanecer deitado até a chegada da Brigada Militar. – Mas eu 

moro aqui! Moro aqui! – identificou-se Eduardo. Segundo o relato do soldado à polícia, o estudante não teria obedecido. 

Então Borges disparou dois tiros na região abdominal, que perfuraram intestino, esôfago, pulmão, coluna vertebral, fêmur 

e bacia.” Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2017/10/vida-e-morte-de-eduardo-

a-historia-do-mestrando-colombiano-da-ufrgs-morto-a-tiros-pelo-vizinho-cj8zu4nsh08ne01mqqc9ayu1z.html>  
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Mas é no campo afetivo que a diferença balizada pelo gênero toma contornos mais 

delineados. Enquanto as mulheres negras estão sujeitas ao preterimento em vários níveis, 

homens negros estrangeiros são procurados e escolhidos por mulheres brasileiras, muitas vezes 

pela erotização e hipersexualização de seus corpos, assim como os homens negros brasileiros. 

Segundo o pesquisador brasileiro Joilson Marques Júnior, a animalidade com a qual mulheres 

negras e homens negros são concebidos produz a imagem de uma extrema virilidade ao homem 

negro, algo como algo positivo e sua única 'qualidade' (Marques Júnior, 2011). Também os 

brasileiros Mônica Conrado e Alan Ribeiro apontam que à masculinadade negra é atribuída o 

estereótipo da “máquina do prazer e da violência” (Conrado & Ribeiro, 2017, p. 90). 

No contexto afetivo-sexual, portanto, as mulheres negras estrangeiras são então 

preteridas pelos homens negros e pelos homens brancos, por se afastarem do modelo estético 

colocado, assim como as mulheres negras brasileiras. Ao abordar a experiência de estudantes 

moçambicanos em Belo Horizonte, a também moçambicana Yara Ngomane percebeu que: 

Muitas moçambicanas admitiram já ter ficado com brasileiros. Mas, na hora 

de procurar um relacionamento mais sério e duradouro são nos estudantes de 

nacionalidade africana com quem, dizem as estudantes, elas mais se 

identificam; no qual há mais coisas em comum a compartilhar, e menos 

situações que possam se sentir discriminadas ou exotizadas. Quanto aos 

moçambicanos, observei que, em sua maioria, ao contrário das 

moçambicanas, namoravam brasileiras. (...) Além disto, percebe-se uma forte 

representação em volta da sexualidade da mulher brasileira que contribui para 

que estes relacionamentos amorosos fluam mais frequentemente entre eles, do 

que entre elas (Ngomane, 2010, p. 83). 

Percebemos que na escolha da mulher brasileira, mora ainda mais um tipo de 

estereótipo vinculado à esta como aquela que é “mais livre” sexualmente falando, imagem esta 

que também foi construída, em seu cerne, a partir do mito da democracia racial na figura da 

mulata (Gonzalez, 1984). Lélia Gonzalez chama atenção para o fato de que o imaginário acerca 

da mulher negra brasileira foi construído como uma reprodução das violências perpetradas 

desde o processo colonizatório, o que se condensa no infeliz e violento ditado brasileiro “branca 

para casar, mulata para fornicar, negra para trabalhar” (Gonzalez, 1988b, p. 317). Nesse sentido, 

a nacionalidade dita os estereótipos nas relações afetivas entre estudantes estrangeiros e 

mulheres brasileiras, que são vistas como “mais fáceis”, em que pese também a questão racial 

nesta formação21.  

                                                 

21 Ao falar sobre os desfiles das escolas de samba: “O mito que se trata de reencenar aqui, é o da democracia racial. 

E é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda sua força simbólica. E é nesse 

instante que a mulher negra transforma-se única e exclusivamente na rainha, na ‘mulata deusa do meu samba’, 
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Ainda sobre as escolhas afetivas, Danielle Mourão coloca: 

Das estudantes que conheci em Fortaleza e no Rio de Janeiro 

nenhuma declarou ter namorado brasileiros, embora algumas delas 

admitissem já ter “ficado”. Uma das entrevistadas, porém, alegou que “não 

são elas que não querem, mas que os estudantes brasileiros não as escolhiam 

para namoros mais duradouros, com maior compromisso, em razão delas 

serem negras e dos cabelos delas serem crespos”, mais uma vez reforçando a 

relação entre os marcadores sociais de raça e gênero, ambos percebidos na 

corporalidade (Kofes, 1993, 1996). (...) No entanto, outras questões também 

estão em jogo nesse contexto das relações amorosas, destacando também que 

o que estaria por trás das narrativas das garotas e dos rapazes cabo-verdianos 

são as expectativas de mulher e de categorias matrimoniáveis ou não, das 

imagens que as famílias e os amigos daqui e de lá podem ter sobre elas, e que 

se inserem nas relações de gênero, uma vez que a pressão social sobre as 

mulheres é muito mais acirrada nesse contexto, remetendo ao controle social 

e familiar sobre a sexualidade feminina exercida também à distância (Mourão, 

2013, p. 186-187). 

Este tema tem sido abordado por intelectuais negras brasileiras em termos de solidão 

e preterimento da mulher negra. Já é possível identificar nos textos de 1990 que tais intelectuais 

se voltam para a questão22, mas de maneira mais recente, dois estudos se destacam: a tese de 

doutorado da Ana Cláudia Pacheco, que foi publicada no livro “Mulher negra: afetividade e 

solidão” em 2010, que fala do contexto baiano; e a dissertação de Claudete Souza, “A solidão 

da mulher negra - sua subjetividade e seu preterimento pelo homem negro na cidade de São 

Paulo", de 2008.  

Pensando a solidão como categoria que se relaciona à ausência de parceiros fixos, a 

pesquisa de Ana Cláudia Pacheco aponta também para o fato de que esta constatação da 

ausência possibilitou também uma novas formas de significação deste processo, ao que ela diz 

que “a solidão é uma categoria ambígua, circulante” (Pacheco, 2010, p. 358), e uma delas é a 

                                                 

‘que passa com graça/fazendo pirraça/fingindo inocente/ tirando o sossego da gente’. É nos desfiles das escolas de 

primeiro grupo que a vemos em sua máxima exaltação. Ali, ela perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela 

do asfalto, adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindo de terras distantes só para vê-

las. Estes, por sua vez, tentam fixas sua imagem, estranhamente sedutora, em todos os seus detalhes anatômicos; 

e os ‘flashes’ se sucedem, como fogos de artifício eletrônicos. E ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas 

páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada pelo mundo inteiro. Isto, sem contar o cinema e a 

televisão” (Gonzalez, 1984, p. 228).  
22 Algumas obras importantes a serem mencionadas: o texto ao Jornal Maioria Falante intitulado “a mulher negra 

e o amor” de Beatriz Nascimento, publicado em 1990; Lélia Gonzalez, em entrevista ao Jornal do Movimento 

Negro Unificado publicado em 1991, fala de um ressentimento das mulheres negras com relação à sexualidade 

que ela aponta como uma questão a ser pensada pelo movimento negro; e também Sueli Carneiro no “Enegrecer 

o feminismo” de 2003, aborda o tema em termos de um outro tipo de violência da qual as mulheres negras estão 

sujeitas. 
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da solidão com sinônimo de libertação e não de submissão: estão sozinhas, também, por não 

aceitarem certas lógicas afetivas opressoras e repressoras. 

O que estes estudos demonstram, entre muitos aspectos, é que a branquitude como 

uma ideologia de superioridade racial branca que se manifesta inclusive na prescrição estética, 

colocando o modelo branco como o padrão. Quando falamos da solidão que aparece em 

distintos aspectos de nossas vidas – nas amizades, na vida afetivo-sexual, no trabalho, na escola 

etc. – estamos destacando uma dimensão afetiva muito importante que precisa ser levada em 

conta sobretudo para desmistificar o mito da mulher negra forte e destemida que “dá conta de 

tudo” e, por isso, não se incomoda com a solidão e com a responsabilidade que recai sobre ela 

de todos os aspectos de sua vida, de seus filhos e de seus parceiros (que nunca se tornam 

maridos)23.  

Para concluir este tema, um cuidado a ser tomado nessa análise com a intersecção entre 

a raça e o gênero é de se colocar para os homens o racismo como sinônimo de genocídio e para 

as mulheres como sinônimo de preterimento, quando na realidade ambos estão expostos e 

sofrem as consequências do (s) mesmo (s) fenômeno (s) enquanto grupos (homens negros e 

mulheres negras) e individualmente. Muitos estudos têm apontado os efeitos do genocídio da 

população negra sobre as mulheres – que são mães, esposas, irmãs (Gonzalez, 1984) – que 

portanto podem se encontrar sozinhas pelo preterimento afetivo, mas também, podem se 

encontrar sozinhas pela eliminação física de seus parceiros, amigos e familiares. Também a 

solidão aparece para ambos, quando mesmo que a mulher negra entenda a dor do racismo que 

ela também está exposta, a mulher branca é quem é elegida como a parceira afetiva do homem 

que talvez nunca seja verdadeiramente ouvido em sua dor racial (Gonzalez, 1991). 

As conexões interseccionais aqui propostas tiveram a ver com a mediação entre as 

percepções das interlocutoras sobre o nosso ponto fixo, o racismo, e suas articulações com 

outras formas de opressão, para este momento, o gênero e a nacionalidade. Olhar para os relatos 

com esta lente interseccional nos permite pensar em formas de atuação mais efetivas, como por 

exemplo, em ações de acolhimento e integração de estudantes estrangeiros e estrangeiras que, 

levando em conta tais características, possam de fato ser eficazes. 

                                                 

23 Outras diferenças emergem quando pensamos este debate articulando também a questão da classe social, como 

bem aborda a já mencionada pesquisa de Ana Cláudia Pacheco (2010). 
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1.3.  Rotas teóricas e raízes conceituais 

Neste tópico, apresentaremos os discursos em torno da categoria sob a qual 

empreendeu-se esta pesquisa, a diáspora. Para tanto, apresentaremos algumas das 

posicionalidades do conceito na literatura sobre o termo e por fim, apresentaremos os diálogos 

que estabelecemos com elas. No capítulo 2 retomaremos uma discussão teórica acerca da 

categoria e suas relações com o fenômeno da migração e no capítulo 3 aprofundaremos em sua 

definição teórica. 

Como apontamos anteriormente, Jayne foi a única interlocutora que mobilizou 

diretamente a categoria diáspora para descrever sua experiência. As demais estudantes africanas 

não falaram do termo, e eu também não utilizei-o durante as entrevistas. Retomaremos a 

perspectiva diaspórica no capítulo 3 sob a ótica de Judie e Michou. 

Em alguns trabalhos, ao mesmo tempo em que diáspora e migração aparecem como 

coisas semelhantes, noto que há uma semelhança por contenção – considerando que toda 

diáspora é uma migração, mas nem toda migração é uma diáspora – e se o processo migratório 

faz parte da diáspora, portanto, falar de migração equivale a falar de diáspora (Bizon, 2013; 

Mendonça, 2017; Silva, 2015). 

As perspectivas que compartilham do entendimento da diáspora africana como o 

processo de dispersão forçada produzida pela escravização no período colonial na literatura 

temática revisada, dialogam com estudos pós-coloniais de intelectuais africanos e em diáspora, 

como Stuart Hall e Paul Gilroy. Na obra deste último, que é historiador inglês afrodescendente, 

ele fala em um “Atlântico Negro” ao invés de diáspora africana, partindo da análise destas 

novas formações culturais que, a princípio, não se centralizam em África (território) como 

identidade.  A questão da raiz africana ou do enraizamento é abordada por ele através do olhar 

para as experiências similares ou compartilhadas de subordinação racial e de luta contra ela 

(Gilroy, 2001). Podemos observar essa perspectiva no estudo do pesquisador brasileiro Arthur 

Bento: 

A população negra brasileira tem origem a partir dos homens e mulheres 

escravizados que foram trazidos para as Américas entre os séculos XVI e XIX; 

vinda involuntária que também caracterizou a formação da primeira diáspora 

africana no Brasil. Passados quatro séculos depois deste processo cruel, 

encontram-se hoje em dia os descendentes dos africanos em maior número na 

região Nordeste do Brasil. Os africanos deixaram para a cultura brasileira uma 

quantidade enorme de elementos culturais no idioma, na culinária, na religião, 

na música e na dança. Essa influência é notória em todo país, mas é no 

Nordeste que se faz sentir energicamente as manifestações culturais ancoradas 

nas tradições ancestrais africanas. Apesar de profundas transformações 
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ocorridas no interior das culturas africanas a partir de processos migratórios 

internos e de contatos com povos de outros continentes, ainda hoje a África se 

torna um ponto crucial de referência, de renovação cultural, de manutenção da 

memória e da preservação da identidade de seus descendentes nas diversas 

regiões do planeta (Bento, 2005, p. 46).  

Há também uma relação entre a escravização e o surgimento do pan-africanismo anos 

mais tarde, erigido na diáspora, como bem explicitada pelo pesquisador guineense Mamalu 

Djaló: 

Para os negros da diáspora, a condição econômica da história universal 

encarregou de dividi-los, por causada existência de múltiplas culturas de 

colonização no continente, distanciadas da terra de origem, onde havia, às 

vezes, pessoas da mesma raça; parecia vital e inevitável o reencontro pela 

identidade perdida nesta terra, onde o que contava sempre mais era a cultura 

do homem branco. São esses elementos que motivaram o desenvolvimento 

dos movimentos pan-africanismo e negritude (Djaló, 2014, p. 44). 

Os pesquisadores norte-americanos Edmund Gordon e Mark Anderson distinguem, a 

partir da obra de Gilroy e outros pensadores, dois sentidos da palavra diáspora, que se 

complementam na prática, tendência que também identifico na literatura revisada nos seguintes 

estudos: 1) uma ferramenta teórica para designar um grupo específico de pessoas (Silva, 2015; 

Bizon, 2013; Desiderio, 2006; Ferreira, 2017; Mendes, 2012; Ngomane, 2010; Bento,2005); e 

2) um termo que diz respeito a um tipo de formação identitária, que ultrapassa os limites de 

nação (Alves, 2008; Có, 2011; Carvalho, 2014; Djaló, 2016; Cabral, Hirsch, 2007; Mungoi, 

2006; Mourão, 2013; Okawati, 2015; Santos, 2012; Souza, 2014; Rodrigues, 2013; Tcham, 

2012; Mendonça, 2017; Farias, 2015; Langa, 2016; Djaló, 2014). 

Dentro da primeira corrente, percebo que os autores e autoras tendem a se referir ao 

processo de deslocamento atual dos povos africanos no contexto pós-independência no século 

XX como diáspora. Dois estudos, porém, confluem com as duas correntes, ao identificar esse 

movimento atual em uma perspectiva transnacional: o faz o pesquisador brasileiro Frederico 

Cabral quando identifica Amílcar Cabral, Frantz Fanon, Aimé Césaire e Leopold Sedar Senghor 

como pensadores africanos e da diáspora24 (Cabral, 2015); e também o pesquisador brasileiro 

em Psicologia Social, Francisco Mendonça:  

Apesar deste cenário, um novo processo imigratório eminentemente negro, 

originado também da África, vem se estabelecendo no país desde a segunda 

metade do século XX, especialmente após as lutas e conquistas por 

                                                 

24 Amílcar Cabral, nascido em Guiné-Bissau, foi um dos líderes da independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. 

Frantz Fanon, nascido na Martinica, também teve papel importante na independência da Argélia. Aimé Cesaire é 

seu conterrâneo, e teve uma produção importante na literatura e é um dos pioneiros na produção do conceito de 

negritude; junto com ele temos Leopold Sedar Senghor, senegalês que foi presidente do país pós-independência. 
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independência dos povos daquele continente. Este novo movimento, inserido 

no contexto da diáspora africana e das relações internacionais cada vez mais 

globalizadas, contextualiza-se também e mais especificamente no panorama 

das migrações estabelecidas no eixo Sul-Sul, que, em geral, ocorrem entre 

países que compartilham histórias semelhantes de colonização exploratória e 

as marcas deixadas por estas em suas sociedades (Mendonça, 2017, p. 14). 

Com exceção do estudo acima, todos os autores acima citados nas duas correntes citam 

a obra de Stuart Hall ou definem sua perspectiva de diáspora partir dele. Tais estudos adotam a 

categoria do hibridismo para pensar as identidades diaspóricas, confluindo na proposta de que 

atualmente, as diásporas são estes lugares onde se sintetizam África e todos os demais 

atravessamentos que aparecem neste ponto que se escolhe olhar, seja o território, a cultura, ou 

qualquer outro (Hall, 1998). Sua solução é relativamente confortável porque conforma o que 

podemos observar muito rapidamente nas experiências de pessoas em trânsito e/ou 

deslocamento, ou seja, as reinvenções subjetivas, e, portanto, sociais que emergem deste 

processo.  

É o caso por exemplo da pesquisa de Danielle Mourão com cabo-verdianos e cabo-

verdianas:  

Segundo Hall, é na situação de diáspora, instaurada com a modernidade, que 

as identidades tornam-se múltiplas. Embora muitas pesquisas mostrem que no 

exílio há um forte sentimento pelo que representa a terra de origem, o contexto 

de deslocamento faz com que muitos indivíduos não se reconheçam mais em 

casa quando retornam aos seus países de origem novamente. Mas não é 

somente na situação de diáspora que as identidades são fluidas, múltiplas. 

Contudo, entendo que o autor chame a atenção para a força das mudanças que 

ocorrem quando indivíduos vivenciam a experiência de um “diálogo” com 

outras visões de mundo durante os processos de deslocamento, em suas 

palavras, sendo difícil se reportar a uma origem específica sem ter-se deixado 

contaminar, numa referência positiva, pela outra visão de mundo, como é o 

caso dos pesquisados quando regressam do Brasil para seus países de origem 

(Mourão, 2013, p. 101-102). 

Nesse sentido, a perspectiva que mais dialogo na literatura consultada é a do 

pesquisador moçambicano Ercílio Langa, que faz sua tese de doutorado acerca da diáspora 

africana no Ceará, localizando-a da seguinte forma:  

A crescente presença de estudantes oriundos de distintos países, grupos 

etnolinguísticos, religiosos e culturais africanos, na cidade de Fortaleza 

constitui uma diáspora. Entretanto, a diáspora africana em Fortaleza 

apresenta-se distinta das realidades vivenciadas pelas comunidades negras e 

afrodescendentes analisadas por Du Bois (1999, 2007a, 2007b), Hall (2006, 

2011, 2013) e Gilroy (2001). A Diáspora africana no Brasil, particularmente, 

aquela dos estudantes residentes em Fortaleza, é resultado de um processo sui 

generis de migração estudantil contemporânea e voluntária de africanos nos 

finais do século XX e início do século XXI, em busca de melhores condições 

de estudos e de vida (Langa, 2016, p.135). 
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Bem como o pesquisador guineense Mamalu Djaló (2014), para quem a “inteligência 

da diáspora” foi produzida em torno de uma noção que questiona o território nacional e a raça, 

ao reforçar os fluxos intercontinentais (Djaló, 2014, p. 61). Vale ressaltar que Ercílio Langa se 

posiciona em diálogo com o intelectual anglo-ganês K. Anthony Appiah em uma crítica que 

podemos entender a partir do estudo da pesquisadora brasileira Mariana Santos, onde ela 

relaciona pan-africanismo, diáspora e raça:  

Nessa perspectiva, a base da solidariedade entre, não apenas os africanos, mas 

de todos os negros do mundo, era a raça. Esse pan-africanismo formado em 

seu início fora do continente africano ou na África da diáspora, também era 

norteado pelos termos do estado-nação, em que a África era tida como a pátria 

da “raça negra”. Segundo Appiah, os riscos de se estabelecer as solidariedades 

políticas com base na ideia de raça ficaram ainda mais claros com a Segunda 

Guerra Mundial, e principalmente com o nazismo. Mas, ainda assim, era 

difícil abandonar por completo a ideia de raça, uma vez que ela havia servido 

como o elemento agregador para estes estudantes fora da África. Assim, o 

discurso do pan-africanismo teve aceitação não apenas no continente mas 

também, em especifico, na formação das universidades africanas (Santos, 

2012, p. 100). 

Tomando cuidado com tais essencialismos que os autores apontam, o antropólogo 

congolês Kabengele Munanga25, nos ajuda a sistematizar o pensamento em diáspora do qual 

compartilhamos:  

Com relação à diáspora africana, podemos situá-la em três momentos: a 

partir da ideia de que a África é o berço da humanidade, os africanos 

saíram do continente africano para povoar os demais continentes, isso já 

faz parte da diáspora africana. Saíram livremente, voluntariamente, e todos, 

o resto da humanidade, e mesmo aqueles que voltaram para a África e os que 

invadiram a África, são todos descendentes de africanos. Isso faz parte dessa 

diáspora mais antiga, que é mais conhecida como "o berço da humanidade". 

A segunda diáspora é o produto resultante do tráfico negreiro. Tráfico 

negreiro que levou africanos para todos os cantos do mundo, para o continente 

asiático, para o continente americano, e para a Europa. E nessa segunda 

diáspora os africanos não saíram voluntariamente, foram sequestrados, 

amarrados, transportados e deportados, não podemos considerá-los como 

imigrantes porque eles não sabiam nem por onde iam, nem para onde estavam 

sendo levados, nem por que motivo. Foi por meio dessa grande diáspora que 

as Américas se desenvolveram, que a Europa se desenvolveu, com a mão de 

obra africana, num mundo em que a tecnologia estava no ponto em que 

estamos hoje, onde a produção e o desenvolvimento precisam do trabalho 

humano. Foi graças a essa mão de obra escravizada que nós, os africanos, 

construímos as riquezas dos países, como o Brasil. A terceira diáspora é a 

que data de alguns anos antes das independências africanas, os africanos 

tiveram que sair obrigados pelas condições de vida dos seus países, 

                                                 

25 Kabengele Munanga é atualmente um dos grandes nomes da intelectualidade negra que produz sobre as questões 

raciais na sociedade brasileira. Ele também, congolês naturalizado no Brasil há muitos anos, é um intelectual em 

diáspora. 
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condições de vida que foram deixadas pelos colonizadores, depois de anos 

de colonização. A colonização não aconteceu como se esperava, e seu 

desenvolvimento foi feito com dirigentes fascistas sanguinários, sustentados 

pelos próprios europeus que colonizaram a África. Alguns fugiram dessas 

condições de vida, das guerras, para encontrar melhores condições de vida na 

Europa. Mesmo os intelectuais africanos fugiram da África porque não 

encontraram melhores condições de produtividade intelectual, e muitas vezes 

por causa das questões políticas foram para outros países. (...) Nós temos na 

África também uma nova diáspora africana: muitos imigrantes dos países 

africanos em guerra são encontrados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em São 

Paulo e em outras cidades, alguns raros intelectuais. Mas a grande diáspora 

africana está nos países ocidentais (Munanga, 2008, p. 1, grifos meus). 

Dessa forma, a discussão desenvolvida com os autores pós-coloniais citados na 

literatura temática em torno da gênese do termo se situaria nesse segundo momento apontado 

pelo autor - e podemos concordar com intelectuais africanos e africanas que se colocam da 

mesma forma26 – e que, deste ponto de vista teórico, as interlocutoras desta pesquisa seriam 

representantes desta terceira fase. 

Ainda que mobilizem a diáspora como categoria analítica de seus estudos, 

historicizando e conceituando-a, os autores aqui citados trabalham muito mais na perspectiva 

descritiva do fenômeno através da experiência de seus interlocutores. O que quero dizer com 

isso é que, observou-se e descreveu a diáspora em termos do que estes autores entendem da 

categoria, e, assim como as minhas primeiras interlocutoras, seus próprios interlocutores não a 

mobilizaram ou pelo menos o termo não apareceu nos fragmentos selecionados para a pesquisa. 

Entendendo a perspectiva de diáspora como uma percepção das rotas e raízes, assim 

como Edmund Gordon e Mark Anderson que defendem uma etnografia da diáspora, ou seja, 

das variadas formas de identificação e política diaspórica que, independentemente do tempo ou 

lugar onde são codificadas como negras, produzem uma contestação a uma ideologia que alia 

a diferença cultural ou racial às demandas nacionais e transnacionais de cidadania e 

modernidade.  Assim, ficam colocadas as seguintes questões:  

                                                 

26 Na entrevista realizada com o intelectual nigeriano Toyin Fayola – responsável por organizar uma coleção de 

livros “Africa and African Diaspora” - intitulada “A trajetória de um intelectual africano”, ele apresenta uma 

importante tensão acerca da diáspora africana atual: “Existem duas categorias diferentes 

de acadêmicos africanos no Ocidente. A primeira é produto da fuga de talentos, resultante da recessão econômica, 

da procura por melhores condições de trabalho nesses países. A segunda compreende acadêmicos que saíram da 

África para fazer seus cursos de pós-graduação e por várias razões se recusam a voltar. (...) Acadêmicos africanos, 

juntamente com seus colegas ocidentais, têm transformado o Ocidente no melhor lugar para se estudar a história 

da África. Este é um êxito inacreditável, embora em detrimento do continente africano. O fato de os maiores 

centros de produção acadêmica sobre a África se localizarem no Ocidente demonstra o sucesso da presença e, mais 

importante, da produtividade acadêmica tanto de africanos quanto de seus colegas ocidentais” (Bittencourt & 

Ferreira, 2006, p. 170) 
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Como indivíduos e grupos se imaginam como membros de uma comunidade 

negra para além dos confins de comunidades regionais ou nacionais? Com que 

pessoas, regiões, e movimentos estes indivíduos ou estes grupos se 

identificam de maneira mais próxima ou se alinham? Que papel a figura de 

África tem nestas criações imaginárias e vinculações? Quais são as condições 

locais que ajudam a moldar as identificações diaspóricas como políticas 

culturais e raciais? (Gordon & Anderson, 1999, p. 289-290, tradução minha). 

Em nosso caso, a diáspora se materializa nestas experiências que partem de origem 

diferentes, para o mesmo destino, que por sua vez guardam relações muito específicas com suas 

origens, no que se refere ao terror racial (Gilroy, 2001), ao genocídio (Vargas, 2017) ou às lutas 

e resistências em torno do sistema de opressão racial. Esta foi a proposta daquilo que chamei 

de giro conceitual, brevemente caracterizado aqui. 

Tal giro, portanto, está diretamente relacionado ao ponto fixo que escolhi me ancorar, 

que como mencionado, é o racismo na sociedade brasileira. Abordamos aqui as experiências de 

estudantes africanas que apontavam questões sobre o racismo na sociedade brasileira, e em um 

caso específico, as relações entre a sociedade de origem – Cabo Verde – com o local de destino. 

Retomo que a articulação entre as questões raciais como representação de um pensamento 

afrodiaspórico é feita da seguinte maneira. A reflexão decolonial de que a colonização operou 

tendo como base a questão racial – inventando a própria ficção que a sustenta, a saber, a da raça 

– possibilita explicar a genealogia desta questão. A reflexão do pensamento em diáspora dentro 

disso é a tentativa de estabelecer, como afirma Lélia Gonzalez e Paul Gilroy, solidariedades 

entre distintas experiências que partiram outrora de um mesmo ponto e vão tomando seus 

próprios caminhos, solidariedades estas que se identificam entre si atualmente para além do 

tempo/espaço nacional, justamente pela sua dispersão, seja ela forçada ou não. 
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2. CAPÍTULO 2 – UM OLHAR AFRODIASPÓRICO SOBRE O 

FENÔMENO MIGRATÓRIO 

O objetivo deste capítulo é então analisar as experiências de Judie e Michou no 

contexto universitário, a partir de seus relatos. Este debate converge ou aponta para o debate da 

migração, e, portanto, alguns aspectos concernentes ao fenômeno migratório serão 

mencionados - a migração haitiana e estudantil; e o Brasil como país de migrações – para 

contextualizar a experiência destas estudantes. 

Primeiro apresentarei alguns pontos norteadores das trajetórias de cada uma das 

estudantes, que apontam para questões históricas importantes do país, no que se refere a 

migração. Passamos então a uma caracterização do fenômeno migratório no contexto local, 

retomando outras falas das interlocutoras no que se refere ao contexto universitário e ao tempo 

que já passaram no Brasil. 

Como apresentado anteriormente, esta pesquisa envolve centralmente duas 

interlocutoras, que são universitárias haitianas. A primeira estudante com quem iniciei as 

conversas em 2017 quando esta pesquisa ainda era um projeto, como é a Michou. Tem 27 anos, 

nasceu em Porto Príncipe, capital do país, e cursava o 8º semestre de Nutrição na Universidade 

Federal de Minas Gerais quando eu a conheci. Chegou no Brasil no ano de 2014. 

A segunda, Judie, tem 23 anos, nasceu também em Porto Príncipe e cursava o 2º 

semestre de Psicologia na Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais quando a conheci. 

As duas eram amigas (foi Michou quem me passou o contato de Judie), moravam em bairros 

diferentes (mais próximos de suas respectivas faculdades) e não tinham relação nenhuma antes 

de chegar ao Brasil. Chegam em momentos diferentes, suas escolhas pela migração foram 

motivadas por razões diferentes.  Retomando a experiência relatada pelas estudantes, no que se 

refere à chegada delas no Brasil, elas apontam que: 

Notas de campo 10 – A chegada 

Eu nunca não vou esquecer desse dia tão... pesado pra mim. Eu cheguei aqui 

no dia 20 de Fevereiro de 2017 às 2h da madrugada. Eu tinha um amigo que 

vem lá no aeroporto pra me buscar, mas quando eu cheguei lá em SP, às 20, 

21h foi um pesadelo, porque é bem grande, bem estranho, eu não sei falar 

nem nada, nem português nada nem bom dia, mas mesmo assim eu consegui. 

Porque a minha língua que eu falo foi francês mas eu não achei nenhuma 

pessoa que fala francês, mas com o gesto, eu consegui porque, eu mostrei 

algumas passagens a minha passagem, e as pessoas me indicaram onde tinha 

que ir pra pegar o avião pra vir aqui pra belo horizonte. (...) Eu quando 

cheguei eu fiquei três dias na casa do Jude. E depois eu mudei pra uma casa, 

pra conviver, com as africanas”, conta Judie. Ela já o conhecia e ele morava 
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pertinho de sua casa no Haiti. Judie disse não ter nenhum problema na PF. 

[Notas de campo 2 – Judie - 05/09/2018] 

Michou lembra-se exatamente da data: 29 de janeiro de 2014. Tinha uma 

pessoa combinada pra buscar ela, alguém que ela conheceu por uma rede 

social na internet que se dispôs a ajuda-la, inclusive com a moradia. O taxista 

falava em português no aeroporto oferecendo carona, e uma pessoa chegou 

(um haitiano) falando na língua dela, explicando o que ele queria, a 

emprestou o celular e etc. Ela ficaria um mês na casa desse amigo, mas ele 

falou no domingo (ela havia chegado numa sexta-feira) que ela precisava sair 

no mesmo dia. Com a ajuda de outras pessoas, também haitianas, ela foi se 

ajustando (ficou na casa de um outro conterrâneo por mais alguns dias até 

encontrar um lugar oficial pra morar). [Notas de campo 3 – Michou - 

03/09/2018] 

Na segunda vez que conversamos, Michou me contou que fez “um barraco na 

PF” pois demoraram para a atender, deram preferência a um dinamarquês 

com vários esforços e mímicas para atende-lo e entende-lo, enquanto ela 

levava o papel todo escrito em português com o que ela precisava exatamente; 

quando finalmente chegou na sua vez informaram que o horário já havia 

encerrado naquele dia. Ela me diz que quando voltou no outro dia (ou antes 

de voltar?) recebeu uma multa por estar no país 3 dias sem a autorização, e 

por isso fez o “barraco”, pois era injusto pagar esse valor já que não foi culpa 

sua o atraso; fora o tratamento péssimo dispensado a ela. Comenta que falou 

de acionar um setor responsável por estas reclamações, pra que as devidas 

providências fossem tomadas, e então a multa foi abonada e seu problema 

resolvido. Diz que isso “sempre acontece” (o tratamento diferente na PF) e 

que consegue perceber explicitamente que tem a ver com ser preto ou ser 

branco, europeu, etc. [Notas de campo 2 – Michou - 18/01/2018] 

Articulando estas fala aos relatos do capítulo anterior, podemos ver que desde a 

chegada, estas estudantes se veem expostas às situações racistas, que se mostram de forma cada 

vez mais explícitas. Com o tempo, o quebra-cabeça das razões pelas quais tais situações 

desagradáveis acontecem, começam a se encaixar. Sobre a percepção desta diferenciação como 

uma questão racial, o relato de refugiado congolês, interlocutor da pesquisa de Alexandre 

Pereira se parece muito com o que Michou fala sobre a situação que passou na retirada de seus 

documentos: 

Além disso, ele contou sentir uma profunda diferença na forma como 

refugiados “brancos” e “negros” são tratados. Tomando como exemplo a 

situação dos refugiados sírios, ele afirmou existir uma predileção por esses em 

detrimento dos refugiados negros, o que seria injustificado em sua visão: 

enquanto a Síria está em guerra há seis anos, o Congo está há vinte. Os 

refugiados negros – africanos e haitianos, na categorização construída por ele 

– vão morar nas ocupações ou na rua, e “não se encontra nenhum sírio nas 

ocupações, nem morando na rua”. Para ele, refugiado é uma “categoria da 

ONU” que é incompleta, pois no Brasil temos “refugiados brancos e 

refugiados negros”. Ele também discorreu sobre seu projeto de recepção e 

acolhimento de recém chegados, e em como as pessoas poderiam ajudar 

aceitando receber esses sujeitos em suas próprias casas. Ao fim de sua fala, 

uma representante do grupo que organizou o evento, e que tinha como 
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incumbência comentar as falas dos palestrantes, fez observações sobre todos 

os temas abordados, menos sobre o racismo (Pereira, 2018, p. 90). 

Tais relatos sinalizam as reflexões sobre o funcionamento da democracia racial e do 

racismo na sociedade brasileira: a seletividade existe, mas evita-se e/ou silencia-se quem fale 

sobre ela. Mas um aspecto bastante interessante que aparece no relato de ambas é a aproximação 

que elas estabelecem com a comunidade haitiana local, o que possibilita uma importante rede 

de apoio para estas estudantes. Este tópico será abordado novamente mais adiante. 

Ambas saíram de seus países para estudar e entendo que tal experiência localiza um 

tipo específico de migração, que difere às migrações motivadas com fins de trabalho. O termo 

migração designa algum tipo de deslocamento de um território, lugar, espaço a outro e a que 

abordaremos aqui, é constituída pela seguinte tríade: 1) é gestada em uma configuração 

específica – um território do qual se parte, suas questões locais, um grupo/comunidade, e um 

projeto individual; 2) encontra uma configuração específica de território, de comunidade, e de 

indivíduos no país de destino; 3) produz uma existência que combina ou sintetiza as duas 

configurações, que é a condição ou a situação migrante. A diferenciação produzida pelo prefixo 

“e ou i” – sendo emigrante o que sai de seu país de origem e imigrante aquele que chega a 

algum país - não nos parece necessária, sendo adotada apenas quando os próprios autores e 

autoras citadas o fazem. 

A vinda destas estudantes para o Brasil coloca questões sobre a sociedade brasileira, 

sobre as características do país de onde elas vem e sobre o próprio fenômeno do qual elas fazem 

parte, a migração. Nosso propósito aqui é o de elaborar uma reflexão que, ainda que leve em 

conta estes aspectos, tem um diálogo mais direto com as teorias sobre a diáspora. Passaremos 

agora a uma breve localização destes dois termos. 

Como apontado no capítulo anterior, a revisão da literatura temática revela adoção de 

termos complexos como diáspora e migração como premissas básicas das pesquisas, sem 

necessariamente o desenvolvimento teórico ou histórico dessas categorias. No capítulo 3 

aprofundaremos nas bases teóricas da categoria, mas por hora, uma distinção se faz necessária 

como premissa conceitual para este capítulo. 

Enquanto a diáspora diz respeito a uma categoria, seja para descrever a experiência 

específica de deslocamento de alguns povos, seja para definir um tipo de pertença que desafia 

as prescrições da ideia de nação, território e pertencimento (Gordon & Anderson, 1999), a 
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migração diz respeito à um fenômeno macrossocial27, que pode possuir ou não estas 

características. Significa dizer que, se a migração como apontada acima diz respeito a um tipo 

de deslocamento de um local para o outro (ou seja, um ponto de origem e um destino), com 

motivações específicas, toda diáspora está contida dentro deste fenômeno, ou seja, toda 

diáspora diz de algum tipo de migração. 

Por outro lado, não são todos os deslocamentos que interpelam os territórios acerca de 

suas identidades e/ou produzem reconfigurações identitárias em si mesmas (Appadurai, 1997; 

Hall, 1998; Clifford, 1995; Gilroy, 2001). É nesse sentido que nem todas as migrações se 

configuram em diásporas. Falaremos neste capítulo, portanto, sobre a particularidade da 

diáspora quando ela se insere neste contexto macrossocial que é a migração, e ainda de maneira 

mais específica, quando ela acontece com fins de estudos.  

As gerações de jovens intelectuais africanos do final do século XIX e do início do 

século XX foram responsáveis pela formação do pensamento de libertação que articulava as 

bases epistemológicas do anticolonialismo. Pensando especificamente nos países lusófonos, 

desde os anos de 1940, já havia migrações de jovens das colônias portuguesas para estudar em 

Portugal, já que nas colônias ainda não haviam universidades (Silva, 2015; Mourão, 2013). 

Estes estudantes eram pertencentes à classe média colonial, como aponta Danielle Mourão: 

sempre houve relações históricas dinâmicas entre os africanos no continente e 

as suas Diásporas, quer sejam aquelas comunidades sobreviventes do tráfico 

escravista na Ásia, Europa e Américas, quer sejam aquelas constituídas por 

estudantes africanos na América do Norte e Europa Ocidental, mais 

precisamente, nos EUA, França e Grã-Bretanha. Na sua ótica, “tais relações 

foram consolidadas pelas experiências psicológicas e sociais da Diáspora, a 

partir das quais, nasceram os movimentos internacionais em prol da libertação 

dos negros, da liberdade e igualdade dos africanos e dos seus descendentes no 

continente e no estrangeiro” (Harris e Zeghidour, 2010). Na visão destes 

historiadores, uma das razões para tais relações, foi a própria experiência de 

colonização em África, num contexto em que as potências europeias não 

estavam interessadas em instituir o ensino universitário em África (Mourão, 

2013, p. 119-120). 

                                                 

27 Em sua obra “A imigração ou os paradoxos da alteridade”, um dos grandes cânones sobre o fenômeno no mundo 

inteiro, Abdelmalek Sayad aponta que por se tratar de um “fato social total” ou completo, todo itinerário do 

imigrante se dá em um cruzamento entre as inúmeras disciplinas das ciências sociais. Neste sentido, ele advoga 

pela importância de se considerar o fenômeno em sua dupla dimensão de fato coletivo e de itinerário individual, 

ainda que se escolha trabalhar de maneira mais profunda com apenas uma destas dimensões: “De fato, o imigrante 

só existe na sociedade que assim o denomina a partir do momento em que atravessa suas fronteiras e pisa seu 

território; o imigrante “nasce” nesse dia para a sociedade que assim o designa. (SAYAD, 1998, p. 16). 
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É neste contexto de ausência de fomento para o ensino superior nos países, por 

interesse político das colônias, que os países africanos estabeleceram acordos internacionais em 

prol deste desenvolvimento. O Programa Estudantes Convênio (PEC-G) se encaixou muito 

convenientemente nesta lógica. Falaremos sobre ele mais adiante. 

A ambiguidade que quero apresentar porém, é a seguinte. No período apontado acima, 

o grupo de estudantes que consegue sair do país para estudar em Portugal representava uma 

elite que, de certa forma, contribuiria para perpetuar a lógica colonial -  no sentido de que os 

que tem a oportunidade de acesso são poucos e “os mesmos de sempre”, que já estão no poder, 

e tem pouco interesse de que as condições estruturais se modifiquem. Por outro lado, há que se 

pensar que no período pós Segunda Guerra Mundial é esta mesma elite intelectual que começa 

a questionar de forma contundente o colonialismo e o racismo que estavam imersos. É 

justamente nesse período fora do país, em estudos, que eles começam a formar e participar 

desses movimentos de libertação nacional, portanto, esta experiência tem crucial importância 

na conquista da emancipação destes países (Castelo, 201028; Mourão, 2013). 

Em uma ponte com o contexto brasileiro, se mantém no poder (político e econômico) 

as pessoas cujos privilégios foram historicamente construídos sobre a opressão de outros povos, 

e, portanto a desigualdade é condição sine qua non de seus status hegemônicos. O que me 

ocorre, tendo contato com a literatura brasileira sobre a migração de estudantes de países do 

continente africano é que, embora este deslocamento seja de suma importância em um contexto 

micro, para a qualificação profissional de tais estudantes, neste caso ela tem também um 

contexto macro, de pensar questões sobre o país de origem. Sendo assim, estudantes que outrora 

se tornaram figuras importantes na libertação de seus países podem ser a inspiração para a 

migração de estudantes de países que se encontram com problemas econômicos, políticos e 

sociais, se convertendo em uma vanguarda na resolução destes problemas, estando estes 

estudantes em seus países ou não29. 

                                                 

28 A autora fala ainda da ambiguidade presente na a Casa dos Estudantes do Império (CEI), instituição criada para 

receber e acolher estudantes das províncias ultramarinas que estavam em Portugal: este lugar era marcado pela 

presença de ideais coloniais em vários de seus participantes, mas foi também foi palco da reconstrução metafórica 

das sociedades coloniais de origem, sendo um dos poucos “oásis de democracia e liberdade” (Castelo, 2010).  

Outro aspecto interessante é que, para além do caráter de consciencialização dos estudantes africanos (e outros 

ultramarinos e portugueses), foi também o ponto de encontro com a terra distante; daí diz-se que emergiu um certo 

ativismo cultural: por meio da literatura, estes jovens foram capazes de questionar o modelo colonial, e retomar 

sua identidade africana, propondo – e sendo, inclusive – formas de resistência  
29 Elizeu Chaves Júnior fala dos estudantes e outros migrantes que fora do país, pressionaram para mudanças no 

Haiti no século XX (Chaves Júnior, 2008); Também o já citado intelectual nigeriano Toyin Fayola aborda este 

aspecto em sua entrevista mencionada em nota de rodapé no capítulo anterior. 
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O brasileiro Rubens Ferreira em sua pesquisa de doutorado em Ciências da Informação 

com estudantes de países africanos, aponta que "migrante" agrega toda a sorte de pessoas que 

atravessam as fronteiras nacionais com algum objetivo, em geral, a busca por melhores 

condições de vida que não deveria estar resumida a uma busca por trabalho. No entanto, o 

mesmo autor chama a atenção para a distinção arbitrária entre migrantes e refugiados feita por 

organismos internacionais envolvidos com a temática – os primeiros como aqueles que são 

espontaneamente de seus países, e os segundos como aqueles que seriam forçados a sair, por 

diversos motivos - como uma distinção que produz diferenças: 

Ainda assim, em que pese a atribuição desses critérios meramente técnicos, 

entendo que eles produzem clivagens, separando os estrangeiros entre quem 

merece ou não atenção, proteção e acolhimento fora do seu país de origem; 

distinguindo entre aqueles que são vítimas, e por que isto merecem a comoção 

e a compaixão social, bem como tratamento político e diplomático 

diferenciado, e aqueles que, por seu protagonismo, devem arcar com o preço 

da decisão espontânea de migrar (Ferreira, 2017, p. 61)30. 

Abordando estas distinções, a pesquisadora brasileira em Estudos Populacionais e 

Pesquisas Sociais Edilma Desiderio, apresenta uma observação importante que diz respeito a 

como estes migrantes são vistos pelas organizações internacionais. Segundo a Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), aqueles que terminaram sua formação 

superior exitosamente, o que implica ter estudado por 13 anos ou mais, qualificariam um tipo 

de deslocamento denominado de “migração altamente qualificada”. Aponta-se ainda que os 

fluxos migratórios com fins de estudos seriam um precursor deste tipo de migração (Desiderio, 

2006). 

Como aponta a pesquisadora brasileira em Psicologia Júlia Girardi, a escolha por 

localizar a experiência dos estudantes como uma migração está na literatura, nacional e 

internacional sobre o tema (Girardi, 2017). No entanto, no Brasil, a lei encaixa os estudantes 

no visto temporário, o que implica, portanto, em uma condição que ao mesmo tempo que é 

migratória, não o é na lei, colocando-os em uma situação por vezes desagradável – pois estes e 

                                                 

30 O autor compartilha de uma perspectiva de "autonomia das migrações" que segundo ele tem buscado refletir 

sobre a experiência migratória para além do que ele chama de uma lógica mainstream dos estudos deste campo, 

envolvendo uma lógica de fatores de expulsão/atração entre os países, determinados pelo capitalismo. Nesse 

sentido, os que se deslocam seriam vistos como “peças de um jogo”, deixando de fora, muitas vezes, as dimensões 

subjetivas da escolha, em outras palavras, da agência destas pessoas (Ferreira, 2017). No entanto, devemos destacar 

que existe uma importância em contextualizar os deslocamentos como parte de um fenômeno complexo, ou seja, 

as migrações fazem parte de uma seara histórica muito maior do que o deslocamento individual em si; e ao mesmo 

tempo, em destacar as dimensões particulares que permitem oferecer um olhar não-generalizante ou 

universalizante sobre o fenômeno. Talvez seja esse um dos maiores desafios dos estudos sobre um ‘fato social 

total’ como a migração, dentro da Psicologia Social. 
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estas estudantes precisam renovar o seu visto anualmente. Abordaremos este ponto no tópico 

2.2 deste capítulo. 

Em sua pesquisa de doutorado em Geografia Humana, a brasileira Lorena Souza 

aponta para a relação causal entre a migração internacional estudantil e a qualificação da força 

de trabalho, tendo como pano de fundo a discussão sobre como o capitalismo é globalizante, e, 

ambiguamente, seletivamente restritivo na imposição de fronteiras quando o assunto são os 

deslocamentos internacionais (Souza, 2014). Como aponta o pesquisador guineense Anso da 

Silva, a migração estudantil é temporária e balizada pelos Estados (de origem e destino) com 

parâmetros determinados pelos acordos bilaterais (Silva, 2015, p. 25). A partir destes dois 

autores, chego também na definição trazida pelos documentos oficiais da UNESCO31.  

Tendo em vista o contexto apresentado acima, entraremos agora em alguns aspectos 

da história haitiana que localizam esta diáspora estudantil. 

2.1. Um país em diáspora: a migração na história haitiana 

Para iniciar este tópico, gostaria de localizar espacialmente a migração haitiana 

tomando como base a própria trajetória do país. Existe um fenômeno migratório amplo entre 

Haiti e Brasil relacionado às políticas econômicas internacionais, à modernidade e à 

colonização. A diáspora estudantil integra esse cenário e deve ser analisada em suas 

especificidades com relação a um fenômeno maior que é a diáspora haitiana, mas ao mesmo 

tempo, não de forma independente dele. 

                                                 

31Ainda que a terminologia postulada não seja aqui adotada, gostaríamos de localizá-la brevemente. O Global 

Education Digest – Comparing education statistics around the world, é um relatório produzido pelo Instituto de 

Estatísticas da UNESCO, a UIS, que busca apresentar estatísticas mais atuais sobre a educação no mundo inteiro, 

tendo a cada edição um foco temático específico. Sua última edição publicada em 2011 contém dados de 2009 e 

aponta que desde 2006, a instituição utiliza a categoria "estudantes internacionais" ou "estudantes em mobilidade 

internacional" definida como aqueles estudantes que estudam fora de seus países (ausência de uma residência 

permanente) de que são reconhecidos como cidadãos (cidadania), se fizeram sua formação fundamental em seu 

país de origem (educação anterior). Estes dados não agregam estudantes de intercâmbio de um ano ou menos de 

duração. Nesse sentido, o documento aponta que o Haiti teve como países favoritos de destino para migração 

estudantil, em 2004, Estados Unidos, França, Cuba, Canadá e Bélgica; e em 2009 a França, o Canadá, os EUA, 

Cuba e Rússia. O relatório aponta ainda que: 1) o número de estudantes matriculados fora de seu país de origem 

tem aumentado desde 1999, com destaque para o aumento das mulheres, e que os destinos tem sido cada vez mais 

espalhados o globo (ao invés da escolha pelos países historicamente favoritos). Ainda assim, China é o país que 

mais envia estudantes, e os EUA são os que mais recebem (e o 7º que mais envia). A América Latina e o Caribe 

aparecem como um dos maiores beneficiados pela mudança de cenário da mobilidade que aponta para uma maior 

escolha de migrar para a mesma região. Nesse sentido, embora os EUA siga sendo o maior dos anfitriões, a escolha 

por este país não aumentou na mesma proporção que vinha despontando. Por outro lado, outros destinos populares 

e novos países aumentaram seu fluxo (Unesco, 2011). 
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O Haiti é um país marcado historicamente pelas emigrações, ou seja, deslocamentos 

ao exterior. Isto impacta em sua realidade atual: segundo o intelectual haitiano Joseph 

Handerson, em 2007, as remessas enviadas por pessoas em diáspora para familiares no país 

chegou a representar 24% do Produto Interno Bruto (PIB) anual, dados que não contemplam os 

envios informais (Handerson, 2015). 

Vejamos a presença dos deslocamentos para o exterior na família de Judie e Michou: 

Notas de campo 11 – Família e migração 

De sua família, todos moram atualmente no Haiti (com exceção dela). Ela tem 

6 irmãos e me fala sobre eles assim: “uma é pedagoga, um é padre, um é 

professor, um é engenheiro mecânico e a única mais nova que ela, estudou 

até o Ensino Médio. É a primeira a sair do país para estudar. Na família mais 

extensa, no entanto ela diz: “Meus primos saíram pra ir na França... no 

Canadá... na República Dominicana...” e aponta que as universidades nesta 

última são muito caras, por isso ela não tentou ir pra lá, país mais próximo 

ao dela que os demais. Um dos primos inclusive mora em Belo Horizonte, e 

foi um dos motivos pelo qual ela escolheu a cidade. [Notas de campo 2 – Judie 

– 05/09/2019]  

Tem dois irmãos mais velhos e três mais novos; todos eles saíram depois dela 

para estudar fora, inclusive um de seus irmãos mora há um ano com ela em 

Belo Horizonte. A vinda de seu irmão adiou um pouco os planos de fazer um 

intercâmbio na França. Tem também um primo que estudou na República 

Dominicana, e uma irmã está lá atualmente. Ela afirma que a própria mãe se 

dedica muito à sua própria formação, sendo assim, estimula muito e se 

orgulha que a filha esteja buscando este tipo de trajetória de formação 

superior, embora tenha tido um pequeno receio. Ela só contou para os pais 

depois que houve a confirmação da vinda (pois já havia tentado outras opções 

que não resultaram). [Notas de campo 2 – Michou – 03/09/2019] 

Ainda que pioneiras em suas famílias “nucleares” em termos de deslocamento com 

fins de estudos, em suas famílias aparece marcada a questão de sair do país. No relatório 

“Gender issues in Porto Príncipe” (Questões de gênero em Porto Príncipe), produzido a partir 

dos dados encontrados pela ONG brasileira “Viva Rio” durante os anos de trabalho no Haiti 

aponta também que: 

A ausência de um homem de um espaço doméstico particular indica que ele 

tem outra casa na mesma cidade, em outra cidade do país, ou fora dele; que 

ele está fora, na rua ou na estrada, ou talvez viajando pelas fronteiras da nação. 

(...) A mobilidade é explicada como um produto de uma variedade de fatores, 

alguns dos quais foram citados aqui. De um lado, encontramos situações nas 

quais inimizades entre vizinhos, acusações de feitiçaria e conflitos policiais 

podem forçar uma pessoa a deixar sua localidade por pequenos ou longos 

períodos, ou mesmo permanentemente – mais ainda, fé mawon (o ato de ir 

embora) pode envolver tanto homens e mulheres, ainda que de maneiras 

diferentes (Braum, Dalmaso & Neiburg, 2014, p. 18-19, tradução minha). 
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Para ilustrar esta mobilidade da sociedade haitiana, apresento a seguir um mapa que 

apresenta tais deslocamentos ao longo do tempo e seus destinos, em termos de uma diáspora 

haitiana, produzido por Georges Anglade em 1982 e atualizado em 2005, citado na pesquisa de 

doutorado sobre trabalhadores haitianos em Belo Horizonte da psicóloga Carolyne Barros, que 

ilustra os locais dos fluxos migratórios haitianos que apresentamos acima ao longo do tempo 

(Anglade, 200932; Barros, 2017):  

Figura 2 – “Os haitianos e haitianas pelo mundo”

 

Como podemos ver, Estados Unidos, França e Canadá configuraram os primeiros 

grandes fluxos de saída do país, bem como a República Dominicana, país fronteiriço. Destaca-

se também Cuba, as pequenas Antilhas e, mais recentemente, a América Latina como partes 

deste processo. 

                                                 

32 Fonte: <http://ile-en-ile.org/georges-anglade-les-haitiens-dans-le-monde/>.  
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Neste sentido, o mapa produzido no relatório do Projeto “Estudos sobre a Migração 

Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral”, realizado em cinco capitais do Brasil - Belo Horizonte, 

Curitiba, São Paulo, Porto Velho e Manaus -, complementa a figura acima no que se refere ao 

local de origem dos imigrantes que solicitam vistos para vir ao Brasil. Observa-se que Gonaïve, 

ao Norte, é o ponto de partida da maioria, bem como Porto Príncipe, capital do país, e as cidades 

de Verettes, Croix-Dex-Bouquets, Saint-Louis-du-Sud e Aquin. Vale ressaltar também a 

República Dominicana como um dos lugares que recebem boa parte desta demanda (Fernandes 

& Castro, 2014). 

Ao mobilizar leituras acerca do processo histórico no Haiti e sua situação econômica 

e política atual, parece não ser novidade para as produções científicas dizer que há um jogo 

político que colocou e mantém o Haiti como um país subalterno desde a sua independência. Em 

sua tese de doutorado em Sociologia, Franck Seguy, pesquisador haitiano residente no Brasil, 

levanta como hipótese central acompanhando obras e trabalhos anteriores dele e de outros 

autores haitianos, que a ajuda humanitária que tem chegado ao país desde o século XXI, e que 

se intensifica a partir das tragédias naturais ocorridas, nada mais são que um tentáculo do 

colonialismo - que se dá pelo capital transnacional como fonte colonizadora - nos dias atuais 

do Haiti33. 

Essa leitura da sociedade haitiana envolve entender também que, a destruição trazida 

pelo terremoto no país em 2010 já ocorria antes mesmo dele acontecer. Em outras palavras, a 

tragédia do Haiti já estava ocorrendo historicamente desde sua abolição e declaração da 

independência. O autor fundamenta sua explicação científica cujo horizonte se sintetiza nas 

seguintes palavras: “De Pérola das Antilhas, passa a ser considerado o país mais pobre do 

hemisfério ocidental” (Seguy, 2014, p. 131).   

Parece não ser novidade para a literatura também, que seu processo migratório esteja 

diretamente relacionado a este contexto de espoliação. O pesquisador brasileiro Luís Magalhães 

fala inclusive em uma “síndrome emigratória” que a situação precária no país produz, e tem 

                                                 

33 A tese de doutorado de Seguy advoga a perspectiva de que boa parte das vítimas do terremoto no Haiti em 2010 

foram causadas pela situação de precariedade do país, ou seja, foi a realidade do país que agravou ou causou a 

quantidade enorme de vítimas do fenômeno natural. Ainda nesse sentido, o argumento central de sua tese aparece 

a seguir: “De modo que, podemos afirmar com ênfase que o terremoto de 12 de janeiro de 2010 não fez senão que 

oferecer à Internacional Comunitária uma oportunidade de ouro de reconfigurar sua hegemonia no Haiti para de 

vez recolonizar o país. Nesse sentido, e com base na abundância de provas disponíveis, a tese procurou denunciar 

o discurso midiático da ajuda internacional ao Haiti como uma grande mentira. O que se vê no Haiti não passa da 

transformação do país em uma nova forma de colônia. Não nas formas clássicas antigas de colônia de uma 

metrópole, mas é uma colônia do capital transnacional.” (Seguy, 2014, p. 298). 
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produzido historicamente (Magalhães, 2017). Em sua tese de doutorado em Sociologia ele 

apresenta uma síntese dos aspectos que produzem essa relação: 

Vários fatores se combinaram para produzir o cenário de instabilidade e 

pobreza que atravessa séculos e gerações: a) a pesada indenização cobrada 

pela França para reconhecer a independência do país depois de ter visto seus 

colonos serem mortos ou expulsos da ilha; b) o forte embate entre mulatos e 

negros no período de constituição nacional; c) a dificuldade de se instaurar e 

reconhecer uma classe dirigente que se impusesse legitimamente, e que 

defendesse os interesses nacionais; d) o legado escravocrata, posto que, 

mesmo após a independência, conquistada graças ao levante dos escravos, as 

massas recém-libertas não tiveram acesso à posse dos meios de produção, 

particularmente a terra, ou ao trabalho assalariado; e) a herança monocultora 

que se tornou cega à necessidade de diversificar a economia para que o 

mercado interno fosse sustentável. Diante deste quadro, é plausível que o 

surgimento e intensificação dos fluxos migratórios internacionais de haitianos 

estejam diretamente relacionados com as sucessivas crises políticas e com as 

e cassas alternativas de saída da pobreza (Baptiste & Vieira, 2016, pp. 577-

578 apud Magalhães, 2015, p. 70). 

Devemos nos ater brevemente agora em pontuar os grandes fluxos migratórios que 

marcam e são marcados pela história do país, tendo em vista três momentos: o pré-

independência até sua proclamação, no século XVIII; os efeitos do pós-independência, que 

emergem no século XIX; e os desdobramentos do século XX, que vão deixando rastros no 

século XXI. Os primeiros deslocamentos motivados por uma questão estudantil da antiga ilha 

de São Domingos datam do pré-independência, já que não haviam escolas no Haiti durante o 

período colonial; eram os filhos de mulatos e brancos que eram enviados para a França 

(Grondin, 1985).  

A ilha de São Domingos em 1789 era a colônia mais produtiva de todas, inglesas e 

espanholas, das Antilhas; isso significa que durante o século XVIII, todo o poderio econômico 

da França estava diretamente ligado ao poder de sua maior colônia, e consequentemente ao 

tráfico negreiro que a sustentava. É esta mesma burguesia francesa que começa a lutar por ideais 

de liberdade, igualdade e fraternidade, ideais estes que não eram pensados para as colônias. 

Nesse ponto, Frank Seguy é bastante contundente na crítica que faz ao fato de que o meio 

ambiente haitiano não nasceu enfraquecido, ou que seu enfraquecimento foi obra de alguma 

“maldição sobrenatural”; a lógica da colonização não encontrava limites para a exploração, pois 

em nome da prosperidade econômica da metrópole, qualquer tipo de uso, apropriado ou não da 

terra, era válido (Seguy, 2014, p. 136).  

Mas é no século XVIII também que se começa a articular o que é chamada de 

Revolução Negra no Haiti, “primeiro estado independente construído por ex pessoas 
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escravizadas e negros libertos das Américas” (Queiroz, 2017, p. 67). A sua constituição 

proclamada em 1805 tinha no texto a eliminação de qualquer discriminação baseada na cor de 

pele, através da determinação de que todos os habitantes haitianos fossem denominados negros 

(Seguy, 2014; Queiroz, 2017). 

O que se iniciou após a conquista da independência em 1º de janeiro de 1804, foi uma 

política de fortificação do território diante das frequentes ameaças, sobretudo da França, mas 

também da Inglaterra, de invasão e restauração da escravização. A texto da constituição 

evidenciava o quanto custava caro para eles e elas a impossibilidade de regresso a este regime: 

entendeu-se que a colonização não implicava somente em uma violenta repressão de corpos e 

atos, mas também de mentes e subjetividades.  Em sua pesquisa de mestrado em Direito, o 

brasileiro Marcos Queiroz fala do paradoxo da igualdade racial na apropriação da ficção da raça 

como definidora desta experiência:  

Neste sentido, logo no preâmbulo da Constituição pós-independência de 1805, 

fica expresso o tema da igualdade racial, mas em um complicado arranjo entre 

universalismo e particularismo. Afirma-se, por um lado, o princípio da 

igualdade universal e, no mesmo gesto, a diversidade e diferença da 

humanidade. Ou seja, determina-se a igualdade racial e se reconhece o 

exclusivismo daqueles que foram escravizados (Queiroz, 2017, p. 72)34. 

Aí se alia, porém, o que estudantes haitianos e haitianas me disseram sobre a 

Revolução da independência de seu país, como na fala do estudante Emmanuel François, 

convidado do programa de rádio de Jude Civil, “em caráter experimental”, no dia 17 de Maio 

de 2018 sobre o dia da bandeira do Haiti, de que a desigualdade atual no país é “o preço que a 

gente tá pagando até hoje pela força e a coragem de sermos os primeiros a conquistar a 

independência”. Em diálogo com estes estudantes e os intelectuais haitianos que encontrei 

durante meu percurso, obviamente, tal conquista teve reverberações mundiais35 e 

                                                 

34 Aqui mora também o paradoxo da autodefinição pela (re)apropriação de termos que nos designam, como feito 

pelo quilombola brasileiro Nego Bispo, que se utiliza do termo quilombo para designar sua experiência de 

resistência como uma afirmação daquilo que foi considerado como negativo pelos outros, e não por nós mesmos 

(Santos, 2015).  Também as comunidades quilombolas foram tentativas de organização de sociedades mais 

igualitárias a partir das fugas e libertações forçadas por rebeliões de negros e negras escravizados (Gonzalez, 1981; 

Santos, 2015). 
35 Sobre o impacto da revolução haitiana na formação da sociedade brasileira, que era pensada por uma elite 

econômica que se opôs diretamente a ela com temor a algum tipo de organização semelhante no país: “Em ofício 

de 12 de novembro de 1836, Eusébio de Queiroz solicitou que o juiz de paz do segundo distrito da Candelária 

obtivesse informações sobre “um tal Emiliano suspeito de haitianismo”, que estaria na casa de Miguel Cerigueiro, 

na rua da Quitanda. A palavra haitianismo neste documento é um a referência ao fantasma da experiência do Haiti, 

com o seu exemplo assustador de um a rebelião negra que resultara na tomada do poder. Esta palavra, porém, 

assumiu no século XIX um sentido mais geral, significando a ameaça de movimentos populares com a participação 

de negros escravos e libertos” (Chalhoub,1990, p. 192-193). Ver também: Borba de Sá, M. (2016). Haitianismo: 

medo e ação das elites na produção do Brasil. In: Anais do 3º Seminário de Graduação e Pós-Graduação em 
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mundialmente, se buscou silenciá-la pois a lógica da colonização não permite perdas para 

aqueles que a gestam: 

A forma como nasceu o Haiti enquanto país independente naquele início de 

século XIX – um conjunto de antigos escravizados negros libertos por seus 

próprios meios após guerrearem contra o exército do mestre branco, o maior 

da época – o constitui como um objeto de grande preocupação. Sobretudo 

quando se lembra de que a economia mundo da época contava essencialmente 

com a exploração da mão-de obra servil para financiar a revolução industrial 

criando as fortunas que fazem a auréola dos países possuidores de colônias, 

entende-se que esses países, hoje potencias mundiais, não podiam optar por 

deixar o Haiti crescer em paz. Só a determinação dos haitianos a defenderem 

a sua liberdade e a capacidade para isso demonstrada representavam uma arma 

de dissuasão (Seguy, 2014, p. 138) 

Antes de ultrapassarmos a linha temporal do século XIX com suas acrobacias pós-

independência e o século XX onde se estruturam as primeiras grandes ondas de migração do 

país, quero fazer uma breve menção sobre três lideranças do país, que se tornaram figuras 

míticas, de alguma maneira, para a sociedade haitiana36. A “mística do líder” em torno de 

Toussaint L’Overture é defendida pela aclamada obra de C.L.R. James e é tomada como base 

trabalhos que abordam a história do Haiti como aquele que despertou o “espírito 

revolucionário” (Chaves Jr, 2008) que levou à bem-sucedida Revolução.  Oficialmente, porém, 

o nome de Jean-Jaques Dessalines é tomado com maior frequência pela importância que teve 

na criação da constituição do país e seu governo como imperador, ainda que breve37. 

                                                 

Relações Internacionais: repensando interesses e desafios para a inserção internacional do Brasil no século XXI. 

Florianópolis: ABRI/UFSC. Uma relação que aproxima (e distancia) a realidade social dos dois países também é 

proposta na música de Caetano Veloso e Gilberto Gil, “Haiti”. 
36 Também as haitianas em diáspora da obra “Butterfly’s way” organizada pela também haitiana Edwige Danticat, 

abordam com frequência o fenômeno ditatorial como parte marcante da história do país, e de suas respectivas 

diásporas; mas também, mencionam de alguma forma estas figuras, seja direta ou indiretamente. Ou seja, como 

todo evento histórico, a ditadura marca a literatura, mas também, que elas mencionem também a independência 

por meio destas grandes figuras – L’Overture, Dessalines, Cristophe – nos diz muito sobre o imaginário que 

permanece nas e nos haitianos. 
37 Uma relação muito importante é estabelecida na tese de doutorado de Marcos Queiroz acerca da constituição 

haitiana de 1805 e suas reverberações em todo o mundo, inclusive no Brasil, trabalho intitulado 

“Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro: a experiência constitucional de 1823 diante da Revolução 

Haitiana”. Seu argumento nos leva para o fato de que, além do potencial imensurável do processo revolucionário 

em si, a produção da constituição, tendo como base princípios antiescravistas e anticoloniais, também tem um 

papel memorável na formação dos estados constitucionais. O autor apresenta as aproximações deste processo na 

constituição brasileira, nos moldes da crítica que apresenta Susan Buck-Morss em artigo de 2000 acerca do peso 

de tais experiências para a filosofia moderna e para a própria obra do canônico filósofo alemão, G. W. F. Hegel, 

em que pese o fato de que as mesmas experiências foram apagadas e silenciadas das obras destes autores (Queiroz, 

2017). Também Seguy apresenta uma crítica a Hegel que, ao falar sobre o Haiti, afirma que "a submissão do país 

assinou a sua perda" (Seguy, 2014, p. 133). Ele o vê como um dos herdeiros intelectuais dos benefícios coloniais 

que produziram justificativas “científicas” para sustentar as explorações e violências realizadas. Estamos falando 

aqui de epistemicídio, cuja definição será dada no Capítulo 3. 
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Houveram também figuras femininas importantes no processo revolucionário de 

independência que, ainda que marcantes na história, não estão marcadas na história oficial, e 

algumas delas que o pesquisador haitiano Jude Civil menciona são: Marie Jeanne, Henriette 

Saint Marc, Sanité Belair, Marie Claire Heureuse, Catherine Flon e Cécil Fatiman, sendo que 

algumas delas são lembradas ou mencionadas apenas no seu caráter de cuidadoras ou 

companheiras de um homem, como no caso de Marie Claire, que apesar de ter auxiliado na 

construção da constituição de 1805 no que se refere aos direitos das crianças, é mencionada 

apenas como “a esposa de Dessalines”38 (Civil, 2018). 

Após a morte de Dessalines, Henri Cristophe governou a parte oeste do país – ambos 

eram negros - de maneira muito distinta a Alexandre Petión – mulato -, que dominou a parte 

leste. Segundo a interlocutora Judie, escuta-se que essa diferença marcou o país por muito 

tempo: a parte norte estava buscando reconstruir o país e a economia, e se empenhava, por meio 

da pressão do que se intitulou rei, em trabalhar para tal. A parte leste, que inclui a capital do 

país (Porto Príncipe), se recusava a trabalhar com a mesma austeridade do período escravagista. 

Ela menciona o avanço da primeira região em detrimento da segunda, que possui edifícios 

históricos e outras características tidas como desenvolvimento que perduram até os dias de hoje. 

Aprendeu entre sua família e os seus, que ele foi um dos melhores gestores de todos os tempos 

[Notas da Entrevista 3 – Judie - 08/12/2018].  

A formação social haitiana pós-independência teve dois projetos dicotômicos de 

existência, produzidas pela colonização. Como afirma Seguy, depois de inventar a categoria 

negro para justificar a colonização, foi preciso complementá-la com a categoria mulato, 

caracterizando a mestiçagem e produzindo novas diferenças39. O que se produziu foi uma 

alforria ilegítima, pois era concedida aos negros livres sem um reconhecimento institucional, 

ou seja, sem o título. Já aos mulatos, o processo de alforria começava um pouco antes, pois o 

nascer mestiço dava a este indivíduo uma posição mais “favorável” que a condição do negro 

escravizado, o que se evidenciava na posse do título de alforria. Isso permitia com que eles 

tivessem acesso à propriedades.  

                                                 

38 Para maiores informações sobre o papel de cada das mulheres citadas na Revolução Haitiana, ver o trabalho de 

conclusão de curso de Jude Civil intitulado “DOBRAS DO TEMPO: a comunicação entre passado e presente a 

partir de experiências de imigração, racismo e desigualdades de gênero em relatos orais de haitianas em Belo 

Horizonte” (Civil, 2018). 
39 Vale ressaltar que mestiços (ou mulatos) eram, em sua maioria, os filhos de colonos brancos que estupraram 

mulheres negras escravizadas, uma parte integrante do processo colonizatório e este processo guarda semelhanças 

entre o Brasil, o Haiti e em outras colônias das Américas (Gonzalez, 1982a; 1988a).  
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Portanto, após a suposta libertação dos grilhões colonizadores, a desigualdade social 

intrinsicamente ligada pela questão racial, já estava dada. Essa realidade produzida pela lógica 

colonial constituiu a eterna cisão social que se vê presente até os dias de hoje no país40. Em que 

pese o fato de que a comunidade internacional só reconheceu a independência do país mediante 

o pagamento de altas cifras às potências mundiais, mais especificamente, à própria ex-colônia 

França. Este dinheiro provinha do trabalho do campesinato haitiano, profundamente explorado 

agora pela ala econômica dominante do país, o que evidencia novamente a polarização entre as 

massas compostas pelos negros alforriados e as elites econômicas e políticas do país, não 

coincidentemente compostas em sua maioria por mulatos – ou simplesmente “herdeiros”, 

acompanhando a lógica do autor (Seguy, 2014)41. 

Os presidentes seguintes do país optaram por acompanhar a lógica da oligarquia 

dominante, seja fomentando a produção daqueles que ajudavam no pagamento da dívida 

francesa, seja mais tarde abrindo o país ao capital estrangeiro que culminou com a venda de 

três ilhas adjacentes ao país, que na época eram cobertas de florestas. Sobre isso o autor resume 

que todas as acrobacias realizadas para pagar a dívida da independência destruíram tanto o meio 

ambiente do país, quanto sua base econômica, e é por isso que os fenômenos naturais tomam 

atualmente proporções tão catastróficas (Seguy, 2014, p. 164). 

Saltaremos agora do século XIX ao século XX, e para tanto, utilizaremos a construção 

de Joseph Handerson acerca de uma genealogia da imigração haitiana, na qual ele identifica 

quatro grandes fluxos para o exterior. O primeiro deles constituiu-se no período no qual as 

forças armadas norte-americanas ocuparam o Haiti de 1915 a 1934 (Handerson, 2017).  

Segundo Elizeu Chaves Júnior, a justificativa apresentava pela então jovem potência 

estadunidense era a necessidade de um controle das crises recorrentes no país, que de 1843 a 

1915 passou por instabilidades políticas gravíssimas traduzidas nas 22 mudanças de governo 

do período. Vale ressaltar que mesmo após o fim da ocupação em 1934, o modus operandi de 

contenção por meio da violência imposto pelas tropas militares, se manteve nos governos 

                                                 

40 Sobre a atualidade deste processo, de acordo com Chaves Júnior: “No caso do Haiti, as duas elites – uma política 

e outra econômica têm se mantido ao longo da história como grupos não alinhados e na maior parte dos casos 

como grupos absolutamente opostos. A elite política é principalmente negra proveniente da classe média. Já a elite 

econômica é basicamente composta por mulatos e de um grupo reduzido de brancos.” (Chaves Júnior, 2008, p. 82) 
41 Ainda sobre a recolonização, ao colocar os camponeses como os únicos pagadores desta dívida, através de um 

código rural, se instaurou um novo tipo de escravismo que ele chama de “coronelismo agrário”. Essa exploração 

de trabalho que acompanhava uma exploração da terra, constituiu ou resultou na "destruição progressiva e contínua 

do Haiti" (Seguy, 2014, p. 139). 
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posteriores. Ainda segundo o autor, durante os 19 anos da ocupação, tal estabilidade e segurança 

forjada esteve condicionada à presença destas tropas externas, ao invés de fortalecer ou 

consolidar as instituições nacionais (Chaves Júnior, 2006). 

Já Franck Seguy sinaliza para o jogo político que desejava o controle econômico da 

ilha entre as potências econômicas deste período histórico - França, Alemanha, Grã-Bretanha e 

Estados Unidos - sendo que este último logrou estabelecer-se como “vencedor”, por assim 

dizer42. Nesse sentido, outra razão apontada para a ocupação é a dívida internacional, adquirida 

como pagamento da independência, que além de dissecar os bancos nacionais deixando o país 

à mercê dela, trouxe a demanda de mais empréstimos, desta vez vinculados aos EUA (Seguy, 

2014). 

Quando conversamos sobre as afirmações acerca de “síndrome emigratória” ou 

“condições expulsórias” que alguns autores apresentam sobre a situação de êxodo internacional 

do Haiti (Magalhães, 2015), Michou afirma que concorda com essa perspectiva, no entanto: 

“conflitos políticos vários países tem. Nem sempre isso se converte num verdadeiro êxodo como 

acontece no Haiti” [Notas da Entrevista 4 – Michou – 08/12/2018]. Uma das hipóteses para 

isso é a repressão exercida por meio da violência exercida como solução a estes conflitos 

(Chaves Jr, 2008, p. 105). 

O pesquisador brasileiro Elizeu Chaves Júnior aponta que, a própria existência de um 

grande fluxo de migrantes haitianos nos EUA, é o que motiva esse país a “cortar o problema 

pela raiz”, ou seja, intervir no Haiti para que com a estabilização econômica, a migração 

deixasse de ser, podemos dizer, um “problema internacional”. O autor afirma ainda que entre 

1920 e 1929, a migração haitiana para Cuba tinha um padrão estável, bem como acontecia com 

a República Dominicana, evidência de que a intervenção estrangeira não necessariamente 

estabiliza o país o suficiente para manter seus nativos (Chaves Júnior, 2008). 

Para o pesquisador canadense naturalizado no Brasil Marcelo Grondin, os frequentes 

conflitos entre o território francês (Haiti) e o território espanhol (República Dominicana) da 

então ilha de São Domingos, geraram na população desta última um sentimento de medo e 

desprezo em relação aos primeiros; com o tempo, a República Dominicana vai se estruturando 

                                                 

42 Em 1922, o National City Bank of New York comprou a dívida do Haiti dos bancos franceses; em 1918, o então 

presidente F.D. Roosevelt escreveu uma nova Constituição para o país que tornava viável a possibilidade de 

estrangeiros adquirirem terras no Haiti (Seguy, 2014). Esses são dois dos argumentos apresentados pelo autor para 

falar em uma recolonização do país, onde as vantagens de uma ocupação nada tem a ver com o país ocupado, mas 

sim (apenas) com seu ocupante. 
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enquanto nação, tendo inclusive uma importante ascensão econômica, o que fortalece a ida de 

haitianos ao país, fenômeno que acontece desde o final do século XIX relacionado à busca de 

trabalho nas plantações de cana-de-açúcar. O autor postula ainda que diante deste crescimento, 

o medo com relação ao Haiti desapareceu, mas não o desprezo, o que explicaria em partes o 

massacre ocorrido em 193743 (Grondin, 1985).   

O segundo fluxo de deslocamento para o exterior, no Haiti, esteve relacionado com o 

período ditatorial que se iniciou em 1937, no qual além dos EUA, Cuba e República 

Dominicana, intensifica-se a saída de haitianos e haitianas para países como Canadá e França, 

países africanos francófonos como Senegal, Benin e República do Congo, e ainda Bahamas e 

Guiana Francesa no Caribe (Handerson, 2017).  

Em 1937 teve início o governo ditatorial de François Duvalier, que para garantir sua 

soberania internamente e um regime vitalício, criou seu próprio exército, os chamados tonton 

macoutes. Segundo Chaves Júnior, a hierarquia eclesiástica, a tecnocracia Estatal e os setores 

centrais da burguesia o acompanharam. Em 1971 seu filho, Jean Claude Duvalier assume a 

presidência, seguindo os mesmos passos de violência e autoritarismo do pai. A ditadura da 

família Duvalier só teve fim em 1986 (Chaves Júnior 2008). O trecho do livro autobiográfico 

“Adeus, Haiti” da escritora haitiana Edwige Danticat, nos ambienta com relação a esse 

momento:  

Esse período na vida do meu pai, o começo dos anos 1960, também foi 

obscurecido por fatos muito maiores. Papa Doc Duvalier, que sucedera Daniel 

Fignolé no palácio presidencial, recusou-se a deixar o poder ou a permitir 

novas eleições, apesar de uma crescente insatisfação com seus métodos cada 

vez mais repressivos de aprisionar ou executar publicamente seus inimigos. 

Em vez disso, criou uma milícia nacional chamada de Tonton Macoutes, um 

batalhão de homens e mulheres brutais agressivamente recrutados entre os 

pobres das áreas urbanas e rurais do país. Ao se juntar aos macoutes, os 

recrutas recebiam um cartão de identificação, que mostrava sua ligação com 

Papa Doc Duvalier, um uniforme de jeans azul, um .38 e o privilégio de fazer 

o que quiserem. (...) Papai sempre sentia um nó no estômago quando um 

macoute perguntava se havia outros sapatos. Ele tentava não tremer ao 

responder “Não”, enquanto não parava de dobrar e massagear para fazê-los 

parecer mais flexíveis. Afinal, foi essa experiência de dobrar sapatos todo dia 

                                                 

43 Segundo Joseph Handerson: “Em 1937, a xenofobia dominicana teve sua expressão mais violenta, quando o 

ditador Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961) ordenou aos militares matar milhares de cidadãos 

haitianos, mas até hoje não se sabe, de fato, quantos foram assassinados, estimando-se entre 6.000 a 30.000. O 

massacre era claramente racista e anti-haitiano. Segundo Elias Chaves Júnior (2008), houve o fechamento oficial 

das fronteiras da República Dominicana com o Haiti e o assassinato de mais de 25.000 refugiados que tentavam 

ultrapassar.  Em 2005, o país uma vez mais repatriou refugiados haitianos” (HANDERSON, 2017, p. 116).  
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e de se preocupar em ser morto que o fez começar a pensar em deixar o Haiti 

(Danticat, 2010, p. 50-51). 

Durante esse período, o fluxo para os EUA aumentava e colocava o país em uma 

situação que Elizeu Chaves Júnior chamou de ambígua, pois, apesar de ser politicamente 

importante o apoio ao então governo – o que inclusive era feito mediante armamento e outros 

investimentos, como nas demais ditaduras do contexto latino-americano e caribenho - havia o 

problema real de um grande fluxo de haitianos fugitivos do sistema repressivo, inclusive 

membros de uma elite econômica que também lhes interessaria em seu país de origem44 (Chaves 

Júnior, 2008).  

A ambiguidade então morava justamente na possibilidade de concessão do status de 

refugiado aos haitianos e haitianas que pressupunha a insegurança e o medo do sistema 

repressivo imposto mediante extrema violência pelo próprio país que, por sua vez, era aliado 

político norte-americano. Acolher a população haitiana, desencantada com a incapacidade de 

um verdadeiro exercício da cidadania através da participação social em sua forma mais básica 

como o direito ao voto, como refugiada, significava assumir que o Haiti era o próprio inimigo 

persecutório daqueles solicitantes (Chaves Júnior, 2008). 

Acompanhando este estado de coisas, o terceiro fluxo de mobilidade internacional 

haitiana, segundo Joseph Handerson, iniciou-se a partir de 1990. Chaves Júnior por sua vez 

aponta para a existência de um “verdadeiro êxodo” do Haiti após a derrubada do presidente 

Aristide, o que gerou um fluxo enorme de haitianos novamente na fronteira com os EUA 

(Chaves Jr, 2008). A resposta censuradora do país foi deportar e enviar refugiados - 

aproximadamente 46.000 boat people45 - para a prisão americana de Guantánamo, em Cuba 

(Handerson, 2017).  

                                                 

44 “O discurso de afirmação de uma classe foi utilizado por Duvalier para chegar ao poder quando prometeu 

eliminar privilégios de classe e de cor dos mulatos – que na estratificação social do Haiti era historicamente 

considerado um grupo privilegiado com acesso à educação e aos principais benefícios políticos. O desdobramento 

desse processo se observa, pois, no mesmo período em que as migrações do Haiti para os EUA se aprofundam, os 

inimigos políticos de Duvalier que eram basicamente mulatos, tidos como privilegiados pelo novo grupo no poder, 

são obrigados a se refugiar nos EUA. Outro grupo que sairia em seguida seria o de membros da emergente 

burguesia negra que, inicialmente, via com bons olhos a plataforma de Duvalier. (...) Com a posse de Jean-Claude 

François [BabyDoc] em 1971, que se intitulou o Presidente para a Vida, reforçaram-se, respectivamente, a 

migração e o refúgio como alternativas frente às dificuldades econômicas e políticas impostas por um regime 

baseado no uso extremado da violência” (Chaves Júnior, 2008, p. 106-107). 
45 Segundo Chaves Júnior os boat people ou “barqueiros” eram haitianos que chegavam na fronteira estadunidense 

por meio de embarcações, que possuíam inclusive uma organização própria (chefes, capitães, etc.) Vale ressaltar 

que a crise que deportou o então presidente Aristide, para o autor, teve a ver com uma dicotomia dos EUA entre 

apoiá-lo por seus ideais de melhoria nos indicadores sociais do país mas que, por outro lado, vinha acompanhado 
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Novamente, a obra biográfica da haitiana Edwige Danticat nos fornece um bom 

panorama deste momento. Seu tio, com 83 anos, fugindo de perseguições políticas no Haiti, 

decide viajar para os EUA em outubro de 2004 junto ao seu filho mais novo, onde já morava 

boa parte de sua família, inclusive a autora. É barrado pelo controle de imigração por, ao invés 

de ingressar como turista regular, fazer um pedido de solicitação de refúgio, algo que tem 

consequências desastrosas: ele é detido, tem complicações de saúde e é internado, e diante dos 

tratamentos precários que recebeu, morre em território norte-americano sem nem sequer poder 

ver sua família. O que ela aponta é que:  

Ainda assim, suspeito que meu tio foi tratado de acordo com uma política 

preconceituosa de imigração que datava do começo dos anos 1980, quando 

haitianos começaram a chegar de barco à Flórida em grande número. Ao 

aportar ali, onde os refugiados cubanos, assim que conseguiam pôr o pé em 

terra, eram recolhidos e liberados para suas famílias, os haitianos que 

buscavam asilo eram desigualmente detidos e então deportados. Enquanto 

hondurenhos e nicaraguenses continuaram a receber proteção por quase dez 

anos depois que o furacão Mitch atingiu suas pátrias, os haitianos foram 

deportados para áreas de enchentes semanas depois que a tempestade tropical 

Jeanne deixou uma cidade inteira debaixo d’agua, do mesmo jeito que o 

furacão Katrina fez com partes de Nova Orleans. Será que meu tio foi para a 

prisão por ser haitiano? Esta é uma pergunta que provavelmente ele se fez. É 

uma pergunta que ainda faço a mim mesma. Será que foi para a prisão por ser 

negro? Se fosse branco, cubano, qualquer coisa que não haitiano, teria ido para 

Krome? (Danticat, 2010, P. 189-190). 

Quero fazer um breve desvio para nos debruçarmos um pouco mais sobre uma questão 

que estreitou os laços entre o Brasil e o Haiti neste período que demarcamos como terceiro 

fluxo de mobilidade haitiana ao exterior. Em fevereiro de 2004 foi criada a Missão de 

Estabilização das Nações Unidas no Haiti – a MINUSTAH – através de uma Resolução do 

Conselho de Segurança da ONU, com o objetivo de “restabelecer a segurança e normalidade 

institucional do país após sucessivos episódios de turbulência política e violência, que 

culminaram com a partida do então presidente, Jean Bertrand Aristide, para o exílio”, conforme 

consta texto na página virtual do Ministério da Defesa brasileiro46.  O representante brasileiro 

                                                 

de uma profunda reforma econômica e política que drenava a intervenção estrangeira nestes campos. E é neste 

contexto que uma nova onda de refugiados chega aos EUA (Chaves Júnior, 2008, p. 114). 
46 Ver em “O Brasil na MINUSTAH (Haiti)”, disponível em: <https://www.defesa.gov.br/relacoes-

internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-haiti>. Acesso em 25 de Janeiro de 2019. Nas palavras de 

Edwige: Depois da segunda derrubada de Aristide, em fevereiro de 2004, o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas emitira a resolução nº 1.542, estabelecendo a MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 

en Haiti), uma missão de estabilização liderada pelo Brasil. Mais de oitenta pessoas morreram quando a polícia 

nacional haitiana, em colaboração com os soldados da MINUSTAH, enfrentou gangues do bairro durante os 

protestos. Corpos decapitados, inclusive os de dois policiais, foram encontrados em partes diferentes da capital 

(Danticat, 2010, p. 144-145). 



89 

 

de assuntos internacionais no Haiti Ricardo Seitenfus aponta que havia uma vez mais a 

preocupação de que a situação ameaçava a paz e segurança internacionais, pois poderia-se 

provocar um êxodo aos estados vizinhos (Seitenfus, 2016).  

Franck Seguy defende categoricamente, baseando-se no relatório produzido por um 

economista da Universidade de Oxford convocado para estudar as possibilidades de um 

desenvolvimento econômico do Haiti após quatro furacões sucessivos em 2008, que a 

instalação da MINUSTAH no país teve a ver com a ideia de que a segurança econômica está 

diretamente relacionada à segurança militar; e que esta por sua vez, se dá por meio da pressão 

coercitiva sobre a classe trabalhadora (Seguy, 2016; Danticat, 2010). 

Ainda que o objetivo fosse assegurar a segurança do país, tanto a criação da missão 

quanto sua ocupação revelavam ambiguidades políticas bastante complexas (Seguy, 2014; 

Magalhães, 2015; Seitenfus, 2016; Handerson, 2017). Uma delas era de que foi dispendido um 

grande contingente militar para lidar com um problema que deveria e poderia ser coordenado 

pela polícia local47. 

Faz-se necessário denunciar outra contradição presente nestas supostas missões de paz. 

O jornalista brasileiro Igor Patrick no livro “Aquilo que resta de nós” traz relatos de mulheres 

haitianas que denunciaram estupros de oficiais vinculados à MINUSTAH. Estimativas oficiais 

apontam para 114 denúncias de estupro envolvendo civis, policiais e militares vinculados a 

MINUSTAH entre 2010 e 2017, mas as ONGs falam em cerca de 500 casos (Patrick, 2017). 

Em síntese, fazendo eco com a perspectiva crítica de Franck Seguy com relação às 

ocupações internacionais no Haiti, a MINUSTAH foi criada e foi executada com interesses 

muito mais vinculados à comunidade internacional, que ao próprio Haiti. Esta foi a quinta 

                                                 

47 Essa e outras contradições bastante complexas aparecem relatadas na obra “Reconstruir Haití: entre la esperanza 

y el tridente imperial”, um dos vários escritos de Ricardo Seitenfus sobre o tema. Um deles é que a liderança 

brasileira tinha como perspectiva central a doutrina 6 e ½, e a partir dela, seus líderes postulavam a importância 

de que a missão não fosse apenas militar e de execução da violência para “forçar a paz”. Para tanto, tentaram 

fomentar outras frentes de atuação, especialmente comunitária. No entanto, os soldados das demais nacionalidades 

presentes, bem como lideranças políticas e a “mão invisível” do Tridente Imperial (Canadá, EUA e França) 

discordavam desta perspectiva. O segundo general militar líder da missão se suicidou no Haiti em Janeiro de 2006, 

logo no início de sua gestão, e o autor aponta que muito teve a ver com tais dissidências políticas e seu impacto 

subjetivo na vida deste militar (Seitenfus, 2016). Ver mais na obra referida.  
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missão de paz no país desde 1993 e só em Agosto de 2017, após 13 anos de atuação, encerrou 

suas atividades48. 

Enquanto que Elizeu Chaves Júnior sinaliza para o interesse político da liderança desta 

missão para o Brasil, dentro do Conselho de Segurança da ONU e, o interesse dos EUA em 

pressionar a comunidade internacional com ações no país, outros autores apontam que o mesmo 

aspecto motivou ou causou, em alguma medida, que o país se tornasse um dos principais 

destinos da migração haitiana (Magalhães, 2015; Seguy, 2014; Civil, 2018). 

A partir de 2010 é que se produziu o quarto registro de mobilidade haitiana que foi 

motivado pelos mais variados tipos de insegurança diante da situação precária do país, agravada 

pelo terremoto ocorrido em janeiro do mesmo ano (Handerson, 2017). Ricardo Seitenfus fala 

que o terremoto em Janeiro que causou a morte de mais de 230.000 pessoas; a cólera que chegou 

pelos tropas do Nepal da MINUSTAH e se espalhou pelo país deixando cerca de 8.000 mortos 

e 800.000 infectados; e a tentativa da ONU, da Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

da Comunidade Internacional de impor um candidato contrário à vontade popular, 

caracterizaram o ano de 2010 como o annus horribiles do país (Seitenfus, 2016). Estima-se que 

350.000 pessoas saíram para o exterior naquele ano, assim como outras se deslocaram ao meio 

rural (Handerson, 2017). 

Nessa época é que o Brasil se fortalece como um dos destinos favoritos e não apenas 

o corredor, a partir de experiências “bem sucedidas” de imigrantes que aqui foram chegando 

por terra (Handerson, 2017). Por “bem sucedidas” precisamos entender quais são os critérios: 

sobreviver, conseguir trabalhar, e ser capaz de enviar remessas ao país de origem. Vale ressaltar, 

porém, a dimensão da exploração desta migração, pois os coiotes – agenciadores ilegais de 

viagem – pintavam o Brasil como um país atraente em termos de trabalho, prometendo 

empregabilidade fácil e salários muito altos (Fernandes & Faria, 2017). 

A partir de 2010, os pedidos de solicitação de refúgio de haitianos e haitianas no Brasil 

e em outros países, aumentou exponencialmente. Os países de “acolhimento” ou de destino, 

que não estavam preparados para este fluxo (ou não o desejavam), reagiam das mais variadas 

formas, como por exemplo, com a deportação, como já havia ocorrido nos EUA anteriormente. 

A ONU solicitou, por meio de um comunicado conjunto da ACNUR (Alto Comissariado da 

                                                 

48 Ver mais em: “No Haiti, missão da ONU chega ao fim com legado de ambiguidades”, disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/mundo/no-haiti-missao-da-onu-chega-ao-fim-com-legado-de-ambiguidades-1-

21767810>. 
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ONU para os Refugiados) e do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos (OHCHR) 

em 2011, que considerando que o Haiti não havia se reconstruído o suficiente para garantir a 

segurança e proteção para seus residentes, que os países não deportassem seus refugiados49. 

Diante do grande número de solicitações de refúgio, a solução encontrada pelo governo 

brasileiro foi a concessão do visto de acolhida humanitária, que é permanente, a partir da 

Resolução nº n. 97/2012 do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).  

De acordo com os pesquisadores brasileiros Duval Fernandes e Andressa Faria, a partir 

de 2010, boa parte dos haitianos e haitianas recorriam à solicitação de refúgio para garantir sua 

presença no país, pois a partir dela, até que se analisasse o pedido, a pessoa estrangeira tinha 

direito à situação regular por pelo menos um ano, podendo emitir sua carteira de trabalho e 

eventualmente, enviar remessas para o seu país de origem (Fernandes & Faria, 2017). O 

governo brasileiro utiliza como critério de refúgio, a Convenção de Genebra de 1951 e a 

Convenção de Cartagena de 1984, e por elas, nega sistematicamente os pedidos de refúgio desde 

o Haiti.  

Entendendo que a questão haitiana era um problema humanitário a partir das pressões 

políticas da sociedade civil para resolver situações que não possuíam uma saída jurídica, foi 

que a CNig criou a resolução. Muitos pesquisadores em migração afirmam que a política 

migratória brasileira se organiza em torno de atender situações emergenciais, respondendo as 

demandas que surgem, mas muito poucas ações são pensadas a fim de produzir efeitos 

coordenados em todo o território nacional (domínio federal, estadual e municipal) e à longo 

prazo (Fernandes & Faria, 2017). 

Neste ano de 2010, o fluxo de haitianos e haitianas que solicitavam o visto dominicano 

era enorme; porém tão alto quanto, era o número de solicitantes para o visto brasileiro. Se 

evidenciava porém, além da "boa receptividade" do país para com este tipo de migração - 

através da abertura do visto com razões humanitárias - uma fortalecida rede clandestina de 

travessia ao Brasil, através das fronteiras terrestres do país com a Bolívia e o Peru.  

Para Franck Seguy, a boa receptividade pode encontrar precedentes diretos numa 

questão econômica: tais imigrantes assumem imediatamente postos de trabalho em indústrias e 

                                                 

49 Ver mais na notícia disponibilizada pelo site da ACNUR “ONU pede que governos não deportem haitianos”. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/2011/06/30/onu-pede-que-governos-nao-deportem-haitianos/>. 

Caso semelhante ocorreu em 2004, quando a ACNUR solicitou que os países vizinhos acolhessem refugiados 

haitianos em caso de uma crise humanitária (Chaves Jr, 2008, p. 115). 

http://www.acnur.org/portugues/2011/06/30/onu-pede-que-governos-nao-deportem-haitianos/
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empresas, sobretudo aqueles de condições desumanas no Norte do país, e, com o tempo, são 

"enviados" para o Sul para continuar prestando seus serviços a outras empresas50. 

Por hora, aponto que entender o processo histórico apresentado brevemente aqui é 

importante para percebermos que a migração haitiana não tem a ver somente com uma questão 

econômica ou está diretamente relacionada à inserção no mercado de trabalho. Faço eco à 

crítica de Seguy, que quando conta sua própria história de saída do país diz que este tipo de 

análise superficial e generalizadora, “expressaria uma escancarada preguiça intelectual que 

sacrifica a diferença essencial à uniformidade, para não dizer mais” (Seguy, 2014, p. 72). 

Cabe ressaltar que, ao longo da história do país, a migração sempre esteve presente e, 

especialmente no que se refere às migrações com fins de estudos, o fenômeno tem se 

modificado pois parecia estar muito relacionada à classes superiores. Ou seja, pessoas mais 

favorecidas financeiramente é que tinham oportunidade de fazer este tipo de investimento. Com 

o tempo, a própria competição do mercado de trabalho global exige formações cada vez mais 

especializadas, e por isso a formação superior tem sido, também, um investimento profissional. 

Então ainda que, para alguns casos, a lógica de uma família privilegiada que envia seus filhos 

para estudar no exterior ainda permaneça, existem outras possibilidades, motivações e 

trajetórias por trás desta migração – o olhar interseccional já nos chama atenção para isso.  

Um bom exemplo destas possibilidades estaria na migração de pessoas que possuem 

bons cargos no Haiti, mas migram para o Canadá, segundo Franck Seguy, por estarem 

insatisfeitos com as condições gerais de vida no seu país (Seguy, 2014).  Outro exemplo 

importante é apresentado por Elizeu Chaves Júnior, que aponta que uma das razões para 

migração nas teorias clássicas era a existência de grandes disparidades entre o país de origem e 

o de destino. No entanto, Cuba e República Dominicana – países com muitas semelhanças 

econômicas e políticas ao Haiti - se destacam como importantes polos da emigração haitiana, 

mesmo quando o país já se encontrava relativamente estável politicamente (Chaves Júnior, 

2008).   

Ainda sobre os deslocamentos do país o autor indica que: 

                                                 

50 “Há de se perguntar se a vinda ao Brasil de imigrantes haitianos, senegaleses em números cada vez mais 

crescentes nos últimos dois anos não seria uma providencia para subsidiar essa escassez ou preencher essa falta. 

Como poderia não chamar a atenção o título dessa matéria online da Veja em 2 de fevereiro deste ano: “Sem mão 

de obra, Santa Catarina importa haitianos”? (..) Com efeito, empresas de outros estados do Sul e Sudeste procuram 

o governo desses estados do Norte em busca desses trabalhadores” (Britto, 2014 apud Seguy, 2014, p. 65) 
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Porventura, por que qualquer um como ele pode entrar e circular quando 

quiser livremente no Haiti sem visto, sem ser incomodado, enquanto os 

haitianos precisam solicitar visto para viajarem aonde que for, e mesmo assim, 

para a maioria o pedido de visto é geralmente negado? Bastaria essas duas 

perguntas simples que van der Vossen já estaria num bom caminho para 

entender que: enquanto os poderosos blancs da Internacional Comunitária 

continuarão acreditando que, por serem negros, os haitianos são incapazes de 

se autodirigirem; enquanto seguirão se dando o direito de “reconstruir” o Haiti 

no lugar dos haitianos em vez de ajudá-los a reconstruí-lo; enquanto seguirão 

tratando os haitianos como subcontratantes e subempreiteiros na reconstrução 

de seu próprio país, os haitianos seguirão sonhando ao visto para o estrangeiro 

e nenhuma recuperação será possível no Haiti (Seguy, 2014, p. 72). 

Como dissemos, não é novidade a denúncia que tem sido feita sobre a desigualdade 

social no Haiti ser construída e mantida por interesses políticos dos mesmos atores históricos 

ao longo do tempo. Não é novidade também, que o fenômeno migratório seja um dos grandes 

sintomas onde se denuncia esse mal-estar da sociedade haitiana. A novidade aqui é, talvez, fazer 

dialogar estes sistemas de opressão nos dois locais, Brasil e Haiti, conectados com outros países, 

balizados pela raça. Ou seja, há um projeto colonizador que não se acaba, e dentro dele, mora 

muitas faces de um mesmo genocídio da população negra, esteja ela em diáspora dentro ou fora 

do território que hoje ocupa51. Falaremos agora do fenômeno migratório no Brasil. 

2.2. O Brasil como destino da migração haitiana 

Voltando às nossas interlocutoras, enquanto Michou nunca havia pensado antes no 

Brasil pra estudar, mas sabia que “queria conhecer mais o mundo (e por isso não ficar no 

Haiti)” (Notas da Entrevista 1 – Michou – 25/08/2017), Judie afirma que “Eu escolhi Brasil 

porquê... tem mais oportunidades, e também, é mais fácil pra entrar numa universidade daqui.” 

(Notas da Entrevista 2 – Judie – 05/09/2018). Para ambas, a França aparecia como uma opção 

mais interessante mas o acesso ao país, as oportunidades de bolsa e outras questões a fizeram 

manter o Brasil como escolha. Vale ressaltar também que ambas foram aprovadas em outros 

processos seletivos: Michou em Cuba, e Judie na França e na Rússia. Quando a perguntei sobre 

os motivos de escolher ou não a Rússia, ela explica: 

                                                 

51 Franck Seguy e Marcos Queiroz confluem nesta perspectiva de que, seja por meio da diáspora, seja por meio da 

própria história do país, o Haiti coloca questões sobre o que chamamos de modernidade e todos seus pormenores 

– a noção de estado-nação, nacionalismos, territórios, etc.: “Assim, as constituições haitianas redesenhavam e 

rearticulavam o legado da teoria política do iluminismo e da era revolucionária. A concepção de liberdade não se 

limitava somente à ideia de uma simples “porção de terra”, mas invocava uma nova e radical articulação do 

conceito de raça e da relação entre liberdade e igualdade. Enquanto as fronteiras dos estados-nação iam 

restringindo cada vez mais as pretensões universalistas da modernidade em signos nacionais, étnicos e locais, o 

Haiti reutilizava os escombros da história colonial para dimensionar a cidadania em novas bases. São por todas 

essas questões que se aponta a importância da experiência política e ideológica do Haiti para a construção de 

relatos sobre modernidade. (Queiroz, 2017, p. 76-77) 
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Notas de campo 12 - Destinos 

Rússia.... Porque eu tenho uma boa nota, uma nota 9, e por isso a Rússia. Eu 

não conhecia ninguém, é por isso que eu deixei a Rússia, porque eu não tenho 

nenhuma pessoa. Eu tentei Rússia, tentei França... eu consegui também. Eu 

escolhi aqui, porque aqui tem muitas pessoas da minha terra. Mas na França, 

é um pouco... não tem pessoas da minha terra tanto. Vai ser um mundo um 

pouco mais difícil pra mim.  [Notas da Entrevista 1 – Judie – 05/09/2018]. 

A partir da década de 1980 o Brasil se tornou um país de emigração, ou seja, saem 

mais brasileiros do que entram estrangeiros no país, realidade que se mantém até hoje. No 

entanto, conforme aponta o geógrafo brasileiro Hélio de Póvoa Neto, há aí uma descontinuidade 

histórica de um país que se formou a partir de fluxos migratórios (Póvoa Neto, 2006). Estima-

se que entre os séculos XIX e XX, houve momentos no país em que tivemos mais imigrantes 

que residentes e que os países favoritos de emigração brasileira eram os EUA, Paraguai, Japão 

e Portugal52. Portanto, não há uma “crise imigratória” no país; na realidade, pode-se dizer que 

o Brasil contribui com o fluxo migratório em outros países (Póvoa Neto, 2006; Villamar 

Villaruel, 2018; Villen, 2018). 

No que se refere à migração com fins de estudos, dados de 2006 apontam que mantém-

se os EUA como primeiro lugar, seguido da França, Portugal, Alemanha e Espanha (Unesco, 

2009)53. 

A mais recente publicação e importante marco histórico brasileiro no que se refere o 

tema da migração, ou em outros termos, os deslocamentos internacionais internos e externos é 

o Estatuto do Estrangeiro publicado em 2017. Nele, apresentam-se importantes avanços nos 

direitos dos imigrantes, se aproximando da lei argentina que são as importantes referências 

neste sentido54. 

                                                 

52 Segundo dados apresentados na notícia “O Brasil tem pouco imigrante” produzida pelo jornalista Lucas Borges 

Teixeira, em 1920, uma em cada 20 pessoas era estrangeira no Brasil, momento em que a imigração alemã e 

italiana era fomentada pelo governo brasileiro, com o discurso fictício de mão-de-obra qualificada. Na década de 

1980 isso se modifica devido às questões econômicas desfavoráveis no país (Teixeira, 2015). Ver mais em: < 

https://www.uol/noticias/especiais/imigrantes-brasil-venezuelanos-refugiados-media-mundial.htm>. 
53 As reflexões sobre os autores de tal fenômeno podem ajudar a pensar também sobre a potência da formação 

estudantil como fator de análise deste processo no Brasil (Villen, 2018). 
54 Segundo a intelectual argentina Ana Paula Penchaszadeh, a lei de migrações argentina promulgada em 2003 é 

apontada como um dos maiores avanços progressistas, no marco do Mercosul, com relação às migrações por mudar 

o paradigma policial de controle dos deslocamentos, para um paradigma de hospitalidade, ou seja, no 

reconhecimento do direito humano a migrar (Penchaszadeh, 2012). Nesse sentido, aponta-se que a lei brasileira 

também avança nesse sentido, respondendo também à adoção dos Acordos de Residência do Mercosul (AR) em 

2009 (Culpi, 2017) e acompanhando ainda uma tendência internacional de integrar a economia e política sul-

americana do século XXI (Domenech, 2015).  
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A lei, que dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e do visitante bem como 

princípios e diretrizes para a produção de políticas públicas para o emigrante, conforma direitos 

e deveres para os imigrantes, emigrantes, residentes fronteiriços e visitantes (Brasil, 2017). Para 

os apátridas e refugiados existem um regimento específico: o Estatuto dos Apátridas acima 

citado e o Estatuto dos Refugiados, que consta do Decreto nº 70.946 de agosto de 1972 e a Lei 

nº 9.474, de Julho de 1997 que a implementa. 

A concessão dos vistos, documentos que possibilitam ao estrangeiro o ingresso no 

território nacional brasileiro, conforme consta da lei, são: 1) visita; 2) temporário; 3) 

diplomático; 4) oficial; 5) de cortesia (Brasil, 2017). Aos três últimos, não se aplica o que dispõe 

a legislação trabalhista brasileira; e ao visto de visita é vedada a possibilidade de exercer 

atividade remunerada. No visto temporário, onde se encontra a acolhida humanitária e o visto 

com fim de estudos ou finalidade de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, a questão da 

atividade remunerada é regulamentada individualmente. Os estudantes do PEC-G e PEC-PG 

encontram-se nesta categoria de visto temporário para estudos, e neste caso, não é permitida a 

execução de atividade remunerada. 

No que se refere à migração para o Brasil, o pesquisador brasileiro do IBGE, Antônio 

Oliveira apresentou um estudo no marco do relatório produzido pelo Observatório das 

Migrações Internacionais (OBMigra) de 2017, acerca dos dados coletados por duas bases de 

registro vinculadas ao Departamento de Polícia Federal: o Sistema de Tráfego Internacional 

(STI), que faz as entradas e saídas no controle de fronteiras do país e o Sistema Nacional de 

Cadastro e Registro de Estrangeiros (SINCRE). Portanto, Os dados portanto se referem aos 

deslocamentos internacionais regulares, deixando de fora as situações de turismo e outras 

viagens de curtíssima duração, nos fornecendo um panorama sobre fenômeno imigratório 

brasileiro. 

Apresentando dados de 2010 a 2016, o relatório mostra que existe um maior registro 

de vistos temporários e permanentes55. O Haiti, desde 2013, segue sendo o país de maior 

                                                 

55 O autor apresenta a seguinte explicação para cada uma das categorias: “Essa base está estruturada a partir de 

seis classificações: permanentes - são aqueles que podem ficar no país por um período de mais longa duração, 

normalmente, a duração mínima, nesses casos, é de quatro anos; temporários - se caracterizam pela duração mais 

curta, de no máximo 2 anos; provisórios - são estrangeiros que estavam no país em situação irregular e estão 

tramitando pedidos de registros permanentes; fronteiriços - estrangeiros que residem em países limítrofes e  obtêm 

autorização para circular nos municípios brasileiros contíguos às fronteiras com seus países de origem, por motivo 

de trabalho, bem como para acessar comércio ou serviços; asilados – estrangeiros que receberam asilo político no 

Brasil; outros - pessoas em situação de refúgio, que passaram a tramitar a mudança no status legal, visando a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.946-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.946-1972?OpenDocument
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contingente de estrangeiros considerados imigrantes no Brasil, seguido por: Bolívia, Argentina, 

Colômbia, Peru, Paraguai, China, Portugal, Itália, Estados Unidos, França e Alemanha. No que 

tange às regiões brasileiras, tais imigrantes ocupam majoritariamente o sul e o sudeste, com 

destaque para a cidade de São Paulo. Sobre o gênero, corrobora-se a literatura de que a 

imigração ainda é um fenômeno majoritariamente masculino, em qualquer país de origem ou 

acolhimento (Oliveira, 2017). Falaremos disso no próximo capítulo. 

Na configuração dos vistos temporários concedidos a estrangeiros no Brasil, os países 

que aparecem com maior contingência desde 2010 são: Estados Unidos, Filipinas, Alemanha, 

França, Índia, Espanha, China, Portugal, Itália, México, Japão e Colômbia. O autor afirma que 

o protagonismo do norte global se justifica pela prestação de serviços especializados, os 

filipinos com relação ao trabalho em embarcações de grande porte, e os latino-americanos 

(Colômbia e México), vem na condição de estudantes.  

No que se refere às regiões, essa geografia se modifica: o local que mais recebe tais 

migrantes ainda é o sudeste, sendo o Rio de Janeiro a cidade com maior destaque, mas é a região 

nordeste que supera o sul em termos de contingência. Aqui também aparece uma maior 

concentração de homens que mulheres, inclusive proporcionalmente, com a exceção de 

Filipinas, Índia e Japão onde a quantidade de mulheres e homens aparece de maneira mais 

equilibrada. 

Quanto ao refúgio, segundo dados do documento “Refúgio em números” produzido 

anualmente pela ACNUR, em 2016 haviam 9.552 pessoas, de 82 nacionalidades distintas 

reconhecidas como refugiadas, sendo 3.772 delas solicitante sírios, e 3.375 pedidos de 

venezuelanos atendidos somente em 2016. Com relação ao reconhecimento da condição de 

refugiado no Brasil em 2017, temos a Venezuela em primeiro lugar nas solicitações, seguida de 

Cuba, Haiti e Angola; Síria passa ao 7º lugar, se mantendo proporcionalmente, porém, como o 

país com maior número de deferimentos (Brasil, 2018). 

Ainda que este trabalho tenha como foco a questão dos estudantes, quero fazer alguns 

apontamentos desta migração no contexto do trabalho. 

Conforme apontado pelas pesquisadoras brasileiras Tonia Tonhati, Dina Araújo e 

Marília Macedo no relatório produzido pela OBMigra em 2017, desde 2013 o Haiti ocupa o 

                                                 

obtenção do registro de permanência. Essas classificações, até o presente momento, são relacionadas a 273 normas, 

conhecidas como amparos legais” (Oliveira, 2017, p. 48-49, grifos do autor).  
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primeiro lugar no mercado de trabalho formal brasileiro especialmente como trabalhadores da 

produção de bens e serviços industriais. Quanto à questão salarial, nacionalidades como 

haitiana, boliviana, paraguaia, paquistanesa, bengalesa, e todas as africanas se encontram em 

uma concentração de renda abaixo de dois salários mínimos. O dado a seguir, nesse sentido, é 

bastante ilustrativo:  

Em 2016, assim como em 2015, a maioria dos estrangeiros no mercado de 

trabalho formal brasileiro (45%) ganhava entre um a dois salários mínimos. 

Com destaque aos haitianos com 75% concentrados nessa faixa de renda e 

africanos com aproximadamente 65% (como: angolanos, congolês, ganês, 

senegalês, sul-africanos e outros países africanos) e, ainda, os asiáticos que do 

total de 11.433, 38% estão nessa faixa de renda (com destaque para os 

bengaleses que do total de 3.433, 53% estão nessa faixa de renda). Como 

observado em 2015, os norte-americanos, coreanos, japoneses e indianos 

estão nos estratos superiores de rendimento. Já outros latinos–americanos, 

como argentinos, chilenos, equatorianos, colombianos, uruguaios, peruanos e 

venezuelanos, estavam no patamar intermediário concentrando-se entre um a 

três salários mínimos, em média. (Tonhati, Araujo & Macedo, 2017, p. 85). 

Um breve parêntese aqui se faz necessário. As interlocutoras da pesquisa com 

imigrantes haitianas em Belo Horizonte de Jude Civil apontam que percebem uma desigualdade 

de gênero na empregabilidade dos migrantes haitianos no Brasil: rapidamente eles são 

absorvidos pelo setor da construção civil, enquanto elas, que não podem ou não são escolhidas 

para tais trabalhos, permanecem muito tempo desempregadas. Elas atribuem a isso a tripla 

articulação entre a raça, o gênero e a nacionalidade, tema interessante de ser aprofundado em 

outras pesquisas (Civil, 2018). 

Este panorama é extremamente importante para localizar o caso do Haiti no contexto 

das migrações brasileiras. Apesar de ser um dos países com maior número de solicitações de 

refúgio a partir de 2010, o governo brasileiro até hoje concedeu apenas dois vistos de refugiados 

(um em 2010, outro em 2016). Já afirmamos anteriormente que o posicionamento de negação 

desta solicitação tem a ver com os critérios para o status de refúgio que o país adota, e que uma 

solução para esta demanda já foi criada.  

Por outro lado, o que vimos com relação aos vistos permanentes e temporários, é que 

se evidenciam muitas diferenças acerca da migração para trabalho e da migração para estudos, 

que será melhor caracterizada no tópico a seguir. Por hora, quero destacar que esta relação da 

migração haitiana com o mercado de trabalho me parece interessante de ser aprofundada em 

outros trabalhos. Especialmente considerando que, quando se cruza a questão salarial com o 

país de origem destes imigrantes, a disparidade se torna ainda maior, o que nos revela 

obviamente uma hierarquia global de acesso ao conhecimento, onde os países do norte ocupam 
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os maiores postos e portanto os melhores empregos e salários; mas pode nos revelar também as 

diferenças que se colocam para os estrangeiros residentes em outros países, diante do que a sua 

nacionalidade evoca56. 

Vale ressaltar também o que já apontamos acerca da “boa receptividade” por parte da 

migração haitiana no Brasil por ela se vincular a uma mão-de-obra barata, necessária à locais 

de trabalho onde as condições são bastante precárias e isso nada tem a ver (ou não está mais 

relacionado) com a legalidade do ingresso deles e delas no país (Magalhães, 2015; Seguy, 2014; 

Handerson, 2017; Gallo, 2017). Dito isso, passaremos agora para as especificidades locais da 

cidade, Belo Horizonte e da universidade, que atravessam os relatos apresentados por Judie e 

Michou. 

2.3. As experiências locais: a cidade e as universidades 

Retomando os relatos de nossas interlocutoras, ao fazer sua inscrição no PEC-G, 

Michou colocou como opções de desejo as cidades de Brasília e São Paulo. No entanto, devido 

à escolha do curso é que ela chega até a UFMG e a Belo Horizonte. Judie, por sua vez, tinha 

preferência pela cidade por já ter um amigo estudante no ensino superior, e um primo que 

migrou há algum tempo; a ela foi designada a PUC. Passaremos agora a um panorama das 

migrações na capital mineira, localizando o Haiti e a experiência estudantil.  

Um levantamento realizado por pesquisadores do Observatório das Migrações 

Internacionais do Estado de Minas Gerais (OBMigra) e pesquisadores da PUC Minas, a partir 

das informações públicas declaradas pelos imigrantes do estado à Polícia Federal foi 

disponibilizado no dia 24 de Outubro de 2018 no site da instituição57. Em contato com um dos 

pesquisadores, tive acesso também ao contexto específico do Haiti, o que possibilitou a 

caracterização do campo a seguir. 

O jornal o tempo produziu o infográfico a seguir que caracteriza bem o contexto da 

migração no estado: 

                                                 

56 Em outras palavras: o que explica tais diferenças de posicionalidade, quando se trata apenas do país de destino? 

O caso dos refugiados sírios no Brasil parece uma importante linha de análise neste sentido.   
57 Atlas Digital da Migração Internacional em Minas Gerais. (2018). Disponível em: < 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDBmNGVlM2UtMjRiNi00YTU4LTk3YjAtZTI4ZDY2Y2VjNzQzIi

widCI6IjdlZTQzN2UyLWJhNDItNGM4MS1iMjk0LTI4NTkxZTMwOGRmYyJ9>.   
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Figura 3 – Infográfico produzido pelo Jornal “O Tempo” 

 

Fonte: Infográfico retirado da Página web “O Tempo”, apresentado na notícia “Estrangeiros 

dobram de número em Minas de 2010 a 2016”58 

A figura aponta que a realidade migratória do estado tem uma maioria de residentes 

em Belo Horizonte, que são a maioria homens, a ocupação indicada é a estudantil, e o país que 

mais traz imigrantes é o Haiti, sendo 3.241 residentes dos quase 21 milhões de mineiros e 

mineiras.  

É interessante que ao filtrar os dados com residentes provenientes apenas do Haiti estas 

informações se modificam, com exceção da questão de gênero, como podemos observar a 

seguir, que com exceção da faixa etária de 0 a 14 anos, se mantém a maioria masculina. Na 

faixa etária entre 20 a 39 anos, a diferença é de duas vezes mais mulheres que homens; entre 

40 a 59 anos, essa diferença é três vezes maior. A redução desta diferença entre mulheres mais 

jovens pode revelar uma mudança geracional, ao longo do tempo, no perfil de imigração 

haitiana (Atlas Digital Obminas, 2018).  

O município também se modifica fortemente: Contagem e Esmeraldas são as cidades 

mais habitadas, sendo que a primeira tem três vezes mais residentes (1364) que Belo Horizonte 

(334); seguem-se os municípios de Uberlândia, Uberaba e Betim. Considerando a importância 

                                                 

58 Recuperado em 20 de Dezembro de 2018, em:<https://www.otempo.com.br/capa/economia/estrangeiros-

dobram-em-minas-de-2010-a-2016-1.2058882>. 

https://www.otempo.com.br/capa/economia/estrangeiros-dobram-em-minas-de-2010-a-2016-1.2058882
https://www.otempo.com.br/capa/economia/estrangeiros-dobram-em-minas-de-2010-a-2016-1.2058882
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de se caracterizar essa imigração com fins de estudos, ao cruzar as informações das ocupações 

indicadas pelos residentes, e a questão do gênero destaco os seguintes pontos de reflexão. 

Quando cruzamos os dados da ocupação com faixa etária, vemos que a que mais ocupa 

o campo ‘estudante’ é a de “15 a 44 anos”. Embora o preenchimento deste campo não deixa 

explícito o nível estudantil dos e das respondentes, não sabemos em que medida esta faixa etária 

representa um contingente universitário. Uma outra reflexão interessante é que, ao relacionar 

os dados da ocupação com os municípios e sexo, temos 105 estudantes em Contagem, 34 em 

Belo Horizonte, 20 em Uberlândia, 8 em Uberaba, mas apenas 2 em Esmeraldas (uma menina 

de 9 anos e um homem de 24 anos).  

A opinião das interlocutoras com relação à cidade, é a de que: 

Notas de campo 13 – A cidade 

Michou diz que gosta de Belo Horizonte e da cidade, mas confessa que seu 

sentimento diminuiu um pouco devido aos assaltos que sofreu (dois neste ano 

de 2018, ambos retornando pra casa depois da faculdade, ambos durante o 

dia). - [Notas da entrevista 3 – Michou – 03/09/2018].  

Judie “Gosto. Porque... acho que... agora, eu tô fazendo, eu tô... abrindo a 

minha mão pra fazer muitas amizades, eu já tenho muitas pessoas, é... mas na 

verdade eu gosto dos lugares bem calma. Porque BH é tão grande, tão cheio, 

motorista, carro... é muitas pessoas.” – [Notas da Entrevista 2 – Judie – 

03/09/2018]. 

Apesar de se surpreenderem com os aspectos positivos e negativos de uma capital 

como Belo Horizonte, ambas tem visto a experiência com a cidade como algo positivo. Vale 

ressaltar, no contexto local, a importância de instituições como o já citado Coletivo de Mulheres 

Migrantes Cio da Terra, o Centro Zanmi (Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados) e a Casa 

Tina Martins, que tem atendido majoritariamente migrantes haitianos e haitianas da capital e 

região metropolitana59. Judie e Michou não frequentavam as instituições mas já tinham ouvido 

falar delas. Podemos pensar que, a chegada no país por meio do PEC-G coloca também outras 

relações com a cidade, ou seja, a de circular em espaços universitários e com a comunidade 

haitiana que está na universidade, etc. Como já apontado, Judie e Michou estudam em 

universidades diferentes (privada e pública, respectivamente), mas ambas vieram para o Brasil 

a partir do mesmo acordo.  

                                                 

59 Trabalham inclusive em parceria com instituições públicas, como por exemplo na realização de cursos de 

Português para Estrangeiros em 2016. 
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Este acordo diz respeito ao Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-

G), um dos tratados que o Brasil assinou com países em desenvolvimento através do qual recebe 

estudantes para realizarem estudos de graduação nas instituições de ensino superior brasileira. 

Segundo a pesquisadora brasileira Joana Amaral, ele foi criado em um contexto de grande fluxo 

de estudantes internacionais no Brasil, mas só em 1974 é que o programa deixou de ser restrito 

aos estudantes latino-americanos. Já chegou a ser administrado pela CAPES, mas atualmente 

sua gestão é feita pela instituição que o criou, o Ministério de Relações Exteriores, junto ao 

governo dos países concordantes. O acordo conta com 59 países participantes, de África, das 

Américas e Ásia, sendo África o continente que mais enviou estudantes desde o início (Amaral, 

2013).  

Em 2018, o programa selecionou alunos de 35 países, e entre as nações com maior 

número de estudantes beneficiados estão Benin, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, 

Honduras, Paraguai, Congo e República Democrática do Congo60. A inscrição para o programa 

é realizada diretamente nas embaixadas brasileiras nos países de origem destes estudantes, onde 

pode-se escolher duas opções de curso e duas cidades de destino; a instituição é designada pela 

Comissão de Seleção do programa. 

No que se refere à escolha dos cursos, elas apontam que: 

Notas de campo 14a – O curso 

O curso foi, eu tinha duas opções de escolher, tipo, dois cursos, eu escolhi a 

Psicologia primeira opção e a segunda opção foi o Direito Internacional. Aí 

eles me mandaram pra cá na primeira opção.” Ela conta que a escolha por 

Psicologia teve a ver com conhecer uma família muito humilde, cujo filho que 

deveria ter uns 20 anos, se comportava como uma criança. Devia ter algo 

como micro ou macrocefalia, que causa este tipo de retardo no 

desenvolvimento. Ouviu dizer que a psicologia, aliás a neuropsicologia tem 

avançando em trabalhos para ajudar essas e outras condições de saúde das 

pessoas. Fala de um sonho em poder voltar e ajudar famílias como essa, de 

aprender a ensinar inclusive esta pessoa. Sonhava em fazer medicina, mas 

descartou esse sonho por ser muito concorrido. Falei que ainda era possível 

e ela respondeu “eu não quero passar a vida inteira estudando. [Notas da 

Entrevista 2 – Judie - 05/09/2018]  

Já Michou escolheu Nutrição a partir da orientação da pessoa responsável 

na embaixada brasileira no Haiti, quando ela foi fazer sua inscrição, diante 

da impossibilidade de fazer Medicina na época. [Notas da Entrevista 1 – 

Michou - 25/08/2017]  

                                                 

60 Dados retirados do resultado final do processo seletivo divulgado no site do Ministério de Relações Exteriores, 

disponível em: <http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/2019/2019_res_final.pdf>.  
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Sobre a escolha de fazer Psicologia no PEC-G, Judie faz uma colocação acerca das 

escolhas dos cursos voltados para os países de origem, algo que ela entende como complexo, 

pois não se sabe exatamente qual vai ser o futuro destes estudantes no que se refere ao território, 

ou seja, ela não sabe seguramente se voltará pro Haiti ou se irá para outro lugar pois isso 

depende das condições de trabalho e estudo enfrentadas. Nesse sentido, ela aponta ainda que: 

Notas de campo 14b – A psicologia 

Eu acho que nenhuma estrangeira vai vir aqui fazer psicologia. Porque, todas 

as africanas, por exemplo, quando eles vem aqui pra estudar, a primeira coisa 

que eles pensam é fazer Medicina... direito, agronomia, engenharia... ou... 

biomedicina, é isso. Mas todo mundo pensa que a psicologia é uma coisa 

doida, uma coisa que você não vai ganhar dinheiro, que vai te pagar só mil 

reais por mês, uma coisa assim. (...) Mesmo assim, eu acho, eu não vou 

aprender a psicologia pro Haiti, não nunca na minha vida. Eu vou aprender 

a psicologia para o mundo inteiro. Gente, mas é isso mesmo. Porque quem 

vai dizer que eu vou voltar na minha terra? Ninguém. Quem vai dizer que eu 

vou ficar no Brasil? Ninguém. Eu posso encontrar um emprego bem longe e 

ter que deixar a minha terra, e o Brasil, pra ir. [Notas da Entrevista 2 – 

05/09/2018] 

Judie coloca uma tensão interessante. Há uma centralização na escolha dos cursos 

pelos estudantes do PEC-G, que em sua maioria são de países africanos, nas Engenharias, 

Arquitetura e outros cursos “de execução” onde se poderia entender que há essa relação entre a 

escolha e o desenvolvimento de sua nação de origem. Ponto que é muito complexo, quando se 

refere as ciências humanas, considerando o caráter cada vez mais localizado que as produções 

vêm adquirindo, que por sua vez é bastante importante por afastar-se de uma ideia de saber 

universal que foi violentamente instituído. Por outro lado, isso não implicaria em que, 

necessariamente, uma psicóloga formada aqui não seria capaz de atuar em outro pais, por 

exemplo.   

Vale ressaltar também que Judie é a primeira estrangeira na Psicologia da PUC e na 

UFMG, atualmente há um estudante haitiano matriculado. Com relação à Nutrição, Michou 

também é a única. Os dados disponibilizados na página do PEC-G acerca dos estudantes 

selecionados, apontam que de 2013 a 2019, o PEC-G selecionou 73 estudantes do Haiti, sendo 

que apenas 6 deles elegeram a UFMG como opção e apenas 3 - sendo dois homens e duas 

mulheres - escolheram Psicologia como curso de graduação. Quanto à Nutrição, foi escolhida 

por duas estudante. A maior procura são para os cursos de Engenharia (19, sendo 10 para 

Engenharia Civil), Administração (8) e Medicina (6). 2019 foi o ano com maior número de 

ingressos (16 estudantes), seguido de 2018 com 13 e 2013 com 10. Vale ressaltar também que 

além da UFMG, a PUC selecionou apenas uma estudante do Haiti (Judie) e o CEFET-MG, dois. 
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Não foi possível identificar com precisão a incidência de estudantes mulheres e homens. Mas 

este panorama é interessante para percebermos que a escolha pelo curso de Psicologia e 

Nutrição é mais rara, sendo o primeiro bem mais recente - o primeiro ingresso se deu em 2016 

(BRASIL, 2019). 

Uma outra forma de ingresso de estudantes haitianos e haitianas no Brasil foi proposta 

em 2010, pelo Programa Emergencial em Educação Superior (PRO-HAITI), que segundo a 

Portaria nº 092/2010 da CAPES, “visa contribuir para a reconstrução do Haiti por meio de apoio 

a formação de recursos humanos e reestruturação das Instituições de Ensino Superior (IES) 

haitianas” (p.2). Segundo os pesquisadores haitianos, foram selecionados por este programa 89 

estudantes – e não 500 como fora anunciado em ambos países – entre quatro instituições de 

ensino superior brasileiras: UNICAMP (45); UFSC (32); UFSCAR (7) e UFRGS (5), sendo 

que apenas 78 deles ingressaram em tais universidades de fato e os demais tiveram sua bolsa 

cancelada ou negada antes de chegar ao país (Alphonse & Macedo, 2017). 

Outra importante questão acerca deste programa é que em sua origem, ele previa uma 

estadia limitada – um ano e meio – para seus participantes, o que foi chamado de graduação 

sanduíche. Através de reivindicações dos e das estudantes e demais atores institucionais 

envolvidos, por meio da Portaria Nº171, de 06 de dezembro de 2012, foi permitido que fosse 

regularizado o ingresso destes como uma graduação plena com direito à diploma o que, no 

entanto, não ocorreu com todos os estudantes (Alphonse & Macedo, 2017).  Isso produziu duas 

formas de ingresso distintas, que exigiu inclusive que alguns estudantes recomeçassem os 

cursos de graduação em outras universidades do programa, o que dificulta afirmar com precisão 

a quantidade de alunos egressos, os que estavam terminando a graduação e os desistentes61. 

O decreto n° 7948 de 2013 do PEC-G exige que o estudante seja residente no exterior 

(e sem vistos retirados no Brasil), que tenha entre 18 e 23 anos, que apresente certificado de 

conclusão do Ensino Médio e que seja aprovado no Celpe-Bras, exame de proficiência em 

                                                 

61  Sobre o programa, os autores ecoam a crítica de outros pesquisadores haitianos: “Vimos que desde 2010 o 

Programa Pró-Haiti contribuiu muito no incentivo ao processo de transformação do Haiti em laboratório22 de 

pesquisa, algo iniciado no país desde 2004. Tal processo faz com que os participantes (estagiários ou 

pesquisadores) vindos de todas as partes do mundo pudessem entrar no país para realizar quaisquer tipos de 

pesquisa e publicarem quaisquer coisas sem ter o mínimo de respeito em relação ao povo haitiano. Nesse esquema, 

o Brasil encontra-se muito bem inserido por meio da MINUSTAH, suas ONGs, do processo migratório haitiano 

do Pró-Haiti através de um volume de projetos de pesquisas financiados pelo Brasil nas suas IES. Esse volume de 

projetos nos programas de Pós-Graduação é desenvolvido por estudantes ou docentes brasileiros, sendo que a 

maioria dos estagiários23 não possuem nenhum tipo de experiência na área de pesquisa. Para grande parte do povo 

haitiano, esse tipo de dominação é uma vergonha para o país” (Alphonse & Macedo, 2017, p. 261). 
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língua-portuguesa realizado pelo governo brasileiro. O estudante pode optar por realizar a prova 

no Brasil apenas uma vez, o que leva a maioria dos estudantes a cursarem um ano de português 

nas universidades que oferecem este curso, para só então fazer a prova. Caso não seja aprovado, 

este ou esta estudante é obrigado a retornar para o seu país. Vale ressaltar ainda que todos os 

gastos despendidos até a prova são custeados pelos próprios estudantes (Brasil, 2013). 

Apesar de assinar um termo de compromisso assinalando que terão seus gastos durante 

o período de estudos custeados por conta própria, os estudantes do PEC-G tem acesso à alguns 

auxílios: a bolsa Promisaes - Projeto Milton Santos de acesso ao Ensino Superior - oferecida 

pelo Ministério da Educação (MEC) desde 2006 (Santos, 2015); conforme consta da Portaria 

nº 200 de 2012, o Ministério das Relações Exteriores oferece a Bolsa Mérito, para estudantes 

que apresentem desempenho acadêmico excepcional; a Bolsa MRE, disponibilizada para 

estudantes que aleguem dificuldade financeira para se manter no país; e a bolsa emergencial e 

passagem de retorno, aplicada em situações excepcionais. Estas bolsas não são podem ser 

concomitantes, tem duração de seis meses, podendo ser prorrogadas a cada semestre (Brasil, 

2012). Vale ressaltar que a bolsa Promisaes só é destinada a estudantes que se encontrem em 

universidades públicas. 

Alguns trabalhos se dedicam a se aprofundar na história do PEC-G62 e outras análises 

neste sentido, perspectiva que não aprofundaremos aqui. Por hora, gostaria de apresentar a 

seguinte reflexão. 

Ao prever que os estudantes-convênio tenham recursos financeiros para se manter no 

período nos estudos no Brasil, o acordo proíbe que eles e elas exerçam trabalhos remunerados. 

Isso implica que as famílias tenham que arcar com os gastos, supondo que os estudantes que 

tem oportunidades de sair do país são os que estão de alguma forma vinculados à elite 

financeira. No entanto, esta não é a realidade absoluta de todos os estudantes, pois muitos deles 

encontram caminhos alternativos para se sustentarem – como ajuda da família e da própria 

comunidade de onde vem – bem como podem concorrer a bolsas de estudos de instituições 

brasileiras e internacionais. É o caso das interlocutoras desta pesquisa, e sobre essa mudança 

no perfil dos estudantes do PEC-G, a pesquisadora Joana Amaral afirma que: 

                                                 

62 Para mais informações sobre o PEC-G, ver as pesquisas de mestrado de Joana Amaral (2013), João Có (2011) 

– pesquisador guineense que inclusive analisa o PEC-G como uma política de ação afirmativa – e Mamalu Djaló 

(2014), que contextualiza o programa em termos das relações históricas entre Brasil-África. A pesquisa de Hilton 

Batista (2015) é interessante também por abordar especificamente o Promisaes como uma política de assistência 

estudantil para estes estudantes estrangeiros e estrangeiras.  
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Quando do início do Programa, os jovens que tinham a possibilidade de 

realizar seus estudos no Brasil eram da elite dos países, e conseguiam a vaga 

nas universidades pelo apoio de suas famílias e por indicações políticas. 

(Amaral, 2013, p. 59) 

Já atualmente: 

Percebe-se que a grande maioria dos estudantes não possui qualquer tipo de 

auxílio, dependendo exclusivamente da contribuição de suas famílias. Estas 

informações, passadas pelas IES participantes do Programa, retratam as 

condições ofertadas pelos países participantes e pelo Brasil, e indicam que há 

uma predominância de bolsas Promisaes na oferta de auxílio aos estudantes 

(Amaral, 2013, p. 68). 

No contexto das estudantes haitianas com as quais tive contato, pude constatar que 

todos os estudantes haitianos e haitianas da UFMG ganhavam algum tipo de bolsa, seja do 

programa, seja da universidade, para se sustentar. Na PUC não obtive essa informação precisa, 

mas Judie ainda não tinha sido contemplada com nenhuma das opções de bolsas, e as demais 

estudantes que ingressaram pelo vestibular brasileiro tem sua condição como imigrante 

estabilizada, o que as permite trabalhar. Não se poderia afirmar que todos os estudantes 

haitianos e haitianas que vem para o Brasil se mantém apenas com bolsas, pois existem muitas 

pessoas que são sustentadas pela família, pelo menos no início do processo. Por outro lado, esta 

questão torna as experiências destas duas estudantes, uma experiência marcada de maneira 

muito particular: 

Notas de campo 15 – Bolsas 

Michou veio para o Brasil com ajuda financeira da família e agora vive com 

bolsa. Já teve Bolsa Mérito (que é concedida pelo Itamaraty) mas perdeu 

porque ela é condicionada ao coeficiente do estudante (RSG); ganhou a bolsa 

Milton Santos no ano passado, que era válida até dezembro; estava tentando 

agora uma bolsa da universidade, e recorrerá a FUMP caso ela não vingue 

[Notas da Entrevista 2 – Michou – 18/01/2018]. Conseguiu uma nova bolsa e 

com ela se manterá até o fim do curso [Notas da Entrevista 3 – Michou – 

03/09/2018]. 

Judie se sustenta com a ajuda da família e dos amigos. Estava iniciando no 

segundo ano do curso e até o momento não conseguiu nenhuma bolsa [a 

maioria delas exige ter cursado um ano]. Ela aponta que vive com as ajudas 

de amigos haitianos no Brasil e quando possível dos familiares [Notas da 

Entrevista 2 – Judie – 05/09/2018]. 

Outra exigência é de que tais estudantes retornem aos seus países de origem ao final 

do curso, com exceção dos casos em que estes conseguem continuar sua formação de outras 

formas, o que as vezes é utilizado como argumento para descaracterizar esta experiência como 

migração, devido ao caráter de “finitude” ou transitoriedade que ela tem. No entanto, esta 

prescrição também revela uma série de complexidades. Muitos destes estudantes seguem 
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investindo em suas carreiras acadêmicas, seguindo para a pós-graduação no mesmo país; outros 

se deslocam outra vez, para outros países para trabalhar ou seguir estudando, o que revela 

portanto que existem muitos caminhos possíveis além do retorno ao país de origem63.  

É por isso que se faz importante pensar sobre a questão do deslocamento de estudantes 

de um país para o outro como algo que não envolve apenas o acolhimento do país de origem, 

mas também, a relação entre tais países pois, de um lado, alguns fogem das condições precárias 

de trabalho e subsistência que são heranças coloniais. Por outro lado, há também um papel 

importante destes estudantes para com o desenvolvimento de seus países, e a inserção dos 

mesmos no mundo moderno e globalizado. 

Em suas respectivas universidades, Judie e Michou afirmam que foram muito bem 

recebidas tanto pelas secretarias de relações internacionais das instituições, quanto pelas 

gestoras responsáveis, que sempre se mostram muito solícitas as demandas que elas possuem, 

bem como disponíveis de explicitar todas as dúvidas que elas apresentam. Já sobre o cotidiano 

da universidade, elas dizem que: 

Notas de campo 16 – A universidade 

Michou fala que “sempre foi meu sonho estudar fora mas eu não estou 

gostando”. Pergunto se é da cidade ou da universidade, e ela diz: “da 

universidade eu gosto; o país ok também, mas a turma e as colegas são os 

maiores problemas”. No início as pessoas não a escolhiam para fazer parte 

dos grupos, e sua competência parecia sempre ser questionada, até ser 

conquistada. [Notas da Entrevista 1 – Michou - 25/08/2018] 

Judie diz que “no primeiro semestre que eu fiz... foi bem... triste pra mim, 

porque ninguém não fala comigo, eu fiquei tipo, uma pessoa invisível na sala. 

Porque acho que todo mundo não... não me conhece. Parece uma pessoa 

invisível. Mas, nesse segundo semestre, mas tudo começou com uma... muito 

bom, muito bom, porque eu falei muito... e por causa que eu fiquei invisível 

na sala, eu tinha medo, eu tinha medo de falar, de perguntar... mas agora 

ficou tudo ótimo pra mim porque eu falei, eu perguntei, eu passei minhas 

ideias, eu tenho tipo um relacionamento mais... apertado (próximo) com os 

professores e também com meus colegas. (...) tá rolando muito, tá rolando 

bem, mais ou menos bem [fazer grupo de trabalho]”. [Notas da Entrevista 2 

– Judie - 05/09/2018] 

                                                 

63 Outra perspectiva de análise da migração com fins de estudos é entendê-la no âmbito da internacionalização do ensino 

superior, perspectiva encontrada em estudos de pesquisadores da Educação, Letras e da Linguística (Feijó, 2013; Miranda, 

2016; Bizon, 2013; Rodrigues, 2013). Há uma perspectiva de análise do PEC-G como uma política de estreitar relações com 

os países estrangeiros e “divulgar” o Brasil para o exterior. Nesse sentido: “a globalização considera como um dos principais 

valores o conhecimento e, neste, o advindo de patamares superiores, onde a busca de educação e certificação continuada se faz 

presente. A universidade adquire um valor máximo e a concepção de liberdade acadêmica, símbolo da intocabilidade do ensino 

superior, passa a sofrer impacto” (Morosini, 2006, p.112 apud Rodrigues, 2013, p. 43). 
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Assim como na fala de Suzana que apresentamos no capítulo 1, ambas afirmam aqui 

a respeito de sua invisibilidade na sala de aula, que é causada ou se traduz, na crença de que 

elas são menos capazes que seus demais colegas – seja por serem de outros países, seja por 

serem negras. O movimento de Judie, que acaba sendo o movimento de todas as estudantes que 

passam por essa situação, é o de tornar-se ou fazer-se visível, demonstrando (ou não) o 

preconceito de seus colegas de turma mas, de alguma forma, “superando-o”. Gostaria apenas 

de ressaltar que uma situação como essa não pode ser tomada apenas em sua dimensão positiva 

de superação (por isso as aspas); ela revela uma dimensão latente do racismo na vida cotidiana 

estudantil de pessoas negras64. 

No que se refere à relação com outros estudantes estrangeiros, embora a comunidade 

estudantil belo-horizontina não seja acolhedora com as estudantes, eles e elas também não se 

identificam ou se aproximam de outros estudantes estrangeiros. Existe um preconceito por trás 

da terminologia “africanos” também, que é a de colocar todos os estrangeiros negros e negras 

no mesmo grupo, o que pode inclusive causar estranhamento entre os e as próprias estudantes. 

A questão racial, por si só, não une nem estrangeiros entre si, nem estrangeiros e brasileiros 

porque ela incide de maneira distinta a depender da categoria território e nacionalidade; para 

muitas estudantes africanas e haitianas, muitas mulheres que se autodeclaram negras, como eu, 

em seus países seriam brancas (ou mulatas). Elas apontam: 

Notas de Campo 17 – Comunidade estrangeira 

Michou aponta que os estudantes estrangeiros fazem algumas festas grandes 

algumas vezes no ano. Se dá até bem com eles mas sente uma grande 

diferença entre os africanos por exemplo; diz que eles se expõe muito, dando 

o exemplo de quando eles se sentam todos juntos no RU por exemplo. É como 

se montassem um grupo muito grande e favorecessem a exposição, o serem 

notados. Me conta que namora com um moçambicano, também de sua igreja, 

que faz doutorado, portanto tem uma boa convivência com os rapazes 

estrangeiros, apesar de não estar sempre com eles. [Notas da Entrevista 3 - 

Michou – 03/09/2018] 

Já Judie diz ter um relacionamento melhor com os brasileiros que com os 

estrangeiros “Sinceramente, eu não tenho boa comunicação com. as meninas 

da África, porque, pra mim, elas não tem confiança, elas se sentem muito bem 

com as brasileiras porque na ideia delas, elas acham que elas são feias, e pra 

ficar bonitas tem que se arrumar como uma brasileira, posar pra foto, sabe... 

eu não tenho bom relacionamento não. Pergunto com relação aos eventos da 

PUC para a comunidade estrangeira, e ela afirma que “esses africanos, eles 

                                                 

64 Para reflexões mais aprofundadas sobre estudantes negros brasileiros no ensino superior articulando também o 

debate sobre as ações afirmativas, ver a já citada pesquisa de Ricardo Dias de Castro intitulada “Nós queremos 

reitores negros, saca? Trajetórias de universitários negros da classe média na UFMG”, que apresentam relatos 

semelhantes acerca das experiências de racismo na universidade (Castro, 2017). 
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me vê assim, me olha assim, como se fosse uma estrangeira. Mas eu do mesmo 

jeito fico assim (séria).” Tem dois amigos senegaleses, mas diz que tem maior 

dificuldade com as meninas, inclusive por ter tido uma experiência ruim ao 

morar com algumas delas no seu primeiro ano morando no Brasil. [Notas da 

Entrevista 2 – Judie - 05/09/2018] 

Ambas mencionaram ter boas relações com as estudantes haitianas e haitianos de 

outras universidades. Parece justo afirmar, portanto, que as redes que as estudantes constroem 

em diáspora tem se conformado em torno da nacionalidade, como já apontavam os estudos 

sobre estudantes de África que trouxemos no Capítulo 1; mas também, há uma proximidade 

com as relações sociais que estas estudantes são colocadas por chegarem ao país pelo PEC-G. 

Ainda que esta distância não seja dita, ela existe: nas Notas de Campo 9 sobre a festa 

haitiana realizada na UFMG, com a exceção de uma estudante de outra universidade que 

circulava entre os dois grupos [migrantes universitários e demais migrantes], não haviam 

membros da associação ou outros migrantes haitianos presentes. No estudo da psicóloga 

Marcela Gomes (2017) sobre os impactos subjetivos da imigração haitiana no Brasil, 

encontramos que as experiências de estudantes e trabalhadores imigrantes são de fato distintas. 

Ela aponta que os últimos estariam sujeitos a maiores vulnerabilidades psicossociais e um dos 

maiores motivos apontados foi a busca por melhores condições de vida, em termos de 

economia, que tornaria este deslocamento uma necessidade; os estudantes haveriam se 

deslocado por questões outras como estudos, viagem, interesse pela cultura, sendo uma 

migração voluntária. Ela chama atenção, porém, para o fato de que tal diferenciação não deve 

ser vista como uma dicotomia rígida já que existe motivações e explicações mais complexas 

em ambos os casos (Gomes, 2017). 

Há também uma hipótese, talvez equivocada, de que nesta cisão entre os migrantes e 

estudantes migrantes esteja uma questão de classe. Considerando que o PEC-G é um acordo 

que supõe uma ajuda financeira familiar, estes jovens que tem a oportunidade de migrar para 

estudar, supostamente estariam em uma condição melhor, financeiramente falando. No entanto, 

os dois lados apresentam contestações a essa perspectiva. Existem estudantes, e não somente 

haitianos e haitianas, que não são custeados pela família como supõe o acordo; como apontam 

as próprias trajetórias de Judie e Michou, encontram-se outros meios (como as bolsas, doações 

de familiares e amigos, pequenos bicos, entre outros) para se manter estudando no país.  

Assim como os migrantes que vem para o Brasil em busca de melhores condições de 

vida, não são pobres e boa parte deles, inclusive, já possui algum curso de nível superior que 

não é validado ou aceito quando se tornam migrantes em nosso país. Já apresentamos inclusive 
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dados que articulam a nacionalidade, o salário e os tipos de trabalho encontrados pelos e pelas 

migrantes em nosso país como algo a ser investigado com maior profundidade. Mas por trás 

disso, há que se ressaltar que o Brasil é apresentado – ou melhor dizendo, vendido - como um 

país “atraente” em termos de migração no Haiti, como já apontamos, pelos coiotes.  

Já destacamos também em outro momento que, na história haitiana, o deslocamento 

de jovens vinculados à elite econômica do país à então colônia – França – e mais tarde, a outros 

países de relativa potência econômica e intelectual – Estados Unidos e Canadá – aparece como 

característica recorrente. Elizeu Junior apresenta uma importante relação entre a raça e a classe 

nesse deslocamento: 

Os mulatos, sendo oriundos de uma elite haitiana, ainda como herança do 

modelo colonial ao que o país fora submetido, tinham, aparentemente, 

interesse em se manter distantes dos negros no novo domicílio, distanciando-

se de qualquer esforço comum de organização da população haitiana (Fouron; 

Schiller, 1990). Vários profissionais haitianos relativamente bem colocados 

no mercado de trabalho evitaram contato com seus nacionais, principalmente 

com os refugiados (Fouron; Schiller, 1990). Vários deles buscavam ser 

identificados como uma classe de ascendência francesa com formação 

acadêmica (Chaves Júnior, 2008, p. 111).  

Uma ponte imediata que podemos construir diz respeito ao Brasil, onde a mesma 

lógica tem se reproduzido historicamente. Pensando o caso do pós-independência, onde a elite 

intelectual era composta por uma herança colonial, quando a mesma é convidada a pensar os 

problemas e as questões em prol da construção de uma nação brasileira, o faz baseada em um 

ideal de sociedade obviamente europeu; e portanto, baseado em teorias racistas e eugênicas, 

que conseguiram manter as minorias – sobretudo no que concerne a questão de classe e de raça 

- na condição de subalternidade (Antunes, 1999; Leite, 1983). Não seria errôneo, portanto, 

pensar que essa lógica se reproduz até hoje, considerando que nas universidades públicas – 

instituições reconhecidas internacionalmente – continuam ocupando os estudantes de escolas 

privadas, e nas universidades privadas, onde impera a lógica do mercado, estão os estudantes 

das classes mais baixas. 

Segundo Marilena Chauí, a universidade pública se colocava como um espaço de 

autonomia e legitimidade perante a outras instituições sociais, como herança da Revolução 

Francesa em torno do público e do laico e dos impactos das revoluções sociais do século XX 

com relação aos direitos dos cidadãos e cidadãs à educação e cultura. A democratização do 

saber passa a ser um horizonte político e nesse sentido, a autora pontua a seguinte crítica com 

relação ao rumo mercadológico que o conhecimento tem tomado, agravando a seguinte 

situação: 
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A baixa qualidade do ensino público nos graus fundamental e médio tem 

encaminhado os filhos das classes mais ricas para as escolas privadas e, com 

o preparo que ali recebem, são eles que irão concorrer em melhores condições 

às universidades públicas, cujo nível e cuja qualidade são superiores aos das 

universidades privadas. Dessa maneira, a educação superior pública tem sido 

conivente com a enorme exclusão social e cultural dos filhos das classes 

populares que não têm condições de passar da escola pública de ensino médio 

para a universidade pública (Chauí, 2003, p. 13). 

De fato, a universidade reflete muito dos conflitos, opiniões e contradições da 

sociedade na qual ela se encontra inserida. No entanto, o debate acerca da democratização do 

acesso, protagonizado especialmente pelos os movimentos sociais e podemos destacar, os 

movimentos negros, tem conquistado alguns avanços em termos de ocupação por meio das 

políticas de ações afirmativas65, implodindo a noção individual de meritocracia que permeia o 

imaginário social acerca deste espaço. A neutralidade que era intrínseca ao projeto de 

universidade gestado em seus primórdios, estava atrelada a um projeto de emancipação e 

modernização do país que nada tinha de neutro (Mayorga, Costa & Cardoso, 2010). Já falamos 

em capítulos anteriores acerca da aproximação da elite intelectual à elite econômica e a 

manutenção de desigualdades sociais - balizadas sobretudo na raça, na classe e no gênero -  na 

construção de um projeto de nação brasileira. 

Nos últimos anos, precisamente, a partir dos anos de 1990 quando a inclusão das 

políticas de ações afirmativas começa a se fortalecer, a universidade brasileira pública e tem se 

modificado. Podemos identificar também outras iniciativas como as ações de extensão – que 

aproximam a universidade da comunidade, reduzindo as distância entre estes dois espaços que 

foram historicamente construídas; as políticas de acesso, como o PROUNI e mais atualmente o 

FIES; e por último, as próprias políticas de internacionalização que agregam estudantes de 

várias partes do globo.  

Esta transformação da universidade, sobretudo a universidade pública, tem se dado 

justamente pela presença destes e destas estudantes, com demandas completamente diferentes 

ao espaço, sobre a sua permanência, mas também, às formas de produção de conhecimento que 

também foram erigidas de forma elitista. São desafios importantes e potentes que estão sendo 

colocados para o momento atual, bem como outras tantas demandas acerca da globalização e 

internacionalização, a lógica mercadológica que já dita as regras nas universidades privadas 

                                                 

65 Sobre a relação entre a política de ações afirmativas e sua articulação com o(s) movimento(s) negro(s) 

brasileiro(s), ver: Munanga, Kabengele. (2015). Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 62, p. 20–31, dez.; ver também a já citada dissertação 

de Ricardo Dias de Castro acerca das trajetórias de estudantes negros na universidade (Castro, 2017).  
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mas tem se aproximado cada vez mais das universidades públicas, entre outros tantos. Nesse 

sentido: 

As semelhanças nas caminhadas dos alunos que ingressaram na UFMG, com 

trajetórias marcadas por pertencimento a espaços populares e por marcas de 

raça/etnia negra se percebem desde o início da educação básica. Em nossa 

análise, vimos que, para as famílias de bolsistas, o estudo é o modo pelo qual 

pode ocorrer algum tipo de mobilidade social; assim, os pais dos alunos, não 

desejando que estes repitam sua trajetória, incentivam seus filhos nas questões 

escolares, seja através da busca por escolas mais reconhecidas e localizadas 

fora dos bairros periféricos, do incentivo direto às atividades escolares ou do 

apoio emocional, ao acreditarem que esses jovens se desenvolverão por meio 

do conhecimento. Ao depararmos em nossa análise dos memoriais com as 

histórias de estudantes de origem popular, consideramos que essas formas de 

apoio podem significar uma ruptura ou deslocamento da ideia de mérito 

individual, tão recorrente quando se coloca em questão a necessidade de 

democratização do acesso à universidade. Fica evidente que a entrada em uma 

universidade pública como a UFMG exige esforços que ultrapassam as 

condições e competências individuais e exigem a produção de estratégias que 

mobilizem um coletivo por detrás deste estudante. A mobilização desse 

coletivo é, para nós, a evidência de que a trajetória bem-sucedida, nos moldes 

atuais da educação, não está restrita às competências cognitivas, culturais e 

até mesmo morais, mas sim que depende de uma série de estratégias 

individuais e coletivas de superação de desigualdades. Dessa forma, o discurso 

do estudante-exceção, frequentemente associado aos estudantes negros e 

pobres na universidade, que se esforçou individualmente e ingressou no 

ensino superior, não se sustenta (Mayorga & Souza, 2010, p. 211-212). 

Uma das potências da universidade como espaço de crescimento está nas projeções de 

futuro que ela evoca ou fomenta. Essa é também uma temática recorrente em grande parte dos 

trabalhos sobre estudantes africanos e africanas. Na pesquisa do guineense Anso da Silva com 

estudantes de Angola, Benin, Cabo Verde, Congo, Guiné-Bissau, Moçambique, Nigéria, 

demonstrou-se uma relação das projeções do futuro com as motivações que levaram estes 

estudantes a virem até o Brasil; ou seja, o futuro dependia da família, das condições do país de 

origem, mas tendo em vista o horizonte de formação para contribuir com seu país, a maioria 

destes estudantes pensavam o retorno neste sentido (Silva, 2015). 

Dentro do fenômeno migratório, essa pergunta é importante para dar uma dimensão 

do que exatamente se fala quando se fala em migração com fim de estudos. Em si mesma, ela 

produz um paradoxo. Em teoria, o futuro é previsto pelo programa através da obrigação de 

retornar ao país ao fim do curso. Dentro disso, as estudantes costumam traçar planos para os 

próximos passos. O paradoxo mora na incerteza destes planos, pois estão sujeitos à acordos 

acadêmicos, a disponibilidade de bolsas, a aprovação em um processo seletivo, entre outros 

tantos aspectos:  
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Se seguirmos o raciocínio de Sayad (1998), entenderemos que o estudo do/a 

migrante deve levar em consideração a sua provisoriedade. Portanto, ele/a só 

é migrante por ter a provisoriedade como um elemento intrínseco à sua 

condição. Desse modo, precisam se convencer de que vivem a partir dela. Não 

importa quanto tempo fiquem no país receptor, serão sempre “convidados/as” 

ao retorno por suas famílias, futuros trabalhos e oportunidades. Nesse sentido, 

compreender que o/a estudante faz parte da engrenagem que movimenta a 

sociedade moderna é entende-lo/a também a partir da migração (Souza, 2014, 

p. 111). 

Para ambas, porém, um horizonte demarcado é o de seguir se qualificando 

profissionalmente pela via acadêmica. Porém, nenhuma das duas planeja seguir essa trajetória 

no Brasil, ainda que se demonstrem abertas a essa possibilidade: 

Notas de campo 18 – O futuro 

Michou comenta que deseja seguir a carreira acadêmica em outro país [Notas 

da Entrevista 1 – Michou – 27/08/2017]. Demonstrou ter um desejo de seguir 

carreira acadêmica, quando me perguntou como era o mestrado; diante da 

minha explicação relata que “eu já tenho o meu projeto; embora goste do que 

eu estudo, não é o que eu quero pra mim”. Detalhou o campo que deseja 

estudar (Segurança alimentar/Políticas sociais), ao contrário do que ela 

estuda no programa de iniciação científica (Nutrição familiar). Falou 

inclusive em fazer sua pós-graduação em outras áreas como o Direito ou nas 

Ciências Sociais para estudar o que gosta mais [Notas da Entrevista 2 – 

Michou – 18/01/2018]. Judie fala sobre isso: “Vou fazer especialização na 

França, sem falta. Por causa da língua. E vou fazer também meu mestrado lá 

na França também. E meu doutorado eu vou fazer no Canadá, na 

universidade de Montreal [Notas da Entrevista 1 – Michou – 05/09/2018].  

Michou sempre fala com muita alegria acerca de seu curso e os projetos com os quais 

teve oportunidade de se engajar desde que chegou ao Brasil. Fala também sobre a vontade de 

continuar se profissionalizando academicamente, desejo que é compartilhado por Judie. Mesmo 

estando no início da graduação, ela já se projeta para o futuro acadêmico – mestrado e doutorado 

– ainda que se sinta pressionada às vezes com o volume de informações que o curso acarreta.  

Também é na sala de aula que Judie consegue mudar a chave de sua experiência como 

estudante negra, de se visibilizar, como dissemos. O que podemos depreender destas 

experiências é o potencial que a universidade tem de ser, para todos nós, um lugar de muitos 

conflitos e tensões; mas também um lugar de grandes descobertas, seja externamente – o 

conhecimento – como internamente, a partir das relações pessoais e afetivas que travamos com 

o espaço e todos os seus atores e atrizes. 

Vale ressaltar a centralidade da questão da língua para experiência de estar em outro 

país. Em outro momento, Judie afirma que “é muito difícil estar em um país que não é pra 

você”, se referindo a esse ponto. O local não ser feito pra você envolve esse critério linguístico, 
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mas assim como quando Michou se pergunta se o problema de caráter é dela por não ter dado 

certo ao morar com outras pessoas, este é um dos efeitos causados pelas situações desagradáveis 

vividas. 

Por hora quero finalizar as questões colocadas neste capítulo, acerca das migrações 

com fins de estudos e a universidade, apontando que para elas, e para tantos outros e outras 

estudantes, o espaço da universidade é marcado por muitas novidades, descobertas, boas e ruins. 

O que me interessa ressaltar é que, no caso específico de Judie e Michou, ainda que a academia 

seja o palco de muitas das situações racistas às quais estão expostas, é também, o lugar onde 

elas tem tomado contato com outras possibilidades de ser e existir enquanto as pessoas que são 

de maneira muito autônoma, demonstrada inclusive no desejo de poder seguir se qualificando 

academicamente. 
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3. CAPÍTULO 3 – TRAJETÓRIAS DE HAITIANAS EM DIÁSPORA 

NO BRASIL 

Vejamos nosso percurso até aqui. No capítulo 1 trouxemos os relatos de estudantes 

africanas, alguns elementos da literatura temática e de intelectuais negras e negros, articulando 

a noção de diáspora, entendendo que o que conecta tais experiências são as variadas formas que 

se apresenta o racismo no Brasil. Já o capítulo 2 tratou de um olhar afrodiaspórico sobre a 

migração estudantil, e nesse sentido, apresentamos a diáspora haitiana como um fenômeno 

histórico e trouxemos também alguns elementos sobre a especificidade do ensino superior 

brasileiro. 

A proposta para este terceiro e último capítulo é estabelecer aproximações entre os 

conceitos de diáspora, de diáspora negra, africana e haitiana articulados à questão de gênero. 

Em outras palavras, como as interlocutoras haitianas desta pesquisa percebem e performam a 

diáspora que estão incluídas? Para tanto, retomaremos estes blocos temáticos mencionados em 

capítulos anteriores, a saber: 1) a noção de diáspora africana e seus devidos aprofundamentos, 

localizando-a também em termos de uma diáspora haitiana, revelando as tensões apresentadas 

pelas interlocutoras; e 2) a articulação entre a diáspora e a experiência das mulheres negras. 

Termino com uma análise com a lente afrodiaspórica de um evento do qual participei, a 

inauguração da Casa de Referência do Coletivo de mulheres migrantes Cio da Terra. 

Na reflexão da experiência de diáspora, a partir do gênero, há um convite também a 

entendermos como as principais interlocutoras desta pesquisa constroem a categoria mulher 

haitiana a partir de suas próprias experiências, no Haiti e no Brasil. Vale ressaltar que apresentá-

las dentro de uma categoria mulheres negras em diáspora é uma aproximação que tende a 

generalizar e em alguma medida prescrever identidades, pois não necessariamente estas são 

categorias com as quais elas se identificam, como veremos. É por isso que, dentro dela, quero 

propor a especificidade do que é ser mulher haitiana entendendo que, ainda que existam as 

aproximações com as experiências de outras mulheres afrodescendentes de diferentes países 

em diferentes lugares como aponta a literatura, esta experiência, como toda experiência, é 

singular, particular e única. 

3.1. Destrinchando conceitos: diáspora negra, africana, haitiana 

Conforme aponta o intelectual quilombola brasileiro Antônio Bispo dos Santos, o 

Nego Bispo, o pensamento ocidental é dicotômico e linear (Santos, 2015). Nesse sentido, os 

fenômenos históricos são pensados com um começo, meio e fim, por etapas que supostamente 
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são superadas ao longo do tempo. Intelectuais não-ocidentais tem questionado esta lógica, como 

nos pensamentos feministas latino-americanos, decoloniais, africanos, entre outros, permitindo-

nos pensar em outras formas de construção do pensamento e do conhecimento. Nesse sentido, 

mesmo operando com paradigmas europeus/ocidentais, já temos produzido críticas sobre a 

lógica linear e dicotômica de alguns fenômenos. Como apresentaremos brevemente a seguir, 

ainda que a história apresente momentos de ruptura, podemos afirmar, para o nosso caso, que 

nem a ideia de modernidade, nem a de imperialismo seriam rupturas históricas. Neste sentido: 

Quando as palavras 'moderno', 'modernização' e 'modernidade' aparecem, 

definimos, por contraste, um passado arcaico e estável. Além disso, a palavra 

encontra-se sempre colocada em meio a uma polêmica, em uma briga onde há 

ganhadores e perdedores, os Antigos e os Modernos. 'Moderno', portanto, é 

duas vezes assimétrico: assinala uma ruptura na passagem regular do tempo; 

assinala um combate no qual há vencedores e vencidos. Se hoje há tantos 

contemporâneos que hesitam em empregar este adjetivo, se o qualificamos 

através de preposições, é porque nos sentimos menos seguros ao manter esta 

dupla assimetria: não podemos mais assinalar a flecha irreversível do tempo 

nem atribuir um prêmio aos vencedores (Latour, 1994, p. 15). 

Trazendo alguns aspectos para pensar este fenômeno, temos que o imperialismo esteve 

presente na Antiguidade, como a lógica dos grandes impérios de subjugar outros povos, em 

torno de uma acumulação ou conquista territorial. Com a Modernidade, a partir do século XV, 

a lógica do imperialismo se aproxima da colonização – onde a ocupação territorial tem uma 

sede que não se localiza no território ocupado, e este serve de pilar de sustentação para esta 

sede – a partir das expansões marítimas. Mas frequentemente, quando falamos em imperialismo 

ou mais especificamente, de estados-impérios, podemos localizá-los nas tentativas de 

colonização da Europa no século XX que, permeadas pela lógica político-econômica do 

capitalismo buscavam a conquista de territórios que seriam independentes politicamente, porém 

dependentes financeiramente; alguns autores chamam a isso de neocolonialismo ou expansão 

do capitalismo industrial (Bresser-Pereira, 2017). 

A ideia de estado-nação nasce depois das revoluções americana, francesa e inglesa, 

aliadas ao advento do capitalismo (Sztompka, 2005 apud Seguy, 2014). A ideia de nação 

também acompanha essa cronologia, em oposição ao que eram tais estados-impérios coloniais, 

que em sua versão mais antiga, não buscavam controlar as riquezas e recursos dos territórios 

conquistados (Bresser-Pereira, 2017).  

Nesse sentido, o antropólogo indiano Arjun Appadurai argumenta que há uma crise na 

ideia de Estado-nação que é fundada a partir da noção de territorialidade. Isso porque, com a 

Modernidade, estado-nação, nacionalidade (ou identidade nacional) e território, se tornam uma 
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visão integrada, em outras palavras: o projeto de Estado-nação só funciona tendo como pilares 

um povo (e aqui há um pressuposto de homogeneidade étnica, cultural, religiosa e econômica) 

que se identifica com seu território, de maneira que a soberania possa então operar (Appadurai, 

1997). 

Os deslocamentos ou movimentos humanos, que são característicos da história da 

humanidade, se apresentam como um grande problema a este projeto. Colocam em cheque as 

fronteiras dos territórios e a vinculação com os mesmos - um dos muitos componentes que 

compõem uma identidade nacional - o que se traduz em um problema na construção da 

soberania de tais estados, que cada vez mais operam sobre o controle territorial por ser o único 

e último lugar onde podem exercer ‘plenamente’ sua soberania. Daí vem as intensificações no 

estabelecimento de fronteiras, primeiramente físicas, mas tantas outras que se impõem como 

possíveis de delimitação de um território, este que “como base para a lealdade e o sentimento 

nacional está cada vez mais divorciado do território como lugar da soberania estatal da 

sociedade civil” (Appadurai, 1997, p. 38). 

Benedict Anderson também chama atenção para como as migrações trazem questões 

para a ideia de ‘nacionalismo’, ou identidade nacional como temos mencionado. A suposição 

de que a vinculação do estado-nação ao território produziria um lar, foi prontamente contestada, 

segundo ele, pelo sufrágio feminino por exemplo, onde demandas foram criadas com relação 

ao deslocamento. Com o tempo, há uma emergência de um ‘nacionalismo à longa distância’ ou 

‘nacionalismo portátil’, ou seja, o “carregar a pátria consigo no bolso”, por assim dizer, gerando 

uma culpa na possibilidade de migração permanente (ou de nacionalidade adquirida), por 

exemplo, e de uma interpelação de retorno protagonizada pelo país de destino quando são 

apresentadas queixas sobre a realidade que aí se vive. Ainda de acordo com o autor: 

Trinta anos atrás, a suposição geral era a de que tais problemas não seriam 

transmitidos através das gerações. Se o próprio imigrante escolhesse viver 

após o escurecer em uma pátria mítica do outro lado do Globo, o poder do 

novo Estado e de seu aparato cultural se encarregaria da assimilação de seus 

filhos. Hoje, as dúvidas são muitas. A transformação das economias, 

estruturas sociais e perfis demográficos do Norte parecem garantir a 

continuidade da demanda por migrantes do resto do mundo. O reverso disso é 

a devastação pelo capitalismo global de muitas de suas pátrias, violência inter-

religiosa e Inter étnica, favelização e assim por diante (Anderson, 2005, p. 26). 

Para ele, portanto, existe um problema nestes que ele chama de ‘novos nacionalismos’ 

pois há uma convergência muitas vezes nada amistosa entre dois mundos: o mundo de onde o 

migrante veio (e ele quer manter), e o mundo onde o migrante está (que ele procura, de alguma 

forma, se afastar ou não lhe interessa integrar-se). 
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A diáspora nesse sentido, uma das formas de deslocamento humano que possui, 

constrói e reconstrói outros tipos de vínculos com o território, a nação e a nacionalidade – as 

transnacionalidades – coloca questões sobre o pertencimento étnico que ultrapassa o território 

que deveria ser “o lar” na lógica do estado-nação. Por isso são transnacionais, fortalecendo 

ainda mais o discurso sobre direitos humanos, cidadania, fronteiras, entre outros, tomando 

como base outros tipos de paradigmas, ou seja:  

O espaço nacional pode ser valorizado de forma diferenciada pelo 

Estado e pelos seus cidadãos-sujeitos. O Estado costuma preocupar-se com 

impostos, ordem e geralmente estabilidade e fixidez, enquanto do ponto de 

vista dos sujeitos o território envolve normalmente direito ao movimento, ao 

abrigo e à subsistência. Portanto, a "terra" deve ser distinguida do território 

("filhos da terra"). Enquanto a ideia de terra é uma questão de discurso de 

pertencimento espacial e relativo a origem, o território associa-se a 

integridade, vigilância, policiamento e subsistência (Appadurai,1997, p. 37). 

Existem leituras que ultrapassam ou questionam estas visões estanques, ou seja, não 

só o imperialismo não acabou completamente no século XX com a independência dos países 

colonizados por impérios-coloniais, assim como não acabou a tentativa de expansão territorial 

e dominação econômica e política no século XIX, via ocupação de colônias na África e Ásia, 

dando origem a novas formas de controle, via estado, no século XX. Podemos ver por exemplo, 

a tese defendida pelo sociólogo brasileiro Luís Magalhães de que há uma relação de 

subimperialismo entre o Brasil e o Haiti (Magalhães, 2017). Análise também crítica faz João 

Vargas, ao afirmar que tanto os Estados Unidos da América quanto o Brasil, seriam estados-

impérios (ou impérios-nações), inspirado nos escritos de Moon-Kie Jung (Vargas, 2017).  

Por hora, tendo localizado o conceito de diáspora historicamente em outros debates 

conceituais mais amplos, passaremos agora a uma melhor definição do conceito que operamos. 

Conforme aponta o antropólogo estadunidense James Clifford, há uma "multidão 

insubmissa" de termos utilizados para caracterizar o encontro de nações, culturas e religiões, e 

um deles é o termo 'diáspora' (Clifford, 1995, p. 84). Originalmente, o termo nasceu para 

explicar as formações sociais judias na Antiguidade e, mais tarde, as gregas e armênias. 

Atualmente, temos evocado o termo para pensar as dispersões mais recentes, como por 

exemplo, quando o sociólogo jamaicano Stuart Hall faz uma leitura da migração caribenha para 

a Inglaterra, em meados do século XX, como uma experiência de diáspora (Hall, 1998)66.  

                                                 

66 Os textos de Clifford e Hall foram selecionados de uma antologia de textos sobre diáspora organizada pela autora 

mexicana Nattie Golubov (2011). Outros autores apresentam em seus ensaios, uma crítica sobre a ascensão do 
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O pensamento em torno de uma diáspora africana foi concebido pelos movimentos 

pan-africanistas67 a partir de 1950, e os pesquisadores norte-americanos Edmund Gordon e 

Mark Anderson chamam a atenção para o fato de que, por buscar uma consciência racial e 

solidariedade em torno da luta contra o racismo e colonialismo entre todos os negros do mundo, 

foi um projeto que nasceu buscando transformação social. No entanto, o que chamamos hoje 

de diáspora africana era encapsulado nos termos negritude (blackness ou negroness). Ou seja, 

estava prescrito a uma linguagem fenotípica e uma diferença racial, que se referia aos povos 

dos territórios da África subsaariana (Gordon & Anderson, 1999).  

Alguns autores pan-africanistas se voltaram para a cultura como elemento central de 

análise, reconhecendo que raça era uma categoria analítica problemática. A ideia destes teóricos 

foi a base do que se tornou depois a diáspora africana, da seguinte forma: entendeu-se que o 

horizonte não poderia ser apenas uma entidade racial mas como uma comunidade cultural que 

se une em África e suas comunidades em todo o mundo. Isso se garantiria pela observação de 

práticas culturais semelhantes nas comunidades afrodescendentes em todo o mundo. 

Sustentar este argumento da organização cultural também tem a ver com uma resposta 

ao ideal hegemônico propagado de que as culturas afroamericanas eram pobres, inexistentes ou 

inferiores. Portanto, ainda que em seu cerne, a diáspora africana se colocava como um 

movimento apolítico e objetivo – acompanhando o movimento da ciência hegemônica - ele 

surgiu num contexto de oposição à hegemonia e favoreceu as bases de políticas culturais de 

identidade ao longo das américas.  

                                                 

termo diáspora no discurso acadêmico no final do século XX. Tomando como base a experiência judia como uma 

“experiência ideal”, estes autores tentam estabelecer critérios capazes de designar o que é ou não de fato diaspórico, 

o que soa justamente uma resposta ao momento histórico que descrevo a seguir. Me parece que se constituía uma 

espécie de “heresia” – e a escolha deste termo aqui não é ingênua – comparar a experiência judia com as 

experiências de populações escravizadas, como fizeram os intelectuais africanos e afrodescendentes em diáspora 

(como o próprio Stuart Hall).  
67 O pan-africanismo é um movimento de caráter social, filosófico e político, que culminou na criação da 

Organização de Unidade Africana em 1963, que buscou promover a defesa dos direitos do povo africano, em torno 

da construção de um único Estado soberano para africanos que vivem ou não na África, neste mesmo território, 

ou seja, se erigiu em torno de uma reunião em torno de uma nação. Ver mais na página Geledés – Instituto da 

mulher negra, disponível em: <https://www.geledes.org.br/pan-africanismo-o-conceito-que-mudou-historia-do-

negro-no-mundo-contemporaneo/>. Mais alguns elementos são trazidos na crítica feita pelo intelectual camaronês 

Achille Mbembe: “O pan-africanismo, em particular, define o “nativo” e o “cidadão” a partir de sua identificação 

com o povo negro. Nesta mitologia, os negros tornam-se cidadãos não porque são seres humanos dotados de 

direitos políticos, mas por causa, tanto de sua cor, como do privilégio de sua autoctonia. As autenticidades 

territorial e racial confundem-se, e a África se torna a terra da gente negra. Já que a interpretação racial está na 

base de uma ligação cívica restrita, tudo o que não seja negro está fora de lugar, e, portanto, não pode reivindicar 

nenhuma forma de africanidade” (Mbembe, 2001, p. 185). Na obra citada aqui de Paul Gilroy aparecem mais 

críticas aos autores e às questões do pan-africanismo sob o qual ele produz seu conceito de Atlântico Negro (Gilroy, 

2001). 
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Já falamos sobre a crítica de Appiah que ecoa também em David Scott e Stuart Hall; 

tais autores afirmam mobilizar esta categoria tendo a negritude como centro, caiu-se num 

absolutismo étnico que conduz novamente a opressão racial; este seria o maior problema deste 

movimento pioneiro. Ao fazer isso, outras categorias importantes de opressão que 

complexificam as análises ficam de fora, como o gênero, a classe, a sexualidade, entre outros. 

Estes autores apresentaram o “hibridismo” como resposta ontológica contra os essencialismos 

das formulações afrocêntricas da diáspora.  

Na perspectiva de Gordon e Anderson, no entanto, os intelectuais pioneiros são 

importantes por oferecer uma perspectiva da diáspora africana como projeto intelectual. Fazem 

uma crítica a esta segunda leva de autores por oferecerem poucas formas de analisar essa 

experiência como particular às outras experiências de diáspora e de povos subalternos, assim 

como a ausência de um lugar de fala que de fato empreenda políticas que vão contra a 

essencialização que eles mesmos observam (Gordon & Anderson, 1999).  

Apesar de dialogarem de maneira mais próxima com Paul Gilroy, tais autores se 

posicionam afirmando que ele implode as duas noções de diáspora acima citadas por destruir, 

por assim dizer, o essencialismo que identidades negras evocam mas também por se afastar do 

poder que as criações imaginárias de África tem para as identidades diaspóricas; é aí que 

Gordon traz o foco na proposta de pensar as identificações diaspóricas por meio das rotas e 

raízes, como mencionamos na introdução deste trabalho:  

Dentre estes contextos, as pessoas que são interpeladas como negras auto 

definem suas subjetividades e preenchem-nas culturalmente e politicamente 

de múltiplas e variadas formas. Nós não enraizamos a negritude em noções 

imaginadas de África, ou assumimos uma unidade essencial de 

afrodescendentes pela nacionalidade, gênero, sexo, classe, ou qualquer outra 

categoria de diferença. Mesmo assim, entendemos que as noções diaspóricas 

de negritude como identidade e cultura são dialogicamente produzidas entre a 

população africana e afrodescendente em todo o mundo (Gordon, 2006, p. 94). 

Para concluir nosso posicionamento em torno do conceito de diáspora, trazemos a 

perspectiva do antropólogo brasileiro João Vargas de posicionar como característica marcante 

deste processo, o genocídio anti-negro. O autor realiza aproximações entre experiências nos 

Estados Unidos e no Brasil, sugerindo que ambas fazem parte de um continuum que atingiria 

outras nações do que ele chama de diáspora negra, a partir de linhas de continuidade e 

descontinuidade em suas práticas (Vargas, 2010).  

Tal perspectiva coloca uma agenda política de proposição, não de uma re-união em 

torno de uma África mítica que parece ultra utópica, mas de conexão entre lutas muito 
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semelhantes contra sistemas políticos hegemônicos, que se fortalecem e dão ferramentas à tais 

lutas cotidianas. Estes sistemas precisam ser nomeados, e no nosso caso, trata-se de entender e 

nomear os efeitos atuais do processo colonizatório que teve como base o racismo anti-negro; 

para que então possamos organizar formas de “revolta e transformação” (Vargas, 2010, p. 49) 

que emergem do mesmo processo que buscamos denunciar.  

Neste sentido, concluo fazendo eco à proposição de Gordon a seguir: 

Reconhecemos a importância das noções tradicionais de diáspora 

negra/africana como um conceito que se referia à dispersão - e sua respectiva 

racialização - de corpos negros por meio de histórias distintas mas sobrepostas 

de escravização, colonização, migração forçada/voluntária, assim como 

resistência e contestação. Estes processos são mobilizados pela globalização 

do capitalismo racial, orginalmente pelo comércio transatlântico de escravos. 

Isto produziu formações múltiplas e distintas de interpelação da antinegritude 

e uma estruturação racial que criou e continua a criar 'África' e a 'negritude' 

impulsionando a dispersão de pessoas de descendência africana em torno do 

globo. No entanto, nossa noção de diáspora negra/africana vai bem além da 

mobilidade e a unidade imposta sobre sujeitos dominados através de sua 

interpelação como negros. Nossa ideia de diáspora, ao invés disso, foca na 

agência negra e o processo de autodefinição [self-making]; a diáspora 

negra/africana como um projeto transnacional, cultural, intelectual e, acima 

de tudo, político, que busca nomear, representar e participar nos esforços 

históricos do povo negro para construir nossas identidades coletivos e 

constitui-las através das práticas culturais-políticas dedicadas a expressar 

nossa humanidade completa e a busca por libertação (Gordon, 2006, p. 93-94, 

tradução minha). 

Tendo a diáspora, na linha de análise acima proposta, como pano de fundo, os aspectos 

do campo citados ao longo deste trabalho, se articulam no seguinte sentido: as experiências 

vividas e relatadas pelas e pelos estudantes interlocutores deste primeiro momento da pesquisa, 

encontram reverberações nas produções de intelectuais negras e negros brasileiros, bem como 

de pesquisadores não-negros sobre as relações raciais. E o que explica tal articulação, na minha 

opinião, é a diáspora negra/africana que Gordon fala acima. 

A partir desta discussão, passamos agora a uma abordagem específica sobre a diáspora 

haitiana. Segundo Handerson, identifica-se que os primeiros usos do termo remontam aos anos 

de 1980, para designar a experiência haitianos e haitianas que se encontravam nos Estados 

Unidos como refugiados políticos da ditadura duvalierista [ver mais no item 2.1 do segundo 

capítulo]. Segundo o autor, os padres católicos foram os protagonistas na mobilização do termo 

em prol de uma organização política de reivindicação dos direitos nos EUA bem como de 

denúncia ao regime ditatorial haitiano. A partir de 1986, com o retorno dos expatriados ao país, 

o termo se popularizou e a partir de 1990 o uso do termo “dyaspora” se generalizou e começou 

a fazer parte do vocabulário créole, língua oficial haitiana além do francês. 



121 

 

O autor etnografa o termo a partir dos relatos de haitianos e haitianas que vivem no 

exterior, demonstrando que o termo se refere às pessoas - que saem por um tempo, voltam para 

visitar mas não voltam a residir - e se torna também um adjetivo de tudo o que é produzido por 

tais pessoas como as músicas diáspora, roupas diáspora, as casas que são construídas com ajuda 

ou pelos próprios residentes no exterior - casas diáspora -, a moeda diáspora ou lajan diáspora 

que diz respeito ao euro, etc.: 

O termo diaspora serve como adjetivo para qualificar pessoas, além de 

designar a comunidade haitiana transnacional. É comum os haitianos no Haiti 

usarem a palavra diaspora para chamar outro compatriota que parte, reside 

aletranje (no exterior), envia remessas, etc.: diaspora ki jan ou ye? (diaspora, 

como você vai?); sa k’ap fèt diaspora? (o que tem feito, diaspora?); mwen se 

diaspora (sou diaspora). Essas expressões caracterizam o termo diáspora 

como categoria de autodesignação e de alteridade, permitindo diferenciar os 

que vivem aletranje em relação àqueles que ficam no Haiti. No Brasil, no 

Suriname, na Guiana Francesa e no Haiti de modo particular (também nos 

Estados Unidos, França, Canadá e em outros países do Caribe), o termo é 

utilizado para designar os compatriotas que residem aletranje, mas voltam 

temporariamente ao Haiti e logo retornam aletranje” (Handerson, 2015, p. 

59). 

Inspiradas nas questões que Gordon e Anderson trazem acerca de uma etnografia da 

diáspora, busquei saber de Judie e Michou acerca dos termos “migrante” e “diáspora”, tendo 

como horizonte que a descrição das categorias que elas mobilizam pode articular um campo 

que conecta as diferenças culturais e raciais com a cidadania e a modernidade nacionalmente 

e/ou transnacionalmente. 

Judie faz uma referência direta à palavra “boat”68 e afirma não gostar do conceito 

diáspora por ser utilizado de forma pejorativa para designar a pessoa que deixa ser ou ter 

costumes haitianos porque saiu do país. “É um sinal de abandono de sua história, de sua 

origem; é um ser metido” [Notas da entrevista 4 -08/12/2018], ela diz. Dá o exemplo de pessoas 

que por exemplo, vão pro Brasil e ao falar com colegas haitianos, acabam soltando palavras em 

português “sem querer”. Por essa carga, não se considera diáspora. Não se considera imigrante 

também porque “o imigrante tem uma estabilidade, manda dinheiro pra família” [Notas da 

entrevista 4 -08/12/2018]; ela não é imigrante também porque precisa renovar o visto todo ano, 

fazendo menção ao fato de que o visto concedido aos estudantes estrangeiros no Brasil, é o 

visto de residente IV, como já falamos no capítulo anterior. 

                                                 

68 Uma definição do termo é trazida no Capítulo 2. Neste contexto, Judie fala da forma também pejorativa de se 

referir à qualquer haitiano que sai de seu país para morar no exterior, ainda que saia em condições completamente 

diferentes das que saíam os “boat people” ou barqueiros nos anos de 1950.  
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Michou define a pessoa diáspora como “alguém que sai pra manter a família” [Notas 

da entrevista 4 -08/12/2018] no país de origem – está associado a isso uma trajetória “de 

sucesso”, portanto. Para quem fica, designa apenas quem sai para viver nos EUA; “quem tá em 

outros países não está em diáspora” [Notas da entrevista 4 -08/12/2018]. Mostra portanto, 

assim como Judie, um incômodo com relação à palavra. Ela concorda com que o termo 

imigrante define sua experiência pois “migrar significa sair de um lugar pra outro”; ainda assim 

não é a categoria que ela mobiliza pra se identificar. 

A questão da diáspora ou da migração evocar uma trajetória de sucesso é bastante 

importante, pois está diretamente relacionada ao envio de remessas para o Haiti. O autor afirma 

que esta questão desafia ainda mais a lógica dos estados-nações e suas vinculações com o 

território, já que há um fomento institucionalizado no país na participação das pessoas diáspora 

na vida política, além da vida econômica como já reconhecidamente participam, ainda que 

juridicamente isso apresente contradições: 

A partir do ano de 2012, o governo Martelly iniciou um programa que taxa as 

remessas enviadas da diaspora para o Haiti (1 dólar americano por remessa) 

e as ligações telefônicas internacionais recebidas (cinco centavos americanos 

a cada 30 minutos). Tais taxas, estipuladas em mais de US$ 4 milhões por 

mês, visam financiar o Programa Escola Gratuita. Além de contribuir 

fortemente para a manutenção da estabilidade social e política, os haitianos da 

diaspora participam ativamente dos programas sociais do país (Handerson, 

2015, p. 63). 

No que se refere à questão da adoção de palavras estrangeiras na língua nativa, que 

Judie aponta como um exemplo da diferenciação, há uma dimensão dupla: de se afastar da 

categoria diáspora pelo seu caráter pejorativo mas também, de reconhecer que há conterrâneos 

e conterrâneas conhecidas dela que operam nesta mesma lógica. Nesse sentido: 

É característica de sua linguagem, a pessoa diaspora incorporar, por exemplo, 

quando fala o créole, palavras em língua estrangeira. Os vindos dos Estados 

Unidos usam but, so, what; os da Guiana Francesa, mo, to, pronomes do créole 

guianense; os da França, maison, monsieur. Os comportamentos, os valores 

morais do sucesso e a hierarquia social, características da pessoa diaspora no 

Haiti, criam, no imaginário dos que residem nesse país, viver no estrangeiro 

ser melhor do que lakay (literalmente a casa, mas aqui significando a terra 

natal). Mesmo entre aqueles com empregos no país, ocupando cargos no 

governo, nas agências internacionais, possuindo empresas particulares, 

ganhando salários entre US$ 1.000 a US$ 3.000 por mês – valores altos para 

os padrões haitianos – boa parte escolhe ir ao peyi etranje (país estrangeiro) 

para um dia ser diáspora. Assim, a mobilidade é cultivada como recurso para 

alcançar o progresso social, cultural e econômico do indivíduo (Handerson, 

2015, p. 63-64). 
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Outro ponto importante que suas descrições revelam são as hierarquias, produzidas 

também como heranças coloniais, com relação aos países de destino. O que Michou aponta com 

relação aos EUA, é explicitado na pesquisa de Handerson no seguinte sentido: 

Como os haitianos encaram a vida no Brasil, no Suriname e na Guiana 

Francesa? O que pensam desses lugares? Como os contrastam com a vida no 

Haiti ou em outros locais que eles imaginam como possíveis destinos, ou pelos 

quais já passaram ou onde têm familiares e amigos? Essas perguntas são 

cruciais para compreender o universo social dos sujeitos nesses espaços 

nacionais diversificados. Brezil pa peyi blan, Surinam pa peyi blan, Giyan pa 

peyi blan não são afirmações unânimes, pois nem todos os interlocutores 

pensavam dessa forma, mas eram recorrentes no universo pesquisado. 

Literalmente, a tradução seria a de eles não serem países “brancos”. Aqui, blan 

não possui apenas uma conotação racializada, mas também de alteridade, de 

classe e de nação. Os usos e os sentidos da categoria blan relacionam a questão 

racial com a nacional e a de classe. Peyi blan é uma categoria possuidora de 

várias significações e sentidos. Em alguns casos, pode ser entendida também 

como peyi etranje (país estrangeiro), peyi lòt bò dlo (país além do mar). São 

expressas e utilizadas entre os haitianos (aqueles residentes no Haiti e no 

exterior) para reportar-se aos países estrangeiros industrializados e 

desenvolvidos economicamente, na sua grande maioria compostos por uma 

população branca significativa, mas não necessariamente. Além disso, 

principalmente, nos quais podem ganhar em lajan diaspora, dólar americano 

e euro (Handerson, 2015, p. 69). 

No que se refere especificamente ao Brasil, o autor aponta que alguns autores o veem 

como um “peyi blan”, por observarem uma potência enquanto economia mundial, da 

disponibilidade de empregos; outros não o veem por ganharem salários muito baixos ou não 

ganharem em “lajan diáspora” (dólar), o que se torna difícil para eles economizarem ou 

enviarem remessas. 

Encontramos ainda um diálogo no que se refere à abordagem pejorativa do termo que 

Judie fala no “ser metido”, no artigo de Handerson: 

Mas o termo pode ser também uma categoria de acusação, carregada de 

sentido pejorativo, quando aqueles que vão aletranje demonstram 

superioridade em relação aos enraizados no Haiti. E também, quando os que 

ficam sentem-se ameaçados, por “perder” lugares sociais e políticos para a 

pessoa diaspora no Haiti. Diaspora pran plas mwen (diaspora ocupa meu 

lugar), são expressões utilizadas para acusar a pessoa diaspora. Para os que 

ficam, ela é considerada incapaz de dirigir ou governar o país por ter vindo 

aletranje e desconhecer a realidade local (Handerson, 2015, p. 66-67). 

Perguntar para as interlocutoras acerca de como elas se veem dentro dos conceitos ou 

categorias que costumam designar suas próprias experiências foi bastante importante para 

entender as várias dimensões, ás vezes contraditórias, que o discurso toma.   
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 Por fim, gostaria de apontar que, ainda que discordassem desta categoria como 

definidora de suas experiências, quando conversamos sobre o título da dissertação, entramos 

em acordo em manter o termo “trajetórias em diáspora” por ser algo que representa suas 

experiências, embora não as defina. Por outro lado, a escolha pelo termo também teve a ver 

com o horizonte de aproximação que podemos construir em torno das experiências das outras 

estudantes estrangeiras/migrantes estudantis negras.  

3.2. Diáspora, migração e as questões de gênero 

Inspirada nos autores que temos dialogado até o momento, entendo que o genocídio 

da população negra é algo se incide sobre a nossa existência, ou seja, não é ou não é somente 

contingente às nossas ações. Entendo também que este genocídio é uma construção histórica de 

raízes coloniais, e é esse terror racial - como fala Gilroy - instituído secularmente, mas também 

a luta, a resistência e a reinvenção necessária diante dele que nos possibilita conectar distintas 

experiências em distintos pontos do globo e chamar estas conexões de rotas e raízes da diáspora 

africana. Esse pensamento foi desenvolvido no tópico anterior. 

O que faremos a seguir é caracterizar a particularidade da experiência de mulheres 

negras dentro deste grande bloco analítico que é a diáspora, entendendo que tal particularidade 

poderia vir da articulação de outras categorias – como a classe, a geração, a sexualidade, entre 

outras.  

O pesquisador estadunidense James Clifford, tomando o caminho sugerido por bell 

hooks, aponta o cuidado que devemos ter ao diasporizar ou internacionalizar as minorias, 

desviando-se das desigualdades estruturais como a raça, a classe -  e podemos agregar nesta 

análise, o gênero. Pensando a partir da cultura, ele afirma que as teorias sobre a diáspora 

precisam dar conta dos entrecruzamentos estruturais que podem ficar esquecidos nas análises 

que focam no “multinacionalismo” como o problema central: 

As teorias sobre a diáspora devem dar conta destas estruturas concretas que se 

entrecruzam. As experiências diaspóricas sempre estão marcadas pelo gênero. 

Porém, há uma tendência nas explicações teóricas e das culturas diaspóricas a 

ocultar este fato, a falar das viagens e da dispersão sem distinção de gênero, 

voltando assim a normativa à experiência masculina. A análise recente de 

Janet Wolff do gênero nas teorias sobre viagens é relevante (Wolff, 1993). 

Quando a experiência diaspórica se volta em termos da dispersão e não da 

reunião, da viagem mais que da residência, e para a desarticulação ao invés da 

rearticulação, predominarão as experiências dos homens. Histórias específicas 

de diáspora, co-territórios, práticas comunitárias, dominações e relações de 

contato podem assim, generalizar-se em globalizações pós-modernas 
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marcadas pelo gênero, nomadologias abstratas (Clifford, 1995, p. 99, 

tradução minha). 

A chave para pensarmos então a questão de gênero nestes termos, está na seguinte 

reflexão: Se os sujeitos e sujeitas da diáspora são versões distintas da experiência intercultural, 

moderna e transnacional, segundo Clifford, ela não pode ser o único quadro de nossas análises, 

pois, tais “identidades modernas” estão atravessadas pela raça, o sexo, o gênero, a classe, a 

cultura, etc. (Clifford, 1995, p. 109).  Com o também estadunidense Edmund Gordon, temos 

que: “Partindo deste pressuposto, raça não é adequadamente entendida ou vivida abstraindo-se 

a interarticulação e constituição mútua de eixos como gênero, classe e sexualidade (ou pelo 

menos estes)” (Gordon, 2006, p. 95).  

A pesquisadora brasileira Marilise Reis aponta ainda que ao articular tais categorias 

na experiência de diáspora africana, temos “uma nova epistemê em emergência”, que diz 

respeito à ressignificação e recriação das narrativas de emancipação, redenção e democratização 

que não se enfocam no Ocidente, e se coloca como uma contracultura transnacional do 

“Atlântico Negro” (Reis, 2011, p. 8). Também Paul Gilroy se debruça sobre o tema no prefácio 

à edição brasileira da obra de mesmo nome:  

As diferenças de gênero se tornam extremamente importantes nesta operação 

anti-política, porque elas são o signo mais proeminente da irresistível 

hierarquia natural que deve ser restabelecida no centro da vida diária. As 

forças nada sagradas da bio-política nacionalista interferem nos corpos das 

mulheres, encarregados da reprodução da diferença étnica absoluta e da 

continuação de linhagens de sangue específicas. A integridade da raça ou da 

nação portanto emerge como a integridade da masculinidade. Na verdade, ela 

só pode ser uma nação coesa se a versão correta de hierarquia de gênero foi 

instituída e reproduzida. A família é o eixo para estas operações tecnológicas. 

Ela conecta os homens e as mulheres, os garotos e as garotas a comunidade 

mais ampla a partir da qual eles devem se orientar, se quiserem possuir uma 

pátria (Gilroy, 2001, p. 19). 

James Clifford chama atenção ainda para uma política ambivalente da diáspora que a 

experiência das mulheres revela, na pergunta, “as experiências diaspóricas reforçam ou mitigam 

a subordinação de gênero?” (CLIFFORD, 1995, p.99). A ambivalência está em perceber que, 

ao mesmo tempo em que conserva os vínculos com as redes de parentesco - e por conseguinte, 

com as tradições que por vezes mantem estruturas patriarcais e sexistas - a própria experiência 

de diáspora coloca estas mulheres em outros papéis, ou como aponta o autor, novos espaços 

políticos.  Ao articular estas duas comunidades, a de origem e a de destino, temos que: 

As experiências vividas pelas mulheres diaspóricas implicam, assim, a 

dolorosa dificuldade de mediar entre mundos discrepantes. A comunidade 
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pode ser o lugar tanto do apoio quanto da opressão (Clifford, 1995, p. 100, 

tradução minha). 

Vejamos agora como tal análise auxilia para pensarmos as experiências de Judie na 

narrativa a seguir: 

Notas de Campo 19 - Judie 

Antes de ser a primeira estudante haitiana da Psicologia na PUC-MG, Judie 

foi a filha que saiu da casa de seus pais, com 17 anos, para morar numa casa 

mais próxima ao centro para se dedicar ainda mais aos estudos, mas também 

por uma motivação muito pessoal, que ela diz em “eu queria a minha 

liberdade”. Terminou o ensino médio e depois de um ano trabalhando fez o 

processo pra estudar fora. Essa experiência envolveu trabalhar em escolas 

de educação infantil, mas também em uma ONG chamada “Médicos do 

mundo Canadá”, cujo trabalho é similar ao “médicos sem fronteiras”. 

Trabalhou também com o ministério da saúde pública. Diz que “todo mundo 

falava mal de mim” sobre ela sair tão cedo de casa, sendo mulher e solteira. 

Teve que enfrentar os pais para conseguir fazer isso. Se lembra que quando 

pequena, sua saída para fugir dos afazeres domésticos que a mãe sempre a 

interpelava era pegar um livro, que nem sempre ela lia de verdade. Quando 

saiu de casa o comentário era: “deixaram ela ler livros e deu nisso”, que 

demonstra como sua autonomia e oposição à criação dos pais no começo não 

é algo bem recebido. Quando ela contou de sair do país, “foi estranho para 

os meus pais, eles falam... que morar num país sozinha, não é uma boa ideia. 

E... mas, eu tenho, tipo, eu tinha ideia de estudar fora da minha terra, e 

mesmo, na primeira vez, eles ficaram... bem chateado comigo, mas depois eles 

concordaram”. Hoje, ela afirma que sua família dá muito apoio à sua escolha 

de seguir investindo em sua formação acadêmica, principalmente porque 

agora eles confiam e entendem que de fato é esse o projeto que ela tinha em 

mente quando saiu de casa a primeira vez (pois havia um medo reiterado de 

que ela fosse “se perder”, no sentido de se envolver com algum homem antes 

de se formar ou mesmo de casar). [Notas da Entrevista 2 e 3 – Judie – 

05/09/2018 e 08/12/2018] 

Me parece interessante pensar sobre as negociações que precisam ser feitas para tornar 

a trajetória de se dedicar aos estudos uma trajetória possível para ela enquanto mulher, ou seja, 

o novo espaço político de que fala Clifford. Judie precisa “enfrentar os pais”, como se esta fosse 

uma trajetória atípica ou inesperada para as mulheres. Como aponta a intelectual chicana Glória 

Anzaldúa, em algumas situações, as mulheres que ousam questionar alguns sistemas de 

ocupação do espaço público se sentem incompreendidas pelos seus, ou seja, pelas pessoas de 

seu próprio grupo (Anzaldúa, 2004). De acordo com Rubens Ferreira:  

Ademais, para essas jovens mulheres, o projeto de estudar em outro país gera 

expectativas quanto à vida fora do jugo familiar, portanto, longe da casa, da 

vizinhança e da sociedade na qual os hábitos e comportamentos são vigiados 

e controlados na esfera do que se tem como um espaço social pré-definido 

para ser mulher, e do que se espera delas em relação aos papéis de gênero. A 

presença feminina crescente nos movimentos migratórios contemporâneos é 

entendida por Marinucci (2007) como uma realidade bastante complexa. 
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Ainda assim, para o autor, ela sinaliza a capacidade de decisão das mulheres 

em sua busca por autonomia (Ferreira, 2017, p. 121). 

Essa trajetória de busca por autonomia tida como atípica para as mulheres também 

parece estar presente no relato acima de Judie e na perspectiva de Michou quando esta afirma 

que “as pessoas pensam que as mulheres são fracas” [Notas da Entrevista 4 – Michou – 

08/12/2018]. Na pesquisa de Joseph e Handerson sobre mulheres migrantes haitianas na França 

e no Brasil, demonstrou-se que também elas migram para buscar uma ascensão econômica para 

elas e suas famílias, deixando marido e filhos no país de origem, e atravessando dificuldades e 

encarando as desigualdades pelo racismo, o machismo e a xenofobia à qual estão expostas 

(Handerson & Joseph, 2015).  

Nesse sentido, a pesquisadora brasileira Roberta Peres se debruça sobre a articulação 

entre a questão da migração e o gênero69, lançando uma importante questão “de que maneira se 

articulam a migração de mulheres e seus condicionantes e que tipo de impactos e 

especificidades se observam deste fenômeno?”. Uma das questões que daí emerge é a 

necessidade de uma mudança nos aportes teóricos e metodológicos que tendem a ver as 

mulheres como agentes secundárias dos processos migratórios, vistas como “acompanhantes, 

dependentes ou simplesmente invisíveis nos fenômenos analisados” (Peres, 2017, p. 240). 

Edmund Gordon afirma ainda que a proposta de diáspora que ele articula em termos de 

rotas e raízes emerge da intelectualidade negra e do feminismo negro ao sugerir que o 

conhecimento proposto ou produzido por aqueles e aquelas que antes eram tidos como objetos 

da ciência, possibilita um lugar ainda mais preciso (Gordon, 2006). De fato a proposta da 

interseccionalidade como lente analítica que emerge no feminismo negro, tem a ver com 

produzir análises “mais eficazes” no sentido de dar conta de mais elementos das desigualdades 

que nos propomos a observar e intervir. Já falamos sobre ela no capítulo 1.  

Tayane Lino (2015) dedica-se a um breve estudo sobre a terminologia subalterno, que 

ela aponta surgir em Antonio Grasmci e depois ser retomada por autores como pós-coloniais 

(ou dos estudos subalternos sul-asiáticos) Spivak, Guha, e Bhabha com duas finalidades: 1) 

recontar a história de seus países, numa perspectiva contra hegemônica ou não-imperialista, 

                                                 

69 Ao localizar a experiência de mulheres haitianas em migração, me deparei com seguintes estudos: o de 

Handerson Joseph e Rosy Handerson, onde ela é pensada a partir dos relatos de migrantes no Brasil e na França; 

em Margarita Mejía e Rosmari Cazarotto, fala-se em um projeto familiar de migração das mulheres haitianas no 

Brasil; Márcia Oliveira e Elias Silva falam sobre a experiência de mulheres haitianas em Manaus (Handerson & 

Joseph, 2015; Mejía & Cazarotto, 2017; Oliveira & Silva, 2017). Ambos se referem a uma migração por questões 

econômicas e/ou de trabalho. 
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posicionando que o que é tido como história oficial não é uma história neutra como se tenta 

afirmar; 2) transformar o “outro” da produção científica como sujeito ao invés de objeto da 

ciência, sujeito este que não se apresenta apenas como o autor. Ela chega à conclusão de que 

esse é o lócus enunciativo do sujeito subalterno:  

Assim a “consciência subalterna” é a capacidade de denunciar o estado das 

coisas. Não se trata de um estado natural, mas de algo que pode ser construído 

de maneiras diversas, atendendo a razões coloniais e desiguais. Ou dito de 

outro modo, diz da capacidade de os subalternos se tornarem sujeitos. Para 

tanto, estes adquirem, a partir da indagação, outras possibilidades nas relações 

com o mundo. O processo de “conscientização” caracteriza-se por uma 

postura crítica do sujeito frente às relações em que está inserido. O sujeito 

critica na medida em que é capaz de indagar-se. Essa indagação, por sua vez, 

devolve as possibilidades de existência para além daquela que os dominadores 

oferecem (Lino, 2015, p. 90). 

Articulando o lócus subalterno como o lócus enunciativo das mulheres negras, 

podemos apontar que a proposta do feminismo negro, como já sinalizado, foi o de denunciar as 

ausências das demandas específicas das mulheres negras, tanto pelo feminismo hegemônico 

(branco), quanto pelos movimentos negros emergentes. 

Apontamos ainda que, na tentativa de articular a dimensão da diáspora africana com 

esta especificidade da experiência das mulheres negras, algumas autoras cunharam o termo 

feminismo negro diaspórica (ou feminismo afrodiaspórico) para designar esta articulação entre 

a noção de diáspora africana com a questão do gênero (Santos, 2000; Figueroa &. Hurtado, 

2014). 

A intelectual brasileira Sônia Santos define como tendências do feminismo negro 

diaspórico: 1) centralidade da experiência de opressão destas mulheres como pilar fundamental 

de sustentação e reprodução das condições desiguais das mulheres negras na sociedade – e 

nesse ponto, ela traz o exemplo de autoras que articulam a experiência como categoria de 

análise. Aqui também se articula a denúncia sobre as distintas ausências sobre tais múltiplas 

opressões derivadas das múltiplas posições socais que as mulheres negras ocupam; 2) o legado 

de lutas das mulheres negras contra opressão, ou seja, a forma que tais mulheres tem encontrado 

para resistir, em que pese o fato de que, intrínseco a produção teórica há um ativismo político; 

3) intercâmbios geográficos e políticos entre as várias vertentes do feminismo diaspórico, que 

possibilita destacar que há semelhanças nas formas como operam os sistemas de opressão pela 

raça, pelo gênero, pela sexualidade, entre outros, o que permite articular diálogos pra pensar 

formas de resistência a tais sistemas (Santos, 2000). 
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A autora também identifica cinco tipo de feminismos que possuem diálogos e 

particularidades entre si: os feminismos afrolatinoamericanos, os feminismos afrocaribenhos, 

os feminismos afroamericanos, os feminismos africanos e o feminismo das mulheres negras 

britânicas (Santos, 2000). 

O caminho traçado pelas pesquisadoras colombianas Aurora Figueroa e Katherine 

Hurtado começa no convite de Lélia Gonzalez para um feminismo afrolatinoamericanos 

direcionado às ameríndias e amefricanas; passa pela proposta de enegrecer o feminismo de 

Sueli Carneiro, ao pensar numa perspectiva de igualdade de direitos para além das ficções 

produzidas de raça e gênero; e chega na proposta de feminismo negro diaspórico proposto por 

Sônia Santos e compartilhado por Keisha-Khan Perry ao falar de uma agenda feminista negra 

diaspórica, que advoga por uma solidariedade hemisférica como elemento central desta 

perspectiva. A partir da própria experiência de construção de um evento em que se produziu 

“rotas afrodiaspóricas” como resultados, as autoras entendem então que: 

A visão diaspórica do feminismo produzida por mulheres africanas e mulheres 

descendentes de africanas e africanos no mundo, compartilham do desejo 

comum de afastar-se do feminismo ocidental branco e classista para estudar 

propostas viáveis que lhes permitam transformar o papel, supostamente 

secundário, que as mulheres da diáspora jogam na sociedade (Figueroa & 

Hurtado, 2014, p. 123). 

O que as autoras apontam pode ser colocado como uma agenda política para o cotidiano, 

mas também para a pesquisa acadêmica. Por hora, quero chamar a atenção para a seguinte 

distinção: temos o debate proposto pelo feminismo negro, que foi sistematizado principalmente 

pelas mulheres negras norte-americanas e apropriado por mulheres negras em todo o mundo; 

cunhou-se também o termo feminismo negro diaspórico para designar as contribuições do 

pensamento dos movimentos de mulheres afrodescendentes da diáspora; e há ainda uma 

vertente que escolhe articular a categoria gênero neste debate sem chamar tal iniciativa de 

feminismo70. Guardadas as suas diferenças, podemos destacar que na gênese destes 

movimentos está a denúncia das ausências do movimento negro e do movimento feminista com 

relação à situação das mulheres negras. Temos trazido neste texto a contribuição de todos estes 

debates para pensar esta experiência, dialogando com a seguinte proposta de Paul Gilroy, 

inspirada por Stuart Hall:  

                                                 

70 Para mais sobre Mulherisma Africana, ver o texto da afroinglesa Nah Dove “Mulherisma africana: uma teoria 

afrocêntrica” (Dove, 1998). 
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Ao lidar com a relação entre raça e classe, tem sido lugar comum evocar o 

sugestivo comentário de Stuart Hall de que a primeira é a modalidade na qual 

a última é vivida. O caso do 2 Live Crew [grupo de hip-hop estadunidense 

criticado por suas letras sexistas] e o lugar central da sexualidade nos discursos 

contemporâneos da particularidade racial apontam para urna formação 

análoga, que pode se mostrar igualmente manejável: o género é a modalidade 

na qual a raça é vivida” (Gilroy, 2001, p. 179). 

A autora haitiana Edwige Danticat, já citada no Capítulo 2, organizou um compilado 

de textos – poemas e ensaios autobiográficos – de mulheres haitianas em diáspora, intitulado 

“Butterfly's Way: Voices From the Haitian Dyaspora in the United States” (Caminhos da 

borboleta: vozes da diáspora haitiana nos Estados Unidos). Ela se utiliza da metáfora dos 

caminhos das borboletas para intitular esta obra, que apresenta em vários de seus textos, uma 

importante reflexão sobre a força da diáspora haitiana nos Estados Unidos71. No ensaio 

intitulado “Dyaspora”, Joanne Hyppolite que foi viver nos EUA com sua família desde criança, 

chama seu lar de island house - que poderíamos traduzir como “casa-ilha” – para dar conta da 

complexidade que eram suas vivências dentro e fora deste espaço que era como um Haiti dentro 

dos EUA, que ela fala em termos de “conexões e desconexões” (Hyppolite, 2001)72. Os relatos 

a seguir de Michou nos trazem uma reflexão nesse sentido: 

Notas de campo 20 – Michou 

Uma das primeiras coisas que Michou me contou quando conversamos foi 

que “sempre foi meu sonho estudar fora” porque queria conhecer o mundo. 

Antes de vir ao Brasil, começou outra graduação no Haiti. Ela é evangélica, 

frequenta uma igreja batista próxima de sua casa e afirma que a fé ou a 

religião “é o que precisamos para seguir a cada dia”. Esse é o espaço onde 

ela mais conhece pessoas (brasileiras e estrangeiras), e inclusive seu 

namorado, que é moçambicano, também é de lá. Algumas vezes falamos sobre 

o que pensávamos – enquanto “forasteiras” – sobre Belo Horizonte. Ao 

falarmos sobre a cordialidade que nem sempre se traduz na solidariedade que 

ela propõe, ela conta que “uma vez, um casal da igreja se ofereceu pra me 

ajudar, me deram o número de telefone e tudo. Quando eu mandei mensagem 

pedindo ajuda, eles nunca me responderam”. Ainda assim, nesse espaço da 

                                                 

71 Um elemento para pensar a força da diáspora haitiana nos EUA está no fato de que Mia Love foi eleita prefeita 

de uma cidade no estado de Utah e a primeira congressista da cidade e do Partido Republicano estadunidense, 

descendente de haitianos, em 2014. Concorreu novamente em 2018 pelo mesmo partido e não se elegeu, fazendo 

declarações críticas ao então presidente Donald Trump, e ao próprio partido. Para ver a entrevista e demais 

informações, ver “Mia Love Criticizes Trump in Scathing Concession Speech”, de Sidney Ember, recuperado em 

31 de Junho de 2019 em:< https://www.nytimes.com/2018/11/26/us/politics/mia-love-trump-

utah.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes>.   
72 “Seus pais falam com você em créole, você responde em inglês, e de alguma maneira, isto funciona e parece 

natural. Se a sua mãe fala com você em inglês, as coisas parecem muito erradas. Ela não faz distinção entre “ele” 

e “ela”, e você se torna a ‘polícia pronominal’. Você não lembra do Haiti porque deixou o país muito nova mas 

isso não importa, porque é como se o Haiti tive enlaçado a sua casa com uma corda invisível. (...) Fora de sua casa, 

você é forçada a nadar em águas americanas. (...) Fora de sua casa, as coisas são pretas ou brancas. Você é preto 

ou branco. Especialmente na escola quando nem você nem nenhuma das outras poucas haitianas da sua sala são 

convidadas para as festas de aniversário das suas colegas brancas.” (Hyppolite, 2001, n.p.) 
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igreja era aonde ela sentia-se mais próxima aos brasileiros; enquanto que na 

universidade, sentia-se mais próxima aos estrangeiros. Sobre a decisão de se 

mudar para outro país para estudar, a mãe teve aquele receio esperado, mas 

concordou. Ela só contou para os pais depois que houve a confirmação da 

vinda (pois já havia tentado outras opções que não resultaram). [Notas das 

Entrevistas 2 e 3 – Michou – 18/01/2018 e 03/09/2018] 

Em notas de campo anteriores, comentamos que Judie já tinha contato com um amigo 

haitiano que vive em Belo Horizonte, que foi a pessoa que a auxiliou abrigando-a, nos primeiros 

dias de sua chegada. No entanto, ela relatou que outro motivo para ter escolhido a cidade foi a 

presença de um primo, que já mora aqui há alguns anos. Ela a ajudou durante o processo seletivo 

e “No entanto, meu primo... (ri). Infelizmente, eu escolhi essa cidade por causa do meu primo. 

Mas eu fiquei, tipo... eu... porque desde que eu cheguei aqui ele nunca me ligou, nunca falou 

comigo... parece que eu não sou uma prima pra ele” [Notas da Entrevista 2 – Judie – 

05/09/2018]. Ambas relatam manter contato frequente com sua família especialmente 

virtualmente, mas há também o envio de produtos pelo correio ou por conterrâneos que venham 

visitar/morar no país, etc. 

Este aspecto da conformação de redes – seja elas dentro da comunidade haitiana, seja 

fora - foi bastante evidente nos ensaios das autoras haitianas do livro acima citado. O que as 

nutre e fortalece na sua experiência pode ser algum tipo de vínculo com sua nacionalidade, que 

não necessariamente se dá no/pelo território. Ou seja, são as redes de apoio criadas nos países 

de destino e a frequente comunicação com familiares e amigos (que podem ou não estar no 

Haiti) que se identificam como uma espécie de fôlego para as inundações frequentes de 

situações desagradáveis, entendendo também que mesmo nesse espaço podem haver conflitos.  

Uma outra leitura para estas redes possível é feita pela pesquisadora mexicana Nattie 

Golubov, que reuniu uma antologia de ensaios sobre a diáspora, com os textos clássicos de 

William Safran, Khachig Tololyan, de autores reconhecidos na área como James Clifford, 

Stuart Hall e Martin Bauman e outros autores: Dominique Schnapper, Stanley J. Tambiah, José 

C. Moya (Golubov, 2011). A partir destas leituras, ela produz alguns pontos de confluência 

entre todos os textos no prefácio da obra73, e o terceiro deles é de que: 

                                                 

73 Ela compila suas observações em quatro elementos: 1) ela identifica que os critérios para diferenciar a diáspora 

da migração, é que a primeira tem um fator de expulsão, envolve a nostalgia e o luto com relação ao lugar de 

origem, elementos que aparecem nas práticas sociais, econômicas e políticas; 2) a presença do elemento étnico e 

seus agenciamentos, já que nem todas as comunidades étnicas são diaspóricas; 3) a retórica do retorno, acima 

apresentada e 4) o fator temporal, muitas vezes indeterminado, que implica nas formas de se agenciar enquanto 

comunidade no país de destino. Ela afirma ainda que “Os fatores qualitativos mais relevantes para determinar a 

pertença a uma diáspora são a escolha, a identidade e a identificação que determinam a consciência e as 
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As diásporas produzem e mantém uma retórica de retorno à pátria abandonada 

(e em ocasiões idealizadas) que na prática se manifesta por meio da criação e 

perpetuação de distintas redes de relações (econômicas, de parentesco, 

políticas, culturais) com comunidades semelhantes em outros lugares e com a 

pátria. Este mito ou memória coletiva do lugar de origem, bem como o desejo 

coletivo de voltar a este, não necessariamente envolve a repatriação, mas sim, 

implica em um constante retorno imaginativo, afetivo e material (por meio de 

viagens, remessas, intercâmbios culturais, grupos de pressão, relações 

comerciais, etc.) e um compromisso coletivo por mantê-lo, restaurá-lo, 

assegurar sua segurança e prosperidade, e inclusive criá-lo (como no caso 

paradigmático dos judeus). É pertinente delimitar que esta retórica não 

necessariamente ou exclusivamente emerge do nacionalismo, já que pode 

estar arraigada na lembrança da experiência cotidiana do local de origem, 

associada com a família, as redes de parentesco, amizades, colegas e vários 

"outros significativos" (Golubov, 2011, p. 16).  

Associar tais leituras sobre diáspora, a diáspora haitiana nos EUA pela ótica das 

mulheres e aos relatos do campo, me possibilitou refletir que as escolhas das redes no local de 

destino são atravessadas por inúmeros e complexos elementos. Nesse sentido, quando Michou 

fala sobre seu vínculo com a igreja – assim como quando Joanne fala sobre sua casa-ilha - ela 

está falando dos rearranjos possíveis e necessários para tornar essa existência fora da “primeira 

casa”, o Haiti, possível. Em que pese as particularidades de uma diáspora haitiana nos EUA e 

a experiência de diáspora com fins de estudos de Michou, o que quero ressaltar é que as decisões 

de “fechar-se” ou “abrir-se” à comunidade externa estão agenciadas por diversos fatores, 

entendendo também que não se tratam de escolhas estanques, pois não só se abre ou só se fecha; 

o lugar da diáspora é um lugar de constantes (re)negociações. 

Articulando essa ideia de agência e das negociações possíveis, passaremos agora a 

uma compilação de relatos de Judie e Michou, acerca do que elas entendem sobre o ser mulher 

no Haiti: 

Notas de campo 21 – Sobre ser mulher 

Quando falamos sobre o ser mulher no Haiti, Judie me diz que na opinião 

dela “há uma revolução das mulheres para elas poderem estudar e ocupar o 

espaço público”.  Que quando estava na escola, se lembra que havia um 

fomento para que as meninas crescessem e continuassem a estudar; inclusive 

ela mesma ganhou uma eleição pra líder de sala, que ela concorreu com um 

menino. Quando falamos sobre serem os homens os que saem em sua grande 

maioria do país para estudar, ela diz que talvez na cidade dela [capital do 

                                                 

subjetividades diaspóricas” (Golubov, 2010, p.16). O que quero ressaltar aqui é que estas foram as primeiras 

dimensões do conceito com as quais tomei contato e que me pareceram designar aspectos psicossociais da diáspora, 

sobretudo por observar em diálogos com essas mulheres e homens que, a identidade com o local de origem, para 

alguns e algumas, se fortalece a partir da saída dele; o que não necessariamente implica em uma necessidade de 

retorno, ainda que, justamente pelo local de destino ser “aversivo” em muitos momentos, é que se rememora o 

local de origem; sentimos falta daquilo que já tivemos. 
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país], não seja tão assim pois “Cada cidade tem uma forma de ver as 

mulheres. As mulheres em alguns lugares nem estudam. O final da vida delas 

é o casamento e isso tem a ver com a religião e os costumes da família. Se 

você vai se casar em algumas igrejas, e não é virgem, seu véu fica na parte 

de trás da cabeça, e não pode cobrir o rosto [ou seja, todos podem ver que 

você não é pura]. Nas igrejas evangélicas a pessoa que não é virgem e se 

casa, ela é mais isolada”. A mãe de Judie, por exemplo, só estudou até o 6º 

ano. Já os homens “saem de casa pra trabalhar e as mulheres ficam em casa 

pra cuidar dos filhos. Antigamente, se você tinha 6 filhos na casa e só um 

homem, só ele ia à escola porque ele poderia ser engenheiro, médico, e até 

presidente. Mas isso tem se modificado. Já tivemos uma mulher na gestão do 

país uma vez e outra que foi candidata, concorrendo com um famoso cantor, 

mas essa perdeu.” Sobre o trabalho, ela conta que as mulheres limpam a casa 

e cuidam dos filhos e nas classes mais baixas, ainda saem pra vender coisas 

na cidade. Conta ainda uma outra forma de prescrição que aparecia quando 

as meninas ou mulheres queriam estudar: “se você vai pra escola, vai 

aprender a escrever pra homens!”. Para ela, uma de suas irmãs vive nesta 

lógica do ser criada para o casamento. Já ela: “Eu acho que sou uma mulher 

de sorte. Eu quero ser a mulher que eu tô procurando. Eu sou a pessoa mais 

inteligente da minha família. As vezes as mulheres pensam que as mulheres 

são fracas. [Notas de campo 3 – Judie – 08/12/2018] 

Ela vê que a mulher num contexto geral “é um pilar da sociedade; ela tem a 

responsabilidade de prover, de manter e de cuidar.” Percebe que em seu país, 

“muitas mulheres no Haiti são oprimidas ao ponto de não se sentir à vontade 

nem de falar. Isso tem a ver com a história, e isso é mais antigo”, mas segundo 

ela isso tem se modificado. Aponta que o feminismo é um movimento de elite 

lá também. Quando falamos sobre a migração pra estudar ser um fenômeno 

ainda majoritariamente masculino, ela percebe que “a sociedade não exige 

tanto do homem; essa pode ser uma das razões que faz com que saiam mais 

homens que mulheres do país, porque os pais tem medo de deixar as filhas 

saírem, porque a mulher é vulnerável. Algumas mulheres inclusive “bancam” 

a saída dos homens para ficar no lugar do cuidado [Notas de campo 4 – 

Michou – 08/12/2018] 

 Os pesquisadores brasileiros no documento sobre questões de gênero no Haiti já 

citado, apresentam estimativas de que mais de 60% das mulheres que vivem na área 

metropolitana de Porto Príncipe, capital do Haiti, são chefes-de-família, o que significa que 

cuidam de seus filhos e suas casas sozinhas (Braum, Dalmaso & Neiburg, 2014).  

Por outro lado, elas também são envolvidas diretamente com a economia da região 

pois mais de 70% das mulheres estão no comércio. Somando estes dois fatores, as mulheres e 

as crianças são as maiores vítimas das condições de precariedade que o país vive: quando 

haitianos e haitianas foram perguntados sobre questões de gênero no âmbito da pesquisa de tais 

autores, ambos mencionam a violência conjugal, doméstica ou interpessoal, em que pese ainda 

o fato de que as violências – sobretudo sexuais - perpetradas contra as mulheres se agravam em 

momentos políticos de conflito armado (Matuella, 2017), como já apontamos no capítulo 

anterior sobre a Minustah no Haiti.  



134 

 

Judie menciona as mulheres em cargos presidenciáveis. Ertha Pascal Trouillot 

governou o país em 1990 como resposta ao golpe militar, sendo ela a presidente da Corte 

Suprema à época. Esteve por menos de um ano no governo, convocando eleições presidenciais 

em dezembro do mesmo ano, eleição que venceu Jean Bertrand-Aristide. No ano em que de 

2010 em que venceu Michel Martelly, cantor famoso no país como mencionado por ela, 

concorriam também outras duas mulheres ao cargo presidenciável: Jude Célestin, indicada pelo 

presidente anterior René Preval, engenheira de formação que até então não possuía experiência 

política; e Mirlande Manigat, que foi primeira dama de Leslie Manigat, presidente do país em 

1988, que tinha uma pequena experiência política desta época e era formada em Ciência 

Política74. 

A afirmação de que a mulher é o pilar que sustenta a família, que sobre ela recaem 

maiores responsabilidades que os homens, e sobre a forma com que elas são educadas ou 

conduzidas para a conformação de famílias, revela o aspecto da matrifocalidade – que se 

caracteriza por um papel central da mulher nos assuntos domésticos e familiares. Esta é uma 

das características levantadas pela mulherisma africana e por análises de gênero pela diáspora 

africana75. 

A presença das mulheres no comércio, que está vinculada a uma questão de classe 

como aponta Judie, se apresenta como uma forma de reassegurar sua centralidade na gestão 

familiar e indicar sua autonomia e independência econômica, apresenta porém uma importante 

contradição a ser levada em conta: 

Mas esta centralidade e independência foram e são, acima de tudo, 

ambivalente (paradoxal é o termo usado por Janet Momsen, 1993). Elas são a 

fonte de tensões e desigualdades, conflitos e hierarquias que, de um lado, 

coexistem com práticas, ideias e ideais centrados no suporte mútuo e 

solidariedade entre homens e mulheres – práticas, ideias e ideais que estão 

presentes na vida cotidiana e que durante nossa pesquisa apareceriam nas 

discussões dos grupos focais se referindo às vezes à motivações cristãs, em 

outras à cosmologia Vodu. Consequentemente, a descrição e a denúncia da 

                                                 

74 Informações retiradas da matéria “Eleições no Haiti: 18 candidatos, seis favoritos” de France Presse, recuperada 

em 31 de Janeiro de 2019 em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/11/eleicoes-no-haiti-18-candidatos-seis-

favoritos.html>. E também da página Seu History, que publicou “Ertha Pascal se converte na primeira mulher 

presidente do Haiti”, recuperada em 31 de Janeiro de 2019 em: <https://seuhistory.com/hoje-na-historia/ertha-

pascal-se-converte-na-primeira-mulher-presidente-do-haiti>. 
75 Na proposta da mulherisma africana de Nah Dove já citada, fala-se do papel central da mulher na reconstrução, 

recuperação e criação de uma integridade cultural em torno dos valores da reciprocidade, equilíbrio, harmonia, 

justiça, verdade, justiça, ordem, entre outros (Dove, 1998). Também a antropóloga brasileira Luciane Rocha, em 

sua tese de doutorado apresenta o argumento de que a maternidade negra é uma recriação da sociabilidade na 

diáspora africana, através de atos criativos, estimulantes, resistentes e recuperativos contra as práticas genocidas 

de violência anti-negra (Rocha, 2014).  
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desigualdade feminina (e.g.Bell, 2001, N’Zengou-Tayo 1998 ou Neptune-

Anglade 1986) coexistem com a observação do poder das mulheres e relativa 

autonomia e o fato de que elas constituem o pilar da sociedade, da família e 

do lar haitiano. A expressão em créole fanm se poto mitan expressa a 

centralidade desta posição: seu significado aponta tanto para o pilar físico da 

casa (a infraestrutura do cuidado e alimentação) quanto para o centro da 

gravidade da família (Dalmaso, 2014), uma conexão com os ancestrais pelo 

descendência – como o poto mitan localizado no centro da peristyl, no espaço 

ritual das casas de Vodu (Braum, Dalmaso & Neiburg, 2014, p. 13). 

Como apontado por Judie e Michou, as dinâmicas e as relações de gênero no país tem 

se modificado ao longo do tempo, como revelado também em suas próprias trajetórias em 

alguma medida pioneiras em seus contextos locais, e isto está diretamente relacionado à própria 

organização política das mulheres: 

Ainda que a participação política é massivamente masculina, mulheres tem 

seus próprios espaços, seja nas organizações e bases encontradas em torno da 

área, ou em associações especificamente dedicadas à suas causas, 

especialmente aquelas que focam em problemas como o combate à violência 

contra mulher e desigualdades de gênero, buscando melhorar a vida das 

mulheres (Braum, Dalmaso & Neiburg, 2014, p. 43). 

 Quero ressaltar um importante aspecto revelado na fala de Michou sobre o movimento 

feminista também ser elitizado no Haiti. Como mencionado em outros momentos deste 

trabalho, mulheres em diversos locais do mundo que não se viram representadas pelas pautas 

do feminismo que foi se construindo como hegemônico, pautaram questões localizadas em suas 

próprias experiências de opressão.  

Neste processo, uma contradição óbvia por exemplo, apresentada pelas mulheres 

negras às mulheres sufragistas, era que a pauta de ocupação do espaço público não as 

representava, pois as mulheres negras sempre estiveram presentes na vida econômica e social 

por meio do trabalho. Essa presença no espaço público foi herança do processo colonial, a partir 

das libertações da escravização sem reparações, portanto está vinculada também à uma questão 

de classe. O silenciamento desta demanda das mulheres ocultava ainda o fato de que, mesmo 

ocupando os espaços de trabalho e sendo oprimidas por serem mulheres, havia uma manutenção 

da exploração de mulheres brancas sobre mulheres negras, nos cargos de cuidado da casa e da 

família (antigas mucamas e escravas do eito) (Gonzalez, 1982a; 1982b). 

Essa é uma primeira contradição que, a partir da produção de intelectuais negras 

brasileiras, podemos identificar como próxima a perspectiva apresentada por Michou. Também 

as interlocutoras haitianas da pesquisa de Jude apontam que no Haiti, um outro aspecto 

interessante dessa elitização no que tange a questão de classe, se refere à língua: as mulheres 

que se organizam em torno de pautas feministas, tem acesso à educação mais elitista e por 
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consequência, se utilizam de materiais e realizam atividades apenas em francês, se afastando 

da realidade local das mulheres haitianas de classes mais abastadas que não tem acesso a este 

repertório (Civil, 2018). Em alguma medida, a bagagem educacional, cultural, econômico, 

político – e portanto, subjetivo – de mulheres em uma classe social superior permite que elas 

criem e sustentem estratégias de resistência completamente diferentes das mulheres em outros 

contextos.  

Podemos pensar, por exemplo, no que se refere às formas de lidar com a violência 

doméstica; quais as possibilidades de acesso que as mulheres negras e pobres tem que se 

diferem das mulheres brancas e/ou ricas? Em que construções afetivas emergem o 

enfrentamento doloroso que essa situação envolve? Se o Estado, que deveria possibilitar esse 

tipo de assistência não está presente ou não o faz, que outras alternativas são possíveis para 

estes dois distintos grupos de mulheres? 76 São estes questionamentos que relaciono ao 

concordar com Michou que no Brasil, assim como no Haiti, o movimento feminista que não se 

localiza – e portanto entende que existe uma categoria mulher representativa o suficiente - ainda 

revela contradições elitistas em suas pautas. 

Retomando o lugar da universidade neste processo, no relatório sobre questões de 

gênero no Haiti, os autores revelam que o capital educacional é identificado, sobretudo pelas 

pessoas de classes mais baixas, como um princípio poderoso de diferenciação no mercado de 

trabalho, seja interno ao país, seja o externo ao qual haitianos e haitianas tem acesso. Ainda na 

pesquisa de Jude Civil, as mulheres haitianas entrevistadas falam sobre a relação entre a 

educação e a busca por autonomia e emancipação da mulher, pensando inclusive em um retorno 

à seu país para fomentar tais discussões que elas entendem como necessárias. Isso ocorre 

justamente por reconhecer que, no Brasil, a desigualdade de gênero tem semelhanças e 

afastamentos com o Haiti: ainda que os direitos das mulheres sejam mais valorizados aqui, na 

opinião delas, porém, as condições de violência às quais estão expostas, parecem as mesmas 

(Civil, 2018). 

Nesse sentido, a diáspora haitiana relacionada a questão de gênero, apresenta seus 

primeiros movimentos relacionados justamente à questão do comércio, pois as mulheres 

comerciantes sempre foram viajantes, sozinhas ou não. Identifica-se também que, nas mulheres 

                                                 

76 Também na pesquisa de Jude as mulheres pensam nessa relação entre as desigualdades de gênero articuladas à 

classe e ao estado que não provê a segurança e a proteção necessária a estas mulheres (Civil, 2018). 
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com maior formação educacional, as viagens se vinculam a uma expansão individual ou a visita 

à familiares e amigos fora do país, e portanto: 

Os que vivem fora do país buscam manter relações e honrar suas obrigações 

com sua família que fica, de várias maneiras: eles podem contribuir na 

construção de novas casas, organizar e prover viagens para novos viajantes e 

enviar remessas e outros itens para auxiliar a vida cotidiana de seus familiares 

no guetto (Braum, Dalmaso & Neiburg, 2014 p. 19, tradução minha). 

Já falamos no Capítulo 1 sobre o lugar da motivação pelos estudos como um 

diferencial ao fenômeno migratório e da universidade como palco de experiências, ora 

desanimadoras, ora fortalecedoras como aspectos para se pensar a(s) diáspora(s) marcadas por 

estas particularidades. Gostaria de ressaltar que na obra das haitianas em diáspora nos EUA já 

citada, a maioria das autoras sinaliza para esse lugar da opressão e da potência que a 

universidade, enquanto instituição produtora de conhecimento evoca77. Por hora, quero concluir 

o assunto dizendo que, assim como o pesquisador moçambicano Ercílio Langa afirma em sua 

própria pesquisa sobre a diáspora estudantil africana, falar sobre a diáspora haitiana do lugar 

estudantil e das mulheres nos possibilitou trazer questões até então pouco abordadas tanto em 

termos de diáspora haitiana, tanto em termos de diásporas motivadas pelos estudos e/ou por 

uma capacitação profissional.     

Um último aspecto que quero analisar brevemente está na discussão que tivemos 

acerca do termo diáspora como designador das experiências de Judie e Michou. A autodefinição 

tem se apresentado como uma das maiores frentes de posicionamento e agenda política de 

intelectuais negras e negros diaspóricos em vários lugares do mundo, como uma das respostas 

ao essencialismo nas produções sobre identidades negras, mas também, como mecanismo de 

resistência ao epistemicídio e o racismo que nossos corpos e teorias estão expostos78.  

                                                 

77 Isso aparece primeiro na ausência de referenciais negros, seja como autores, seja como (Hyppolite, 2001); 

aparece também que a universidade é o primeiro lugar onde se toma contato com o preconceito e a discriminação 

racial (Gregoire, 2001). Mas é no ensaio de Sophia Cantave que isso aparece como questão central para a autora, 

da seguinte maneira: “Haiti estava em meu nome e em minha origem. No entanto, eu me afastava mais e mais da 

minha origem e ainda não sabia como voltar e escolher em que me ancorar e o que deixar ir. Uma crise era 

inevitável – e como eu estava estudando as palavras e a linguagem, minha crise veio na sala de aula. Após todos 

esses anos, eu ainda não tenho uma linguagem particular. Eu tinha que voltar à minha origem, ainda assim, eu não 

queria que a acadêmica em mim tornasse meu dilema pessoal em um tema de pesquisa. Esta jornada tinha que 

acontecer por meio da minha mãe. Eu tinha que, humildemente, descer do meu privilégio acadêmico para ver o 

que o meu povo me podia oferecer – se eu pedisse. Para começar a consertar meu problema linguístico, eu tive 

que fazer o impossível: voltar pra casa e entrar no mesmo rio duas vezes” (Cantave, 2001, n.p.). 
78 Ao produzir a categoria de “amefricanidade” e os demais termos necessários em sua construção, Lélia Gonzalez 

apresenta ao mesmo tempo em que materializa a importância de pensarmos a partir de nossos próprios referenciais 

(Gonzalez, 1988a), produzindo-os; nesse sentido, sua obra oferece uma reflexão teórica e uma agenda política. 

Outro importante autor brasileiro que segue esta reflexão é o quilombola Nego Bispo, de outra forma: ele se utiliza 
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Os distintos discursos das mulheres haitianas em diáspora no “Butterfly’s way” que 

mobilizam a categoria sem necessariamente se utilizar dela em seus textos, se aproximam, em 

muitas medidas das experiências de minhas interlocutoras no entanto, também se distanciam 

tendo como critérios o local de destino delas, o tipo da experiência (estudantil ou não), a geração 

(se migraram crianças ou jovens), entre outras. 

A reflexão que quero propor aqui é que, a autodefinição pode ser lida também como 

uma estratégia de resistência ao discurso que nos define e prescreve nossos lugares no mundo. 

Enquanto alguns autores se reapropriam de termos que utilizaram para nos designar de forma 

pejorativa, outros buscam criar novos termos ou fortalecer aqueles que tenham de fato uma 

relação direta com nossa própria história. Nesse sentido, entendo que a postura de Judie e 

Michou de se localizarem e posicionarem com relação ao termo diáspora, como aquilo que não 

descreve inteiramente a experiência delas, foi uma das maiores potências deste diálogo. Antes 

de passar para a última análise deste trabalho, apresento a seguinte nota de campo acerca deste 

momento: 

Notas de campo 22 – Últimas afetações 

Quando encontrei a obra das escritoras haitianas em diáspora, primeiro, eu 

senti preocupação; depois me senti angustiada pelo fato de que nem a 

migração feminina nem a diáspora haitiana descreveram “perfeitamente” as 

experiências das duas mulheres haitianas com quem tenho trabalhado. Só 

depois de terminar todas aquelas cartas, diários e textos, só depois do 

mergulho completo, é que senti a grandeza dessa experiência. Não porque eu 

encontrei a minha resposta, mas porque eu entendi que a chave aqui é que 

todas elas – as mulheres que eu li, que eu ouvi, que acompanhei - tem a beleza 

de serem diferentes. Isso é o que temos que celebrar aqui: a diferença, o fato 

de serem incomparáveis, a novidade. E se o amor é o impulso que me gera 

movimento, eu me apaixonei pelos caminhos das borboletas que encontrei 

[Notas do diário de campo, 25/01/2019]. 

3.3. Uma articulação afro-feminista-diaspórica 

Passo agora a um último aspecto concernente a este capítulo: a articulação entre o 

conceito de diáspora aqui apresentado e a vivência de campo em um evento de um coletivo de 

mulheres migrantes de Belo Horizonte do qual participamos eu e Judie. 

                                                 

do termo quilombo para designar sua experiência de resistência como uma afirmação daquilo que foi considerado 

como negativo pelos outros, e não por nós mesmos (Santos, 2015). Autoras decoloniais e afrodescendentes como 

Ochy Curiel e Yuderkys Espinosa Miñoso (nascidas na Colômbia e República Dominicana, respectivamente) se 

utilizam do termo Abya Yala, que tem origem no povo Kuna (Sierra Nevada, norte da Colômbia) como contraponto 

ao termo “América”. Também o intelectual camaronês Achille Mbembe (2001) e a estadunidense Patricia Hill 

Collins (2016) já se debruçaram sobre a questão, para citar alguns autores. 
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O Cio da Terra - Coletivo de mulheres migrantes, surgiu em abril de 2017 a partir do 

Projeto Mulheres que acontecia no Centro Zanmi. Mulheres chilenas, colombianas, haitianas, 

peruanas, senegalesas e brasileiras, atuam na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), 

realizando ações como encontros temáticos entre e para mulheres migrantes (como direitos das 

mulheres, saúde sexual, entre outros), assim como a participação e/ou realização de eventos e 

feiras onde podem “fortalecer o trabalho das artistas e expositoras, como  apresentar para a 

comunidade belo-horizontina a força e a diversidade da mulher migrante nessa sociedade" 

conforme afirma Luciana Lorenzi, uma das membras do coletivo79. 

No dia 18 de Agosto de 2018 foi realizado o evento de inauguração do espaço que 

essas mulheres conseguiram, agora chamado Casa de Referência da mulher migrante e 

refugiada, Cio da Terra. Estava previsto, além da roda de conversa com o tema citado, o Sarau 

que contou com apresentações culturais, oficina de dança e a participação de pessoas de 

diferentes países e localidades do Brasil. Durante o evento, a feira acontecia com comidas locais 

e produtos como cadernos artesanais, acessórios estéticos (brincos, colares, entre outros), 

temperos e outros tipos de artesanato.  

A autora Marilise Reis ao falar sobre a diáspora e o movimento social das mulheres na 

América Latina, aponta que esta organização se constitui transnacionalmente por meio de 

identidades afro que são múltiplas, reunindo transterritorialidades e produzindo solidariedade, 

alteridade, conflitos e distanciamentos. Um olhar para estes movimentos de mulheres deve levar 

em conta a formação de redes com todos estes aspectos em jogo, em disputa; e de que se trata 

de um importante movimento que faz emergir outras perspectivas não-ocidentais (Reis, 2011, 

p. 8). 

Nesse sentido, ao repensar sobre seu lugar na sociedade de destino enquanto 

protagonistas, elas tem desconectado da ideia de migração a questão da vulnerabilidade - e a 

precariedade que lhe acompanha - como condição, para entendê-la como um estado que pode 

ser superado. Nesse sentido 

Há um crescimento e uma proliferação de associações criadas pelos 

próprios migrantes para reivindicar seus direitos. A manifestação e a 

preservação de elementos identitários culturais, linguísticos e religiosos 

dos migrantes nos países de residência, por meio de associações e 

instituições não-governamentais, representam uma forma de lutar por 

                                                 

79 Ver notícia “BH recebe a 1ª Feira e Sarau de Mulheres Migrantes no sábado (27)” do Jornal Hoje em dia de 26 

de Junho de 2017, feita por Paula Bicalho. Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/bh-recebe-

a-1%C2%AA-feira-e-sarau-de-mulheres-migrantes-no-s%C3%A1bado-27-1.467661>. Acesso em: jan 2019. 

https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/bh-recebe-a-1%C2%AA-feira-e-sarau-de-mulheres-migrantes-no-s%C3%A1bado-27-1.467661
https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/bh-recebe-a-1%C2%AA-feira-e-sarau-de-mulheres-migrantes-no-s%C3%A1bado-27-1.467661
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seus direitos. Em suma, através de associações e de instituições 

governamentais e não-governamentais, os migrantes exercem o direito 

a expressar as diversas manifestações culturais e religiosas oriundas do 

seu local de origem e de trânsito, facilitados pelas novas tecnologias de 

comunicação (Handerson, 2018, p. 10). 

Ao fazerem feiras para comercialização de produtos que elas mesmo produzem, as 

mulheres do coletivo também trabalham numa contra narrativa da migração, que as coloca 

como trabalhadoras sofridas, em condições precárias e insustentáveis. Elas criam, com o 

próprio corpo outras narrativas sobre a mulher migrante no nosso país. E ao se organizarem em 

torno de seus direitos enquanto migrantes, mas também, de seus direitos enquanto cidadãs 

brasileiras mesmo que temporariamente, elas se fortalecem.  

Em meu caso, minha presença tinha a ver primeiramente com prestigiar o evento. O 

coletivo se tornou uma importante referência em torno de ações para mulheres migrantes em 

Belo Horizonte, com as quais vinha mantendo contato. Algumas das pessoas que fazem parte 

do coletivo se tornaram importantes dentro da minha vivência também enquanto migrante na 

cidade. Outro motivo era apresentar a proposta do coletivo e as pessoas para uma de minhas 

interlocutoras. Uma terceira razão era conhecer uma possível interlocutora haitiana. 

O espaço inaugurado é uma casa, que possui um local onde foram expostos os artigos 

para venda das membras do coletivo, onde ocorreu a roda de conversa com almofadas dispostas 

ao chão, e onde ocorreram também apresentações culturais musicais e de dança, protagonizadas 

por artistas já reconhecidos localmente. Ao final houve um sarau onde as e os participantes 

foram convidados a se apresentar, no que tivessem habilidade, em termos musicais e de dança.  

Cheguei por volta de 13h no evento, que havia começado às 11h. Éramos então cerca de treze 

participantes (excluindo as organizadoras do evento), homens e mulheres que foram conhecer 

o espaço por motivos diversos, sendo que efetivamente, apenas nove de nós participávamos das 

atividades propostas de fato (não apenas como expectadoras). Mas estima-se que muito mais 

pessoas estiveram no local para conhecer a casa, em outros horários. Apresentamos os 

fragmentos do diário de campo a seguir: 

Notas de Campo 23 – Apresentação Unión Latina 

Interrompemos a conversa [eu e Judie] para assistir a uma apresentação de 

dois integrantes de uma banda que se chama Unión Latina, que contém 

músicos de vários países e lugares da América Latina. Neste dia, estavam 

presentes apenas uma vocalista, cubana, e um músico, chileno. Foi de novo 

um momento de muitas emoções para mim, pela música, e pela dança; fomos 

todas convidadas a dançar, e Judie participou em algumas músicas. Estava 

sorridente. Disse que aprendeu espanhol há muito tempo, mas abandonou um 

pouco as memórias para aprender o português, e não confundir. Quando fui 
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parabenizá-los pela apresentação, a cantora agradece e diz que eu uma moça 

ao lado (também negra de pele clara, do cabelo castanho claro e alto como o 

meu) éramos muito parecidas. O comentário foi engraçado e depois 

acabamos nos aproximando durante todo o evento. 

Em seguida, houve uma apresentação-convite para uma oficina de dança a 

ser ministrada por uma moça colombiana. A oficina era de cumbia, mas a 

dança que ela apresentou se chamava ‘tambora’. Era um ritmo que envolvia 

as cadeiras; ela usava uma saia rodada como a das sambadeiras de roda, e 

interagia com a saia usando as mãos, trazendo-a até a cabeça em alguns 

passos; todos os seus passos continham uma expressão facial que os 

completava, e a dança era feita com um parceiro (homem) que usava um 

chapéu e a cortejava. A música continha um ritmo percussivo, com a cadência 

da salsa e os passos do samba. Eu falava o tempo inteiro com quem estava 

por perto: parece muito samba de roda. Nesse momento, Judie andava pelo 

evento com uma conterrânea que havia chegado. 

O sociólogo brasileiro Clóvis Moura aponta a central importância que a população 

negra escravizada trouxe para a formação da população brasileira, dando o que ele chama de 

ethos fundamental de nossa cultura (Moura, 1992). Uma das inúmeras facetas da violência da 

colonização por meio da escravização, era de manter a ordem, e nesse sentido, a quilombagem 

se mostrava como uma das maiores ameaças. As manifestações culturais, que envolviam a 

união destes povos portanto, eram proibidas, além de serem consideradas inferiores, primitivas 

e exóticas.  

Vindos de várias partes da África, os negros escravos trouxeram as suas 

diversas matrizes culturais que aqui sobreviveram e serviram como patamares 

de resistência social ao regime que os oprimia e queria transformá-los apenas 

em máquinas de trabalho. Em todas as áreas de trabalho, os africanos 

incorporavam os seus modos de vida - a sua religião, indumentária, cozinha, 

música, sistemas de regadio e plantação e outras manifestações sociais - 

àqueles habitantes mais antigos do nosso território, índios e portugueses 

(Moura, 1992, p. 33). 

O autor aponta como o sincretismo, nesse sentido, foi um processo unilateral de 

catequização das práticas religiosas próprias aos nossos povos, que foram sendo desarticuladas 

e nomeadas a partir dos saberes da Igreja Católica. Essa dominação cultural, que chegou em 

várias frentes como demonstramos, fez com que transformássemos todos os padrões de cultura 

em uma cultura de resistência social:  

Essa cultura de resistência, que parece se amalgamar no seio da cultura 

dominante, no entanto, desempenhou durante a escravidão (como desempenha 

até hoje) um papel de resistência social que muitas vezes escapa aos seus 

próprios agentes, uma função de resguardo contra a cultura dos opressores 

(Moura, 1992, p. 35). 

O sincretismo, segundo o autor, se tornou também a ferramenta de sobrevivência da 

religião negra a partir de uma "camuflagem" dos elementos próprios para preservá-los. O 
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mesmo aconteceu com as línguas, as roupas típicas, a cozinha, a música e arquitetura (Gonzalez, 

1982a; Moura, 1992). Portanto, a cultura foi se tornando uma forma de autodefesa e de 

resistência da situação opressora e violenta vivida por estes povos e, após a escravização, foi 

sendo retomada e fortalecida como manifestações afro-brasileiras, e me parece que o processo 

é semelhante nas outras nações de destino da diáspora africana. 

O autor aponta ainda que as manifestações culturais não se trataram de representações 

puras; a influência aculturativa, ou seja, branqueadora tem muitas vezes o tom de universalizar 

as práticas culturais e/ou mantê-las em seu caráter apenas do "entretenimento", da distração, 

despolitizando-as de sua história mas principalmente, de seu potencial organizador e 

fortalecedor para nossas lutas cotidianas atuais (Moura, 1992).  

Neste sentido, a minha tentativa reiterada de nomear ou aproximar aquilo que eu via 

daquilo que eu conheço tem, além de explicações cognitivas, uma grande aproximação com as 

propostas de rotas e raízes da diáspora africana. É quase que um ímpeto de unir todas as 

iniciativas culturais que evidentemente, para mim, tem um raiz comum: os homens dançarem 

mais agachados, a questão da cortesia à mulher, a agência que ela tem neste momento, os papéis 

demarcados do gênero, entre outras, remetem diretamente à práticas culturais criadas e 

reinventadas no período de escravização, nos distintos territórios do que foi chamado de 

América (Latina) pelos colonizadores. Mais adiante tento apresentar uma reflexão menos 

essencialista deste processo. 

Durante a oficina que fomos convidadas como acima citado, tomo as seguintes notas: 

Notas de campo 24 – Oficina de cumbia 

 A coreografia da dança envolvia momentos em que se dançavam separados, 

como se estivessem se apresentando; e depois juntos, em roda. 

No momento de roda, o homem cortejava a mulher, que o rejeitava através de 

giros ou outros passos da dança; nesse momento, cada mulher carregava uma 

vela. Havia apenas um homem dançando, então as mulheres se dividiram 

entre si entre damas e cavalheiros (a amiga de Judie foi inicialmente o 

cavalheiro mas teve vergonha de fazê-lo no momento da roda). Os homens 

deveriam dançar mais agachados, e tentavam chamar a atenção da mulher 

como podiam (inclusive batendo nas saias com o chapéu, se aproximando 

lentamente, etc.). Então a mulher aceitava dançar com ele; a oficineira 

intervém dizendo que nessas danças, sobretudo nas latinas, existe um paralelo 

com a questão da seleção das espécies de Darwin de certa forma; é como se 

a mulher observasse todos os machos presentes, e escolhesse o que fosse mais 

forte, mais altivo, portanto mais procriador, e isso era feito pelos passos da 

dança. Pensei que nisso há um grande afastamento com danças mais 

prescritivas sobre o papel “passivo” da mulher, como o forró ou o sertanejo. 

Quando um casal dançava na última música, a oficineira convidou a que uma 
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das pessoas que fizesse o cavalheiro, sacasse o que estava dançando de lá (ou 

seja, tirasse a dama pra dançar). Isso foi feito algumas vezes e em algum 

momento, uma das mulheres saca a dama que estava dançando também, e 

essa troca vai acontecendo até o fim da música. Ao final, a oficineira intervém 

mais uma vez dizendo o tanto que ela também aprende em cada oficina; que 

em teoria, é inaceitável para a tradição que uma dama retire a outra dama, 

apenas os cavalheiros o fazem. Mas que para ela era importante essa inversão 

(e aqui eu penso que talvez essa ação tivesse a ver com nossa forma de dançar 

o próprio samba, por exemplo, pois todos tiram todos pra dançar), pois a 

dança tem se reinventado em termos dos papéis de gênero, sobretudo pela 

interpelação das mulheres; e que de qualquer maneira, por ser uma tradição 

geracional, ela aprendeu da mãe de um jeito muito diferente do que a mãe 

aprendeu da mãe e avós, e por isso ela ensina de um jeito diferente e assim 

sucessivamente. 

Em seguida fomos convidadas à apresentação de dança de uma moça 

boliviana com um ritmo afrocaribenho chamado festejo. Já conhecia o ritmo 

pois já havia participado de duas oficinas de dança dela. Sua apresentação 

foi linda e ao final ela convidou a todas para dançarmos juntas. Usava 

também uma roupa que era um top e uma saia longa, que a permitia fazer os 

passos com mais beleza (embora não interagisse tanto com a saia pelo corpo, 

e sim com as mãos). O festejo também combina os batuques tradicionais 

africanos com a salsa. Ao fim de sua apresentação as mulheres do próprio 

coletivo pediram uma música chamada “pio-pio”, que é uma dança de 

imitação do pintinho (animal) feita com majoritariamente os pés que ciscam, 

as costas agachadas e os braços para trás. [Notas de campo, 18/08/2018] 

Neste ponto, me pareceram bastante pertinentes a agência das participantes da oficina 

(que eram de diferentes países) e a intervenção da própria oficineira em reconhecer que a dança, 

assim como toda e qualquer prática cultural está em constante transformação, inclusive pela 

forma com a qual ela é passada geracionalmente (ela comenta ter aprendido a dança com suas 

mais velhas).  

Stuart Hall ao discutir a relação entre o poder do estado e a globalização, ressalta que 

esta nova fase descentra o poder dos estados-nações para todos e nenhum polo ao mesmo, o 

que não significa que eles não tenham poder, e sim que este poder esteja subordinado agora a 

operações sistêmicas globais mais amplas. Nesse sentido, uma perspectiva diaspórica sobre a 

cultura é congruente ao processo de globalização pelo seu caráter de subversão à demarcação 

pela nação: "como ocorre com outros processos globalizadores, a globalização cultural é, em 

seus efeitos, desterritorializadora" (Hall, 1991, p. 138). Essa sensação de vários lugares em um 

mesmo lugar é a que pudemos experimentar, em minha opinião, em todas as apresentações que 

ocorreram neste evento. 

Ainda sobre a oficina: 
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Notas de campo 25 – A dança de Judie 

Uma representante do coletivo então convida a todas as presentes para um 

sarau aberto, e a primeira a se apresentar foi uma mulher que carregava um 

pandeiro. Com o músico chileno no violão (fazendo uma percussão de 

marcação), e essa representante, contaram a história brevemente e cantaram 

sambas de coco, ao passo que dançávamos e cantávamos as respostas. Nesse 

momento Judie não participou, apenas observava tudo atentamente. 

Em seguida, a amiga de Judie foi convidada a cantar. Cantou a música que 

frequentemente a vejo cantar, e Judie me disse que ela também deveria estar 

na festa da bandeira haitiana que ocorreu em Contagem há um tempo atrás, 

mas que não quis; que anda um pouco cansada de dançar as mesmas danças 

por fazê-lo por 15 anos. Sua amiga então canta uma música em créole 

haitiano com uma das moças do coletivo, e Judie canta partes que elas não 

sabiam em voz alta, sentada de longe. Todos (da plateia e as cantoras) a 

convidam a cantar, mas ela não aceita. Ao final da música ela então se levanta 

e pede à amiga uma saia e que cante uma música específica. Faz uma 

apresentação de dança belíssima, que mistura elementos do balé (sobretudo 

com os braços) e de danças afro (com os pés), com interações corporais que 

davam balanço à saia. Todos ficam surpresos pois não a conheciam até o 

momento.  

Depois disso o único homem que dançou na oficina, começou a tocar algumas 

músicas no violão e abriu fazendo a brincadeira “vamos fazer uma macumba 

agora”. Tocou uma música que com o ritmo ijexá com referências a orixás, e 

em seguida um samba. Sambo com algumas amigas do coletivo, e Judie 

permanece sentada. [Notas de campo, 18/08/2018] 

Mais um ponto a ser comentado é que, destas nove pessoas que participavam 

efetivamente de todas as atividades, consigo identificar que éramos três brasileiros (duas 

mulheres e um homem), duas colombianas, duas peruanas e duas haitianas. Era bonito observar 

que, nas respectivas músicas locais, ao mesmo tempo em que evidentemente seus conterrâneos 

se destacassem, ou seja, tinham o protagonismo em suas apresentações, todos os participantes 

conseguiam participar ativamente com seu próprio toque, sua própria beleza, que tem a ver, em 

minha opinião, com suas próprias origens.  

Marilise Reis afirma ainda que uma estética artística e política afrodiaspórica é 

concebida por mulheres negras tendo como horizonte um projeto coletivo de sociedade, algo 

que dentro do debate da migração é bastante evidente pelo questionamento das barreiras físicas 

que separam os lugares delimitando fronteiras e criando ou fortalecendo desigualdades. Cita 

então que:  

Essas identificações, construídas na e pela contranarrativa da diáspora, dão 

ênfase à multiplicidade de histórias e perspectivas dessas comunidades, assim 

como à cultura híbrida, especialmente num mundo caracterizado pela 

“viagem” de imagens, sons, bens e pessoas. Implode também, 

significativamente, qualquer tentativa de congelamento em torno de uma 

identidade fixa e imutável (Reis, 2011, p. 14). 
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No entanto, o Coletivo Cio da terra não é um grupo de mulheres negras. As brasileiras 

presentes se identificavam como negras, e é importante ressaltar que isso tem a ver com um 

processo pelo qual nosso país tem passado, de luta histórica dos movimentos negros contra os 

ideais de branqueamento, de reconhecimento da identidade negra (Carneiro, 2002; 2000). 

Algumas das latinas se identificavam pelo seu país ou como indígenas; aliás, todas estas 

mulheres se identificam primeiramente como “estrangeiras” do país que vieram. Ainda assim, 

em todas as apresentações, as mulheres evocaram a categoria “afro” (dança afrocaribenhas; 

música afrocolombiana; manifestações culturais afrobrasileiras) não pela identidade pessoal. 

Identifico, porém, uma espécie de materialização da diáspora nas práticas culturais. 

E aqui conectamos novamente ao texto de Gordon: a mobilização de uma categoria 

identitária depende de uma série de fatores (Gordon, 2006), como as trajetórias individuais 

destas mulheres e sua relação com seus grupos de origem (família, comunidades, cidade), sua 

nacionalidade de maneira mais genérica, mas também, o lugar de destino, melhor dizendo, a 

forma como este lugar as interpela. Muitas mulheres haitianas e de diversos países africanos 

com quem eu conversei ora mobilizaram a categoria raça, ora nacionalidade pra dizer que: faz 

diferença, no Brasil, e nos espaços universitários que frequentam, ser negra e/ou ser negra 

africana/haitiana.  

Neste ponto, uma reflexão que quero propor, a partir das vivências e das leituras, é de 

que, tais mulheres se organizam ou se mobilizam em torno da categoria “haitiana”, mais do que 

a categoria “negra” – por não se identificar com as mulheres negras brasileiras, que inclusive, 

elas não reconhecem como negras por não terem o fenótipo que elas tem - ou “estrangeira” – 

também não se identificam com as mulheres africanas por exemplo, que compartilham do 

fenótipo mas não compartilham de uma série de vivências culturais ou familiares.  

Algumas questões estão aí atravessadas, cito as duas que alcancei pensar: 1) a realidade 

brasileira que coloca mulheres negras na base da pirâmide social que é observada por elas (na 

fala e nas vivências cotidianas), mas que ao mesmo tempo, não as permitem identificar-se com 

estas trajetórias (pois apesar de serem negras, não compartilham desta realidade social em seu 

local de origem); 2) a mobilização da categoria racial em seu país é feita de forma muito 

particular, portanto, embora essas mulheres reconhecem que há, de fato, uma segregação e 

hierarquia baseadas na raça em seus países, ela se dá de forma muito diferente que o Brasil (e 

obviamente, a explicação para esta diferença tem raízes coloniais); mas também de forma muito 

diferente que em África, onde muitos estudantes de países africanos se dizem defrontar-se com 

a categoria racial como discriminatória pela primeira vez, quando chegaram ao Brasil. 
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O fragmento a seguir compartilha deste tensionamento: 

Notas de campo 26 – Judie e o “tambora” 

A oficina era paga, portanto optei por não participar. Passei um tempo 

conversando os músicos e outros participantes do evento. Pensei que Judie e 

a amiga estavam fazendo a oficina. Desço pra assistir e não encontro; estava 

sozinha, me diz que preferiu não participar. Senti um certo desconforto nesta 

fala, mas entendi que era por uma questão financeira. Me disse então que eles 

“começaram com uma oração, sentados no chão” e por isso ela achou por 

bem não seguir participando. Disse que havia ido até lá e me parecia muito 

bonita a dança, a convidei para irmos novamente juntas. Permanecemos na 

sala até o final da oficina.  

(...) 

Entre a apresentação e a oficina, pergunto a ela novamente porque não 

participar da oficina, e ela explica que não acha “bonito” esse tipo de dança. 

Insinua de alguma forma o caráter religioso que ela deve ter e diz gostar mais 

de outras danças, que ela é dançarina de balé, danças folclóricas, entre 

outras. Minha impressão imediata é que de fato ela se afastou da oficina 

anterior por ter uma vinculação com religiões afro, como o vodu, e também 

não deseja se aproximar. E que gosta de outras danças europeias como o 

balé, mas também de danças folclóricas que em sua maioria também tem essa 

história de origem afro. [Notas de campo, 18/08/2018] 

Me afastando da prescrição à identidades, as questões que este momento e com todas 

recusas de Judie em participar de danças que eram muito mais “latinas” (como os sambas e o 

tambora) que “europeias” ou que não são de origem europeia mas foram “ocidentalizadas” ou 

apropriadas para exportação (como a própria salsa em alguma medida), foram: o que perpassa 

a negação a tais iniciativas que parecem estar relacionadas a uma “identidade africana”? Ela 

não se vê ou não se identifica com elas? São estas as aproximações e tensionamentos que 

entendo que a proposição de etnografar a diáspora de Gordon e Anderson, estando em diáspora, 

nos possibilitam fazer.  

Aproximar-se dessa noção teórica, atrelada a uma agenda política, me possibilitou 

observar, ainda que de maneira muito breve, as continuidades e descontinuidades históricas das 

nações desta diáspora negra, em primeiro plano, que se apresentam como estratégias de 

superação das desigualdades impostas neste processo, e que podem inspirar nossos debates 

atuais, e/ou fornecer parâmetros para entender a dimensão “global” ou, melhor dizendo, 

transnacional dos fenômenos de opressão que temos buscado combater. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi refletir acerca das trajetórias em diáspora de 

universitárias haitianas. Retomando meu questionamento inicial que evocou a produção desta 

pesquisa, se a primeira impressão for de fato a que fica, poderíamos pensar que, para maioria 

das pessoas estrangeiras negras que chegam ao Brasil, nosso país é, entre as várias coisas 

positivas, é também xenófobo, violento, racista e opressor. Os fatores que denunciam esta 

impressão aparecem desde a recepção desagradável que esses estudantes tem quando chegam 

no aeroporto, com os funcionários da alfândega, a ausência de pessoas que falem sua língua ou 

tentem se comunicar de alguma maneira, a ausência de pares na sala de aula, a necessidade de 

se identificar como estudante para não estar exposto à certas violências, entre outros. De fato 

há uma xenofobia evidente no tratamento com os estrangeiros e estrangeiras no Brasil80, mas 

assim como o Brasil fomentou a vinda de certos imigrantes para o país e proibiu a entrada de 

outros, essa xenofobia é, em seu cerne, bastante seletiva81. É neste ponto que a dentro do 

fenômeno migratório, nosso convite de olhar diaspórico é olhar suas especificidades enquanto 

um fenômeno que também se expressa pela antinegritude.  

Portanto, dialoguei com uma perspectiva de rotas e raízes da diáspora africana, que: 1) 

assim como as definições clássicas, se inicia a partir de uma dispersão forçada, mediante 

violência, de um território específico (que no nosso caso foi a África); 2) se sustenta enquanto 

diáspora, em uma articulação específica e particular de cada território agora ocupado por essa 

                                                 

80 Maria Vilarreal Villamar aponta que as políticas migratórias latino-americanas tem operado no fomento seletivo 

da imigração branca e europeia, bem como na promoção da imigração laboral, mas contraditoriamente, 

fortalecendo a segurança e o controle dos fluxos migratórios especialmente quando eles provém dos países 

fronteiriços, e nesse sentido: Venezuelanos sendo expulsos, sofrendo agressões e tendo seus pertences queimados 

por brasileiros que entoavam o hino nacional e agiam perante a passividade das autoridades em Pacaraima 

(Roraima) mostraram, em agosto de 2018, uma das piores faces da sociedade brasileira: a da xenofobia, a do 

desconhecimento e medo do “outro” e a da falta de solidariedade” (Villareal  Villamar, 2018, p. 2). Em 2019, o 

atual presidente brasileiro retirou o país do “Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular” da ONU, 

integrado por 152 países que tinha como premissa básica o fato de que todas as pessoas tem direito à segurança, 

dignidade e proteção. Ver mais sobre a retirada, o pacto, e a situação dos venezuelanos no Brasil em: “O que é o 

pacto de migração rejeitado por Bolsonaro”, matéria de Matheus Pimentel de 11 de dezembro de 2018, disponível 

em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/11/O-que-%C3%A9-o-pacto-de-

migra%C3%A7%C3%A3o-rejeitado-por-Bolsonaro>. 
81 Na Constituição de julho de 1934, o parágrafo 6 do artigo 121 determinava que restrições deveriam ser impostas 

à entrada de imigrantes com o objetivo de garantir a “integração étnica e capacidade física e civil do imigrante”. 

Essas restrições estipulavam o limite anual, para cada nacionalidade, de dois por cento do número total dos 

respectivos membros já fixados no Brasil nos cinquenta anos anteriores à aprovação da lei. Ficou ainda proibida, 

de acordo com parágrafo seguinte do mesmo artigo, a concentração de imigrantes em qualquer parte do território 

brasileiro (Geraldo, 2009, p. 176). 
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população dispersada pelo mundo, o que se constitui muitas vezes em afastamentos, diferenças 

ou descontinuidades; 3) apresenta linhas de continuidade e aproximação a partir das lutas contra 

as opressões recriadas e rearticuladas, ao longo do tempo, que possuem uma base comum – o 

racismo anti-negro – e formas de lutas e resistência singulares, que também podem se conectar. 

Uma questão importante que a experiência destas mulheres aqui relatadas também 

revela é que diferente de uma migração de fins econômicos apenas, onde se busca “tentar a 

vida” em um país diferente, esta migração ou diáspora com fins de estudos tem 

institucionalmente começo, meio e fim (assim como uma finalidade específica); da mesma 

maneira, ela reflete um projeto de vida de pessoas que acreditam que investir na educação em 

nível superior é uma forma de crescimento pessoal e profissional. Porém, no outro lado desta 

moeda está o desejo reiterado de algumas destas pessoas em se retirar do país assim que 

possível, diante do que se coloca como doloroso para elas. 

Escrever esse texto tomando contato com uma história tão importante e tão 

invisibilizada como o Haiti, com a produção de intelectuais da diáspora em vários lugares do 

mundo, e vivenciando os espaços e relatos das interlocutoras desta pesquisa foi, ora prazeroso, 

ora doloroso. E dizer isso é também me posicionar com relação a ciência que produzo e quero 

produzir: uma ciência que leva em conta os afetos e as afetações. 

Tive também várias descobertas e emoções com tudo o que para mim era novo, e nesse 

sentido, tudo parecia melhor e mais bonito que a Psicologia. Longe disso dizer de uma 

característica infantil de um encantamento ilusório, isso diz muito mais sobre a nossa ciência. 

Meu primeiro encantamento foi com a escrita etnográfica, a partir das aproximações com a 

Antropologia. Minha própria escrita nunca mais foi a mesma depois disso, e dialogando com 

produções da Psicologia Social Crítica, escolhi articular as observações de campo com as 

teorias e produções científicas como um debate, afastando-me de análises que demarcam uma 

hierarquia entre pesquisadora e participantes da pesquisa. Esta escolha também teve a ver com 

as afetações das propostas de pesquisa participante e reflexiva, desde a Psicologia Social 

(Spink, 2003) e da pesquisa ativista e militante, a partir das intelectuais negras brasileiras 

(Lemos, 2016; Hale, 2001). 

Outro deslumbramento bastante profundo foi o contato com a produção de intelectuais 

negras e negros (e eles próprios), que tendo já descrito a potência deste encontro na introdução, 

quero sinalizar apenas que a partir deles, a sementinha da inquietação científica que havia sido 

plantada, foi adubada e vem crescendo com bases muito fortalecidas, o que se revela no meu 
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desejo de seguir me qualificando academicamente, para um dia produzir como eles e elas 

produzem.  

As dores não tiveram a ver somente com as que parecem ser produzidas naturalmente – 

não o são – mas são naturalizadas pela academia e suas lógicas. Ou seja, em que pese o fato de 

cada vez mais estudantes de pós-graduação estarem adoecendo gravemente, e que precisamos 

pensar sobre isso sobretudo na Psicologia, escrever essa dissertação também trouxe as dores de 

escancarar outras feridas sociais das quais, em muitas medidas, vivencio e compartilho. 

No âmbito das dores, um dos maiores desafios encontrados foi trabalhar com a categoria 

diáspora por ser um conceito tão “teia de aranha”, ou seja, que toca em vários e distintos pontos. 

Foi necessário me colocar nesse debate com muitas rédeas e mantendo muito o foco, pois é um 

debate que incita inúmeros giros de bailarina. Nesse ponto, uma das ausências deste trabalho 

está na profundidade da aproximação desta categoria com as interlocutoras, o que aconteceu 

justamente por ser um debate com o qual tive contato quando já estava em campo. 

Percebo também que há uma ausência de profundidade em algumas análises das 

entrevistas, que de um lado, tem a ver com o posicionamento de colocar os relatos em debate 

(e não em exame), mas de outro, teve a ver também com não saber como manejar as descrições 

trazidas por elas que pareciam muitas vezes “autoexplicativas”. Talvez essa ausência também 

se revele nas incursões teóricas, problema que encontramos na escolha de tocar em vários 

pontos ao invés de focar a atenção e a energia em poucos. 

Vale ressaltar a tentativa de revelar na escrita, o local de origem dos autores e autoras, 

entendendo, como já apontamos, que faz parte do pensamento científico pensar sobre quem o 

produz. Nesse sentido, todos os autores e autoras foram indicados com relação ao gênero e a 

nacionalidade, faltando identifica-los com relação à questão racial. O problema encontrado 

nesse sentido, foi de cair em uma “heterodeclaração” com base em imagens dos autores quando 

a autodeclararão dos mesmos não fosse encontrada, o que cairia num essencialismo 

inconveniente. Como apenas algumas das autoras – especialmente as feministas negras 

brasileiras – se autodeclaram, escolhi não aportar essa informação, sendo que o prefixo “afro” 

é utilizado apenas quando a descendência africana fora mencionada pelo ou pela própria autora.  

Apresentei uma distinção também entre pesquisadores e intelectuais, que para fins deste 

trabalho, a primeira palavra designa aquele ou aquela que teve incursões acadêmicas 

investigativas, seja em um artigo, seja uma pesquisa de conclusão de curso, mestrado, 

doutorado, entre outros. Intelectuais são todos aqueles e aquelas que tem uma produção 
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memorável (acadêmica ou não) para além das pesquisas desenvolvidas em torno de algum grau 

acadêmico. 

Enquanto (futura) intelectual afrodiaspórica também me sinto em débito com as 

epistemologias negras que produzem, ao meu ver, em dois saltos: primeiro o salto da crítica, 

onde revelamos e denunciamos os sistemas de opressão nos quais estamos inseridos e que ainda 

tem sido negados ou silenciados; e segundo o salto da autodefinição, que entendendo que a 

realidade desigual está dada, busca alternativas e agendas políticas para combate-la, a partir da 

produção de nossos próprios paradigmas. Considerando que o primeiro salto já tem sido feito 

há décadas pelos e pelas nossas intelectuais, penso que o segundo salto é o mais potente e 

importante. No entanto, meu trabalho se mantém muito mais no primeiro e isso tem a ver com 

a minha própria trajetória de “descobertas” com relação às produções intelectuais negras, algo 

que revela também uma das grandes violências às quais estamos expostas, realidade esta que 

buscamos modificar com nossas próprias produções. Aponto portanto que, um estudo sobre “as 

diásporas da diáspora” deveria aprofundar-se ainda mais em identificar rotas e raízes da 

diáspora africana nestas experiências, explorando ainda mais os relatos daqueles e daquelas que 

nela se encontram. 

Falar sobre a diferença assusta. Assim como o exercício da reflexividade do feminismo 

nos coloca diante daquilo que enfrentamos dentro de nós, pensar a diferença envolve às vezes 

colocar em suspensão tudo aquilo que temos construído como verdade absoluta a partir da nossa 

sociabilização via ciência, senso comum, religião, família, entre outras instituições. Se nada é 

neutro, absoluto, universal, tudo está sob suspeita. E nesse sentido, quero colocar que o silêncio 

da ciência em torno da produção de intelectuais negras e negros, como por exemplo quando 

falamos da questão da migração sem abordar as estruturas sociais das sociedades de destino 

desta migração que as balizam, ou como quando utilizamos as categorias apenas para dizer da 

opressão, para mim, se revela como uma desonestidade intelectual com aqueles e aquelas que 

há tanto tempo tem produzido amplamente, cientificamente e internacionalmente sobre estas 

estruturas. 

Quero propor agora algumas considerações sobre os capítulos. No Capítulo 1, apresento 

o percurso do qual se original o delineamento principal da minha pesquisa, o de trabalhar com 

mulheres haitianas. Fiz a escolha de tangenciar temas bastante profundos, pontos que os relatos 

das mulheres com quem conversei tocam, por entender que descrever o processo também é 

parte do processo. Para além do acesso à literatura sobre a experiência de estudantes africanos 

e africanas no Brasil, gostaria de ressaltar que além de um propósito intelectual de seguir 
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desmantelando o mito da democracia racial brasileiro, tais relatos apontam também para ações 

de acolhimento nas universidades que possam ser mais efetivas, quando direcionadas à estes e 

estas estudantes. 

Nesse sentido, o Capítulo 2 nas suas discussões sobre a universidade também contribui 

para este horizonte, trazendo dados inclusive sobre a diáspora haitiana estudantil no Brasil e em 

Belo Horizonte. Ao escolher o Haiti, escolhi pensar sobre nós, colocando em diálogo este outro 

não-ocidental. Essa proximidade tem a ver a constatação de que historicamente se faz - mesmo 

forçadamente - uma aproximação com os territórios e territorialidades europeus e norte-

americanos. 

Fazemos um movimento de “contracultura” ou contra hegemônico que funciona mesma 

lógica. A nação brasileira foi pensada em parâmetros brancos e europeus como objetivo, e hoje 

forjamos esta proximidade histórica que chega pela colonização. O que estamos dizendo 

enquanto intelectuais negros e negras da diáspora é que, também pela colonização – pela sua 

faceta violenta, no entanto – temos proximidades com outros pontos do globo, proximidades 

estas que foram o oposto de exaltadas, foram demonizadas e silenciadas. De um lado buscamos 

resgatá-las como também centrais à nossa formação social e, de outro, denunciar que as 

heranças de proximidade histórica colonial não são belas, evoluídas e superiores; a 

superioridade é um discurso historicamente construído por meio da violência, e revelar isto é 

possibilitar que a nossa produção também seja lida e considerada nestes jogos de poder. 

Buscamos aqui, portanto, apresentar outros protagonistas, como a África e a própria 

América Latina e o Caribe. Além disso, pensar nas questões históricas de um país como o Haiti 

e em suas relações com o Brasil, nos permite também articular estratégias de resistência e 

combate ao racismo, erigido principalmente contra os povos da diáspora africana dispersos em 

vários lugares do mundo, inclusive de forma conjunta: os trabalhos de intelectuais africanos/as, 

haitianos/as no Brasil aponta para uma produção nesse sentido. 

Por fim o Capítulo 3, ao pensar sobre a diáspora articulando a perspectiva de gênero, 

nos atenta para a necessidade de considerar todas as particularidades desta experiência, que aqui 

escolhemos olhar para uma das muitas facetas dela. Minhas duas interlocutoras enfrentam o 

fato de serem as primeiras de sua família a saírem de suas casas para estudar. Lembrando que 

‘a casa’ aqui, também é o país, e isso evoca um peso ainda maior, um dos aspectos importantes 

deste entrecruzamento entre raça, gênero e nacionalidade é que, sendo categorias históricas das 
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quais emergem opressões e resistências, nos permitem afirmar que a própria existência destas 

mulheres é resistência, das seguintes maneiras.  

Com sua presença se tornam figuras de referência para toda a família, inclusive sendo o 

ponto (e o porto) para que outros membros da família possam emigrar, ver nessa trajetória uma 

possibilidade (e não só um sonho). Elas inventam e reinventam formas de manter esta trajetória 

possível considerando todos os atravessamentos externos, como os da origem (de virem de 

famílias cuja situação financeira prejudicada e/ou que famílias não que necessariamente 

acolhem seus projetos de migração), como os problemas locais - serem recebidas como 

migrantes indesejáveis, serem atravessadas pela condição da mulher negra em nosso país, entre 

outros. 

O que eu quero dizer é que estas mulheres inscrevem, com o corpo, trajetórias de luta e 

resistência, ainda que não reivindiquem uma organização política. E tentando me afastar de 

uma perspectiva essencialista, quero dizer que evocar o lugar da mulher negra como um lugar 

epistêmico, mágico ou privilegiado de alguma maneira. É chamar atenção para o que se incide 

nas diversas articulações possíveis de identidades sociais e o que se faz com elas. Nesse sentido, 

as vidas destas estudantes migrantes, afrodescendentes e em diáspora se confluem com a minha.  

Como a afroinglesa Heidi Safa Mirza, cita em seu trabalho: Felly Nweko Simmonds (1997, p. 

227), uma mulher negra acadêmica que escreve sobre a sua experiência corporificada, diz: ‘O 

mundo que eu habito como uma acadêmica é um mundo branco... nesse mundo branco, eu sou 

um peixe de água doce que nada em alto mar. E sinto o peso da água no meu corpo” (Mirza, 

2015, p. 2).  

Também a intelectual negra estadunidense bell hooks fala das dificuldades e 

sentimentos em torno da experiência da escrita, que ela menciona ser solitária e muitas vezes 

incompreendida dentro de nossas comunidades, famílias e etc. e sobre as dores mencionadas 

acima, a escrita e a posição de “intelectual negra”, ela afirma que: 

Muitas vezes o trabalho intelectual leva ao confronto com duras realidades. 

Pode nos lembrar que a dominação e a opressão continuam a moldar as vidas 

de todos, sobretudo das pessoas negras e mestiças. Esse trabalho não apenas 

nos arrasta mais para perto do sofrimento como nos faz sofrer. Andar em meio 

a esse sofrimento para trabalhar com ideias que possam servir de catalisador 

para a transformação de nossa consciência e nossas vidas e de outras e um 

processo prazeroso e extático. Quando o trabalho intelectual surge de uma 

preocupação com a mudança social e política radical, quando esse trabalho e 

dirigido para as necessidades das pessoas, nos põe numa solidariedade e 

comunidade maiores. Enaltece fundamentalmente a vida (hooks, 1995).   
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Pensar a universidade como palco das experiências, como tenho dito, é pensar que ela 

tem responsabilidades enquanto instituição formadora e produtora de conhecimentos, de 

facilitar esse espaço para estas estudantes, inclusive ouvindo-as; como podem ser pensados 

mais espaços onde isso possa ser realizado, institucionalmente? Pensando mais especificamente 

na Psicologia, por exemplo: não falamos de migrações e diásporas nas nossas ementas, seja da 

graduação ou da pós-graduação, não temos espaços onde estes e estas estudantes possam falar 

de si, não lemos intelectuais haitianos e haitianas. Que alternativas poderiam ser pensadas, 

considerando o potencial que o diálogo com experiências tão particulares poderiam trazer para 

o nosso campo? Como a nossa formação e a nossa profissão pode ser um lugar onde estas 

estudantes possam se ver e se reconhecer em alguma medida, ou seja, se sentir acolhidas? 

Quero propor um diálogo final com minhas interlocutoras. A última pergunta que fiz a 

Judie e Michou foi a seguinte: “Se vocês pudessem deixar uma mensagem para as e os 

brasileiros, seus colegas da universidade ou as pessoas da cidade que as recebem, o que vocês 

diriam?” A resposta dada por Michou, e que Judie também concordou foi: acho que eu diria pra 

dar mais abertura para nós em todas as instâncias. Se mostrar disponível pra nos ouvir, pra nos 

entender, porque temos muito a dizer, a explicar, a ensinar.” [Notas da Entrevista 4 – Michou 

– 08/12/2018] 

Esse convite contempla grande parte do nosso objetivo com este trabalho, e por sua vez, 

revela algo muito importante a ser dito sobre esse processo no qual eu estive imersa, de ouvir o 

que estas mulheres tem a dizer. 

Quero retomar uma reflexão levantada no texto. Pensando no contexto africano e no 

Caribe, em que alguns países se mantêm em condições muito complexas em termos de 

economia e, dessa forma, de desigualdade e miséria em níveis alarmantes, todos decorrentes de 

uma herança colonial de exploração, o que significa pensar que os estudantes que seriam 

capazes de repensar suas próprias condições de origem podem ser os mesmos que precisam de 

um auxílio deste mesmo local para se manterem? Talvez o ponto chave da questão seja pensar 

que os acordos internacionais, em sua origem, muito pouco se preocupam em oferecer de forma 

realmente equânime suas oportunidades (quando não garantem bolsas, não favorecem a 

manutenção destes e destas estudantes na universidade, etc.); é dizer, a lógica colonial continua 

se reproduzindo nos seus mais variados campos da vida e da existência humana. 

O trabalho como um todo possibilita refletir ainda sobre a nossa conjuntura política 

atual, na qual todos os direitos duramente conquistados nos últimos anos – mais 
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especificamente, as políticas de ações afirmativas para a população negra, as políticas de 

internacionalização do ensino superior e os acordos bilaterais entre países em desenvolvimento, 

e mesmo a lei de migração brasileira – estão sendo ameaçadas. 

Embora a conjuntura internacional atual também não ofereça muitas esperanças de que 

esta realidade se modifique, podemos questionar – como local de origem – tais acordos para 

que se tornem mais acessíveis, ou trabalhar em prol de uma formação que produz uma 

vanguarda de intelectuais, onde outras importantes figuras como Amílcar Cabral, Mário Pinto 

de Andrade e Agostinho Neto emerjam em prol de uma modificação mais efetiva das 

desigualdades que vivemos. 

Retomando a mensagem deixada por minhas interlocutoras, entendo que esta pesquisa 

como um todo torna urgente a necessidade de pensarmos ações de acolhimento mais efetivas 

para com os e as estudantes estrangeiros nas instituições de ensino superior, seja no âmbito 

mais macro, seja nas faculdades e cursos mais específicos, entendendo que este encontro que é 

físico, cultural, linguístico, entre outros, tem um enorme potencial sobretudo neste local de 

produção de conhecimento. É importante pensar também acerca das ações e das políticas 

públicas relacionadas à migração, que levem em consideração as desigualdades estruturais das 

sociedades de acolhimento para que possam ser pensadas pelo paradigma dos direitos humanos 

(e não das barreiras e fronteiras territoriais como já tivemos na história e parecemos retornar a 

ela). Por fim, podemos repensar ainda, individualmente, sobre nossas próprias escolhas de 

acolhimento e aproximação das pessoas estrangeiras, migrantes, em diáspora, para que 

possamos olhar para essa experiência em sua agência, autonomia e possibilidade de diálogos, 

ao invés do olhar comum da vulnerabilidade, criminalização e/ou invisibilização destas 

experiências. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa, “Trajetórias de mulheres haitianas no 

ensino superior”, que é coordenada pela Profa. Cláudia Andrea Mayorga Borges e pela mestranda 

Camila Rodrigues Francisco, da Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte). A participação 

só ocorrerá mediante seu consentimento, e mesmo assim, você poderá desistir a qualquer momento, sem 

que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre as 

experiências de mulheres haitianas universitárias. Contribuirá para melhor conhecer a realidade de sua 

experiência e pensar em ações efetivas de acolhimento. Caso decida aceitar o convite, sua participação 

consistirá em responder a uma entrevista semiestruturada com uso de gravador e em uma entrevista de 

grupo com outras duas mulheres haitianas (que você já conhece). O risco envolvido com sua participação 

consiste na lembrança de situações delicadas ou cuja memória cause desconfortos emocionais, e neste 

caso, pode solicitar que mudemos de assunto ou que este tópico não seja abordado. Diante da exposição 

de suas opiniões, podemos providenciar a não identificação de seus dados na pesquisa.  

As informações aqui colhidas serão guardadas por aproximadamente 5 anos, no laboratório de 

pesquisa da professora orientadora deste estudo, em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os participantes, focalizando o seu conteúdo geral e nos resultados estatísticos, 

a não ser que você deseje ser identificada. Você não terá benefícios pessoais diretos ao participar da 

pesquisa, mas poderá beneficiar a melhor compreensão dos estudos acerca dos significados que as 

pessoas atribuem ao trabalho na nossa sociedade. Prevemos que você não venha a ter quaisquer despesas 

ou danos em decorrência de sua participação, mas se despesas ou danos vierem a ocorrer você será 

ressarcido ou indenizado conforme o caso. Você ficará com uma via deste Termo e toda a dúvida que 

você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profa. Cláudia Mayorga, e para 

a mestranda Camila Rodrigues Francisco, em Belo Horizonte (endereço, telefone e e-mails 

especificados ao final). Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa também poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG conforme endereço também especificado ao final.  

Eu, _______________________________________________________________ declaro 

que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos 

e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Trajetórias de mulheres haitianas no ensino 

superior”. Assinatura:__________________________________ 

Pesquisadores responsáveis: _________________________________________ 

Cláudia Mayorga Andréa Borges – Orientadora (Belo Horizonte)  

Camila Rodrigues Francisco – Mestranda (Belo Horizonte)  
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ANEXO 2 – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

ROTEIRO ENTREVISTA INDIVIDUAL 

1. Qual é seu nome completo (apenas para fins de registro e organização das participantes), 

sua idade e seu local de nascimento? 

2. Que curso você faz, que semestre e qual a universidade? 

3. Por que o Brasil e por que Belo Horizonte ou esta universidade foi escolhida? E o curso? 

4. Como a sua família lidou com esta decisão de mudar-se de país para estudar? 

5. Você se lembra da data que chegou ao Brasil? Descreva um pouco dessa chegada: quais 

eram as expectativas? Como foi a recepção no aeroporto? Havia alguém na cidade que 

você já conhecia? Como foi a transição até encontrar um local de moradia fixo? Você 

teve problemas com a Polícia Federal no momento de seu ingresso? Se sim, quais? 

6. Como é a universidade para você? Como foi a acolhida da Secretaria de Relações 

Internacionais, dos professores e de seus colegas de turma?  

7. Você gosta de morar em Belo Horizonte e estudar na universidade que estuda? Por que? 

8. Como você se sustenta financeiramente aqui? Quais foram os caminhos que você 

encontrou, desde que chegou, para se manter? 

9. Como é sua relação com os demais estudantes estrangeiros? 

10. Na sua família, mais alguém estuda fora do Haiti? Pra onde (cidade/país) as pessoas da 

sua família costumam ir? 

11. Você planeja seguir estudando no Brasil ou em Belo Horizonte? Se não, quais são seus 

planos para o futuro? 

ROTEIRO ENTREVISTA EM GRUPO 

1. Vocês se veem como pessoas em diáspora? Como imigrantes? Como você se identifica?  

2. O que é ser mulher no Haiti; nisso cabe uma trajetória de estudos? 

3. As trajetórias das mães semelhantes (ou opostas) às filhas? 

4. Na opinião de vocês, porque a imigração é um fenômeno mais de homens que mulheres? 

5. Os conflitos históricos políticos do país, pra vocês, são fatores de expulsão? Ou criam 

uma síndrome emigratória? 

6. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para as e os brasileiros, seus colegas da 

universidade ou as pessoas da cidade que as recebem, o que vocês diriam? 

ROTEIRO CONVERSAS  

1. Conte-me um pouco sobre a sua chegada no Brasil, na cidade e na universidade. 

2. O que você acha de uma pesquisa que envolva estudantes estrangeiras negras? 
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