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Ma trace 

On change de capitale, 
Comme on change de chemises 

Paris, Londres, New York, 
 

Partout sur cette planète 
On déniche notre trace indélébile 

Nos talons piétinent 
Les rues de toutes les grandes villes 

Du monde 
Si on est chez vous 

 
 

Enchaînées comme des sauvages 
 

Des champs qui ont failli nous plier en deux 
Des feuilles de canne à sucre 

Qui nous ont écorché la chair 
Mais, on a résisté, 

On a traversé des siècles, 
Genoux écorchés, 

Mais têtes au quatre vents 
 

Nous voilà ! 
Me voici ! 

 (Carlile Max Dominique Cerilia) 
 

 

 

- 
precisamos primeiro conceber em espírito a existência indiferente de duas 
margens como uma separação, para ligá-las por meio de uma ponte. E o 
homem é de tal maneira um ser-fronteira, que não tem fronteira. O 
fechamento da sua vida doméstica por meio da porta significa que ele 
destaca um pedaço da unidade ininterrupta do ser natural. Mas assim como 
a limitação informe toma figura, o nosso estado limitado encontra sentido e 
dignidade com a mobilidade que a porta materializa: quer dizer com a 
possibilidade de quebrar esse limite a qualquer instante, para ganhar 

. (SIMMEL, A ponte e a porta)  
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RESUMO 

 
A presente tese tem como preocupação central a questão sobre como a formação dos 

haitianos ainda em contexto emigratório - no Haiti e nos países de migração anteriores ao Brasil  
contribui para delinear suas trajetórias migrantes na cidade de Curitiba/PR. Para respondê-la toma o 
conceito de capital, tal como formulado na linha bourdieusiana, como ferramenta central de 
operação e análise da relação de acumulação/incorporação de recursos e seus investimentos 
estratégicos na trajetória migratória. O trabalho mobiliza ainda suas variantes capital mobilidade e  
de habitus migrante, trazendo a perspectiva de trajetória para a perspectiva de formação continuada 
de agentes que se constituíram para a migração. O contexto de partida da pesquisa são os projetos 
de acolhimento Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) e o Programa Migração 
e Universidade Brasileira (PMUB), no período entre 2017 e 2019, variando em sua escala de análise 
desde dados quantitativos e estatísticos até os vieses mais etnográficos a respeito das relações com a 
família, as remessas, o trabalho, a faculdade, e os demais migrantes e nativos. A proposição que 
norteia a tese é de que as inserções diferenciais dos imigrantes na sociedade de acolhimento se 
devem ao modo como investem e se apropriam dos recursos que são disponíveis no PBMIH e 
demais espaços sociais, esse investimento, por sua vez, varia segundo a constituição social dos 
imigrantes antes dessa etapa migratória. A pesquisa se insere no campo das discussões em torno das 
migrações haitianas ao Brasil. Ao privilegiar as diferentes relações e ações estratégicas dos 
migrantes haitianos, pretende contribuir para os estudos sobre os modos diferenciais de inserção dos 
migrantes em Curitiba e Região Metropolitana.  São quatro momentos metodológicos que 
organizam a exposição: primeiro a reconstrução da migração haitiana ao Brasil e de sua história 
como diaspora. Depois reconstrução do espaço objetivo em que os migrantes se inserem, isto é, o 
contexto espaço-temporal da migração haitiana à Curitiba e RMC e sua relação com o PBMIH. Um 
terceiro momento remonta as origens do PBMIH e do PMUB, tendo os haitianos como 
protagonistas assim como os voluntários que se ofereceram a construção desse projeto, o seu 
funcionamento interno e a estrutura em que são dispostos os capitais para apreensão estratégica dos 
migrantes. O quarto movimento investe sobre as falas de oito haitianos entrevistados, para então se 
analisar suas disposições e trajetórias no destino migratório tendo como eixo a passagem pelo 
PBMIH e o PMUB.  

 
Palavras-chave: Migração haitiana; diaspora; PBMIH; PMUB; capitais; capital mobilidade, 
habitus migrante. 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis has as its central concern the question of how the formation of Haitians 
still in an emigration context - in Haiti and in the countries of migration prior to Brazil - contributes 
to outlining their migrant trajectories in the city of Curitiba/PR. To answer it, it takes the concept of 
capital, as formulated in the Bourdieusian line, as a central tool for the operation and analysis of the 
relationship of accumulation/incorporation of resources and their strategic investments in the 
migratory trajectory. The work also mobilizes its capital mobility and migrant habitus variants, 
bringing the perspective of trajectory to the perspective of continuing education of agents who were 
constituted for migration. The starting context of the research is the Brazilian Portuguese for 
Humanitarian Migration (PBMIH) and the Brazilian Migration and University Program (PMUB), in 
the period between 2017 and 2019, ranging in their scale of analysis from quantitative and statistical 
data to the more ethnographic biases regarding relationships with family, remittances, work, 
college, and other migrants and natives. The proposition that guides the thesis is that the differential 
insertions of immigrants in the host society are due to the way they invest and appropriate the 
resources that are available in the PBMIH and other social spaces, this investment, in turn, varies 
according to the constitution. of immigrants before this migratory stage. The research is part of the 
field of discussions around Haitian migrations to Brazil. By privileging the different relationships 
and strategic actions of Haitian migrants, it intends to contribute to studies on the differential modes 
of insertion of migrants in Curitiba and the Metropolitan Region. There are four methodological 
moments that organize the exhibition: first, the reconstruction of the Haitian migration to Brazil and 
its history as a diaspora. Then reconstruction of the objective space in which the migrants are 
inserted, that is, the space-time context of the Haitian migration to Curitiba and RMC and its 
relationship with the PBMIH. A third moment goes back to the origins of the PBMIH and the 
PMUB, with the Haitians as protagonists as well as the volunteers who volunteered to build this 
project, its internal functioning and the structure in which the capital is arranged for the strategic 
apprehension of migrants. The fourth movement invests in the speeches of eight Haitians 
interviewed, in order to analyze their dispositions and trajectories in the migratory destination, 
having as an axis the passage through the PBMIH and the PMUB. 

 
Keywords: Haitian migration; Diaspora; PBMIH/PMUB; capitals; mobility capital, migrant 
habitus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

RÉSUMÉ 
 
La présente thèse a pour préoccupation centrale la question de savoir comment la 

formation des Haïtiens encore en contexte d'émigration - en Haïti et dans les pays de migration 
antérieurs au Brésil - contribue à dessiner leurs trajectoires migratoires dans la ville de Curitiba/PR. 
Pour y répondre, elle prend le concept de capital, tel que formulé dans la lignée bourdieusienne, 
comme outil central de fonctionnement et d'analyse de la relation d'accumulation/incorporation des 
ressources et de leurs investissements stratégiques dans la trajectoire migratoire. L'ouvrage mobilise 
également ses variantes de mobilité du capital et d'habitus migrant, amenant la perspective de la 
trajectoire à la perspective de la formation continue des agents qui se sont constitués pour la 
migration. Le contexte de départ de la recherche est le portugais brésilien pour la migration 
humanitaire (PBMIH) et le programme brésilien de migration et d'université (PMUB), dans la 
période comprise entre 2017 et 2019, allant dans leur échelle d'analyse des données quantitatives et 
statistiques aux données plus ethnographiques. préjugés concernant les relations avec la famille, les 
envois de fonds, le travail, l'université et les autres migrants et autochtones. La proposition qui 
guide la thèse est que les insertions différentielles des immigrés dans la société d'accueil sont dues à 
la manière dont ils investissent et s'approprient les ressources disponibles dans le PBMIH et d'autres 
espaces sociaux, cet investissement, à son tour, varie selon la constitution .des immigrés avant cette 
étape migratoire. La recherche s'inscrit dans le champ des discussions autour des migrations 
haïtiennes au Brésil. En privilégiant les différentes relations et actions stratégiques des migrants 
haïtiens, il entend contribuer aux études sur les modes différentiels d'insertion des migrants à 
Curitiba et dans la Région Métropolitaine. Quatre moments méthodologiques organisent 
l'exposition : d'abord, la reconstruction de la migration haïtienne au Brésil et son histoire en tant que 
diaspora. Puis reconstruction de l'espace objectif dans lequel s'insèrent les migrants, c'est-à-dire le 
contexte spatio-temporel de la migration haïtienne vers Curitiba et RMC et sa relation avec le 
PBMIH. Un troisième moment remonte aux origines du PBMIH et du PMUB, avec les haïtiens 
comme protagonistes ainsi que les volontaires qui se sont portés volontaires pour construire ce 
projet, son fonctionnement interne et la structure dans laquelle est aménagée la capitale pour 
l'appréhension stratégique des migrants . Le quatrième mouvement investit les discours de huit 
haïtiens interrogés, afin d'analyser leurs dispositions et trajectoires dans la destination migratoire, 
ayant comme axe le passage par le PBMIH et le PMUB. 

 
Mots-clés: migration haïtienne; diaspora; PBMIH/ PMUB; capitales; capital mobilité, 

habitus des migrants. 
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Introdução 
 
 

cada instante, toda a história está presente na objetividade do mundo social e na 
(Pierre Bourdieu, Sobre o 

Estado). 
 

 

A migração, por mais dura e sofrida que possa ser, e que assim se manifeste nos corpos 

dizer. O corpo e a consciência que o migrante carrega no longo trajeto migratório arrastam consigo 

uma estrutura complexa: uma larga historicidade ali comprimida, mas que se abre ao presente da 

ação; e uma geografia registrada em seus passos compactada no agente migrante. Portanto, uma 

subjetividade que, quando objetivada na análise, revela marcas e traços profundos e sinuosos, 

comparáveis aos rios e estradas dos mapas que o migrante venceu. Eis que o habitus  conjunto de 

disposições subjetivas forjadas junto às realidades objetivas  supõe uma história incorporada, um 

passado guardado em um corpo e alocado no âmago do presente. O migrante, assim, em território 

migratório, significa um encontro de diferentes tempos e espaços. 

singular, redutora e generalizante) pode os igualar. A depender da escala em que se observa, o que 

se vê são diferenças por todas as partes, em ações e pensamentos, no modo de interpretar a nova 

realidade e na velocidade e ritmo de o fazer. Contudo, eles são, por ventura, tomados como 

jurídicos, na imaginação social do nativo que os enxerga como uma sequência do mesmo: a mesma 

cor da pele e o mesmo ruído bárbaro1 em que se comunicam, nos mesmos bairros em que moram, 

nos mesmos tipos de trabalhos que lhes são reservados, mesma reprodução familiar, enfim, nos 

mesmos problemas que enfrentam ao serem lançados a uma estrutura viciada e estigmatizante2.  

A percepção e apreciação subjetiva que um indivíduo pode ter sobre o mundo exprimem o 

estado das relações de força na realidade objetiva em que sua subjetividade foi formada, relações 

                                                           

1        
identidade grega a partir dos laços de pertença e da comunidade linguística. O bárbaro era o não grego, mais 

 que apenas se identifica pelo 
Histórias 

de Heródoto. In: Humanitas, 2009). 
2       Como acusou em revolta uma haitiana entrevistada: 

scriminar os haitianos porque não gostou do trabalho de um haitiano. Se eu sou um trabalhador ruim, 
você me manda embora. Agora se chega outro haitiano você não contrata porque é haitiano? Mas é outra pessoa! Ele 
não pode pagar pelo que eu fiz! Tem muita pessoa no Brasil que não tá contratando haitiano por isso, julgam um 
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que podem ser observadas em expressões daquela percepção e apreciação. Pierre Bourdieu 

identificou uma fórmula relativamente simples, porém fundamental dessas oposições no que diz 

respeito ao mesmo como contrário do distinto e do singular. Trata-se, diz ele, de uma aversão ao 

 um 

etc, e pouco a pouco se constitui uma rede com todos os adjetivos, no qual o bom está 

sempre ao lado do um e o ruim ao lado do comum.3 ndo polo que a representação dos 

migrantes é alocada pela consciência nativa e, logo, na realidade social a que essa consciência se 

dirige. 

Mas não só os migrantes são posicionados nesses polos sujeitos à inferiorização pelo 

apagamento de suas diferenças e estigmatização, como também os demais agentes com que se 

relacionam em seus incursos, e que tendem a se avizinhar de suas posições. O estigma, como bem 

colocou Goffman, a que os migrantes são submetidos, é arrastado para os grupos que se avizinham 

de suas posições, isto é, que se reúnem sobre um mesmo setor ou porção do espaço social. Assim, 

aqueles que se relacionam por solidariedade ou identificação com estigmatizados, sofrem uma 

eriva do lugar que 

 

haitiano entrevistado, ou itianos 

encontraram, já em Curitiba, com outros agentes predispostos a abordá-los, acolhê-los, escutá-los e 

oferecer apoio e hospitalidade. Pertenciam, pois, às associações civis, grupos religiosos, 

movimentos sociais, ONGs, e mesmo frações (tendencialmente marginais) de órgãos e entidades 

governamentais que os haitianos puderam se articular. Estas são as instituições que os haitianos 

encontraram  mais do que os outros grupos migrantes que os antecederam no Brasil (MAMED, 

2017; VILLEN, 2017), são as que cumprem com o que o que Bourdieu denominava a mão esquerda 

do Estado4. 

Nesse sentido, é compreensível que movimentos religiosos, associações ou partidos sejam 

atacados segundo os mesmos vieses discursivos com que se atacam os migrantes. São, por exemplo, 

os movimentos ou partidos políticos na Europa, pejorativamente chamados por grupos de oposição 

internacional, como a ONU e a ACNUR. Ou ainda os movimentos políticos e sociais que se 

                                                           

3        
- Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. p. 34-35. 

4       Ibidem, 2002. 
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identificam como solidários e internacionalistas5, como as brigadas cubanas, o MST e as Pastorais. 

Uma delas, a Pastoral do Povo de Rua com sede em São Paulo, conhecida pelo trabalho junto aos 

moradores de rua, migrantes e refugiados, dependentes químicos, órfãos, a população LGBTQI+, os 

portadores de HIV e demais setores marginalizados, tem sido alvo de ataques que se intensificaram 

de acordo com o aumento de seu trabalho com a população de rua que, por sua vez, dobrou durante 

a pandemia da Covid-19. Segundo o padre Julio Lancelotti, coordenador da pastoral, os ataques não 

6. 

Os haitianos começaram a chegar ao Brasil a partir de 2010, mas foi entre os anos de 2013 

e 2016 que se viu maior intensificação em seu fluxo, alcançando o número de 50 mil em 2013 e se 

tornando uma das mais expressivas populações migrantes no Brasil (CAVALCANTI et al, 2014). 

Inicialmente se apresentando na região centro e norte do país, os haitianos foram aos poucos se 

espalhando, vindo a se concentrar nas porções sul e sudeste do país. Em 2010 o Estado do Paraná 

contava 42 haitianos em seu território, espalhados pelas cidades de Curitiba, Lapa e Almirante 

Tamandaré. Em 2016, quando o Paraná já contava mais de 7 mil haitianos, Curitiba sinalizava mais 

de dois mil haitianos no mercado formal de trabalho. 

Nos primeiros períodos de chegada a Curitiba e Região Metropolitana, entre 2010 e 2013, 

os haitianos passaram a apresentar demandas, junto à prefeitura e outras instituições, principalmente 

para superar alguns entraves que encontravam para se colocar no mercado de trabalho da região. 

Frente a estas demandas, alguns agentes da cidade se reuniram a fim de atender à procura dessa 

população pelo ensino do português como meio para aquisição de trabalho e outros fins. Eram 

professores e estudantes dos cursos de línguas para estudantes estrangeiros, do curso de letras do 

Centro de línguas, da UFPR e da UTFPR, assim como do direito da Universidade Federal do 

Paraná, ligados às questões de refúgio e migração, e que se viram provocados por esses novos 

habitantes da cidade. Era preciso abordá-los, ouvi- fazer alguma coisa

relatou uma das professoras do PBMIH relembrando esse período. 

O Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) é o resultado desse encontro 

entre migrantes haitianos e os voluntários a oferecer aulas de português. Com sua evolução e 

diversificação focadas nas demais demandas e questões pontuadas desse encontro, surgiu o 

programa Política Migratória e Universidade Brasileira (PMUB), sob o qual o PBMIH ficou 

abrigado junto a outros cinco outros projetos de extensão cumpridos por diferentes departamentos 
                                                           

5        No doutorado sanduíche pude participar e observar de 
dentro um desses grupos internacionalistas na França, como migrante brasileiro e junto a outros migrantes de todo o 
mundo. 
6        Em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588667-a-
minha-seguranca-esta-ligada-a-seguranca-da-populacao-de-rua-entrevista-com-o-padre-julio-lancellotti 
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da UFPR. São eles: o projeto de atendimento jurídico do departamento de direito; o projeto de 

atendimento psicológico aos migrantes, desenvolvido pelo departamento de psicologia; o projeto 

Caminhos do SUS da área de medicina; o projeto de capacitação em informática do departamento 

de informática; a oficina de história do Brasil do departamento de história, e o grupo de pesquisa 

sobre migrações internacionais e multiculturalismo, do departamento de sociologia ao qual essa tese 

se filia. 

O tipo de relação com o PBMIH e o PMUB, isto é, o grau e qualidade dos serviços que o 

migrante pode emprestar, depende dos recursos que o imigrante já detém consigo, ou seja, daqueles 

que detêm em estado incorporado, em esquemas de ação e de pensamento, de estratégias práticas 

articuladas à capacidade de interpretação dos ambientes do PBMIH e do PMUB e das demais 

situações em que pode vir a se encontrar. De modo que, no centro da pesquisa está a trajetória dos 

migrantes na sociedade de acolhimento e o papel que o PBMIH pode desempenhar aí. 

É no PBMIH, enquanto espaço social e historicamente estruturado, que se encontram os 

migrantes haitianos - também como universos de disposições estruturadas - que a presente tese se 

debruça. Pergunta-se sobre as formas variáveis como cada haitiano ou grupo de haitianos age, e 

como suas ações rendem diferentes efeitos sobre o seu entorno social, ou seja, sobre os destinos 

sociais que estão na razão da busca pelo PBMIH, assim como na própria proposta desse projeto, a 

saber: de suporte linguístico e de acolhimento humanitário para os migrantes tomados em sua 

complexidade, pensados nos processos de vivência e circulação em uma sociedade também 

complexa, e em áreas ou segmentos que os próprios voluntários do PBMIH e do PMUB 

pressupõem desconhecer. Portanto, o PBMIH como instituição intermediária entre o migrante e a 

sociedade de destino, como lugar de oferta para a apreensão ou otimização dos recursos e projetos 

que os migrantes já possuem em algum grau para uma melhor inserção. É nesse sentido que o 

PBMIH não esgota o universo da pesquisa. 

Utiliza-se dos conceitos de capital, habitus e outros da teoria de Pierre Bourdieu, de acordo 

com a força heurística que ofereça para os diferentes momentos e aspectos da problemática em 

foco. Os capitais são tomados em sua abertura à variação tal como pensada por Bourdieu, ele 

mesmo propositor dos capitais cultural, social, econômico e simbólico, e suas derivações como os 

capitais linguístico, escolar, universitário, artístico, político, e outros que foram ou possam ser 

produzidos nessa linha. O capital, portanto, como conceito fundamental para operacionalização do 

conjunto de disposições culturalmente qualificadas para agir em espaços culturalmente significados. 

Quando trazidos à experiência migratória e na medida em que agregam efeitos diferencias 

sobre a migração, os capitais convertem-se no que aqui se entende por capital mobilidade e habitus 

migrante, instrumentos emprestados de Oliveira e Kulaitis (2017) e De Brito (2010). E adentrando 

no universo de práticas dos agentes e tomando esse capital como instrumento de análise, a tese 
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desdobra o conceito em disposições, aspirações e competências para agir segundo as situações 

específicas que o migrante pode confrontar em sua trajetória. 

A língua portuguesa, demandada já nos períodos iniciais de chegada ao Brasil7, e inscrita 

na razão primeira do PBMIH e do PMUB, reflete seu caráter fundamental enquanto meio para a 

realização de grande parte dos projetos na sociedade de destino. Sua existência concreta se revela 

imprescindível em toda a relação social que o migrante encontra na sociedade de destino, desde as 

grandes situações em que sua oficialidade é peremptória (como se comunicar ou enviar e-mail à 

Polícia Federal, preencher um cadastro ou fazer a entrevista para uma vaga de emprego, responder a 

uma desavença no ambiente de trabalho), até acontecimentos menores (aqueles desapercebidos 

pelos nativos porque naturalizadas) em que a língua oficial é tomada como a língua natural, isto é, 

destituída de sua qualidade de convenção arbitrária. Desse modo, ações que para o nativo são 

corriqueiras como ir ao mercado, fazer uma pequena compra, responder alguém na fila do caixa e 

finalmente pagar e conferir o troco8, vêm a ser um problema para o estrangeiro. 

A língua estrangeira é um dos fantasmas a serem dominados durante longo tempo na 

trajetória migratória. Pesa sobre a trajetória de todo o agente migrante, variando de acordo com 

cada projeto, seja na diferença do tempo de estadia pretendido, no tipo de trabalho, de círculo 

social, etc. No PBMIH, os haitianos assumem que sem se comunicar no português, dificilmente 

avançarão em seus projetos, que será mais difícil conseguir e permanecer em um trabalho e se 

colocar na sociedade em geral. A língua estrangeira pesa, sobretudo, sob aqueles que se negam ou 

desistem de aprendê-la, e que, por consequência, restam limitados às suas comunidades linguísticas. 

A pergunta então é: porque alguns haitianos aspiram aprender, de modo mais ou menos 

formal, a língua nativa e outros não? Falta de tempo, falta de interesse ou de familiaridade com os 

estudos? Nesse caso, a pergunta seria: por que alguns têm condições de aspirar ao aprendizado do 

português e outros não? Essas condições são compreendidas nos capitais, nas disposições enquanto 

recursos para agir no presente objetivo. A proposta é entender, entre aqueles que procuraram 

aprender o português, como age cada haitiano ou grupo de haitianos no PBMIH segundo os capitais 

de que dispõem e segundo aqueles que aí são apreendidos - pelo tempo de permanência, a qualidade 

das relações com o pessoal do projeto, e os circuitos aos quais o aluno se direciona no projeto. 

                                                           

7        Que o aprendizado da língua portuguesa não esteja entre 
as motivações para a imigração ao Brasil, isso deve ser objeto de problematização, visto que a imigração a países da 
Europa e aos Estados Unidos e Canadá são aceitas tendo entre as motivações a incorporação e o exercício de suas 
respectivas línguas (ver, por exemplo, os estudos de Martin-Cabello, em Vivir el espacio y tiempo globales: reflexiones 
en torno a las subculturas de los mochileros y los expatriados corporativos, 2020). No caso brasileiro ela é aceita e 
mesmo pressuposta entre os pesquisadores como uma necessidade inconveniente aos imigrantes. Com o PBMIH, o 
acolhimento pela língua torna-se porta de entrada para outras motivações planejadas na migração. 
8        Sabe o que eu mais sinto falta? É de poder fazer 
qualquer coisa na minha língua, comprar coisas, sem me preocupar se vão entender, se vou conseguir rec
foi uma afirmação feita por Susie, uma jovem haitiana entrevistada na pesquisa. 
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Quais os agentes que conseguem aproveitar dos demais projetos do PBMIH e do PMUB, 

extraindo os elementos que aí possam estar contidos, mais ou menos visíveis para cada agente 

segundo suas competências para vizualizá-los. O PMUB, por exemplo, passou a oferecer a 

possibilidade de ingresso nos cursos superiores da UFPR através de processos especiais para 

migrantes. Entre os que tinham interesse em participar desses processos e elevar seus capitais 

culturais, e todos os efeitos institucionais e formais que possam estar agregados (diploma, 

aprimoramento linguístico, laços sociais e reconhecimento), alguns conseguiram entrar e mesmo 

concluir seus cursos e ainda passar para a etapa seguinte, de pós-graduação. Outros não tiveram 

interesse ou não conseguiram entrar nos cursos superiores ou conclui-los. Que recursos dispunham 

para produzir-se (ou não) o interesse e mantê-lo (ou não)? Que estratégias traçaram para conseguir 

(ou não) o ingresso? Que fatores os auxiliaram ou atrapalharam seus percursos universitários? Em 

suma, de que modo este aprendizado ou a apreensão desses recursos reverberam em seus projetos 

migratórios? 

A mesma abordagem é levada a cabo quanto aos professores e voluntários do PBMIH e do 

PMUB, projetos estes reconstruídos sociologicamente como espaços de ações e interações dos  

haitianos e demais migrantes com aqueles professores e voluntários. Por reconstrução sociológica 

compreende-se uma determinada leitura dos processos que deram corpo a essas instituições. De 

certo modo, a tese traz um pressuposto de que a formação dos respectivos projetos de acolhimento 

foi levada a cabo pelas mãos daqueles que se voluntariaram, arriscando-se e possivelmente se 

beneficiando com a sua construção. A ação desses voluntários, por sua vez, deve-se ao conjunto de 

disposições e dos habitus que os predispuseram a agir nesse sentido. 

Embora o governo brasileiro tenha se mostrado disposto ao acolhimento de haitianos, com 

9, o mesmo 

governo não ofereceu de maneira satisfatória as condições concretas para receber e promover a 

realocação, instalação e sobrevivência dos haitianos no Brasil. A começar pelo próprio aparato 

jurídico: ante a ausência de um dispositivo específico, tal como o que enquadra e protege os 

refugiados, acabou por deixar um vazio normativo que levanta toda a sorte de dificuldades de 

enquadramento e, desse modo, de observação dos direitos e garantias para livre circulação dos 

haitianos contemplados pelo visto humanitário10. Tampouco foram implementadas políticas 

públicas para a conscientização e preparo da população brasileira para o convívio com esse novo 
                                                           

9        O dispositivo refere-se a Resolução Normativa nº 97 de 

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/informacoes-gerais-2. 
10        O tema será melhor abordado no correr da tese. As 
referências são: FRIEDRICH e BENEDETTI, 2016, e MACHADO, 2016. 
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grupo, em uma sociedade marcada pelo racismo secular, a profunda desigualdade e a discriminação. 

Também não houve nenhuma tentativa no âmbito federal de criar um plano institucional capacitado 

ao  direcionamento de maneira a aproveitar, em cada haitiano, suas específicas capacidades, 

aspirações, qualificações e competências. 

Foram grupos, movimentos e instituições que o fizeram por si mesmas, entre elas o 

PBMIH e o PMUB. Assim é que os primeiros voluntários do PBMIH e do PMUB partilham das 

posições tomadas por ONGs, associações e movimentos sociais, instituições filantrópicas, igrejas. 

Foram estes atores e agentes que ocuparam aqueles vazios deixados pelo estado e construíram 

mecanismos de atendimento e inclusão desse e demais grupos migrantes. Daí o termo aqui adotado 

como as universidades, as prefeituras, as igrejas, o fazem a partir de suas frações marginais em 

relação aos centros dos espaços e campos em que estão formalmente ligados. São partes da mão 

esquerda do Estado, como caracterizou Bourdieu: setores como a saúde, a educação e a cultura, que 

passaram a depender cada vez mais de instituições humanitárias e não-governamentais que, por 

outro lado, viram-se cada vez menos dependentes das forças econômicas mundiais e às flutuações 

de suas políticas11. 

Esse, pois, é um caso exemplar sobre o que significa ser um 

assinalou Villen (2017), e que, explorando a analogia e a variação de escalas, toca tanto os grandes 

recortes geográficos (haitianos no Brasil), quanto as espacialidades variadas, que, quando 

am-se periféricas e marginais. Nesse sentido, também os espaços 

subjetivos dos agentes, análogos aos espaços objetivos em que se formaram, trazem afetos e 

disposições marginais em relação às hierarquias emocionais e sensíveis, cuja centralidade  se 

tomarmos a formulação desde os clássicos Marx, Durkheim, Simmel e Weber, até os modernos 

Adorno e Horkheimer , está reservada ao racionalismo econômico e ao ascetismo mundano, à 

impessoalidade e ao anonimato, à razão instrumental e aos frios laços do interesse. 

A indignação e a revolta, a empatia e solidariedade, o sofrimento e a angustia, o zelo e o 

cuidado, estão entre as disposições afetivas que prevaleceram na criação dos programas e projetos 

de acolhimento do PBMIH e do PMUB e os sustentaram em meio a estrada atravancada de 

constrangimentos estruturais. Estes constrangimentos, pois, vão desde os formalismos vazios do 

Direito, até a discriminação racista, sexista e classista conservada no substrato da sociedade 

brasileira, às quais os haitianos, como migrantes, mas também como negros, estão expostos. 

                                                           

11        O tema será explorado no capítulo 4, em homologias 
estruturais. Bourdieu explora essa noção em Miséria do mundo (2019) e na entrevista com Maria Andréa Loyola 
(BOURDIEU, 2002). 
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Dar aula de português brasileiro no PBMIH, isto é, do português voltado às situações 

concretas trazidas pelos haitianos, significa tomar conhecimento sobre sua cultura, seus desafios, 

seus esforços por aprender, mas também de toda a violência e hostilidade a que vêm a sofrer: 

violência no trabalho, violência doméstica ou na vizinhança do bairro, fome e cansaço por terem 

vindo a pé até a faculdade por não ter dinheiro para a passagem de ônibus; hipotermia no frio 

Curitibano avesso ao clima do Caribe; detenção arbitrária de seus documentos e pertences por um 

superior no trabalho; submetimento à condição análoga a de escravo, e, claro, racismo e 

xenofobia12. 

 No período do boom da migração haitiana no Brasil, por exemplo, entre 2013 e 2015, 

informação davam nota de que os empregadores de todo o Brasil iam até as fronteiras de entrada e 

Empresa de Santa Catarina volta ao Acre pela 3ª vez 

para recrutar haitianos 13. 

Os contratantes de cidades que ficaram conhecidas pelo emprego expressivo de haitianos 

alegavam a carência de trabalhadores locais interessados nos trabalhos ofertados (indústria têxtil, 

As vagas 

nesse frigorífico da empresa estão abertas há três meses Essa, 

[referindo-se aos haitianos], acabou se tornando uma alternativa. E tem também os comentários 

que a gente está escutando de outras empresas, que é uma mão de obra que está funcionando, tendo 

. Eis um exemplo da redução e generalizaç

ser adotada para fazer ferente a concorrência do mercado. O mesmo empresário fala sobre sua 

Nós estamos levando 42 pessoas que vão ficar no mesmo alojamento, 

então só serão homens. Seria muito difícil coordenar uma atividade de homens e mulheres no 

mesmo alojamento. Não se pode criar uma condição que propicie algo desfavorável [à nós]". 

Esse era um período de ascensão econômica. Mas ora, como enfatizou Villen (2017), é nas 

crises que a migração se revela crua e despudoradamente em sua verdadeira face. Nos anos 

seguintes de crise econômica e intensificação da flexibilização e precarização do trabalho, as 

tendências de exploração do trabalho se fortaleceram, com redução da fiscalização, e, logo, 

aumento dessa relação. É o que se pode ver na mudança de tom das informações veiculadas na 

                                                           

12        Adianto algumas falas coletadas e que vão nesse 
sentido: Teve casos de eu tirar comida da bolsa e dar pro aluno por que ele tava fraco, por que não tinha comido 
nada o dia inteiro [Uma das alunas] tava com muita dor, não quis dizer o por quê. Depois vi que ela tava com o 
braço quebrado. Depois disso me ofereci para acompanhar toda aluna do projeto para dar queixa na delegacia  
13        http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2014/05/empresa-
de-sc-volta-ao-acre-pela-3-vez-para-recrutar-haitianos.html . 
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Estudo revela superexploração de mão de obra de haitianos em 

Santa Catarina: Cobranças por alojamento e contratos nos quais imigrantes abrem mão de direitos 

trabalhistas são algumas irregularidades 14

será indenizado por assédio moral: empregado também teve armário arrombado e foi agredido por 

supervisor 15. 

Em Santa Catarina, um terço dos casos 

de discriminação no trabalho são contra haitianos e africanos 16. Migrantes e negros, os haitianos 

partilham da inferiorização racial com os migrantes africanos, ambos transitam em circuitos muito 

próximos tanto no que toca a geografia socioeconômica  ou topografia social como chama 

Bourdieu  no Brasil como destino migratório, quanto no que diz respeito às reações emocionais 

dos nativos brasileiros.  

Essa questão revelou-se incontornável na construção da tese, ecoadas nas diferentes 

sequências das trajetórias dos haitianos e mesmo dos voluntários do PBMIH e os projetos do 

PMUB, em formas silenciosas e invisíveis de constrangimento da realização potencial dos haitianos 

no trabalho, na escola, no supermercado ou no espaço público. Finalmente, mapeando os lugares na 

topografia do universo da pesquisa que os haitianos tendem a ocupar na estrutura social de Curitiba 

e Região Metropolitana, e na estrutura subjetiva dos agentes com que se encontram e estabelecem 

relações duradouras no PBMIH e em seu entorno, a questão inevitavelmente aparecia. Em suas falas 

ou nos quadros estatísticos relativamente simples, e contra todas as aparências ou silêncios, elas se 

revelavam decisivas no seguimento a longo termo de suas trajetórias. 

A presente tese se posiciona entre as abordagens homogeneizantes dos migrantes haitianos, 

e a proeminência de suas diferenças e trajetórias singulares; entre os levantamentos de suas origens 

sociais e as suas trajetórias e ações eletivas já em território de acolhimento. A análise em diferentes 

escalas garante a observação de suas grandes diferenças (classe, região, ano de chegada, idade) e, 

conceitualmente, impele à ponderação das gêneses também singulares que correspondem e 

explicam suas ações diferenciais. Sendo assim, a redação da pesquisa reflete o contexto de 

formação desses agentes, isto é, as estruturas em que se formaram como sujeitos investidos de 

disposições sociais e culturais qualificadas, os contextos em que elaboraram seus projetos 

migratórios, até as experiências que tiveram no Brasil. 

                                                           

14        https://www.brasildefato.com.br/2017/05/16/estudo-
revela-superexploracao-de-mao-de-obra-de-haitianos-em-santa-catarina . 
15         https://portal.trt12.jus.br/noticias/trabalhador-que-
recebia-vaias-de-colegas-sera-indenizado-por-assedio-moral . 
16       Em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-santa-
catarina-um-terco-dos-casos-de-discriminacao-no-trabalho-sao-contra-haitianos-e-africanos/. 
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Pensando os conceitos e teorias aqui utilizados, a tese busca dar conta destes planos duplos 

de análise, a saber, o migrante haitiano histórica e socialmente estruturado, e o PBMIH e o PMUB 

como conjunto de espaços objetivos sobre os quais os agentes investiram suas trajetórias e ações e 

nos quais se reconstituíram dialeticamente. Com esse intento, debruçamo-nos sobre uma série de 

dados quantitativos que permitem traçar um desenho largo da estrutura do PBMIH e do perfil geral 

destes migrantes. Devido aos dados fornecidos pelo PBMIH, o recorte temporal aprofunda-se sobre 

os anos de 2017 a 2019. Outros tempos podem extrapolar esse recorte, a depender dos dados 

quantitativos e qualitativos que possam aparecer (anos de entrada no Brasil, em Curitiba, 

referências subjetivas a acontecimentos). Mas é por aquele recorte que a tese se orienta. 

Assim, a exposição da tese está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo está 

dividido em duas seções: na primeira, faz-se uma introdução à larga diaspora haitiana até a 

incorporação do Brasil como destino possível. Na segunda seção, traça-se um perfil dos haitianos 

que chegaram ao Brasil e à Curitiba, buscando delinear a migração haitiana desde os primeiros 

anos: em seu volume e variação em cada período, sua compleição laboral, níveis de instrução e 

escolaridade, idade, sexo, região de proveniência, perfil familiar, os trajetos percorridos e assim por 

diante. Esse capítulo pretende introduzir o leitor na historicidade da migração haitiana, em algumas 

das variáveis que se perpetuaram desde os primeiros ciclos, mas sobretudo fazer uma leitura dessa 

historicidade e da diáspora a partir da perspectiva dessa tese. Nesse sentido, pretende-se destacar o 

papel ativo dos migrantes haitianos, assim como as trocas de experiências ricas que ocorrem nesse 

espaço que extrapola os limites do Haiti e se referencia pela própria diaspora, fazendo dos 

haitianos, desde a sua formação primeira, indivíduos capacitados para a migração, ou, nos termos da 

pesquisa, detentores de um habitus migrante e capital mobilidade. 

O segundo capítulo realiza uma abordagem dos conceitos e instrumentos de construção e 

fundamentação da pesquisa. Passa pelos conceitos de habitus e capital em Bourdieu, e apresenta a 

possibilidade, já proposta pelo autor, de derivação desses conceitos aos diferentes espaços que as 

pesquisas venham a se lançar. A intenção aqui é demonstrar como estes conceitos são adequados 

para a formulação do universo da presente pesquisa. Em seguida, o capítulo lança as bases para a 

consideração das propriedades heurísticas do capital mobilidade e o habitus migrante. Ao final se 

poderá ver outras categorias auxiliares de grande valor para a análise, tais como trajetória, 

aspirações, disposições e competências, formuladas diretamente por Bourdieu ou por autores que 

dialogam com sua teoria. 

O terceiro capítulo também se divide em duas seções. Na primeira reconstrói-se o universo 

do PBMIH em seu tempo histórico e em seu funcionamento, utilizando-se da literatura e de 

entrevistas feitas com coordenadores, professores e voluntários tanto do projeto específico quanto 

do PMUB - ao qual o PBMIH está articulado. O objetivo é apresentar a estrutura um tanto quanto 
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complexa desses projetos em seu processo de vir a ser. Mais ainda, pretende-se reconstruí-lo em 

bases sociológicas e inclinando-se para os interesses da pesquisa. Na segunda seção, a pesquisa 

parte para a exposição da construção dos dados quantitativos dos mais de quinhentos cadastros 

(questionários) aplicados no PBMIH aos haitianos, junto ao qual se apresentam os resultados das 

nossas análises. Trabalha-se com a hipótese de que o levantamento de campo, as entrevistas e 

questionários, libera-se outros aspectos para a análise adequada dos dados coletados. Para isso, a 

organização e a classificação de casos segundo suas características comuns ou diferentes 

proporciona uma melhor interpretação. Esta fase é uma preparação para a abordagem dos 

imigrantes mesmos.

No quarto e último capítulo, por fim, trazemos os agentes em uma série de oito entrevistas 

em profundidade, que compõem o conjunto da reflexão sobre os conceitos aqui operados e os 

efeitos do PBMIH em suas trajetórias. 
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Mapa 1: Mapa do Haiti  

 

 
Fonte: Rémi Kaupp. In: Relatório ONU, 2 
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Capítulo 1 

 

1.1.A força histórica da cultura migratória no Haiti: destinos, épocas, perfis dos imigrantes  

 

A sociedade haitiana não pode 
mais compreender a si mesma nem ao seu futuro sem sua diáspora.  

(Cédric Audebert, La diaspora haïtienne, 2011). 

 

O trágico terremoto que acometeu o Haiti, em janeiro de 2010, aprofundou uma crise que 

é histórica de marginalização econômica, social e política dos haitianos. O terremoto não produziu 

essa crise. Isso se mostra nas falas dos haitianos que, em sua grande maioria, nem mesmo se 

 terremoto foi o 

golpe final. Terminou de destruir o pouco que tinha

 

Estima-se que entre 2 e 5 milhões de haitianos, o equivalente a 20 e 50% de sua 

população17, encontrem-se em situação emigratória, ou seja, fora de seu país18 (IHSI/RGPH, 2009). 

A força desse fenômeno é tal que, nos anos 1990, a diaspora foi reconhecida pelo Governo do Haiti 

Dixième département

(AUDEBERT, 2011). A expressão foi cunhada pelo ex-presidente Jean Aristide em referência aos 

nove outros departamentos administrativos que constituem o território do Haiti, e se refere 

principalmente ao volume de remessas enviadas pelos haitianos no exterior e pelos governos 

estrangeiros com a qual o governo haitiano passou a contar para sua administração (DESROSIERS, 

2019). A  enquanto as 

remessas dos emigrantes algo em torno de 150% do valor total das importações haitianas 

(MAGALHÃES, 2014). 

                                                           

17        Auderbert (2011, p. 2) trabalha com a cifra de 20 %, 
devido a um cálculo geracional. 
18         Magalhães (2014) trabalha com a estimativa de 
1.134.000 haitianos que residem fora do país, isto é, 11,05% da população. Porém ele mesmo questiona esses dados 
levando em conta que 664.000 haitianos residiriam atualmente só no Estado Unidos, o que pressiona esse número se 
somados aqueles que vivem em outros destinos mais comuns, como a França, com 77.000 emigrantes, o Canadá, com 
70.000 emigrantes, e Bahamas, onde 40.000. E ainda os novos destinos da América do Sul, como Brasil, Argentina, 
Chile e outros. Há, de todo modo, uma grande dificuldade em estimar esse montante devido ao caráter ilegal de grande 
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aludir a Sayad19 (1998), isto é, um fato que se estende às demais esferas e dimensões do país. Ora, 

mas um fato de tamanha grandeza não se produz em um ou mais acontecimentos, senão que em um 

processo cujas condições históricas saltam aos olhos já nos primeiros estágios das pesquisas sobre o 

tema: primeira colônia das Américas (GUERRERO, 1997), primeira extinção completa dos povos 

originários (GAUTHIER, 2002), maior concentração de escravos em relação aos não-escravos 

(MOREL, 2017; ANDRADE, 2019), primeira revolta vitoriosa de escravos, primeira república 

negra (CASTOR, 2008; JAMES, 2010), primeira dívida externa nos moldes modernos (PIKETTY, 

2020), sequência de golpes e ocupações por potências estrangeiras, catástrofes ambientais, cruzadas 

religiosas e ainda outros que poderão vistos adiante (SEITENFUS, 2006).  

É o que se pode notar nos cada vez mais numerosos trabalhos, relatórios, teses e 

dissertações que tocam alguma questão haitiana, e que, inexoravelmente, trazem tais condições 

históricas para o entendimento do atual contexto haitiano. Arrisco afirmar que, pelo que se viu ao 

Tudo o que acontece no 

Haiti, dá pra fazer um filme

parecem oferecer sobre a natur

busca compreender. 

em se levar em conta a 

ocupação norte-  (2008, p. 2). 

Ao que poderíamos acrescentar que sem se levar em conta o período de colonização e os eventos 

revolucionários que o sucederam, é impossível compreender os sentidos da ocupação norte-

americana e assim por diante em linha digressiva: 

 
A recente crise generalizada que se instalou na primeira república negra do 

mundo não pode ser entendida de forma pontual e simplória. É necessário compreender sua 
história, marcada por intervenções, regimes ditatoriais, corrupção e desastres ambientais, 
originando a atual realidade socioeconômica e política do Haiti (KASSOUM, 2013, p. 90). 

 

A crise a que Kassoum se refere diz respeito à intensificação da migração no país nas 

últimas décadas, a despeito dela estar sempre presente em sua história. Assim, os autores aqui 

utilizados chamam atenção para o fato de que, para o levantamento do quadro em que se dão as 

migrações atuais, há que se ter em conta as variáveis sociais políticas e econômicas a que o Haiti 

esteve vinculado e a que se vincula na sua situação presente.  

                                                           

19        Conceito emprestado de Marcel Mauss em seu clássico 
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A seguir será feita uma reconstrução histórica da migração e da diaspora haitiana com o 

habitus migrante (DE 

BRITO, 2010; OLIVEIRA e KULAITIS, 2017) partilhado entre os h Lá no Haiti todo 

mundo tem um familiar ou um amigo que está morando fora

Reconstrução ainda com objetivo de ponderar as diferenciações possíveis entre os muitos migrantes 

haitianos no Brasil, entre as classes e grupos, no tempo e no espaço, isto é, sobre as diferentes 

gerações de migrantes, seus destinos e modalidades de migração. Aí nos perguntamos sobre o 

desenvolvimento dessa cultura, os recursos estratégicos e os capitais que ela oferece aos agentes 

migrantes para operar cada frente migratória, para, finalmente, compreendermos o encontro desse 

largo passado de experiências acumuladas na diaspora com o Brasil, o Paraná e Curitiba no início 

desse século. 

 

1.2. O princípio interno das grandes migrações 

 

O germe do desenvolvimento dos fluxos migratórios no Haiti do século XX pode ser 

localizado ainda na conjuntura político-econômica que caracterizou os séculos XVII e XIX, e na 

posição que o Haiti, ainda como Saint Domingue, veio a assumir aí20 (BAENINGER e PERES, 

2017). As marcas do modo de exploração escravagista que levou o Haiti ao seu apogeu como 

DESROSIERS, 2020). Estas marcas, somadas à militarização e coerção dos trabalhadores no campo 

já no estado de guerra que se instalou no Haiti após a sua independência (1802-1804), aceleraram o 

ímpeto de fuga dos camponeses e liberaram uma intensa mobilidade interna (BLANCPLAIN, 

2003).  

Esta mobilidade interna, em retrospectiva, estabeleceu-se como uma espécie de etapa 

preparatória para as grandes emigrações posteriores, quando as rotas migratórias estivessem mais 

ou menos desenvolvidas21. Nos termos dessa tese, encontra-se aí o princípio de desenvolvimento de 

uma cultura de comportamentos e valorações, de incorporação de disposições e competências que 

                                                           

20        É possível trabalhar com uma série de causalidades para 
a moderna diaspora haitiana, chegando mesmo às costas de África, e aos gentios sequestrados dali. Sobretudo devido a 
uma grande parte dos escravos rebelados na revolução terem nascido naquele continente e não dispor de vínculos ou 
identidade que o ancorasse em Saint Domingue, não falarem o creóle ou mesmo de encontrar seus pares na colonia 
francesa. São estes fatores, dentre outros, que abriam um contexto favorável à mobilidade e à fuga. Ver: BLANCPAIN, 
2003; DE CAUNA, 1995.   
21        É desse período, entre o colonial e a independência, que 
se estabeleceu a figura do Marronnage. Inicialmente referente aos africanos e seus descendentes escravizados que 
fugiam dos trabalhos forçados e às condições impostas pelo sistema colonial (HANDERSON, 2010, 2015). Atualmente 
se usa a palavra marron para os haitianos que estão fugindo em escala regional ou (trans)nacional por alguma situação 
associada à política, ao jurídico, à feitiçaria do vodu, às brigas entre familiares e amigos. A palavra marronnage está 
associada à mobilidade, isto é, o deslocamento de um lugar para outro e também associada à categoria de diáspora.    
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conduz ao tipo de migração que temos em mira, ou seja, de formação intersubjetiva e intercâmbio 

de capitais mobilidade e de instituição de um habitus vocacionado às migrações.  

  Tem muita gente que pensa que a migração no Haiti é só pro Canadá, Estados Unidos, 

Brasil. Mas tem muita migração dentro do Haiti também

pesquisa. Essa migração interna ainda hoje se desdobra no Haiti e oscila conforme as conjunturas, 

obedecendo sobretudo às diferenciações entre as zonas rurais e urbanas. O crescimento das regiões 

urbanas demonstra essa tendência: se em 1950, 12,2% da população total do Haiti estava 

concentrada nas zonas urbanas, em 1970 esse percentual subiu para 20,3%, e, em 2000, 40% da 

população já estava concentrada nos territórios urbanos22 (IHSI/RGPH, 2009, p. 12). No mapa 

abaixo pode-se dimensionar essa expansão urbana.  

 

Mapa 2. A expansão urbana da cidade de Porto Príncipe entre de 1982 a 2012 1980 - 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CNIg 2017, apud DESROSIERS, 2019.  

 

É no Departamento Oeste, região em que se situa a capital Porto Príncipe (região em 

destaque no mapa), que se concentra maior faixa populacional (61,9% de toda a população do 

departamento Oeste23). (RPGH, 2009, p. 15). É também para esse departamento que se dirigem 

                                                           

22        Apesar da urbanização acelerada dos últimos anos, cerca 
de 60% da população ainda vive nas zonas rurais marcadas pela dispersão do habitat e o baixo nível de equipamentos de 
infraestrutura (EUSTACHE e THONY, 2001). Perto de 80% das famílias exercem uma atividade agrícola, e metade 
desse percentual não dispõem senão dessa atividade. Esses rendimentos agrícolas são muito baixos e se aproximam 
mais de uma atividade de subsistência do que de um empreendimento. No curso da primeira década deste século essa 
renda passou a representar 60% da renda total do país. Além disso, a agricultura haitiana está constantemente ameaçada 
pela ocorrência das catástrofes climáticas como secas, furacões e tempestades, que chegam a ocasionar perdas da ordem 
de 40 a 80% da produção agrícola (ONPES, 2014). 
23        Depois do Departamento Oeste, os que concentram 
maior população são o Norte e o Artibonite. Os departamentos menos povoados são o Noroeste e o Centro (RPGH, 
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90% das migrações internas. Desses, 49% são migrantes que vêm dos espaços rurais para os centros 

urbanos, e 43% perfazem a migração interurbana (RPGH, 2009, p. 20). Isso se deve, em grande 

medida, à concentração das atividades econômicas em regiões urbanas, notadamente aquelas não-

agrícolas, e à maioria dos postos de emprego de maior remuneração (RPGH/IHSI, 2009, p. 15)24. 

 

Mapa 3. Representação das migrações internas entre 1980 a 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: IHSI, 2003 (apud DESROSIERS, 2019) 

 

Região de proveniência dos haitianos no Brasil 

 

A maioria dos haitianos entrevistada migrou internamente antes de vir ao Brasil, de alguma 

cidade do interior para Porto Príncipe, em alguns casos sendo essa a única experiência migratória, 

porém decisiva para suas trajetórias ao Brasil. E são, pois, das mesmas regiões de maior migração 

interna que provém a maior parte dos haitianos ao Brasil25. 

Contudo, o destaque do Departamento Oeste e de Porto Príncipe entre as regiões de origem 

declaradas pelos haitianos vindos ao Brasil até o ano de 201226 (OBMigra, 2015), passa a ladear, em 

                                                                                                                                                                                                 

2009, p. 5). Dos migrantes internos computados em Porto Príncipe, apenas 54,9% dos migrantes internos nasceram no 
meio rural (RPGH, 2009, p. 20). 
24        Ver em Anexos Mapa de desenvolvimento regional. 
25        Para a construção de informações sobre o local de 
origem dos imigrantes haitianos, há uma dificuldade em estabelecer os locais onde o imigrante morava e onde 
trabalhava - muitas vezes lugares distintos -, e mesmo quanto à definição de 
devido à forte migração interna (FERNANDES et al, 2014). 
26        Dados de registro na requisição de vistos no consulado 
de Porto Príncipe e obtidos pelo OBMigra (CAVALCANTI et al, 2015) 
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2013, com outras regiões de afluência de emigração, como Gonaïves, Varrettes, St. Louis du Sud e 

Aquin (como se pode ver nos mapas abaixo). No mesmo período, também a República Dominicana 

aparece como igualmente preponderante entre as regiões de origem, o que sinaliza para as 

experiências intermediárias de migração, e o acúmulo de capital mobilidade entre Brasil e Haiti 

(MARTINEZ e WOODING, 2017; MORAES, 2017). O mais provável é que esses agentes vindos 

da República Dominicana, tenham morado ou trabalhado aí, e derivado a migração para o Brasil 

(como são os casos de Denise e Édouard relatados nos últimos capítulos). 

 

Mapa 4. Proveniência dos imigrantes haitianos que obtiveram visto no 
Consulado do Brasil em Porto Príncipe  2012 

 

 
Fonte: PUC Minas, 2014. 

 
Mapa 5. Local de proveniência dos imigrantes haitianos que obtiveram visto no 

Consulado do Brasil em Porto Príncipe  2013 
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Fonte: PUC Minas, 2014. 

 
 

De todo modo, essa consistência nas migrações tanto internas quanto externas, reforça a 

hipótese de uma cultura erguida a partir da intensidade das trocas de experiências migratórias, de 

referências objetivadas que são subjetivadas e novamente exteriorizadas nesses espaços. No mesmo 

sentido, outra hipótese é de que as migrações internas seriam uma espécie de etapa preparatória para 

a migração externa: a migração que leva os agentes das zonas rurais para as zonas urbanas, por 

difere para tirar visto

conhecer pessoas

como é o caso da maioria dos entrevistados) acaba expondo os agentes a uma cultura de referências, 

incitações, inspirações e estratégias migratórias.  

A migração para as zonas urbanas significa um aumento das chances objetivas para 

produzir uma melhor trajetória de vida por parte dos indivíduos ou de suas famílias, através da 

maior oferta de capitais afinados com a migração (capital cultural, escolar, linguístico social e 

econômico, por exemplo, que auxiliam na projeção da migração e em seu cumprimento). Pois outra 

distinção marcante entre meios rurais e urbano do Haiti refere-se às taxas de pobreza e de 

meio urbano (ONPES, 2014), o que reflete nas maiores taxas de mortalidade também no meio rural 
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meio urbano: são 51% de indivíduos sem instrução alguma contra 18,4% no urbano27 (RPGH, 2009, 

p. 29).  

Uma estimativa feita nos anos de 2001-2002 mostrou que menos de 50% dos indivíduos de 

6 a 24 anos frequentaram um estabelecimento escolar ou universitário em todo o Haiti. Desses, 60% 

estavam no meio urbano e 40% no meio rural. Até 2003, 37,4% dos indivíduos (de mais de 5 anos) 

detinham algum nível de instrução no Haiti, dos quais apenas 1,05% possuía algum nível 

universitário. Praticamente nenhum desses indivíduos com diploma universitário se encontrava no 

meio rural (RPGH, 2009). Nas zonas urbanas, a passagem por estabelecimentos de ensino reflete 

diretamente nos níveis de renda: a renda do trabalho é, em média, 28% mais elevada entre as 

pessoas que concluíram o ciclo de educação primária em comparação com aqueles que não 

concluíram (ONPES, 2014, p. 29). 

Existe, portanto, uma associação entre migração interna, rumo às regiões mais urbanizadas, 

e aumento das chances objetivas de produzir uma melhor trajetória. Conforme essa associação é 

feita pelos agentes, a migração interna torna-se um investimento familiar. Isso se verifica nas falas 

dos migrantes entrevistados: os pais enviam seus filhos, ou migram eles próprios com os filhos, do 

campo para as cidades para que possam estudar e se formar profissionalmente, partir para o 

 Gros 

isto é, perseguir os grandes destinos transnacionais e construir uma vida melhor Fontié ki kwaze ) 

(HANDERSON, 2014; MAMED, 2021). 

 

1. 3. Ciclos da migração haitiana: externalização das redes de intercâmbios migratórios 

 

Quanto às migrações internacionais, na busca de organizar a sua compreensão, alguns 

autores (AUDERBERT, 2011; HANDERSON, 2014; BAENINGER e PERES, 2017) trabalham 

com a ideia de ciclos da migração haitiana, diferenciados por épocas, destinos e tipos de agentes 

migratórios.  

 

Mapa 6. Histórico da diaspora haitiana pelo mundo 

 

                                                           

27        Quanto aos alfabetizados são 42,1% no meio rural, 
contra 79,5% nos espaços urbanos (RPGH, 2009, p. 25). 
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Fonte: Télémaque (2012) apud BUASKI et al, 2019. 

 

Um primeiro ciclo migratório teria se dado no período em que as forças armadas dos 

Estados Unidos ocuparam o Haiti (1915-1934) e a República Dominicana (1912-1924) 

simultaneamente28. Período marcado pela neocolonização de todo o território centro e sul-

americano, tendo os Estados Unidos esquadrinhado uma divisão do trabalho e atribuído um papel a 

cada região. O Caribe, Cuba e República Dominicana continuariam sendo espaços reservados ao 

cultivo de cana-de-açúcar para exportação (assegurado por investimentos até cem vezes superior ao 

que foi destinado ao Haiti), cabendo ao Haiti o fornecimento de mão de obra barata para ocupação 

nessas plantações (MARTINEZ e WOODING, 2017; MORAES, 2017). 

 emigração camponesa foi favorecida pela nova função que o 

-unidense', isto é, de um reservatório de mão de obra 

abundante e barata destinada a trabalhar nas plantações norte-americanas 

(AUDERBERT, 2011, p. 4). , e migravam sazonalmente 

para Cuba entre 1913 e 1931. Em 1928 essa importação de trabalhadores haitianos foi proibida, mas 

                                                           

28        Ainda alinhada no contexto da instituição do Corolário 
Roosevelt e com pretexto das possíveis ameaças às ocupações alemãs nesse território (MOREL, 2017). 
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braceros ções cubanas de cana-de-açúcar e de café até 

1961. Calcula-se que, durante a ocupação norte-americana do Haiti, cerca de 200 mil camponeses 

tenham se destinado ao trabalho na República Dominicana, e o dobro em Cuba (AUDEBERT, 

2011). A relação da migração haitiana na República Dominicana vigora ainda nos dias atuais 

(MORAES, 2017; MARTINEZ e WOODING, 2017). 

O segundo grande ciclo de emigração de haitianos se deu na década de 1950 com destino 

às Bahamas e ao arquipélago vizinho das Ilhas Turcas e de Caicos. Inicialmente trilhado por 

trabalhadores enviados aos plantios de bananas daquelas ilhas, posteriormente o circuito foi 

aproveitado por pescadores que, valendo-se das vias de comércio abertas com essas costas, 

passaram a se instalar aí. A maioria desses migrantes provinha das classes populares e das regiões 

norte e noroeste do país. Com a independência das Bahamas, em 1973, iniciou-se um movimento de 

fechamento das fronteiras e repressão aos haitianos. Estes retornaram ao Haiti ou aproveitaram de 

uma nova rota que apontava para Miami29 (AUDEBERT, 2011; HANDERSON, 2014). 

O terceiro ciclo de emigração haitiana teve início nos anos 1960, com a consolidação do 

domínio econômico e cultural dos Estados Unidos (HANDERSON 2014) e a instauração do 

governo Duvalier (1957-1986), o qual deu início à perseguição de estudantes, profissionais 

burocratas, mulatos e todo aquele que o regime entendia como inimigo ou ameaça. Perseguidos, 

estes fugiram para os Estados Unidos para se instalar em Nova York, Boston, e depois Flórida e 

Miami, ou mesmo para França, onde passaram a se concentrar em Paris. Essa migração ao s países 

do norte caracterizava uma classe média em termos de capital econômico e cultural.  

Nos anos 1970, já no governo Baby Doc, essa dinâmica se estendeu às classes baixas. Foi 

nesse período que se produziu o fenômeno dos boat peoples, quando, entre 1977 a 1981, de 50 a 70 

mil haitianos chegaram às costas da Flórida, tendo morrido outros milhares em alto-mar 

(HANDERSON, 2014). 

A queda dos Duvaliers, no final dos anos 1980, por sua vez, trouxe ainda maior 

instabilidade política e um novo e terceiro impulso emigratório às classes baixas e médias aos 

destinos e rotas anteriormente delineados, - Ilhas Turcas e Caicos, Miami, e destinos como a Guiana 

francesa, as ilhas de Martinica e Guadalupe. Aqui reaparecem os boat peoples que eram 

interceptados em autor mar, levados a Guantánamo e, (em 72% dos casos), deportados. 

Na mesma década, em 1980, o Haiti iniciou a implementação do receituário neoliberal, e 

das políticas aí defendidas - desindustrialização, redução e mesmo eliminação das tarifas 

                                                           

29        Auderbert (2011) traz dados sobre 50 mil haitianos que 
teriam passado por Bahamas na segunda metade da década de 1970 rumo a Miami. 
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industrial30 refletem nas largas vagas de trabalhadores deixadas na informalidade (de 27,4% em 

1982, para 56,4% em 1999), no desemprego (em 2007, 40,6% da população ativa estava 

desempregada) (ASPILAIRE, 2018, p. 20), e na pobreza e miséria (em 1980 era de 38%, subiu para 

62% em 1990 (KLIKSBERG, 2007; UNHCR, 2018).  

A agricultura haitiana, outrora autossuficiente em alguns setores (como o arroz e a carne 

suína), passou ao estado de total dependência da importação principalmente dos Estados Unidos 

(DESROSIERS, 2019. Ver 

, atrás apenas da Somália, Sudão, Chad e da República Democrática 

do Congo (PETRUS, 2012), tendo ainda o PIB mais fraco da América Latina e um dos mais baixos 

do mundo (ONPES, 2014, p. 34).  

Há que se pôr em relevo ainda o componente identitário advindo dos acontecimentos que 

sucederam a queda dos Duvaliers, e que marcaram os migrantes haitianos nos Estados Unidos, 

Canadá e França, entre as décadas de 1980-1990, mas também entre aqueles que vieram ao Brasil a 

partir de 2010. Com o fim daquele regime, as classes populares viram-se incumbidas de retomar 

uma democracia quase inexistente na história do país. Levantou-se então uma onda de fervor no 

país, simbolizada na ascensão da figura de Jean Aristide, que seria eleito em 1990 e derrubado logo 

no ano seguinte. Pois, na contramão dessa movimentação democrática, as classes dominantes  

militares e paramilitares em praticamente toda a sua extensão social e histórica (BLANCPAIN, 

2003) -, ocuparam as posições de poder do Estado e resistiram através das armas e da coerção 

(SEITENFUS, 1994). Assim, no início da década de 1990, abriu-se uma crise ainda mais ampla e 

profunda no Haiti,   

 
cujas manifestações mais flagrantes foram a crise política e eleitoral e a rápida deterioração 
dos serviços públicos. Essa situação local muito tensa e instável, acompanhada por um 
dólar americano muito forte, resultou em uma desvalorização acentuada do gourde 
haitiano, que passou de 18,05 gourdes por um dólar em janeiro de 2000 para 25 gourdes 
por um dólar em dezembro 2000 (desvalorização de 38,5% em relação ao dólar) e, acima 
de tudo, inflação superior a 15%. (EUSTACHI e THONY, 2001, p. 7-8). 

 

Por aí se vê o quadro fecundo de, reforço da afinidade eletiva com a questão migratória 

que, dentre as muitas consequências, desembocaria na migração haitiana ao Brasil: «A fuga ao 

estrangeiro aparece então como uma das principais respostas dos indivíduos aos constrangimentos 

histórico-estruturais e conjecturais que pesam sobre eles" (AUDEBERT, 2011, p. 3).  

As migrações, portanto, dos anos 1990 em diante, ocorrem em um cenário de declínio da 

economia, desemprego e de empregos precários, aumento da pobreza e impossibilidade de alcançar 
                                                           

30        Assim colocado por Aspilaire em sua tese sobre o tema 
(2017), e mesmo pelo próprio Instituto haitiano de estatística e informação (RPGH/IHSI, 2010). 
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os recursos para subsistência e realização. Positivamente, o horizonte migratório se ergueria como 

possibilidade de ganhar melhores salários, segurança, fuga de guerras, progresso profissional e 

reunificação familiar (ONPES, 2014, p. 31).  

É nesse contexto pós-ditadura e de implantação das políticas neoliberais que se formaram 

grande parte das gerações que doravante chegam ao Brasil (entre 20 e 40 anos), e que se revela 

como um componente identitário31 o de 

Nós somos da 

geração pós 1986 -se aos eventos anteriormente 

descritos.  

Finalmente, o quarto fluxo de mobilidade haitiana foi deflagrado pelo terremoto de 2010, 

tendo como novos destinos a América do Sul e o Brasil. Esse ciclo será abordado mais detidamente 

ao longo da tese. Com esse quarto fluxo, somam-se quatro polos que estruturam a geodinâmica 

internacional das migrações haitianas protagonizadas por mais de dois milhões de haitianos que 

atualmente se movem pelo Caribe, América do Norte, Europa do Oeste e América do Sul. 

Em suma, a migração haitiana atual está profundamente ligada ao contexto histórico de 

um Haiti marcado por crises sociais, econômicas, políticas e ambientais. É essa conjuntura que 

condicionou um tipo de comportamento migratório, uma cultura, ou, nos termos dessa tese, um 

habitus migrante coletivo que, como salientou Handerson (2014), manifesta-se plenamente no 

inconsciente e nos sonhos dos haitianos. 

Essa ideia vem de desde pequenininho [...]. Todo haitiano, o único sonho que ele tem, é 

afirmou um dos haitianos entrevistados. Esse 

sonho e essas alternativas são inculcadas no cotidiano haitiano. É sobre esse sonho e sobre essa 

vivência que o potencial migrante vislumbra o projeto migratório que será definido a partir das 

experiências e conhecimentos que suas redes de pertencimento lhe fornecem (rotas, dispositivos 

legais, vistos, vantagens, estratagemas), em direção, preferencialmente, aos destinos previamente 

conhecidos ou a serem desbravados. 
 

1.4.  Diaspora32 haitiana 

                                                           

31        Pierre Bourdieu, a principal referência utilizada nessa 
tese, não opera o conceito de identidade. De Brito (2017), outra importante referência da tese, contacta as consequências 
dessa inoperação na teoria bourdieusiana. De todo o modo, trabalho o conceito de identidade em diálogo com Bourdieu, 
como já o fiz em outro texto (MARCHIORO, 2021), enquanto percepção de si produzida junto aos espaços sociais de 
constituição do habitus, e manutenção dessa percepção na relação com o mundo social.  
32        O bedecendo ao vernáculo haitiano, o termo aceita as 
duas grafias, ou Seu emprego é largamente polissêmico.   Segundo Handerson (2014, p. 25), 

eralmente, a palavra é utilizada para designar os haitianos residentes no exterior e que voltam ao Haiti. Também é 

sem o acento, como o faz Handerson, buscando esquivar as demais diásporas extensamente debatidas na literatura 
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Do ponto de vista das condições sociais e históricas, o impulso central e contínuo para 

as emigrações haitianas deve-se, primeiramente, como asseverou Audebert (2011) e Bertrand 

(2013), ao senso de sobrevivência dos haitianos, o qual se vê sob constante ameaça pelas sucessivas 

irrupções climáticas, perseguições políticas e crises socioeconômicas que têm acometido o país 

desde a sua independência. Isso apesar de grande parte dos países a que os migrantes haitianos 

recorrem não reconhecerem esses aspectos de ameaça à vida dos haitianos e outorgar-lhes o estatuto 

de refugiado (MACHADO, 2016; FRIEDRICH, 2020).  

De todo modo, a resposta dos haitianos àquelas condições não se reduz ao impulso 

único de fuga. Para além da sobrevivência pura e simples, os vislumbres de realização profissional, 

familiar e de outros aspectos de vida estão presentes nos projetos migratórios e podem ser vistos na 

organização de elos para além das fronteiras espaciais, na solidariedade estreita dos haitianos 

mesmo que entre indivíduos fisicamente muito distantes no mundo. A consolidação dessas redes 

policêntricas, móveis e com destinos orquestrados em uma hierarquia, é o que delineia a figura da 

diaspora. 

Uma das caracterizações possíveis da diaspora haitiana refere-se às rotas abertas por 

migrações pioneiras e consubstanciadas em redes de migração e de transação de recursos que se 

estendem entre o Haiti e distintas regiões do mundo. Estas estruturas reticulares, para usar um termo 

de Audebert (2011; 2017), transformam-se ou se atualizam conforme se mostrem eficientes aos 

projetos migratórios pessoais e grupais, isto é, que se mostrem capazes de contornar as barreiras 

institucionais, as discriminações raciais e xenofóbicas, e demais obstáculos que se apresentem às 

sucessivas gerações de migrantes. Na diaspora as estratégias repousam sobre a exploração das 

fileiras migratórias já abertas, assim como em seu alargamento para responder aos novos perigos e 

riscos da conjuntura econômica e política dos países de destino (HALL, 2003; BERTRAND, 2011). 

A diaspora haitiana sugere ainda um processo contínuo de retroalimentação e 

circularidade, com uma dinâmica interna que interconecta os locais de origem e de destino, de 

modo que cada destino incorporado na diaspora reverbera (de forma desigual) em a sua lógica 

interna e em sua configuração espaço-temporal. Sua consistência é melhor percebida em sua ampla 

conjuntura histórica e geográfica, dobrada, para aludir à Bernard Lahire (2003; 2004), na 

estruturação subjetiva dos agentes, e desdobrada em suas ações e representações migrantes sobre o 

mundo.  

É dessa forma que se constata uma forma particular de construção das identidades dos 

membros da diaspora, cujo princípio tem se mostrado eficaz para suportar e evoluir nos processos 
                                                                                                                                                                                                 

histórica, e priorizá-
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migratórios. Construção, como já citado, feita a partir de uma memória enquanto um repertório de 

experiências diaspóricas mais ou menos dispostas ao conjunto de seus membros (BERTRAND, 

2013). Adianto que essa é a forma aqui proposta de trabalhar o capital social no campo dos estudos 

migratórios (como o faz Portes (2000)em discussão com Bourdieu), a saber, dessa rede de conexões 

entre migrantes em diferentes espaços-tempos, capaz de oferecer recursos, instrumentos e, portanto, 

lucros e vantagens àqueles que dela participam. O argumento será explorado no capítulo seguinte. 

Sob essa ótica, o recuo histórico pode oferecer aos haitianos da diaspora subsídios para a 

formação de uma identidade alongada espaço-temporalmente, isto é, produzida em diálogo, por 

exemplo, com a Revolução dos Cacos ocorrida no início do século XX, e/ou com a dominação 

norte-americana, como se viu entre os primeiros haitianos emigrados aos Estados Unidos a partir 

dos anos 1960 (CASTOR, 2008; MAGALHÃES, 2014)33.  

Foi o que se viu na pesquisa: haitianos que moram no Brasil há anos e mantém ligações e 

se referenciam a eventos ainda mais longevos na história. É o caso de Madeleine, trazido no último 

capítulo, uma das lideranças na Associação Haitiana de Curitiba que, mesmo morando no Brasil há 

mais de dez anos, participa da organização anual da cerimônia de celebração da Batalha de 

Vertières, ocorrida em 1802, quando o exército revolucionário haitiano derrotou as tropas francesas.    

Ou ainda, de uma identificação com a África ainda não colonizada, não pulverizada em diversas 

regiões e etnias, e drenada ao Caribe para fornecer sua energia vital no regime colonial 

escravocrata. É o que reclama Marcus, no afã de compreender os motivos de suas angústias e 

eu entendi que nós, negros, não estamos em casa, não somos bem-vindos 

aqui na América  

Esses largos recuos históricos, o trânsito pelos eventos de formação cultural e de 

interligação espacial do Haiti com a África, a França, os Estados Unidos e outros, não só está vivo 

nos discursos dos haitianos que se encontram nas diferentes ramificações da diaspora, mas, asserta 

Audebert (2017), consubstancia-

 

de plantations 

(AUDEBERT, 2011, p. 3). Conteúdo semelhante pode ser encontrado ainda nos textos de autores 

que investem sobre a diáspora africana, caribenha e/ou atlântica, como Gilroy (2001), Hall (2007) e 

Fanon (2008), e os demais citados e defendidos por haitianos com os quais essa pesquisa se 

deparou34.  

                                                           

33        Esse é o cenário evocado por Danticat para narrar a 
história de toda a sua família em seu romance autobiográfico Adeus Haiti. 
34        Autores como Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, 
Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Aimé Césaire e outros que serão trazidos no caso de Marcus. 
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Fala-se, assim, em comportamentos e práticas diaspóricas, autores e epistemologias 

diaspóricas, ou seja, em um arcabouço de possibilidades de estruturação de identidades daqueles 

que vivem a diaspora. Nessa perspectiva, o Haiti aparece como um espaço intermediário entre a 

África e os destinos circunstanciais da diaspora, como se aquela emigração iniciada em África e 

detida no Caribe ainda estivesse em andamento, sendo retomada nos novos destinos variáveis 

segundo a época e a conjuntura local e global. É o que afirma Édouard, educador e historiador 

- um dos objetos da História Global - que desde cedo foi 

-retorno', e lançados à 

travessia transatlântica e à confrontação com a herança pré-

Este é o tamanho da riqueza e da complexidade da diaspora haitiana. 

Por fim, a emigração  forçada nos intentos da colonização e liberada no período pós-

colonial  ocupa lugar fundamental na atual sociedade haitiana, de maneira que é possível 

considerá-  

estruturante, que traz, em todas as escalas sociais e em todas as regiões do país, as impressões 

presente, mas também entre os locais de origem e destino, um respondendo e se ajustando cultural e 

estruturalmente ao outro na diaspora, assumem uma configuração de sistema, tal como elaborou 

causas própri

(SAYAD, 1998, p. 104). 

 

diaspora haitiana

 

Como se vê, a questão migratória no Haiti surge ao mesmo tempo como necessidade e 

como virtude, antítese cujos sintomas podem ser vistos em expressões culturais e sobretudo na 

diaspora

substantivo (a diaspora) e adjetivo (dinheiro diaspora, casa e carro ou roupa diaspora), o signo é 

instrumento de produção e avaliação minuciosa das trajetórias de sucesso e insucesso, boa ou ruim, 

bela ou feia e assim por diante em todo o universo que essa linguagem alcança (HANDERSON, 

2014). A migração haitiana implicaria ainda em uma afinidade eletiva com a atual condição global 

em que migrar, de um modo ou de outro, parece ter se tornado um fato incontornável, seja em 

relação a produção ou recepção dos efeitos migratórios (OFPRA, 2017; UNHCR, 2018).  

As novas migrações que atualizam a figura da diaspora haitiana (BAENINGER et al, 

2018; CAVALCANTI et al, 2020), caracterizam-se por extrapolar a unilateralidade dos lugares de 

partida para lugares de destino (o hemisfério sul pouco desenvolvido para o hemisfério norte 
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desenvolvido) que marcou a segunda metade do século passado, para formar novos espaços 

transnacionais cujos sujeitos aí constituídos carregam subjetividades com lógicas novas, irredutíveis 

 

2010; BAENINGER e PERES, 2017).  

O anterior paradigma implicava em um nacionalismo metodológico (Sassen, 2010), que 

carregava ainda as perspectivas assimilacionistas, isto é, de considerar as (i)migrações e os 

(i)migrantes a partir das fronteiras internas dos Estados-nações, ou ainda as noções de aculturação 

dos estrangeiros à cultura pressuposta como legítima daquele país a que se (i)migrou 

(WIEVIORKA, 2008). É à crítica desse espaço interno em que o (i)migrante passa a existir como 

figura esvaziada a ser moldada, aculturada, integrada, ou seja, apagado em suas possíveis 

diferenças, que essa pesquisa pretende se somar.  

Nesse sentido, a hipótese que se trabalha aqui é de que a crítica aos modelos anteriores se 

desenvolverá na abordagem das diferentes escalas de análise da realidade das migrações e dos 

migrantes a que a pesquisa se propõem elucidar, a saber: de se deter na observação das formas 

como os agentes agem e respondem às situações migratórias, encarando suas ações sob o ponto de 

vista estratégico, como mais ou menos submetidas a equações conscientes e pré-conscientes de 

maior ou menor eficácia e rendimento segundo os objetivos da ação. Portanto, faz-se uma análise 

do processo migratório de acordo com os recursos e capitais que estes agentes trazem incorporados 

desde suas experiências passadas e que são capazes de acumular em suas trajetórias. É essa maior 

ou menor competência para afrontar as situações migratórias  fazendo uso de um segundo idioma, 

de uma aspiração pessoal ou familiar, de um diploma universitário, de passaporte e visto, de 

contatos de outros agentes - que se entende por habitus migrante e capital mobilidade, e que será 

desenvolvido no capítulo seguinte.  

Esse posicionamento da pesquisa (também) a partir do ponto de vista dos agentes em 

situações migratórias (não só os haitianos como os brasileiros que os abordam e convivem com eles 

no PBMIH por exemplo) foi colocado provocativamente no título desse subcapítulo buscando 

agentes da diaspora a força de determinação da migração haitiana ao Brasil. Pois, tais noções 

assimétricas têm por efeito sobrepesar um dos lados da relação migrante X nativo em noções 

 

Desse ponto de vista, seria o Brasil a ser assimilado ao interior da diaspora haitiana, e não 

o contrário. É ele quem ascende no horizonte dos haitianos como se estes o elegessem, em meio a 

um conjunto de sentidos e significados na diaspora. Finalmente são eles, os agentes migrantes, 

quem decidem ou não pela sua validação, apostando alto, arriscando o seu futuro e de seus 
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familiares, e pondo à prova a própria vida. Esse é o caso dos haitianos constituídos desde a primeira 

infância em posições articuladas a uma dinâmica diaspória e de horizontes moventes e globais (DE 

BRITO, 2010; AUDEBERT, 2011; OLIVEIRA e KULAITIS, 2017). É o que se pode ler nas falas 

dos entrevistados, dentre eles Marcus: 

 
 Se eu vou falar do meu caso, [sobre o] por quê eu vim aqui no Brasil, não é uma 
coisa que é só levantar um dia que a gente vai pro Brasil. Não! Desde pequenininho a 
gente tinha a ideia pra viajar, mas não é especificamente o Brasil que a gente quer 
escolher. Na minha cidade, onde a gente cresceu, a gente viu, por exemplo, uma palavra 

diaspora
quando ele voltar, vai voltar como um presidente, todo mundo aplaude, grita [gestos de 
animação e comemoração]. Essa ideia vem desde pequenininho. Todos os haitianos, o 
único sonho, o único sonho que ele tem, é um dia viajar. Tudo isso também tá ligado à 
situação política do Haiti, porque nunca tem uma situação boa na questão de política. 
Toda vez tem instabilidade, golpe. Isso também aumenta bastante essa ideia pra viajar. 
Essa geração não tem outra ideia que sair, fugir do Haiti. É a única alternativa que tem. 

 

  

Três fatores da incorporação do Brasil à diaspora haitiana 

 

Se as primeiras levas migratórias do Haiti destinavam-se aos países vizinhos e do Norte, 

precisamente às penínsulas do Caribe, Estados Unidos, Canadá e França, nas últimas décadas elas 

têm demonstrado uma inflexão ao direcionar-se ao hemisfério Sul, principalmente Argentina, Chile 

e Brasil (COSGAYA, 2008; TALCA, 2018).   

A incorporação do Brasil na hierarquia de destinos da diaspora haitiana está relacionada a 

três principais fatores35. Em primeiro lugar, o terremoto ocorrido em 2010 no Haiti, somado aos 

furacões Issac e Sandy que, em 2012, destruiu grande parte da produção agrícola do país, principal 

fonte de recursos econômicos da população. No mesmo ano do terremoto, o Haiti foi palco de um 

surto de epidemia de cólera ocasionada por tropas da Minustah, levando à morte mais de 8.000 

haitianos (RPGH/ISHI, 2013, 2015; CAVALCANTI e TONHATI, 2017, DESROSIERS, 2019). 

Em segundo lugar estão as medidas de apoio e hospitalidade oferecidas pelo governo 

brasileiro aos haitianos, tais como o visto humanitário e o acesso a um mercado de trabalho que à 

época parecia promissor ao imaginário tanto haitiano quanto global (GEDIEL e GODOY, 2016). 

Um terceiro e não menos importante fator da migração ao Brasil se deve ao recrudescimento do 

                                                           

35        Outras motivações aparecem na literatura. Cavalcanti e 
Tonhati (2017) elencam algumas: 1) O Brasil representava uma porta de entrada para chegar à Guiana Francesa, e para 
conseguir vistos para outros países como Estados Unidos, Canadá ou França; 2) O lugar destacado do país no cenário 
internacional; 3) O contexto de pleno emprego e a valorização do real em relação ao dólar; 4) A ideia do Brasil como 

República Dominicana. 
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fechamento das fronteiras dos países tradicionalmente mais buscados pelos haitianos, é o caso dos 

Estados Unidos e França (MAGALHÃES, 2014; BAENINGER e PERES, 2017).  

A estes três fatores de migração ao Brasil, soma-se ainda os fatos levantados nas falas dos 

haitianos, como a presença da Minustah, as ações religiosas dos teólogos da libertação36, cujo ex-

presidente Jean Aristide era filiado, e da Pastoral da Terra. Articulado às ações religiosas estão as 

ações do MST e da Via Campesina que, junto aos médicos cubanos, trabalhavam há mais de dez 

anos no Haiti reunidos na Brigada Dessalines. Essa Brigada, como veremos no último capítulo, teve 

influência direta na vinda de Madeleine ao Brasil, e no acolhimento de outros migrantes que já 

estavam aqui.  

Finalmente, em todas as falas está fortemente presente a viagem do ex-presidente Lula ao 

brasileira de futebol e a seleção do Haiti. Esse evento marcou profundamente a vida dos haitianos, e 

foi lembrado e descrito com furor por todos os entrevistados37. Em muitas falas o futebol era 

elencado como a principal razão para a vinda ao Brasil (uma delas é Denise, trazida nos capítulos 

finais). Além do jogo, os jogadores da seleção brasileira concederam auxílio às famílias 

prejudicadas pelo terremoto.  

Os haitianos foram o único grupo de imigrantes amparados pela Resolução Normativa nº 

concessão do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 a 

comprovasse residência no Haiti e não tivesse antecedentes criminais poderia solicitar o visto por 

razões humanitárias. Na contramão do exemplo brasileiro, depois do terremoto de 2010, a França e 

os Estados Unidos seguiram com as suas políticas de restrição à entrada dos haitianos em seu 

território (BAENINGER e PERES, 2017).  

Cedric, em uma das entrevistas dessa pesquisa38, relatou como foi ser um dos primeiros da 

família a vir para o Brasil em vez de investir nos países do Norte. Para o deslocamento, contou com 

a ajuda financeira de um tio, e um primo que já havia migrado ao Brasil e que o recebeu aqui. Em 

seu relato, Cédric explicita um especial desinteresse em viver nesses países que configuravam os 

destinos mais buscados, como França e Estados Unidos, dadas as políticas restritivas, as barreiras 

                                                           

36        Lembro que Zilda Arns, irmã de Paulo Evaristo Arns e 
membra da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), encontrava-se no Haiti no terremoto de 2010 e faleceu 
junto a outros 15 missionários no desabamento de uma igreja. 
37        São muitas reportagens e artigos e filmes que falam 

muitos links que se pode encontrar na internet: https://www.lance.com.br/copa-america/nova-missao-paz-brasil-haiti-
enfrentam.html . 
38        Já publicada em artigo (LORENA, et al, 2018). 
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burocráticas e, uma vez essas vencidas, as barreiras étnico-raciais relatadas pelos parentes e amigos 

que vivem nestes lugares.  

 

-Você mantém contato com eles, com seus familiares e amigos que estão na França e 
Estados Unidos?  

- O tempo todo.  

- E eles falam como é que é lá, se vale a pena ir pra lá?  

- Sim... perguntam se é bom, se o brasileiro [nos] contrata. Porque tem pessoa que sempre 
quer saber como o brasileiro contrata nós. E, pra mim, acho que o Brasil é o melhor país 
que contrata haitianos bem. É melhor que França, Estados Unidos... Porque quando uma 
pessoa chega lá na França, não é fácil pra um haitiano trabalhar. Não é fácil também pra 
você sair na rua. Se você sai na rua o policial vai pegar você e mandar de volta lá pro 
Haiti. Por exemplo, eu cheguei aqui no Brasil ilegal, quando eu cheguei fiz todos meus 
documentos, fui lá na Policial Federal e fizeram toda minha documentação. 

 

Cédric também vivenciou duras experiências de racismo no Brasil, mas, em comparação 

ça vaut la peine

anos de Brasil, ele ainda reunia recursos para trazer sua esposa e filha, que continuavam no Haiti. 

Com isso dava um passo a mais em seu estabelecimento prolongado no Brasil.  

Somado à crise econômica da primeira década desse século na Europa e Estados Unidos, 

esse conjunto de fatores deu novo impulso à migração ao Brasil. Em 2011 os haitianos passaram de 

815 pessoas no mercado de trabalho formal brasileiro para 30.484 em 2014 39, vindos a ser a 

principal nacionalidade no mercado de trabalho formal no Brasil (OBMigra, 2014). Em 

consequência, pode-se afirmar que o Brasil passou a ocupar uma nova posição como destino da 

migração haitiana, modificando o desenho geográfico da grande diaspora. Junto aos haitianos, os 

cubanos, venezuelanos, bolivianos e outras nacionalidades, fizeram do Brasil não mais o país 

exclusivamente de imigração dos séculos XIX e XX ou de emigração das décadas de 1980 e 1990, 

mas um país de imigração e emigração, trânsito e retorno (BERNARDT, 2016, p. 116). 

 

1.6. Dados gerais da entrada dos migrantes haitianos no Brasil 

 

 Posta essa introdução à larga diáspora haitiana até a sua incorporação do Brasil como 

destino, cabe esboçar um quadro geral dos haitianos que chegaram ao Brasil e daqueles que 
                                                           

39         Importante destacar o problema das formas de trabalho 
informais, invisíveis à detecção e construção de dados. Existe a tendência que os haitianos sejam incorporados em 
maior medida em ocupações do mercado informal. A própria RAIS não capta algumas formas de trabalho, como o 
doméstico, autônomos, freelances, donos de empresas, entre outras.   
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seguiram à região sul e a Curitiba, para finalmente nos aproximarmos do universo de análise da 

tese, qual seja, as relações entre os haitianos e os projetos do PBMIH (Português Brasileiro para 

Migração Humanitária), e do PMUB (Política Migratória e Universidade Brasileira) da UFPR. Para 

tanto, a seguinte seção utiliza de diversas fontes de dados produzidos desde os primeiros registros 

da migração haitiana no Brasil, e que informam o perfil sociodemográfico dos agentes em cada 

período, sua compleição laboral, níveis de instrução e escolaridade, idade, sexo, região de 

proveniência, perfil familiar e os trajetos percorridos para chegar ao Brasil e a Curitiba. 

O objetivo é oferecer um panorama nacional e regional que contextualize essas migrações, 

isto é, que aponte as estruturas objetivas em que os migrantes se movem e investem suas ações e 

seus capitais, e com isso apontar as possíveis posições que eles vêm a ocupar nos espaços que 

atuam no Brasil, a depender dos recursos de que dispõem e de seus atributos físicos, culturais e 

outros a que o contexto brasileiro possa se mostrar sensível. Abre-se aqui um diálogo com os 

estudos que versam sobre os lugares reservados aos imigrantes, negros e negras, na estrutura 

nacional e na divisão (inter)nacional do trabalho (GROSFOGUEL, 2009; COVARRUBIAS, 2014; 

MAMED, 2017; VILLEN, 2017; HARVEY, 2013). Esse quadro sociodemográfico concede maior 

controle para a construção das hipóteses e das proposições sobre a relação dos haitianos do PBMIH 

com o seu entorno.  

Como os relatórios sobre a migração haitiana no Brasil também fornecem dados sobre as 

origens e proveniência dos migrantes  local de nascimento, moradia , é possível realizar uma 

leitura a contrapelo, isto é, reconstruir as condições gerais das trajetórias nos contextos anteriores à 

entrada no Brasil, e aproximar-se, minimamente, das condições objetivas nas quais eles se 

formaram como potenciais agentes para migração. Desse modo, como exortava Sayad (1998), 

podemos em alguma medida devolver aos migrantes seus passados e suas origens em tais situações 

que têm por efeito subtraí-los e esvaziá-los. 

Para cumprir com esse programa foram utilizados os registros administrativos que 

informam sobre as formas de entrada, permanência e registro no Brasil, oriundas dos órgãos 

responsáveis pela gestão migratória nacional. Alguns deles são: os registros administrativos do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), os dados referentes às autorizações concedidas pelo 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e ao Sistema Nacional de Cadastro de Registro de 

Estrangeiros (SINCRE). Utiliza-se também das bases de dados referentes ao mercado de trabalho 

brasileiro como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED). Finalmente o Observatório das Migrações Internacionais 
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(OBMigra), citado ao longo de toda a tese, é fundamental para obtenção dos dados sobre Curitiba e 

Paraná40.

O cruzamento dos dados provindos de diferentes bases tem como objetivo dar maior 

precisão e confiabilidade sobre os agentes em tela, no que se refere ao sexo, idade, mas 

principalmente ocupação e escolarização, variáveis estas que respondem aos níveis de capitais em 

posse dos agentes. Assim, por exemplo, se em um determinado ano existe um número considerável 

de haitianos que trabalhavam com educação, é provável que a população migrante daquele período 

detenha níveis maiores de capital cultural, maior nível de escolaridade, perspectiva de investimentos 

e ganhos culturais e assim por diante. Porém se esse quadro não se confirma no ano seguinte, tem-

se uma variação anual declinante, um rebaixamento em termos de capitais culturais, escolaridade, 

aspirações culturais, etc. 

A seleção dos períodos de entrada (2010-2015), objetiva levantar informações mais 

próximas daqueles haitianos que compõem o recorte temporal da pesquisa (2018-2020), qual seja, 

aqueles que tiveram experiência significativa tanto no PBMIH quanto fora dele no momento da 

pesquisa, atendendo, portanto, aos critérios estabelecidos para a construção da amostra populacional 

e da análise das trajetórias dos migrantes haitianos.

 

 Variação anual de entrada no Brasil 

 

Os haitianos começaram a chegar ao Brasil a partir de 2010, mas foi entre os anos de 2012 

e 2015 que se viu maior intensificação em seu fluxo. O conjunto dos dados apontam o crescimento 

vertical no número dos haitianos que deram entrada no Brasil a partir de 2013, assim como o início 

de seu declínio entre os anos de 2015 e 2016. Assim, dos 34.887 vistos concedidos entre 2010 e 

2016, 83% foram feitos entre 2013 e 2015 (CAVALCANTI et al, 2019). 

 

Gráfico 1. Total de vistos emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores, entre 2012 
e 2016 

 
 

 

 

 

                                                           

40        Agradeço o professor Leonardo Cavalcanti por habilitar 
o meu vínculo com o Observatório das Migrações, e especialmente à Bianca Guimarães, do Apoio Técnico à 
Coordenação Executiva do OBMigra, com quem mantive contato para o processamento dos dados. 
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Fonte:CAVALCANTI et al, 2019. 

 

Essa variação pode ser observada também em relação ao mercado de trabalho brasileiro. A 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) indica que, no período de 2011 a 2014, foram 

registrados mais 50 mil migrantes haitianos com vínculo formal de trabalho no Brasil, o que gerou 

uma movimentação incomum dos trabalhadores migrantes formalmente empregados, passando de 

69.015 em 2010 para 155.982 em 2014, um crescimento de 126,01% (TONHATI et al, 2019). 

Quanto ao declínio no pedido de vistos a partir de 2016, e que indica a diminuição da 

entrada dos haitianos ao Brasil, está relacionado à crise econômica registrada a partir de 2015 e aos 

saldos negativos de haitianos contratados em relação aos demitidos no mercado formal brasileiro 

(CAVALCANTI et al 2017). Essa percepção por parte dos haitianos foi por nós constatada e 

trabalhada em Pereda et al (2018), e Cavalcanti et al (2020). Existem, porém, dados que 

demonstram que os haitianos estão entre os que não somente não perderam participação no mercado 

formal de trabalho, como a duplicaram a partir de 2016 (NETO e SIMÕES, 2020)41. Essa aparente 

contradição entre os dados quantitativos (positivos) e a percepção (negativa) dos haitianos quanto 

ao enfraquecimento do mercado de trabalho, pode encontrar resposta nas formas de contratação de 

trabalho de menor remuneração e mais expostos à precarização42 (OLIVEIRA et al, 2020). Pois no 

mesmo período, no que se refere à renda e salário, não houve a mesma elevação.

 

Mapa 7. 

Rotas de 

                                                           

41        Ver gráficos em Anexos. 
42        Esse ponto foi desenvolvido na pesquisa sobre a 
Inserção Laboral na pandemia de Covid-  (OLIVEIRA et al, 2020). 
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entrada no Brasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Buoski et al, 2019. 

 

As formas utilizadas pelos haitianos para entrar no Brasil são principalmente: 1) através da 

aquisição do visto humanitário junto aos consulados brasileiros nos diferentes países, 2) solicitação 

de visto de refúgio junto à Polícia Federal43 já em território brasileiro, e 3) de autorizações 

concedidas pelo CNIg (CAVALCANTI et al, 2019). Dos mais de 48 mil vistos concedidos aos 

haitianos entre os anos de 2012 e 2016, 83% foram emitidos em Porto Príncipe e 16% em Quito, no 

Equador44 (TONHATI er al, 2019).

Acre, Amazonas e São Paulo foram as principais regiões pelas quais se deram as entradas 

no período referido, concentrando 90% dos casos entre 2010 e 2013. Entre essas três, o Acre está 

em primeiro lugar com mais de 25 mil pedidos de entrada e São Paulo em segundo, com 7 mil 

casos, o que reforça a tendência à entrada por via terrestre e a solicitação de refúgio já em território 

Porém nos anos seguintes, entre 2013 e 2015, houve uma modificação nas rotas de entrada: São 

                                                           

43        O pedido de refúgio, geralmente, é feito à Polícia 
Federal nas regiões de fronteira, mas a decisão sobre a concessão compete ao Ministério da Justiça (MJ), que o faz 
através do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 
44         O 1% restante não teria respondido segundo a pesquisa 
de Tonhati et al (2019) e Cavalcanti et al (2019). 
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Paulo aparece em primeiro lugar (47%), o que sugere a entrada por via aérea e a posse do visto 

humanitário conseguido em Porto Príncipe (SINCRE apud BAENINGER e PERES, 2017).

Chamo a atenção para essa primeira diferença sinalizada nas formas de entrada no Brasil 

entre os primeiros migrantes, (2010-2012) e os seguintes (2013 em diante). O que indica a posse de 

capital econômico e capital mobilidade (dinheiro e documento para migrar), ou ainda reforçando a 

hipótese de organização familiar da migração, em que as mulheres, mais numerosas nas segundas 

ondas, por meio de reunificação familiar, seguem um trajeto mais rápido e seguro para encontrar 

com os homens da primeira onda, como se verá nos dados. Mesmo assim, as vias terrestres de 

entrada pelo Amazonas com 22% e Acre com 15%, mantém números elevados. 

  

Faixa etária 

 

O perfil etário entre 25 e 35 anos confirma a população em idade ativa (PIA) que compõe a 

população dos haitianos que vieram ao Brasil, (CNIg, 2012). Os dados do MRE informam que 65% 

dos mais de 34 mil pedidos de refúgio entre 2010 e 2014 estão nessa mesma faixa etária, e 30% 

estão entre os 35 e 49 anos (MRE, 2015). O relatório da RAIS, resumidos no gráfico abaixo, 

oferece um quadro detalhado da variação anual da faixa etária dos haitianos desde 2011. 

 

Gráfico 2: Total de imigrantes haitianos com vínculo formal de trabalho, segundo a idade, 
Brasil 2011-2014 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2015 

(apud TONHATI, 2019). 
 

Distribuição sexual entre os migrantes 
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A migração haitiana ao Brasil se caracterizou por uma predominância masculina mais 

destacada nos primeiros anos. Os dados do CNIg e do MT (Ministério do Trabalho) demonstram 

que, dos 5.580 haitianos que receberam autorização de permanência no Brasil entre 2011 e 2012, 

87,1% eram homens45 (FERNANDES et al, 2014), isso apesar de a população haitiana ter leve 

predominância feminina (estimada em 5.076.984 mulheres e 4.955.635 homens)46. 

 

Quadro 1:  números de vistos concedidos aos haitianos  2011/2012 

Ano Homens Mulheres Total 

2011 597 123 720 

2012 4.017 843 4.860 
Fonte: MT/CNIg (apud FERNANDES et al., 2014) 

 

A distribuição sofre uma pequena alteração nos anos seguintes, de 78,4% homens e 19,7% 

mulheres (dentre as 34.887 concessões de refúgio entre 2010 e 2014) (CAVALCANTI et al, 2019). 

Se detalhados em períodos anuais, observa-se a tendência de aumento da presença das mulheres na 

imigração. As informações do mercado de trabalho, por exemplo, revelam uma tendência no 

crescimento no número de trabalhadoras haitianas (TONHATI et al, 2019). 

 

Gráfico 2: Total de imigrantes haitianos com vínculo formal de trabalho, segundo o sexo, 
Brasil, 2011-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

45        Alguns trabalhos sugerem que já em 2011 havia cerca 
de 4 mil haitianos no Brasil, em 2013 20 mil e em 2014 havia 50 mil haitianos (EMHB, 2014, p. 13). Portanto, milhares 
de haitianos estariam fora desse quadro estatístico. Mesmo assim, a probabilidade é de que os estratos aqui trabalhados 
a partir dessa base documental se replicassem uma vez que aqueles haitianos fossem incorporados. 
46        FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. "Haiti  
Aspectos Geográficos". Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/haitiaspectosgeograficos.htm. Acesso 
em 18 de junho de 2020. 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2015 (apud Tonhati 
et al, 2019) 

 

Reunificação Familiar 

 

Também os dados sobre os vistos de reunificação familiar sinalizam um aumento no 

número de mulheres nos movimentos posteriores às primeiras migrações haitianas ao Brasil. Se dos 

1.384 vistos concedidos em 2012, 961 foram para os homens e 291 para as mulheres, quando 

observados os dados de reunificação familiar, tem-se a inversão dessa figura: dos 182 (13,1%) 

vistos que entraram na categoria de reunificação familiar, somente 50 foram para homens (dos quais 

somente 4 tinham mais de 18 anos) contra 132 para mulheres. 

Em 2013 esse mesmo desenho se manteve: 1.560 (92,2%) vistos foram concedidos aos 

homens e 401 (25,2%) às mulheres, mas, em relação à reunificação familiar, as mulheres foram 288 

(41,8%) contra apenas 131 (7,8%) dos homens (FERNANDES et al, 2014, p. 34). Assim, a 

reunificação familiar assume uma distribuição sexual relativamente contrária às primeiras ondas 

migratórias: o número de mulheres na reunificação familiar é quase três vezes maior que o dos 

homens, o que confirma uma organização sexual da migração. É dizer que a reunificação familiar 

viria a compensar (minimamente, já que a migração é cinco vezes maior que os vistos para 

reunificação familiar) a assimetria primeira da migração: 

 
O grupo dos imigrantes haitianos é formado, em sua maioria, por homens. No 

início do processo, praticamente todos os imigrantes eram do sexo masculino. Com a 
formação das redes e o estabelecimento dos primeiros imigrantes, surgiram as situações de 
reunificação familiar e a ampliação da chegada de mulheres e crianças, colocando novos 
desafios para seu acolhimento nas regiões de fronteira (FERNANDES, et al, 2014, p. 25) 

 

Em suma, a hipótese partilhada aqui, é de que o retardo da imigração feminina pode estar 

ligado a uma forma de organização das migrações coletivas ou familiares relacionada a divisão 

sexual da migração, favorecendo a vinda dos homens antes das mulheres devido a uma questão de 

segurança - pelo fato de as primeiras migrações se darem ainda por rotas clandestinas -, ou à de 

gestão dos filhos e da casa (

homens trabalhar revistas 

trazidas no último capítulo tendem a confirmar essa hipótese. 

De todo modo, há que se ressalvar que nem sempre são os homens necessariamente os 

pioneiros das rotas migratórias. As entrevistas em Curitiba revelaram mulheres que foram as 

primeiras migrantes do grupo ou mesmo que vieram sozinhas, explorando praticamente por si 
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mesmas suas rotas. Essas fazem parte da grande parte da população haitiana que migrou ao Brasil 

nos primeiros anos. 

 

 

Quadro 2: tipos de visto concedidos por sexo entre 2012 e 2013 

 
Fonte MRE, 2013 (apud, CAVALCANTI et al, 2014) 

 

Assim, a participação das mulheres tende a aumentar progressivamente na sequência das 

migrações, de modo que o pioneirismo dos homens nas migrações seria a ponta mais visível de um 

esquema sexualmente organizado que se manifesta de forma separada, mas que funciona em 

conjunto: os recursos do grupo migratório (ou da estrutura familiar) são calculados e distribuídos 

para o melhor resultado do conjunto na migração, e investidos parceladamente. 

Nesse sentido, não só os recursos materiais para a migração são investidos nos membros 

próprios integrantes da família tornam-se recursos na migração de conjunto, onde os riscos de 

perigo e de êxito que os integrantes correm individualmente é distribuído entre os membros do 

grupo familiar. Daí que muitos imigrantes acabem percorrendo seus percursos migratórios sozinhos 

mesmo em prol de um projeto familiar. Deixam no Haiti suas fontes de afeto e ingressam em um 

mundo em que dificilmente as compensarão. Padecem desse drama comum aos migrantes a que 

Sayad (1998) chamou de dupla ausência.  

Esse é um dos principais problemas relatados pelos imigrantes sobre a vida no Brasil: 

relação àqueles que não têm uma visão positiva da situação de vida no Brasil, a maioria reportou 

São muitos os haitianos que estão no Brasil há cinco ou seis anos e que, desde então, não veem suas 

esposas e filhos se não por meio de suas câmeras de celulares ou computadores. Esse é um dos 

grandes sacrifícios que a migração acarreta ao indivíduo e é sentida e suportada pelos membros de 

sua família. 

 

Estado civil 
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Quando cruzados os dados com o estado civil dos migrantes, observa-se que as mulheres 

-se 

 

O volume expressivo da migração de solteiros, por sua vez, demonstra certa facilidade que 

não está à disposição dos casados e com filhos que se organizam e solicitam a reunificação familiar. 

Os dados do Sincre, relativos ao Registro Nacional de Estrangeiro, nos anos de 2010 a 2014, 

mostram que 74% dos imigrantes haitianos eram solteiros, 23% casados e 3% viúvos e divorciados. 

Há que se frisar que os solteiros nem por isso são agentes isolados que empreendem a migração por 

si, e nem são destituídos do amparo de um grupo familiar47. Seus vínculos densos vão desde o pai e 

mãe no Haiti até primos e tios que moram em países distantes e que participam do projeto 

migratório de formas distintas, através de estímulos materiais ou influências simbólicas, como 

exortações ao ganho de experiências, acúmulo de capital cultural, solidariedade com compatriotas, 

etc. 

 

Quadro 3  Estado civil dos imigrantes maiores de 18 anos e idade que obtiveram 
vistos no Consulado do Brasil em Porto Príncipe. 

 
Fonte: MRE (apud FERNANDES  et al, 2014). 

 

Grau de instrução e escolaridade 

 

O relativo aumento da presença feminina nas migrações haitianas desde os primeiros anos, 

foi acompanhado da elevação no grau de instrução declarado entre as haitianas que adentraram o 

Brasil entre 2011 e 2012. Se no primeiro ano não havia diferença entre o número daquelas com o 

                                                           

47        Esse dado não é exclusivo dos haitianos. Outros 
trabalhos mostram como os imigrantes acionam uma vasta rede de relações para empreender suas migrações. Ver os 
trabalhos de Martins Jr, Angelo sobre redes migratórias de brasileiros em Londres. 
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significativo no 48. 

Elevação ainda maior ocorreu em relação aos homens. Em 2011, a maioria dos migrantes 

RAIS esclarecem essa variação anual: a maior parte dos haitianos empregados no mercado formal 

de trabalho no Haiti, possui até o 5º ano ou o fundamental completo (ensino primário no sistema 

haitiano), e o ensino médio (ensino secundário) completo ou incompleto, como se pode ver no 

gráfico abaixo: 

 

Grafico 3: Total de imigrantes haitianos com vínculo formal de trabalho, segundo a 
escolaridade, Brasil 2011-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/Ministério do Trabalho e Previdência Social, apud 

OBMigra, 2015 
 

Portanto de 2011 a 2014 teve-se o aumento dos migrantes com maiores graus de instrução. 

A partir daqui pode-se pontuar a abertura de uma migração heterogênea segundo os graus de 

instrução e/ou de posse de capital escolar. 
                                                           

48        O Relatório do EMHB adverte que, em relação aos 
dados sobre o nível de instrução, o sistema escolar do Haiti é diferente daquele em utilização no Brasil, principalmente 
no tocante às séries e graus de ensino. Assim, os dados relativos à educação devem ser considerados como indicativos 
de um nível de instrução e, possivelmente, não correspondem à real escolaridade dos imigrantes. (EMHB, 2014, p. 29). 
Mesmo assim não foi possível conseguir ajustar os dados relativos à instrução e ocupação para o ano 2012, e em 2013 

a informação sobre instrução teve de ser descartada, pois em mais em 90,0% dos casos esse item aparecia em branco na 
 

 



59 
 

 

Quadro 4  Níveis de instrução dos haitianos demandantes de autorização de residência/2011 
e 2012 

 
Fonte: MTE/CNIg (apud FERNANDES et al, 2014) 

 

A pesquisa de Fernandes et al. (2014) confirmou a mesma proporção: 41,8% dos homens 

possuíam entre o segundo grau completo e incompleto, e 50,8% das mulheres estavam na mesma 

posição. Mas, saindo das médias predominantes, duas categorias problematizam a simetria do 

quadro: os haitianos com ensino superior completo e incompleto somam 18,5% entre os homens e 

12,4% entre as mulheres, o que eleva o grau de instrução do grupo considerado. Há, porém, um 

outro grupo de haitianos que declararam ter ensino fundamental completo e incompleto, somando 

26,2% entre os homens e 16,1% entre as mulheres, o que puxa o nível médio de instrução para 

baixo. Obtém-se assim uma figura verticalizada, desigual em termos de graus de instrução e de 

onde se pode retirar diferentes grupos com relativa variação no que toca aos graus de instrução. 

 

Quadro 5  Graus de instrução dos haitianos entrevistados por sexo/2013 
 

 
Fonte: FERNANDES et al (2014) 

 

Nos gráficos abaixo pode-se observar como os diferentes níveis de capital escolar dos 

haitianos no Brasil refletem os desníveis escolares entre as classes sociais no Haiti. O primeiro 
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gráfico informa os graus de formação escolar entre os moradores dos bairros pobres de Porto 

Príncipe e o segundo mostra os moradores de bairros ricos. Nesse sentido, observa-se a ligação 

direta entre os níveis de instrução e posse de capital escolar e os níveis de renda e de capital 

econômico. 

 

Gráfico 4: Graus de instrução de moradores entrevistados em bairros considerados pobres da 
RMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Desrosiers, 2019. 
 

Gráfico 5: Graus de 

instrução de moradores 

entrevistados em 

alguns bairros ricos na 

RMPP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Desrosiers, 2019. 
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Ocupações exercidas no Haiti 

 

No quadro sobre as profissões exercidas no Haiti antes da migração, os homens estão em 

menor número no quadro das ocupações de nível técnico, porém são maioria nas ocupações de nível 

superior (4,26%). Além disso, a maioria dos homens (52,93%) trabalhava com Construção Civil no 

Haiti, setor em que viriam a ser proeminentes também no Brasil (TONHATI et al, 2019)49. 

Das 689 mulheres que entraram no Brasil em 2013, apenas 2,76% disseram ocupar 

posições que exigiam ensino superior. Porém, quando perguntadas sobre ocupações com exigência 

de nível técnico esse percentual é de 34,25%, maior do que o dos homens.  

Também se destaca o número daqueles que declararam não ter ocupação50 alguma no Haiti, 

mulheres (17,42%) superam em larga medida os homens (8,46%). As mulheres sem ocupação 

 

 

Quadro 6: de ocupação declarada pelos haitianos demandantes de vistos - 2013 

 
Fonte: MRE, 2013. 

 

                                                           

49        
descreveram em apresentações de trabalho, estão no texto Perfil sociodemográficos dos haitianos no Brasil, publicado 
em 2019. 
50        Quanto aos dados sobre a não ocupação, há que se levar 
em conta que, durante as entrevistas para concessão de visto, há um jogo de impressões que os imigrantes buscam 
exercer sobre aqueles que os estão avaliando. Assim, o relatório de Fernades (2014) ressalta a percepção que os 
haitianos têm de que o visto será mais facilmente obtido se declararem alguma ocupação. Desse modo, a suspeita é de 
que o número de não ocupados seria maior do que aquele realmente declarado, estendendo-se, por exemplo, a número 
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As pesquisas feitas por Fernandes et al. (2014)51 apontam a mesma proporção dos homens 

na Construção Civil (26,9%) e daqueles que não tinham ocupação (6,2%). As mulheres aqui 

também se mostram maioria no setor de serviços (26,2%), com predominância de costureiras, 

cozinheiras e o comércio (23,1%), com 16,9% daquelas que não tinham ocupação. 

  

                                                           

51        A ocupação exercida pelos haitianos antes de iniciar a 
migração para o Brasil foi levantada considerando a última atividade realizada ainda no Haiti. Importante notar que 
parcela significativa dos entrevistados declarou mais de uma ocupação. Nesses casos, foi solicitado que o entrevistado 
indicasse a que ele achava mais importante ou em qual ocupação auferia maior renda. Como havia pulverização do 
número de ocupações declaradas, optou-se por agregá-las em grandes grupos, deixando em destaque aquelas que 
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Quadro 7:  ocupação dos entrevistados antes da emigração/2013 
 

 
Fonte: Fernandes et al, 2014. 

 
Fernandes et al (2014) abre um novo tópico sobre aqueles que trabalhavam com educação 

no Haiti, categoria então muito expressiva, com 12,4% dos homens e 9,2% das mulheres. Se 

somarmos a esse contingente os estudantes, com 10,2% entre os homens e 15,4% entre as mulheres, 

tem-se um percentual de 47,2% de migrantes haitianos diretamente envolvidos com a produção e o 

consumo de capital cultural (paralelo à distribuição do PBMIH, como se verá no quarto capítulo). 

Vê-se no primeiro quadro de ocupações que os que declararam se ocupar da agricultura são 

0,43% dos homens e 0,58% das mulheres. Já no segundo quadro os homens são 2,5% e não houve 

registro de mulheres nesse setor. Apesar das diferenças entre os gêneros, ambos os quadros trazem 

um número pequeno de agricultores. E, como consta nos relatórios do Instituto de Estatísticas do 

Haiti (IHSI/RPGH, 2009), a agricultura de pequeno porte é exercida por parcela significativa da 

sociedade como forma de incremento à renda, podendo ser exercida também nas zonas urbanas, o 

que problematiza a declaração do exercício dessa atividade, possivelmente não entendida como uma 

ocupação laboral, ou de fato como não exercida pelos haitianos no Brasil. 

Quando se analisa as ocupações dos imigrantes haitianos no mercado de trabalho 

brasileiro, observa-se que o setor que mais empregou haitianos entre os anos de 2011 e 2014 foi a 

Construção Civil (total de 5.935), seguido do Abate de Aves (total de 5.263) e em terceiro lugar o 

Abate de Suínos (total de 1.966) (CAVALCANTI et al, 2019). Na caracterização por sexo, os 

homens são maioria no setor de Abate de Suínos e na Construção Civil, enquanto que as mulheres 

tendem a predominar no setor de Abate de Aves assim como nos Serviços Gerais, especificamente 

em limpeza de prédios e domicílios (MAMED, 2017; TONHATI et al, 2019).  

De todo modo, as ocupações exercidas no Brasil estão muitos longe daquelas exercidas no 

Haiti ou no país anterior ao Brasil. Não há referências a trabalhos que envolvem capital cultural, 

escolar ou universitário correspondentes àqueles haitianos e haitianas profissionais da educação ou 
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estudantes constatados nos relatórios de Fernandes et al (2014), e pelo Ministério das Relações 

Exteriores (MRE, 2013). Há, assim, um evidente rebaixamento laboral, cabendo pontuar suas 

dimensões e qualidades em cada período, para verificar se existe a tendência de recuperação desse 

rebaixamento. 

Quanto à renda dos haitianos no mercado de trabalho brasileiro, estes apresentam uma 

média de 1 a 2 salários mínimos e trabalham de 40 a 45 horas semanais. Esse mapa vale para toda a 

Região Sul com poucas alterações, tendo em conta que a região Sul e Sudoeste são as que 

concentram a maior parte dessa população, motivada por melhores oportunidades de emprego, 

muito embora sejam zonas de constatação de tratamentos análogos à escravidão, como demonstrado 

na introdução dessa tese (MAMED, 2017; OLIVEIRA, 2019; TONHATI et al, 2019). 

 
Gráfico 6: Total de imigrantes haitianos com vínculo formal de trabalho, segundo atividade 

econômica, Brasil, 2011-2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fonte:Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2015 (apud 
TONHATI et al, 2019). 

 

1.7. Locais de residência no Brasil 

 

A distância considerável entre os locais de registro de entrada e os estados de residência 

deixa clara a intensa movimentação interna  que os haitianos percorreram no Brasil, assim como a 

eleição estratégica com base nas vantagens calculadas e das redes migratórias que se abririam 

nessas regiões. Essa movimentação ganha ênfase na análise anual dos locais de destino no interior 

do país. Nesse sentido, nos primeiros anos, entre 2010 e 2012, quando a imigração haitiana ainda 

não era tão expressiva, havia maior concentração dos haitianos na região Norte do Brasil. 
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Essa tendência foi se modificando já nos anos seguintes e, a partir de 2013, as imigrações 

conformavam uma nova tendência ao Sul do país, que passou a concentrar 55% (27.460) dos 

migrantes haitianos, possivelmente devido ao ajustamento das redes migratórias em relação ao 

mercado de trabalho favorável nessa porção do país (TONHATI et al, 2019). 

Assim, entre 2010 e 2014, São Paulo, Paraná e Santa Catarina foram os estados brasileiros 

com maiores números de registro de residência, com mais da metade da presença dessa população. 

E Curitiba foi a cidade que mais empregou haitianos na somatória dos anos considerados: no total 

foram 3.385. 

 

Mapa 8: Distribuição dos migrantes haitianos com vínculo formal de trabalho no 
Brasil, 2011-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2015 

(apud TONHATI et al, 2019) 
 

Gráfico 7: Número de haitianos com registro permanente, segundo Unidade da 
Federação de residência, por ano de registro, Brasil, 2010-2014 
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Fonte: Departamento de Polícia Federal, Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de 
Estrangeiros, 2015 (apud CAVALCANTI, 2019). 

 

 

1.8. A migração haitiana em Curitiba 

 

A migração haitiana no Paraná, em Curitiba e Região Metropolitana, apresenta as mesmas 

proporções do que se passou a nível nacional. A começar pelos anos de chegada: no Brasil, de 2010 

a 2011, contava-se apenas 815 haitianos registrados (OBMigra, 2014). Esses poucos migrantes 

iniciaram uma marcha interna rumo ao norte do país, e, conforme aumentavam seu contingente nos 

anos seguintes, redirecionaram sua marcha ao sul, atendendo às vantagens do mercado de trabalho 

mais forte naquela época, sobretudo naqueles de maior absorção dos migrantes  abate de aves, 

construção civil, setor de serviços , e às redes de sociabilidade que aí se formavam (OLIVEIRA, et 

al, 2020). Em 2014, quando se contava mais de 30 mil haitianos em solo nacional, as regiões 

sudoeste e sul do Brasil já predominavam em absoluto na concentração de migrantes haitianos. 

Em 2010 o Estado do Paraná registrou 42 haitianos em seu território, e, em 2016, viu esse 

número chegar a mais de 7 mil. A  partir daí, tal como na esfera nacional, foi reduzindo seu número 

progressivamente. Do mesmo modo, foi já em 2010 que Curitiba fez seu primeiro registro da 

presença de haitianos, junto às cidades de Almirante Tamandaré e Lapa. Não obtivemos os dados 

que quantificam os haitianos nos anos de 2010 e 2011, temos apenas a confirmação de sua presença. 

Mesmo assim, chama atenção a ausência das cidades que, fora Curitiba e Almirante Tamandaré, 

tornaram-se  expressivas na presença de haitianos. Cidades como Pinhais e São José dos Pinhais, só 

apareceram em 2012, ao lado de Campo Largo. Lapa não aparece nos anos seguintes. 

A partir de 2012 (primeiro ano da caracterização dos dados), o Estado do Paraná passa de 

42 para 607 haitianos, sendo 530 homens e 77 mulheres. Em Curitiba são 194 o número total 

registrado em 2012 (128 homens e 66 mulheres), para 250 no ano seguinte, e mais de 2 mil agentes 

(1350 homens e 680 mulheres) em 2016, ano em que se chegou ao maior número de haitianos 

registrados. As cidades limítrofes à capital seguem a mesma linha ascendente, como se poderá ver 

nas tabelas abaixo. É nessa evolução da migração haitiana sobre o Paraná que se configura o 

corolário de cidades em que eles se fixariam em maior intensidade no universo temporal dessa 

pesquisa: Almirante Tamandaré (16 haitianos em 2012 para 46 em 2016), Campo Largo (17 

haitianos em 2012 para 24 em 2016), Pinhais (93 haitianos em 2012 para 424 em 2016) e São José 

dos Pinhais (11 haitianos em 2012 para 119 em 2016). Colombo, outra cidade da Região 
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Metropolitana que os haitianos viriam a habitar, teve seu primeiro registro em 2012, mas sua 

caracterização apareceu apenas em 2014, com 35 haitianos, passando a 98 em 2016, também o ano 

de número mais alto nos registros. 

Araucária e Campo Magro, conhecidas pela habitação dos haitianos, aparecem somente 

em 2016 nos registros. A partir de então ambas serão palco de ações articuladas de moradia e 

assistência mútua entre haitianos, venezuelanos, brasileiros e migrantes de outras nacionalidades, 

reunindo movimentos sociais como o MST e o MTST, associações de migrantes, entidades 

religiosas como a Pastoral da Terra, órgãos do estado como a FAS (Fundação de Ação Social) e o 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). No último capítulo são apresentadas 

experiências concretas de agentes que personificam a chegada e habitação dos haitianos nessas 

localidades, os detalhes dessas ações articuladas, assim como as especificidades relacionadas aos 

demais dados, como ano de chegada, trabalho, idade, sexo, efeitos da crise econômica, etc. 

As diferenças de sexo no Estado do Paraná perfazem os mesmos padrões nacionais de 

predomínio dos homens. Em cidades pouco expressivas da presença dos haitianos, as mulheres 

acompanham mais de perto o número dos homens chegando a se igualar, por exemplo, em São José 

dos Pinhais no ano de 2017 (são 25mulheres para 25 homens). Quanto à média etária dos haitianos 

no Paraná, também se acentua na idade considerada ativa, entre os 20 e 40 anos. 

Os números de admissão de haitianos no mercado formal de trabalho foram mais altos nos 

anos de 2013 e 2015. Embora também os números de desligamentos tenham sido maiores entre 

2013 e 2016, como e vê, anos muito próximos àqueles de admissões, o que demonstra alta 

rotatividade no mercado de trabalho, explicado pelo forte emprego na construção civil e no setor de 

serviços, setores caracterizados por contratos temporários e alta rotatividade (VILLEN, 2017; 

ANTUNES, 2019). 

A concentração de haitianos nas cidades vizinhas à Curitiba obedece aos seguintes 

fatores:  1) Custos de moradia, de reprodução da vida, e de transporte para se deslocar à 

capital, onde em geral ficam as atividades exercidas pelos haitianos. É o caso de Colombo e São 

José dos Pinhais que não contam com grandes polos de emprego para os haitianos, mas oferecem a 

vantagem de custos muito mais baixos em comparação a Curitiba e estão muito próximos da capital, 

o que facilita o deslocamento (sobretudo levando em conta as linhas de ônibus diretas, dos 

 

2) As possibilidades de trabalho em grandes fábricas e setores de maiores oportunidades 

de emprego. São exemplos as cidades de Araucária e Pinhais, conhecidas pelos haitianos por suas 

fábricas de embalagem, de papel, de metalurgia (como se verá nos casos de Marcus e Denise no 

último capítulo). 
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E, finalmente, 3) as redes migratórias que envolvem esses lugares e, conforme se 

consolidam no tempo, vêm ser a causa de muitos haitianos se dirigirem para lá, seguindo os 

recursos resultantes dos capitais sociais e as possibilidades que a vivência em meio ou próxima aos 

demais haitianos promete - principalmente nos primeiros períodos de chegada ao Brasil, quando não 

se pode contar com muito mais além desse capital. São exemplos dessas localidades: Campina 

Grande do Sul, Campo Largo e Lapa, cidades que, como se viu nesse último caso, podem se 

desligar das redes quando os dois primeiros fatores  custo de vida e trabalho - não são 

contemplados. 

 
Quadro 8: Número de registro de migrantes haitianos no Paraná e Região Metropolitana de 

Curitiba (2010-2020)  
 

 
Fonte: elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Polícia Federal e do Sistema de Registro Nacional Migratório 
(SISMIGRA), 2021.52 
Notas: valores em X foram descaracterizados seguindo a regra de sigilo de informação cumprida pelo OBMigra. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

52       Outra fonte utilizada se encontra no link : 
https://www.nepo.unicamp.br/observatorio/bancointerativo/numeros-imigracao-internacional/rais/. Os dados aí 
mostram uma outra variação, porém análoga a que foi utilizada aqui. Agradeço ao professor Duval Fernandes por me 
ter indicado essa fonte. 
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Quadro 9: Número de registro de migrantes haitianos por sexo no Paraná e Região 

Metropolitana de Curitiba (2010-2020) 

 
Fonte: elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Polícia Federal e do Sistema de Registro Nacional Migratório 
(SISMIGRA), 2021. 
Notas: valores em X foram descaracterizados seguindo a regra de sigilo de informação. 

 

Quadro 10: Haitianos com vínculo formal de trabalho em Curitiba, por grupos de idade  
2012 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-
CAGED, 2011-mai/2021. 
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Quadro 11: Movimentação dos trabalhadores haitianos no mercado de trabalho formal em 
Curitiba, por grupos de idade - 2012 a mai/2021 

 
Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-

CAGED, 2011-mai/2021. 

 

Pontos essenciais da migração haitiana 

 

Os primeiros fluxos da migração haitiana ao Brasil compunham-se de uma parcela 

masculina e menos escolarizada, perfil próximo àquele que migra à República Dominicana 

(MORAES, 2017). Em um segundo momento, as mulheres passaram a se apresentar em maior 

volume por via da reunificação familiar, em paralelo ao crescimento do número dos migrantes 

haitianos com maiores graus de instrução. Nesse sentido, na hipótese de prolongar-se essa tendência 

nos anos seguintes, equilibrar-se-ia a distribuição de homens e mulheres haitianas, assim como se 

confirmaria os níveis médios e elevados de educação e qualificação entre eles. Por outro lado, 

também se confirmaria a abertura de vazios na estrutura do Haiti, visto a ausência desses agentes 
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dixième département ou seja, do 

reabastecimento das reservas de remessas vindas da diaspora53 (FERNANDES, 2014, p. 11; 

ÉDOUARD, 2017). 

No entanto, nos movimentos a partir de 2016, os novos imigrantes ingressados em 

território nacional não ultrapassaram os graus baixos e medianos quanto aos níveis de instrução e 

educação (TONHATI et al, 2019). Aqueles que detém curso superior ou ensino médio completo 

constituem uma minoria, o que não refuta, mas vai de encontro à tese de que os imigrantes haitianos 

pertenceriam a uma classe média ou alta em termos de capital cultural. 

Também quanto ao capital econômico, torna-se problemático afirmar o pertencimento à 

classe média dos haitianos, visto o considerável endividamento que os imigrantes incorreram para 

arcar com os custos exorbitantes da viagem. E tampouco se pode afirmar a posse elevada em termos 

de capital mobilidade desse grande grupo, isto é, de volume de recursos subjetivos e objetivos 

profícuos para migrar (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017). Pois, como eles mesmos afirmam, aqueles 

que dispõem de maiores condições para migrar o fazem aos destinos mais disputados, ou seja, 

França, EUA e Canadá. 

De todo modo, estes recursos ou capitais estão presentes no grande grupo dos migrantes 

haitianos, de maneira que abre-se uma reflexão que se encontrará ao longo da tese: os haitianos no 

Brasil configuram um grupo relativamente heterogêneo, e que reflete a própria heterogeneidade da 

estrutura haitiana, apesar de, em escala global e em proporções estatísticas, demonstrarem 

características e comportamentos relativamente regulares em situações também regulares, ou seja, 

nas opções de moradia, na ocupação no mercado de trabalho, na temporalidade de suas ações 

(tempo de saída do Haiti, tempo de chegada no Brasil, tempo de saída do Brasil), etc. Todavia, uma 

vez que se deixa de lado as médias estatísticas que caracterizam grosso modo essa ampla população, 

encontram-se grupos de tamanhos variáveis, isto é, com graus de instrução diferentes e que podem 

mesmo nem se agrupar se não através dessa operação de nomeação arbitrária e generalizante que 

acompanha as construções estatísticas (BOURDIEU, 2004; ELIAS, 2010). 

Em suma, observa-se grupos de haitianos que se caracterizam por um perfil escolar e 

universitário, e que confirmam esse perfil na busca imediata que fazem ao acesso às universidades, 

em busca de capitais linguísticos, mas também dos demais atendimentos articulados no PMUB da 

UFPR, como consulta psicológica e jurídica, estudos da história e da dinâmica brasileira, aulas de 

computação e de redação, para avançar na qualificação profissional, relacionar-se com pessoas do 

mesmo universo, e, possivelmente, ingressar nos cursos de graduação e pós-graduação da UFPR ou 

                                                           

53       Segundo o Banco Mundial, em 2010 se projetava que 
85% daqueles que receberam educação superior no país se encontravam fora do país. No caso dos médicos formados no 
país, 36,5% estariam, já em 2000, fora do Haiti (OFPRA, 2017). 
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outras universidades (PUC, Uninter, Positivo). Por outro lado, há também um grupo significativo de 

homens e mulheres que trabalham no setor de serviços, comércio, construção civil e agricultura, 

com ensino fundamental completo ou secundário incompleto, e cujas ações em território migratório 

refletirão essa condição  em suas aspirações e interesses assim como nas estratégias que 

desenvolvem. 

São agentes, portanto, que se constituíram em espaços objetivos distintos, que contam com 

recursos subjetivos distintos, assim como diferentes repertórios estratégicos elaborados em suas 

trajetórias particulares. Em termos do rebaixamento de status profissional que a migração impõe aos 

migrantes, estes haitianos que trabalhavam nesses setores já no Haiti, são os que mais 

provavelmente sofrem os menores efeitos declinantes quando transladados ao Brasil. É desde esse 

ângulo que se pode partir para compreender suas ações no PBMIH, no PMUB, e em seu entorno, o 

universo da análise dessa tese. 
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Capítulo 2 
 
 

2.1. Habitus e capitais na teoria da prática de Pierre Bourdieu 
 

Em última análise, a prova do pudim teórico do habitus deve 
consistir em comê-  (Loïc Wacquant) 

 

Os conceitos utilizados nessa tese foram testados e construídos ao longo da pesquisa. 

Aqueles que se mostraram centrais, o habitus migrante e o capital de mobilidade que lhe 

corresponde, foram adotados nas fases finais da pesquisa, após avaliações e discussões sobre a 

propriedade dos dados e a pertinência teórica, quando enfim se concluiu que o capital cultural e 

suas derivações (capital escolar e linguístico) até então utilizados, não davam conta do problema em 

sua amplitude e diversidade. Por sua vez, o capital mobilidade e o habitus migrante, conceitos ainda 

em construção na literatura (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017; DE BRITO, 2010), mostraram-se 

fecundos para abordar e operacionalizar o problema da presente tese, sobretudo no que toca as 

trajetórias dos migrantes, eivadas de disjunções e marcadas pela permanência do provisório 

(SAYAD, 1998), ou, como na feliz expressão de Pietro Basso, pelo existir 

 

Esse capítulo busca expor essas categorias e conceitos relativamente novos à luz de sua 

construção, ou seja, na maneira como foram forjados no plano empírico da presente pesquisa. 

Desde o início, a proposta era operar o universo de análise utilizando o referencial bourdieusiano, 

não só seus conceitos, mas os programas de investigação que ele oferece, possibilitando, por 

exemplo, variar as escalas de análise e romper com dualismos (artificiais ou politicamente 

impostos, segundo o autor) que podem refrear os procedimentos e as possibilidades de criação da 

pesquisa. 

Isso posto, o habitus e os capitais formulados por Pierre Bourdieu são, primeiramente, os 

principais instrumentos analíticos identificados e acompanhados nesta pesquisa ao longo da 

reconstrução dos diferentes projetos migratórios dos haitianos em Curitiba, na busca por  observar 

sua recomposição, evolução e, finalmente, os efeitos que exercem na sociedade de acolhimento. 
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Como conceito, em que pese sua variação na discussão entre especialistas54, assim como nos 

trabalhos de Bourdieu segundo os objetos e problemas específicos sobre os quais se debruçou55, a 

definição que aqui se utiliza se orienta pelo primado de sua aplicação no campo prático de 

investigação e recusa de toda essencialização teoricista do conceito (BOURDIEU, 1990, 2011, 

2020). Assim, vigiando-se epistemologicamente na elaboração e operação do problema, a escrita da 

tese pretende refletir o modo como os capitais e demais conceitos e categorias evoluíram no 

processo de pesquisa, em sua dimensão reflexiva de construção e análise desse universo ao qual a 

tese se detém, qual seja: o investimento estratégico dos imigrantes haitianos no contexto imigratório 

e sua relação com o PBMIH e com o PMUB. 

 

O conceito do Habitus 

 

 A teoria de Pierre Bourdieu, teoria da prática ou da economia das trocas simbólicas, como 

alguns autores usam (WACQUANT, 2006; GRENTELL, 2018), prolífica em categorias e conceitos, 

sustenta-se sobre três principais conceitos: o habitus, o capital e o campo. Dentre esses, nos 

ateremos com maior ênfase nos dois primeiros e em suas derivações, visto a dificuldade de trazer a 

noção de campo para as migrações (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017). No lugar de campo, 

emprestaremos a no

autor. 

O habitus, sistema de disposições incorporadas e atualizadas pelo agente, foi um dos 

primeiros conceitos formulados por Bourdieu ainda em seus primeiros trabalhos como etnólogo na 

Argélia e no Béarn natal, cujo sentido, desde esse contexto, vale expor pela sua relação com o 

situação objeto da presente tese. Ainda em seus primeiros trabalhos sobre a mudanças (urbanização, 

modernização, proletarização) ocorridas no Béarn, e visando compreender o que estava por traz das 

                                                           

54       . Passa pelo conceito de capital cultural, por exemplo, o 
apontamento de Bourdieu como teórico da reprodução, afirmação da qual concordam, por exemplo, Jordain e Naulin 

roduction sociale, Pierre Bourdieu accorde une place centrale à 

vecteur de reproduction de la hiérarchie sociale. Wacquant (2002, p. 102), por outro lado, afirma que um dos principais 

enviesadas tão comuns ou incompreensões, slogans ou estereótipos sobre esse trabalho (como aquela difundida, porém 
 

55       . Para citar alguns exemplos: em 1966, em Amour de 
, Bourdieu abordou os efeitos do capital cultural nas condições de acesso e apropriação dos objetos de arte pelos 

agentes. Em 1979, em La distinction, o autor trouxe as diferentes práticas que compõe os estilos de vida dos indivíduos 

 1984, em Homo academicus, o capital cultural aparece na análise das determinantes sociais dos intelectuais 
da universidade francesa. No ano de 1989, em  o autor examina a sociogênese da elite burocrática e 
sua manutenção através de mecanismos de seleção e consagração assente na via escolar privilegiada e no capital 
cultural.  (NOGUEIRA, 2017, p. 104) 
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ações de resposta d

transformada, o autor buscou: 

 
descrever a disjunção traumática entre as competências e expectativas 

incorporadas do homem rural e das mulheres locais que, estando mais abertas à influência 
cultural da cidade, tinham passado a perceber e avaliar esses homens através de lentes 
urbanas que desvalorizavam radicalmente os seus modos, tornando-os, desse modo, 

, 2006, p. 17. Grifos meu) 
 

Vê-se aí a preocupação inicial, de perspectiva etnográfica, de elaborar um instrumento de 

intelecção dos agentes sociais, em suas manifestações subjetivas, em meio às manifestações 

objetivas, estruturais, culturais sem sobrepor um ao outro, no esquema dialético de interiorização da 

exterioridade e exteriorização da interioridade, inspirada nas críticas que faz a Sartre56 

(BOURDIEU, 2013), e que depois se tornará estrutura estruturada estruturante, sendo a estrutura o 

agente ou a sociedade. 

O conceito de habitus percorre uma longa trajetória, desde a escolástica aristotélica até o 

seu uso por autores dos séculos XIX e XX, como os fenomenólogos Husserl, Merleau Ponty, 

Schutz, mesmo Norbert Elias, ou ainda Durkheim e Weber (CATANI et al, 2017), para finalmente 

ser emprestado e reformulado por Bourdieu. Foi em suas mãos, segundo Wacquant (2006), que o 

conceito tomou maior consistência e importância para a prática das pesquisas. 

Em meio aos debates estrutural-funcionalistas predominantes então na França (DE BRITO, 

2010), Bourdieu passou a investigar as possibilidades de superação das teorias que tendiam a 

atribuir as causalidades dos fenômenos sociais ou aos indivíduos ou às estruturas, assim como de 

outras dicotomias que aprofundavam a separação entre indivíduo e sociedade. Com o habitus logrou 

conciliar o agente com as estruturas objetivas sem reduzi-lo a elas, deixando espaço às ações 

inventivas, estratégicas e intencionais, sem também cair na racionalidade suspensa e transcendental 

das correntes racionalistas e liberais, definindo-o num jogo de palavras ou conceitos que 

demonstram seu quase imperativo relacional: 

 
 Sistema de esquemas adquiridos que funciona no nível prático como categorias 

de percepção e apreciação, ou como princípios de classificação e simultaneamente como 
princípios habitus, necessidade tornada virtude, produz 
estratégias que, embora não sejam produto de uma aspiração consciente de fins 
explicitamente colocados a partir de um conhecimento adequado das condições objetivas, 
nem de uma determinação mecânica de causas, mostram-se objetivamente ajustadas à 

                                                           

56        
reunido no livro O Senso Prático (2018, p. 75), Bourdieu trava um diálogo critico com Sartre e de suas falhas no livro 
Crítica a razão dialética, onde expõe a fórmula interiorização da exterioridade e vice-

masiado peso aos 
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desespera os nossos humanistas (BOURDIEU, 2004, p. 25-27). 
 

A evolução do conceito, nas mãos de Bourdieu, deu-se nos trabalhos de campo, e tem sua 

razão na busca por um instrumento que abrangesse os movimentos dialéticos e por vezes 

contraditórios dos sujeitos nas diversas situações sociais em que se encontram. É, portanto, uma 

ferramenta ancorada ao universo prático de investigação, isto é, aberto de antemão a possíveis 

ajustes às novas manifestações do real ou às diferentes áreas da pesquisa, como mostraram aqueles 

que, em linha com sua teoria, propuseram o habitus pugilístico, artístico, musical, esportivo e outros 

(WACQUANT, 2007). 

A vantagem do habitus definido como matriz deposicional ou conjunto de disposições 

vivas, no sentido de que são reforçadas ou enfraquecidas, atualizadas ou neutralizadas de acordo 

com a sua mobilização a depender das situações sociais em que o agente se encontra, é que nos 

permite pensar um sujeito (des)montado, para além da ficção do homo clausus (ELIAS, 2008), sem 

passado e sem história, pronto, reduzido à sua identidade - como pensada na escolástica (HALL, 

2011; ELIAS, 2008), com atributos físicos e corporais espelhados em uma essência natural e 

imutável. 

Trabalhando os agentes como detentores de um habitus como fórmula geradora de ações 

ou como sistema de disposições recursivas (pré-disposições para agir ou ações em estado potencial, 

formadas nas experiências sociais anteriores e obedecendo a um princípio de seleção por eficiência 

(2011, 2018)), suas tomadas de ações, decisões e escolhas estratégicas podem ser remontadas em 

seus estágios anteriores de formação e, por fim, relacionadas ao presente da pesquisa. São os casos 

das grandes tomadas de ações para migrar ao Brasil, de fazê-la em determinado período, sob 

incentivo de um parente ou amigo em mente, buscar no Brasil a universidade, iniciar um curso que 

parecia ser bom e lucrativo caso retornasse ao Haiti (agronomia ou engenharia), mas acabar 

recaindo nas vias de realização das mais antigas e fortes disposições do habitus, de sua natureza 

social, e reiniciar um curso relacionado à área em que trabalhava no Haiti (enfermagem, 

fisioterapia, gastronomia, etc.). 

Em síntese, e de maneira mais concreta, as disposições podem ser pensadas como recursos 

socialmente incorporados e que os agentes mobilizam para agir de forma estratégica, isto é, visando 

um determinado resultado, no campo social. Desse modo, por exemplo, pode-se compreender como 

e porque, diante uma abertura de possíveis em seu campo de visão, os agentes agem da forma como 

agem, a diferenças entre suas ações e representações de cada situação, como alguns fazem melhor 

proveito de uma dada situação e outros não, e, principalmente, porque alguns se interessam por 

espaços e círculos sociais, instituições, eventos, e outros não. 
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Como se viu em seus primeiros trabalhos no Béarn, acerca do desinteresse das jovens 

camponesas, informadas pela cultura urbana, pelos os homens do campo então relegados ao 

celibato, ou em A distinção, em que o autor coloca o gosto e o estilo sob a prova sociológica, o 

habitus, junto aos capitais, como se verá adiante, possibilita pensar o próprio interesse, ou desejo, 

em sua natureza socialmente constituída. Estudos mais recentes57 (WACQUANT, 2002; LAHIRE, 

2003; XAVIER DE BRITO, 2010; SAPIRO, 2013), alguns associados às sociologias das emoções 

(KOURI, 2006; SALLAS e BEGA, 2006), em referência à Bourdieu, levam adiante essa abertura 

trabalhando todo o tipo de emoção, sensibilidade, complexos, representações e demais 

manifestações subjetivas outrora atribuídas ao universo mais íntimo dos agentes. 

Dada a capacidade heurística dos conceitos elaborados por Bourdieu, torna-se possível 

pensar os movimentos de forças e de energia58 dos agentes sociais, de interesse, vontade, paixão, 

auto-estima, conforto (ontológico) e assim por diante. Quando, por exemplo, questionados sobre o 

futuro, sobre quando irá rever um parente ou se pretende retornar ao Haiti, os agentes respondem 

expressam uma auto-estima elevada, quando questionados sobre um projeto em que obtiveram 

resultados positivos, tal como conseguir uma bolsa de estudos, concluir um curso, ser admitido em 

um bom trabalho. Como disse na psicologia, o agente que obteve sucesso em algum ponto de sua 

trajetória, tem mais confiança para seguir a diante, para a próxima etapa, e vice-versa. Citando um 

estudo de psicologia, Bourdieu escreveu: 

 
 Aquele que vence, situa seu próximo alvo um pouco (mas não muito) acima de 

seu último êxito. Assim ele eleva regularmente seu nível de aspiração. Aquele que 
malogra, por outro lado, pode ter duas reações diferentes: ele pode situar o seu alvo muito 
abaixo, frequentemente aquém de seu êxito passado, ou então ele situa seu alvo acima de 
suas possibilidades. Vê-se com clareza que, segundo um processo circular, um moral 
baixo engendra uma perspectiva temporal ruim, que, por sua vez, engendra um moral 
ainda mais baixo; enquanto que um moral elevado não somente suscita alvos elevados, 
mas ainda tem oportunidades de criar situações de progressos capazes de conduzir a um 
moral ainda melhor. (BOURDIEU, 2015, p.55. Grifos meus). 

 

                                                           

57        Incluo minha dissertação de mestrado publicada em 
livro (MARCHIORO, 2021) que trabalha representações e sensibilidade fazendo uso, dentre outros, dos conceitos de 
habitus e capital de Bourdieu. 
58        Refiro-me ao conatus, que ele empresta dos filósofos 
medievais, e correlato aos conceitos de habitus e amor fati
inconsciente dos agentes, a manter sua posição no espaço A miséria do Mundo 

, p. 712). 
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e de futuro, o nível de seus próximos alvos mirados (nivelados segundo seus alvos anteriores) e suas 

possibilidades de alcançá-lo, que podem ser reconstruídas nas falas dos agentes e recompor suas 

trajetórias migratórias para compreender suas ações tomadas no Brasil, nos programas e projetos de 

acolhimento na UFPR, e seus destinos sociais em Curitiba. 

 

O conceito de capitais 

 

No sentido da abordagem anteriormente feita, o habitus se articula intrinsecamente aos 

capitais. Tanto as relações que o habitus visa captar, assim como sua origem etimológica, estão 

imbricada habitus algo como uma propriedade, um capital. E, 

de fato, o habitus é um capital, mas que, sendo incorporado, apresenta-se exteriormente como 

. Assim, os 

capitais expressam o habitus ao mesmo tempo que lhe são partes constituintes, por exemplo, os 

capitais culturais, sobretudo em sua forma incorporada (como se verá adiante), remete a um habitus 

riza nas competências escolares (disciplina, 

atenção, interesse, expressão, participação) (BOURDIEU, 2015). 

 Bourdieu emprestou a noção de capital da economia, especialmente de Marx 

(BOURDIEU, 2013), enquanto trabalho humano acumulado e funcionando como ativos ou como 

sistema mais amplo e diversificado, em que bens de diferentes espécies são trocados dentro de redes 

tornar inteligíveis comportamentos, disputas e concorrências desde escalas familiares, escolares, até 

- o Estado59, e assim por diante (BOURDIEU, 2014; 2011).     

Os capitais, objetos de disputas e concorrência, reconhecidos em seu valor específico pelos 

(BOURDIEU, 2013, p.105), são definidos como bens ou propriedades materiais ou simbólicas, 

objetivadas ou incorporadas, institucionalizadas ou não, que oferecem àqueles que os têm em posse 

                                                           

59        
construção de um modelo da gênese do Estado como processo de concentração de diferentes espécies de capital (físico, 
econômico, cultural e simbólico) que conduz à emergência de uma espéci
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a possibilidade de investir com vistas a determinado rendimento ou atenuação de prejuízos de 

acordo com a forma estratégica de emprego. 

 
 O capital - que pode existir no espaço objetivado, em forma de propriedades 

materiais, ou, no caso do capital cultural, no estado incorporado, e que pode ser 
juridicamente garantido  representa o poder sobre um campo (num dado momento) e, mais 
precisamente, sobre o produto acumulado do trabalho passado (em particular sobre o 
conjunto dos instrumentos de produção), logo sobre os mecanismos que contribuem para 
assegurar a produção de uma categoria de bens e, desse modo, sobre um conjunto de 

assim ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na 
distribuição dos poderes que atuam em cada um deles, seja, sobretudo, o capital econômico 

 nas suas diferentes espécies -, o capital cultural e o capital social e também o capital 
simbólico, geralmente chamado prestígio, reputação, fama, etc., que é a forma percebida e 
reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital. (BOURDIEU, 2011; p. 134-
135). 

 

Ao emprestar o conceito da economia e extrapolar o seu campo, o autor pretende repensar 

sua inexorabilidade naturalizada como único ou determinante campo de produção de valor, e 

retornar ao nível da cultura e do simbólico como princípios fundamentais nas relações e das práticas 

sociais. Mais do que isso, por economia geral das práticas, ou economia das trocas simbólicas, tem-

se o tensionamento e problematização de todas as práticas como referentes de um universo 

específico de relações valorativas. Essa valoração, por sua vez, sendo estabelecida a partir de 

disputas políticas (BOURDIEU, 2008).   

Um capital não pode ser possuído sem que prometa seu investimento potencial e que, por 

sua vez, assegure algum retorno lucrativo mais ou menos previsto pelo agente. Investimento, 

portanto, como um espaço socialmente significado, estruturado, demarcado e hierarquizado, como 

um mercado de trocas em que alguns produtos valem mais do que outros, e assim por diante. Assim, 

o capital está ligado a outras categorias como recurso, estratégia, patrimônio, mercado, prejuízo e 

rendimento.   

Os capitais também variam em suas formas. Em sua forma objetivada, os capitais 

correspondem aos bens propriamente ditos, como terras, bens imobiliários, posses materiais ou 

pertences financeiros (BOURDIEU, 2019). Na forma institucionalizada, os capitais remetem ao 

reconhecimento pelas instituições na forma de títulos, documentos, certificados, diplomas. E na 

forma incorporada os capitais configuram disposições inscritas nos corpos e nos cérebros que se 

expressam nos modos de agir, de pensar, das competências diferenciais para exercer uma atividade 

ou cumprir uma função, ou ainda dos modos de ser, de assumir uma postura ou se comportar tendo 

em conta o juízo classificatório que obterá em determinado espaço social. 
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Essa última forma  afeita em maior medida ao capital cultural (BOURDIEU, 2015, 2019) 

- tem a particularidade de não ser tão facilmente transmissível como os bens impessoais (dinheiro, 

por exemplo), isto é, o capital em sua forma incorporada exige um investimento pessoal, que, 

afirma Bourdieu, tal como o bronzeamento, não se pode fazer por procuração. Esse investimento 

pessoal, por sua vez, sugere o fator tempo de investimento, de exposição às influências e interação 

com o conteúdo pretendido. O aprendizado da língua portuguesa, por exemplo, procurado pelos 

haitianos como base para o acúmulo de outros capitais, através da conquista ou de promoção no 

trabalho (

Eu comecei a sair 

mais [com a evolução do aprendizado do português], conheci minha namorada nessas festas da 

Um dia 

passaram na sala [do PBMIH] convidando aqueles quem tinha interesse para entrar na 

). 

 

Espécies de capitais 

 

Os capitais podem existir sob espécies diversas. As mais conhecidas formuladas por 

Bourdieu são: o capital econômico, o capital cultural, o capital simbólico e o social. Este último é 

definido como: 

  
conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados a posse de uma rede 

durável de relações mais ou menos institucionalizadas [...] ou, em outros termos, à 
vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de 
propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por 
eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 
2015, p. 75. Grifos meu). 

 

O conceito se impôs, comenta Bourdieu60 

de designar o conjunto de propriedades que os agentes retiram das redes de que participam, e que 

não podem ser imputadas a nenhum agente particular, nem poder econômico ou formação escolar, 

ou seja, que se 

e 

instauração e manutenção das redes e grupos por parte dos agentes que os compõem, tendo em vista 

os benefícios simbólicos e materiais que podem retirar daí. 
                                                           

60        Originalmente publicadas em 1980 nos Actes de 
Recherches en Sciences Sociales (PORTES, 2010; GRENFELL, 2018). 
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Os grupos mais fortes ou mais visíveis quanto ao papel de intercâmbio desses recursos são 

aqueles mais ou menos institucionalizados, como é a família, a escola, a classe, mas, especialmente, 

aqueles construídos quase que com esse fim, como o são os clubes, partidos políticos (partidos), 

seitas, associações sociais e outros. 

Outra relevância do capital social é a sua independência quanto às dimensões objetivas de 

proximidade espacial (no sentido físico ou geográfico), ou mesmo econômicas. As ligações 

inst

75). Pode-se então pensá-los nos mais variados meios e tecnologias que relativizam o espaço-

tempo, e que propiciam maneiras de comunicação que se efetue sobre o grupo de pertencimento, 

como os smartfones, redes sociais, computadores, que podem acionar e mesmo transportar recursos 

como dinheiro, documentos, informações, recomendações, livros, documentos, ou mesmo recursos 

imateriais como os estímulos emocionais, troca afetiva, etc. Esse foi o caso analisado por Sayad 

quanto ao envio de cartas e gravações audiofônicas entre os grupos de camponeses argelinos 

sentido e no outro entre o grupo que permaneceu na aldeia e o grupo dos emigrantes que se 

 

 
todo vi

distância)  -se então de levar o conhecimento de uma e 
de outra parte (o ausente e a família do ausente) certa quantidade de dados precisos, 
pontuais (fatos, acontecimentos, projetos, pedidos, expressão de sentimentos) ou, mais 
simplesmente, lembrá-la do que já se sabe. Mas, em geral, pode-se e espera-se da 

tempo, expor o ponto de vista da parte que acaba de ser ouvida na terra (ou na França), ser 
seu intermediário ou advogado após ter sido seu confidente, e, por fim, lembrar ao 
emigrante suas obrigações para com sua família  pois quase sempre se trata disso  e 
continuar, tanto quanto possível, a cuidar para que este último as cumpra, apelando para 
sua consciência correndo o risco de se tornar um censor; estas são as funções que apenas a 
mensagem oral pode cumprir (SAYAD, 1998, p. 140). 

   

Nesse sentido, vê-se a ligação do capital social aos outros capitais, ou, pode-se dizer, dos 

dividendos adquiríveis pelo pertencimento a um grupo, na medida em que o que se troca nas redes e 

através dos vínculos são diretamente convertíveis em capital econômico, cultural e simbólico. 

Bourdieu argumenta que a própria participação nos grupos se faz pela equivalência dos capitais 

individualmente possuídos e potencialmente aptos a serem trocados. Nesse sentido, o capital social 

(BOURDIEU, 2015, p. 76). 
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No caso dos haitianos, os dados levantados desde a entrada no Brasil, trazem essa mesma 

face coletiva de tomada de ação para migrar, de distribuição dos custos e das responsabilidades ao 

conjunto dos grupos a que pertencem, desde os empréstimos ou venda de bens coletivos que fazem 

para arcar com a viagem, até as remessas que enviam ao Haiti assim que conseguem trabalho. 

Quanto às remessas, segundo pesquisa feita por Fernandes: 

 
Para praticamente todos os entrevistados, qualquer recurso economizado é 

enviado às famílias no Haiti. Esses envios representam um quarto do salário para 55,9% 
dos entrevistados que responderam à questão, metade para 28,8% e mais da metade do 
salário para 15,2%. (Fernandes et al, 2014, p. 64). 

 

A interpretação de Portes sobre o capital social 

 

Portes (2000), analisando a bibliografia extensa em que o conceito de capital social passou 

dispôs-se a 

reatualizar sua força e precisão que vinha se esvaziando pelo uso indiscriminado (PORTES, 2000, 

p. 133). Capital social: origens e aplicações na sociologia contemporânea o autor 

rcido se deve ao caráter científico que agrega 

às consequências positivas da sociabilidade, de algum modo presente desde os textos clássicos (de 

mais ampla acerca do capital, chamando a atenção para o fato de que as formas não monetárias 

reconhece em Bourdieu o  

 

Na redefinição que faz do conceito em síntese dos diferentes autores com quem debate, 

Portes confirma que os benefícios individuais que o capital social é capaz de prover têm sua 

verdadeira fonte na relação sólida e qualificada com os outros e não no próprio indivíduo. Essa 

relação qualificada implica vantagens, mas também compromissos e, a depender dos níveis exigidos 

de cumprimento com as obrigações, pode trazer consequências negativas, como perda de autonomia 

e de liberdade individual. 

Como se viu no excerto do texto de Sayad (1998), àquele que cumpria o papel de 

mensageiro entre os que foram à França e os que ficaram na Argélia, eram exigidas habilidades 

específicas para atuar como mensageiro: as mensagens trazidas deveriam ser memorizadas em seus 

mínimos detalhes durante toda a viagem, e ser reinterpretadas pelo mensageiro no encontro com o 

às intenções e acentos emocionais embutidos nas mensagens. E assume o papel de 
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advogado de acusação e de defesa do emigrante, de o lembrar de seus compromissos, ou seja, de 

controlá-lo, e de o defender perante o grupo, e assim garantir sua preservação. 

Uma das obrigações que identifica na maioria dos estudos sobre grupos e redes, diz 

respeito à disponibilização de recursos para o reforço e manutenção do grupo. Evocando Coleman, 

outra referência ao desenvolvimento do capital social, ele distingue dois tipos de motivações para 

esta disponibilização: a altruísta e a instrumental (PORTES, 200, p. 138). As motivações 

instrumentalizadas estão mais próximas da visão da economia moderna, do indivíduo que age sob o 

cálculo racional do rendimento econômico, que vê o capital social como mais um espaço de 

exploração e acumulação de lucros, e que obriga a uma certa reciprocidade e obrigações. Aqui os 

membros, contribuintes e doadores concedem alguns recursos ao coletivo na expectativa de virem a 

ser totalmente ressarcidos em um futuro próximo, ou de se eximir das responsabilidades exigidas 

pelo grupo. Um dos haitianos entrevistados ilustrou essa motivação instrumentalizada na seguinte 

fala: 

 

parentes que moram lá nos Estados unidos, Canadá...Que ficam pedindo pra 
mandar dinheiro pro Haiti todo o mês. É uma ocasião pra essa pessoa que fica 

manda dinheiro pro parente vir para o Brasil e assim não vai precisar mais 
mandar cem dólares todo mês pra ele  

 

Quanto às motivações altruístas, são os casos de indivíduos que doam dinheiro e outros 

recursos de forma anônima, isto é, sem que se saiba o exato destino particular do beneficiado e sem 

esperar diretamente pelos lucros simbólicos desse ato. São ainda os que pagam as suas dívidas no 

prazo estipulado e evitam dar calote, os que dão esmola com fins de caridade, os que obedecem às 

leis de trânsito por se sentirem na obrigação de se comportarem de tal forma e esperando que os 

outros também o façam. As ações desse tipo, serão então apropriadas pelos demais membros do 

grupo ou da comunidade, que podem alargar prazos de amortizações sem receio de fuga ao 

pagamento, beneficiar-se de caridade privada, ou permitir que os seus filhos brinquem na rua sem 

preocupações com motoristas que infringem a leis de trânsito (PORTES, 2000, p. 138). 

A quase totalidade dos haitianos entrevistados nessa pesquisa cumprem ações desse tipo. 

Renée, um dos haitianos entrevistados, envia dinheiro a sua família na República Dominicana, país 

já 

que não vai ao país há mais de quinze anos. Essa é uma forma de compensar subjetivamente sua 
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fuga do país natal, garantir o respeito da comunidade haitiana no Brasil (que eventualmente tomem 

conhecimento de suas ações), e manter-se vinculado à sua terra natal. 

altruísta de forma mais intensa. São os abastados de uma congregação religiosa que doam 

anonimamente fundos para escolas religiosas e hospitais, os simpáticos a uma nacionalidade violada 

que se associam voluntariamente pondo em risco a própria vida em sua defesa, os trabalhadores que 

se unem em greves pela forte identificação com sua classe, ou ainda o membro de um grupo étnico 

que contribui com o fundo de auxílio a jovens estudantes co-étnicos (PORTES, 2000, p. 140). 

Nos estudos migratórios, são exemplos dessa construção de redes de proteção e auxílio as 

concentrações demarcadas nos espaços urbanos de empresas de caráter étnico ou imigrante que 

empregam os conterrâneos e co-

(2000). São os casos dos judeus em Nova York, chineses (Chinatown), italianos (Little Italy), porto-

riquenhos, cubanos, haitianos no território norte-americano (PORTES, 2000). No Brasil, são os 

bairros, ruas, colônias e setores caracterizados pela presença dos bolivianos, paraguaios, 

senegaleses, alemães, japoneses e outros (GUILHERME, 2017; BAENINGER e PERES, 2017; 

MAGALHAES, 2018; RUGERI e MARCHIORO; 2021). 

Dentro dessas motivações altruístas, pode-se incluir muitos dos haitianos que estão em 

Curitiba, a maioria partícipes de redes extensas de transações de auxílio mútuo. Primeiramente de 

dinheiro, sobretudo aqueles que tem parentes ou amigos próximos que moram na América do Norte 

ou na Europa, onde o dinheiro tem mais valor. Depois de elementos afetivos, de cuidado e zelo, e de 

mantimentos nesse sentido, auxílio com comida, vestimentas, passagens, etc. 

Apesar de sua presença ainda recente no Brasil - frente às já tradicionais presenças étnicas 

e migratórias apontadas acima -, os haitianos já contam com associações próprias e redes de apoio 

no território nacional: na região norte (Rondônia61), centro-oeste, (Mato Grosso62, Mato Grosso do 

Sul63 e Goiás64), na região sudeste (São Paulo65 e Minas Gerais66). Mas estão organizados, 

principalmente, na porção sul do país, (Rio Grande do Sul67, Santa Catarina68, e Paraná). No Paraná 

                                                           

61        Associação dos Haitianos em Porto Velho. 
62        Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes e 
Migrantes em Mato Grosso (ADHIMI), 
63        Associação Municipal dos Haitianos em Dourados 
(MS), 
64        Associação Dos Haitianos em Goiânia 
65        Associação social dos Imigrantes Haitianos (ASIH) 
66        Associação de Migrantes Haitianos de Contagem 
67        Associação Dos Imigrantes Haitianos Em Caxias Do 
Sul, Associação dos Haitianos do Rio Grande do Sul (em Porto Alegre) 
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existem, pelo menos, seis associações de haitianos conhecidas: a Associação Haitiana de Cascavel, 

a Associação Haitiana de Maringá, o Movimento Haitiano Associação de Pato Branco, a 

Associação para a solidariedade aos Haitianos do Brasil (Pinhais), a Associação de Haitianos de 

Curitiba e, também nesta cidade, a Associação de Solidariedade aos Haitianos no Brasil. Essas são 

entidades gestadas pelos próprios haitianos, porém há muitas outras que trabalham junto aos 

haitianos e outros migrantes, e que depositam em suas redes recursos conversíveis em capital social. 

Em Curitiba e região metropolitana também há movimentos sociais de migrantes haitianos 

que trabalham em articulação às associações e outros movimentos como o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra e o Movimento Popular por Moradia (MPM) reunidos na Comunidade 

Nova Esperança em Campo Magro; os auxílios de recepção e encaminhamento junto à Pastoral da 

Terra em Santa Felicidade; as políticas legislativas sobre os direitos aos migrantes haitianos 

tomadas junto ao Partido dos Trabalhadores (PT); os comitês, no Boqueirão, organizados pelo 

Partido da Causa Operária (PCO)69 e majoritariamente compostos por haitianos para responder às 

dificuldades trazidas com a pandemia da Covid-19; as redes de comunicação mobilizadas via 

internet por haitianos da Cidade Industrial (CIC) junto ao Partido Comunista Brasileiro70 (PCB), 

também impulsionada pela pandemia. 

Nesse mesmo grupo estão ainda os projetos destinados aos migrantes, como a Política 

Migratória e Universidade Brasileira (PMUB) e o Português Brasileiro para Migração Humanitária 

(PBMIH) da UFPR. A conjunção desses movimentos, redes e instituições tem propósitos claros de 

auxílio e proteção aos haitianos e demais migrantes (caso dos venezuelanos sempre incluídos pelas 

ações das associações de haitianos). São, pois, espaços de relações que proporcionam circulação e 

acúmulo de bens simbólicos  domínio da língua, certificados e diplomas, contatos, informações, 

cursos universitários  a depender dos capitais previamente possuídos ou posteriormente 

desenvolvido por cada agente em particular, relativos à capacidade de reconhecer nessas relações 

seus benefícios e atuar para apreendê-los. 

Vê-se, por fim, que a filiação dos membros ocorre (também, visto as obrigações de 

reciprocidade e confiança que garantem a solidez do grupo) por interesses, mais ou menos 

                                                                                                                                                                                                 

68        Associação dos Haitianos de Águas de Chapecó. 
ASSOCIAÇÃO KAY PA NOU EM FLORIANÓPOLIS, Associação dos Imigrantes Haitianos de Joinville  AIHJ. 
Associação Brahaitianos Unidos  ABHU (Blumenau), Associação dos Haitianos Balneário Camboriú. Associação dos 
Imigrantes de Santa Catarina  AISC. Associação dos Haitianos em Criciúma. (link: 
https://migrantes.ufsc.br/pb/coletivos-e-associacoes-de-migrantes/) 
 
69        Ver link: 
https://www.causaoperaria.org.br/rede/dco/politica/a-formacao-do-conselho-popular-de-saude-do-boqueirao-em-
curitiba/ 
70        Em trabalho de campo, conheci e participei dos 
trabalhos desenvolvidos por todos esses coletivos, associações e redes. 
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conscientes, mais ou menos instrumentalizáveis, na forma mesma de altruísmo, e mesmo assim 

as propriedades 

de disposições ou categorias de percepção apreendidas em meio aos espaços objetivos de existência 

das coisas valoradas e codificadas pelo grupo, e que os habilita a perceber e reconhecer, as 

propriedades de seus colegas de grupo. 

Vale ainda sublinhar as diferenciações ou distinções que fazem daquele que as detecta um 

membro do grupo, ao contrário daquele que não as faz, no sentido da diacrisis de que fala Bourdieu, 

da competência para distinguir a particularidade do todo, as singularidades na generalidade (como a 

competência em uma língua propicia identificar os acentos e sotaques  o francês do sul e o do 

qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção 

resultantes da incorporação da estrutura de sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e 

 

 

O capital simbólico 

 

O capital simbólico diz respeito ao poder da representação atrelada às relações e coisas 

materiais - status, prestígio, reputação, honra  de angariar dividendos materiais ou simbólicos. O 

sobrenome ou a descendência, por exemplo, que facilitam a entrada em clubes, universidades, no 

mercado de trabalho, a obtenção de crédito bancário, etc. Estes são símbolos de pertencimento a 

uma classe social, ou de uma afiliação, que são avaliados e disputados em meio a um mercado de 

bens simbólicos. A conexão do capital simbólico com os outros capitais, como comentado acima, 

deve- duzir-

(BOURDIEU, 2011. p. 145). 

Retomando a consideração das categorias de percepção resultantes da incorporação das 

estruturas objetivas como condição do capital simbólico, é só com o conhecimento e 

reconhecimento do valor e qualidade daquilo que é representado, que esse capital pode exercer seu 

 

O 

dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, 

p. 14). Em sua forma 

objetivada, ele aparece nos símbolos do poder, no caso da nobreza, em trajes, chapéus, coroa, cetro. 
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No caso dos juristas, apresenta-se na toga e no rito; os médicos enunciam sua distinção pelo avental 

branco; ou ainda, dadas as condições sociais, o capital simbólico se expressa na cor da pele, pelo 

estilo da fala, o sotaque, pelo órgão sexual, dos atributos de nacionalidade. (BOURDIEU, 2011, p. 

14). 

O capital simbólico também pode ser instrumentalizado, na linha de Portes, ou 

racionalizado, passando por um processo de construção daquilo que representa e que, conforme 

bem-sucedido, logra esconder por inteiro sua arbitrariedade e naturalizar aquilo que é construído 

inclusive aos seus beneficiários. No distanciamento histórico das representações ancoradas ao 

acusava Abade Gregoire, pode-se ter a mais clara dimensão da força de representação do mundo por 

esse capital. Quando os antigos dispositivos de assujeitamento das raças, disponíveis desde as 

primeiras fases coloniais, começaram a sinalizar sua falência no século XVIII, foi preciso criar um 

novo parâmetro de delimitação racial. 

Em 1796 foi publicada a Description topographique, physque, civil et historique de la 

, de Saint-Méry, um arcabouço de classificações de 

pretensões científicas que buscava organizar a difícil trama das combinações raciais e os direitos e 

privilégios que cada combinação teria a partir de sua porção de branquitude. O modelo trazia as 128 

combinações possíveis de raças, orientada pela porcentagem de branquitude presente ou ausente em 

cada indivíduo. Assim, por exemplo, um indivíduo negro detinha 100% de porção negra no sangue 

e nenhuma de branquitude; o mulato 60%, o mameluco 10% de porção negra e 90% de sangue 

branco (MOREL, 2017, p. 118)

Morel, asseguraria que a liberação dos negros do trabalho escravo não acarretasse ao mesmo tempo 

sua libertação social, ou seja, que sua força de trabalho e seus direitos continuasse assujeitada pela 

 (GAUTHIER, 

2016, p. 45). 

Formulada e legitimada pelos instrumentos epistemológicos dominantes naquele contexto 

(a religião e, progressivamente, a ciência), o discurso sobre as raças foi finalmente interiorizado nos 

corpos e mentes, a tal ponto que a própria elite colonial não acreditava que os negros, estes 

se organizar em revolta (MOREL, 2017). Já quando a elite branca foi expulsa e fugia em 

debandadas (grande parte ao sul dos Estados Unidos e a Cuba) e os primeiros movimentos de 

revolução se confirmavam, a maioria dos senhores coloniais em Saint Domingue não acreditava na 

pelo próprio sistema que os beneficiava e lhes 

reservava toda a sorte de privilégios por serem brancos. 



88 
 

Andrade (2019) cita uma das passagens em eram claras as vantagens que o partido colonial 

de Saint Domingue (Haiti) teria em aceitar (ainda que de forma cínica) os acordos propostos pelos 

insurgentes. Em uma delas, em 1797, o comandante francês Rochambeau poderia ter tomado posse 

conquistado dos espanhóis. As tropas se colocaram à sua disposição, mas o comandante se negou a 

ocupar os territórios com tropas formadas por ex-escravos negros. O resultado foi a tomada dos 

 

sob antigo domínio espanhol com tropas de soldados brancos, como desejava, e se concentrar na 

 

Já no final do século XX e início do XXI, Grosfoguel (2009) demonstra esse sistema 

simbólico racial atuando como mecanismo de rebaixamento do preço da mão de obra migrante e 

negra: 

 
O racismo, mecanismo central para sustentar uma força de trabalho provada de 

direitos, produziu uma força de trabalho colonial barata, tanto nas periferias quanto nos 
centros [...]. O racismo funciona em função das necessidades cíclicas do sistema capitalista 
mundial, possibilitando a criação de mão-de-obra barata em períodos de crescimento e, pelo 
contrário, a exclusão de certas populações do mercado de trabalho nos períodos de recessão 
(GROSFOGUEL, 2009, p. 60). 

 

No Paraná, nos primeiros períodos de chegada dos haitianos, Lima et al. (2016) mostram 

como a grande mídia jornalística, dispositivo central de produção e manutenção de classificação e 

representação do mundo, trabalha com base nesses pressupostos e reforça os estereótipos que são 

. Mídia jornalística que, sem realizar qualquer comunicação efetiva 

com a comunidade haitiana, sem dar voz aos sujeitos retratados71, antecipa a interpretação possível 

dos haitianos e os espaços que lhes serão reservados assim que sua presença se concretize

pelo reforço do boliviano associado ao trabalho escravo ou mão de obra barata, ou pelo africano e o 

 

 

 O capital econômico 

 

                                                           

71        
trabalho inverso, de dar voz aos haitianos expressarem suas experiências com o racismo no Brasil. Uma grande 
variedade delas podem ser encontradas na internet. De todo o modo, vê-se como a raça, esse constructo simbólico, 
ainda assume papel de peso na organização do espaço social que impacta diretamente sobre aqueles que são 
prejudicados, isto é, aos quais essa ontologia racial reserva um papel subordinado. 
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São os capitais cultural e econômico que ganham predominância sobre os demais nas 

sociedades capitalistas. São eles - ou os princípios de sua distribuição - que definem as duas 

maiores linhas de clivagem e de conflito entre as classes dominantes e as dominadas (definidas pelo 

volume de seu capital), e aquelas entre frações rivais da classe dominante (opostas pela composição 

de seu capital) (WACQUANT, 2002, p. 99). 

O capital econômico é definido pela capacidade de alcançar benefícios sociais através do 

dinheiro, bens, ou propriedades potencialmente convertíveis em dinheiro. Este, inegavelmente, é o 

capital que detêm maior peso nas relações na sociedade atual, sociedade definida principalmente 

pelo capital econômico (BOURDIEU, 2019). No entanto, pelo modo como essa sociedade é 

apresentada, como meritocrática e destituída de quaisquer favorecimentos familiares ou privilégios 

de classe, o capital econômico deve ser convertido em outros elementos de valoração que legitimem 

a sua posse, como o capital simbólico, social e, especialmente, o capital cultural, ou ainda os 

capitais relativos a cada campo, em que ele pode encontrar resistência ou mesmo rejeição (como 

almejam ser os espaços contraculturais, o campo da arte por exemplo) (BOURDIEU, 2019). 

Assim, se nas sociedades pré-capitalistas as relações hierárquicas estavam codificadas em 

termos de relações matrimoniais, familiares (ou ainda de filiação, linhagem), nas sociedades 

capitalistas são os capitais cultural e econômico que funcionam como legitimadores das posições e 

hierarquias sociais  

no conjunto das estratégias educativas no sistema de estratégias de reproduç

2020, p. 81). Nesse sentido, é a família e o sistema educacional que atuam como os principais 

espaços de transformação das diferenças sociais (dissimuladas) em diferenças escolares sob o signo 

ersão do capital econômico em capital escolar é 

uma das estratégias pela qual a burguesia de negócios mantém a posição de uma parte ou da 

 

Os imigrantes haitianos entrados no Brasil, como os migrantes em geral, não contavam 

com grande volume da capital econômico. Ao contrário, os diversos projetos migratórios tinham em 

comum a busca pelo aumento de volume de capital econômico, estando ele no centro do projeto ou 

vinculado a busca dos outros capitais (as estratégias de trabalhar e/ou estudar e se formar visando 

acelerar seus ganhos econômicos). 

Alguns dados demonstram os níveis de endividamento dos haitianos quando chegavam ao 

Brasil. No quadro abaixo, sobre os gastos dos migrantes haitianos com a viagem, observa-se que de 

340 haitianos questionados no ano de 2013, a maioria alegou gastos entre 1 mil e 4 mil dólares, 

(FERNANDES et al,2014). Desses, 40% estavam endividados no momento da pesquisa (2013), as 

dívidas alcançando um valor médio de 2 mil dólares, e 45% tinham dívidas acima disso. Esse dado 

problematiza a ideia de que os migrantes haitianos correspondem à classe média de seu país (em 
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termos não só econômicos, mas também na formação educacional, como veremos), deduzida do 

fato que conseguem migrar e, portanto, arcar com os custos elevados da viagem (PORTES e WIND, 

2004; PERES, 2015). De todo o modo, recorrem a outros meios que compensem a insuficiência do 

capital econômico, emprestando de terceiros o que, por sua vez, sugere a presença de capital social. 

 
 

Quadro 12: Gastos dos imigrantes haitianos com a viagem - 2013 

 
Fonte: Fernandes et al, 2014. 

 
 

No caso haitiano, como veremos, além do capital cultural aliado atuando como legitimador 

da posição alcançada pelo ou com o capital econômico, atua o capital mobilidade, isto é, o fato de o 

agente ter incorrido na diáspora, ter se tornado um Gros diaspora, isto é, alguém que traz muito 

dinheiro e bens materiais (carrão, casarão) quando volta desses países considerados como os mais 

desenvolvidos (HANDERSON, 2015). Adiante observaremos se e como o capital cultural (assim 

como o social e o simbólico anteriormente argumentados) também se vincula, no Haiti, com a 

questão migratória. 

 

O capital cultural 

 

 

corpo, portanto, habitus (BOURDIEU, 2015a, p. 82), o capital cultural, em sua forma incorporada, 

caracteriza uma maneira de ver, perceber e apreciar o mundo; uma forma de ser, de gostar, de agir; 

um atributo identitário que, ao mesmo tempo que permite ao agente classificar as pessoas ou as 

coisas ao seu redor, expõe-no às classificações do mundo à sua volta. Sua investigação remete a um 

processo que se inicia na socialização primária, no ambiente doméstico, é definido e classificado no 

sistema escolar e universitário, e continuado no mercado de trabalho e assim por diante. Daí a força 
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com que se imprime no corpo, nos anteolhos, afirma Bourdieu (2004), isto é, nas estruturas que 

antecedem e condicionam o olhar para o mundo, o senti-

Paul Valéry). 

No curto artigo Os três estados do capital cultural, Bourdieu o descreve como existindo 

em três formas ou estados: 

 
 em estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do 

organismo; em estado objetivado, sob a forma de bens culturais, quadros, livros, 
dicionários, instrumentos, máquinas, que são a traça ou a realização de teorias ou de críticas 
a essas teorias, de problemáticas; e enfim em estado institucionalizado, forma de 
objetivação que se deve colocar a parte porque, como se vê com o título escolar, ela 
confere ao capital cultural que ela deve garantir, propriedades absolutamente originais 
(BOURDIEU, 2015a, p. 82). 

  

É no estado incorporado que o capital cultural encontra sua maior força operacional. Nessa 

forma, é capaz de revelar as variáveis subjacentes de indivíduos submetidos a uma mesma situação 

e com os mesmos instrumentos objetivos - alunos do ensino secundário em uma prova escolar - 

alcancem resultados diferentes. Logo, a razão porque, ao fim do percurso escolar, os agentes 

tenham diferentes chances de participação no mercado de trabalho e sejam bem ou mal sucedidos 

na sociedade como um todo. Essa foi a questão de fundo sob a qual o conceito foi elaborado. 

Em seus primeiros estudos sobre o sistema escolar francês, Bourdieu buscava compreender 

as diferenças de desempenho dos alunos no interior da escola, tanto na dimensão individual quanto 

de classe (utilizando-se de dados estatísticos dos institutos franceses, entrevistas, observações em 

campo, análise das classificações escolares e tantos outros). Por conseguinte, seu projeto passava 

por elucidar o papel da escola como instituição central de atribuição de qualidade e, portanto, de 

definição dos destinos dos agentes no espaço social. O autor se propunha a combater as noções de 

talento, aptidões naturais ou predisposições inatas, ou ainda da teoria do capital humano72 que 

embasavam (e de algum modo ainda o fazem) os paradigmas sobre o papel do ensino à época, e 

davam suporte à reprodução velada das desigualdades sociais que o sistema escolar demonstrou 

cumprir. 

 

                                                           

72        A crítica que Bourdieu lança ao capital humano 
comporta o debate e distinção que o autor opera em relação ao economicismo que, para explicar as diferenças sociais, 
culturais e escolares, limitam-se às diferenças de capital econômico. Os economistas, segundo o autor, têm o mérito de 
levantar a crítica sobre as oportunidades desiguais oferecidas às diferentes classes, ou seja, aqueles que tem mais 
dinheiro e que mais investem na educação. Porém, não dão conta das diferenças de tipo investimento no conjunto da 
educação para cada grupo ou família, que assegura a reprodução de seu capital e, portanto, imprime a mesma tendência 
ao sistema educacional como um todo. Isso jus
socialmente dos investimentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital cultural. 
p. 81). 



92 
 

A noção de capital cultural se impôs, primeiramente, como uma hipótese 
indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças 

benefícios específicos que as crianças das diferentes classes e frações de classes podem 
obter no mercado escolar, à distribuição do capital cultural entre as classes e frações de 
classe (BOURDIEU, 2015a, p. 81). 

 

Nesse processo, Bourdieu ampliou a escala de análise e retornou às famílias, as práticas 

diárias, aos espaços anteriores de formação social das disposições dos agentes. Porque os alunos, 

afirmou ele em entrevistas, não fazem tabula rasa quando ingressam no ensino escolar, não dispõem 

das mesmas propriedades e condições subjetivas de compreender e responder à lógica do universo 

escolar. As disposições (ensinamentos, aprendizados, exemplos, estímulos) transmitidas no 

ambiente doméstico familiar, fundamentais e decisivas na constituição primeira do sujeito social, 

não são as mesmas em casas que têm pais formados na universidade e naquela de pais operários, ou 

famílias monoparentais73, e assim por diante. 

A despeito da defesa do próprio autor, Cunha (2007) localiza a origem do conceito ainda 

nos primeiros trabalhos de Bourdieu como etnólogo na Argélia colonial. Naquele contexto, a ênfase 

repousava sobre a dominação simbólica em que o capital cultural estava implicado, na medida em 

que impunha uma representação de mundo alinhada aos grupos dominantes ligados à colonização. 

Ou seja, o capital cultural emerge em princípio em meio ao contexto de flagrante violência 

simbólica que impunha, através do sistema escolar e dos aparelhos de disseminação da cultura 

dominante, a 

de construção do mundo, dando inteligibilidade aos objetos e definindo aquilo que é bom ou ruim, 

aceitável  

Dessa perspectiva, o capital cultural diz respeito a um mundo socialmente significado a 

partir de lutas pela definição desse mundo, e de hierarquização segundo os critérios da cultura 

dominante, articulado, portanto, ao poder do capital simbólico (BOURDIEU; 2011). De tal modo 

que os grupos mais elevados na hierarquia social, por sua socialização próxima à esfera dos valores 

dominantes, detêm os atributos mais apropriados para incorporar, exteriorizar e compreender essa 

cultura, e assim acessar os lugares e posições que são de direito a quem melhor a conhece ou se 

expressa segundo seus critérios (BOURDIEU, 2021). 

É que o capital cultural, reitera Cunha (2007), em sua versão incorporada, plasmado em 

habitus cultivado, efetiva-se sobre ações diferenciais: na medida em que depende não da relação 

com a família e o ambiente primário de socialização, mas da qualidade dessa relação, o capital 

                                                           

73        Esta é uma desvantagem reconhecida em programas 
sociais no Brasi
obtusa, sem avançar como critério para analise social, senão para a condenação pejorativa e depreciativa.  
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cultural gera uma disposição qualitativamente equivalente entre os indivíduos que nasceram e 

receberam uma educação primária aproximada no espaço social (da mesma classe, por exemplo), e 

distinta daqueles que nasceram e se educaram em outro espaço ou classe. (CUNHA, 2007; 

GRENFELL, 2018). 

Devido à apropriação e acúmulo desse capital ter início na socialização primária do agente, 

ou seja, através da transmissão hereditária de formas de ver e apreciar sensível e intelectivamente o 

mundo, seu potencial criativo é condicionado (no sentido de seu funcionamento estar atrelado às 

condições de sua origem) pelo próprio espaço social em que se deu essa transmissão. É dizer que o 

habitus cultivado e o capital cultural estão sempre marcados pelas condições de sua aquisição, e que 

sua atualização e complexificação se faz conforme os distanciamentos daquele primeiro universo 

cujas situações, relativamente repetidas e conhecidas à luz do cotidiano, dão lugar a novas 

situações, frente às quais o agente deverá criar (novas) respostas a partir daquele habitus e capitais 

anteriores (BOURDIEU, 2018). 

Posto nesses termos, pode-se entrever a ligação profícua do habitus cultivado e do capital 

cultural com os movimentos de ruptura que a migração supõe. A posta à prova do potencial desse 

habitus está em sua capacidade de reapreender, de restituir alguma continuidade entre o mundo 

anterior e o novo mundo que se apresenta ao agente migrante. Caso o agente, seus capitais e a 

estrutura de seu habitus não seja capaz de se atualizar sobre as novas condições, a trajetória 

migratória malogrará, dando lugar a sentimentos tendencialmente negativos  sofrimento, tristeza, 

depressão -, ou de reavaliação, pelo agente, das estratégias a serem mobilizadas em suas próximas 

tentativas. 

Adianto um exemplo. Cécile, uma das entrevistadas, foi estudante interna (por período 

integral) de uma escola canadense multilíngue e de elevada qualidade no Haiti, sua família é 

composta de universitários e profissionais bilíngues, por conseguinte, de elevado capital cultural. 

Chegou ao Brasil preparada para o sofrimento inicial que a migração implica, e ofereceu-se a um 

trabalho na cozinha de um restaurante popular. Foi uma experiência dura, e ela ainda sente quando 

relata a passagem difícil pelo seu primeiro trabalho no Brasil (e na vida): restaurante 

[popular que eu trabalhava], os chefes, não as colegas, gritavam no ouvido, para ir mais rápido. 

 

No ambiente ruidoso e agitado do primeiro trabalho, Cécile se viu anulada em suas 

disposições e competências. Reconhecendo que não conseguiria ou que seria muito alto o custo para 

se adaptar, tomou recuo, reviu seus planos à luz de suas competências e incompetências, seus 

interesses e desinteresses, afinidades e aversões. 
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Já na escola multilíngue em que atualmente trabalha, reencontrou-se consigo mesma, com 

sua natureza social, descobriu um trabalho sintonizado aos espaços em que cultivou seu habitus, e 

aos destinos sociais para os quais semiconscientemente se projetou desde a primeira idade. 

 

entrevista. O diretor da escola fez a entrevista em inglês (porque ele é inglês). Eu fui bem, 
porque falo bem inglês. E ele dava tempo pra responder. 

 

 

 

Capital cultural e mercado de bens culturais 

 

Pode-se, de acordo com o que foi posto, compreender o capital cultural como um conjunto 

de recursos que só se concretiza   em relação a um mercado de trocas e especulações 

correspondentes a esse capital, configurando assim, capital e mercado, uma economia de trocas de 

bens culturais. Desde o princípio de sua acumulação, ele pressupõe um espaço social significado, 

revestido de sentido de tal forma que seu investimento possa se efetuar, gerar efeitos de rendimento. 

Esse espaço socialmente significado traz em si uma hierarquia, uma grade classificatória. É dizer 

que ele hierarquiza e classifica em termos de volume (quantidade maior ou menor) e espécie do 

capital cultural (unidades consideradas melhores do que outras unidades: um tema mais demandado 

no campo universitário, um livro lido e possuído, uma peça ou patrimônio, um certificado ou 

diploma dessa ou daquela universidade de maior ou menor prestígio, etc.). 

Recortando metodologicamente o amplo espaço em que o capital cultural se efetua, a 

trajetória do agente remonta a uma espiral que vai desde a família, passando pelo espaço fora de 

casa (bairro, rua), depois à escola e todo o curso escolar e, finalmente, a sociedade como um todo. 

Os demais espaços, campos, são considerados conforme se dá a trajetória do agente, geralmente 

realizada em acordo às experiências anteriores e pelo cálculo de maior ou menor rendimento desse 

capital em seu estágio atual real ou virtual, isto é, em condições reais de vir a se concretizar: por 

exemplo, alguém que está na graduação tem todas as chances de conseguir se formar, e boas 

chances de seguir ao mestrado e assim por diante. 

Há uma complexidade considerável já no primeiro espaço de formação e transmissão do 

capital cultural. Como dito anteriormente, a família é o espaço de distribuição primeira de uma 

primeira forma do capital cultural, e que reverberará em toda a trajetória subsequente do agente. É 

na socialização primária, afirma Bourdieu (2019), que é elaborada a base que organizará as 

incorporações das experiências posteriores: através da comunicação com os pais, irmãos, parentes e 

amigos presentes nesse universo, através do modo de empregar a língua e demais sinais e 
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expressões no arranjo da casa, dos objetos que compõem a casa e emprestam sentido à sua 

atmosfera, que o agente se constitui subjetivamente, isto é, sensível e cognitivamente. 

Mas a família constitui um universo de enorme complexidade. É o que Lahire (2003; 

2004), filiado à sociologia das disposições de Bourdieu, demonstrou trabalhando sobre o universo 

familiar de alunos de diferentes meios e níveis escolares. O autor chama atenção para o fato de que 

cada membro da família configura um universo de disposições singulares, por vezes contraditórias, 

com seus habitus e suas próprias composições de capitais. De modo que a relação do filho com o 

pai ou a mãe, a avó ou os irmãos, será revestida de formas particulares e mesmo contraditórias, 

dificilmente aptas a serem igualadas. 

Observamos nas falas dos migrantes haitianos , em referência ao seu passado no Haiti, que 

a relação familiar aparece resumida à relação com um de seus membros. Há uma relação especial 

com o pai (mais frequente no caso dos homens), com a mãe ou com a avó (mais frequente no caso 

das mulheres). Percebemos que a avó regularmente ocupa posição equivalente à da mãe (do 

cuidado, do aconselhamento, das repreensões) que trabalha e passa o dia fora de casa. Aí se detecta, 

através de uma ou repetidas falas, de uma exortação ou advertência de um familiar (às vezes só 

compreendida pelo agente já no Brasil, possivelmente nesse resgate estimulado pela entrevista), os 

meu pai exigi

mapa [...]  

Alargando esse ponto, pode-se pensar que a construção primária do capital cultural na 

família - pela observação, mimese, pela articulação dos primeiros fonemas e expressões na língua 

materna, assim como as primeiras reprimendas e admoestações, enfim, do desenho ainda 

embrionário de um arranjo disposicional -, dá-se em um pequeno mercado que identifica e classifica 

esses gestos e expressões (gestos rudes/suaves, elegante/deselegante, agradável/irritante), e no qual 

o agente pode extrair seus primeiros rendimentos e prejuízos, ainda na presença dos pais e irmãos, e 

meu avô via que eu gostava de música, então me deu um violão e quando ia 

gente lá em casa ele pedia pra eu tocar  

Já no Brasil, o migrante ativa e regula suas disposições em relação aos valores desse 

com minhas músicas no youtube

que a qualificava na infância, tais como timidez e obediência, como possíveis causas de sua 

experiência no curso de fisioterapia e o trabalho que veio a ter em uma clínica em Curitiba: 

professora do curso que me indicou nesse trabalho [que faço hoje]. Ela gostava de mim, via que eu 

era uma boa aluna. Na verdade, 
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-sucedida em negação ao 

que anteriormente era valorizado. Uma haitiana entrevistada no supermercado em que trabalhava, 

Minha mãe não deixava eu namorar. Eu 

não podia nem sair de casa. Dizia que era feio e perigoso a mulher sair, que tinha que casar. Aqui 

no Brasil é diferente, a mulher tem liberdade, converso com todo mundo. Tenho um namorado 

. 

Portanto o capital cultural e seu equivalente escolar estão ligados à sua constituição nos 

primeiros círculos e universos sociais, principalmente nos acontecimentos minuciosos e sutis 

diluídos (imperceptíveis) no cotidiano. Sutis de tal forma que ensejem o esquecimento (ou o 

recalque). São os pequenos conteúdos que se diluem nas relações, mas que as edificam e 

condicionam os acontecimentos posteriores: aquilo que é trocado com os pais, que é partilhado com 

eles em troca dos primeiros prazeres do reconhecimento  o cumprimento com excelência ou 

rapidez da tarefa escolar, a conclusão de um quebra-cabeça ou a montagem de um brinquedo, a 

identificação de um inseto ou planta, identificação de um carro ou caminhão, a condução de uma 

boa fofoca, do trabalho nas unhas das amigas ou irmã, da boa caligrafia, do desenho ou pintura, da 

força física, etc. 

Tudo isso, minuciosamente estendido no largo cotidiano da infância e da juventude, 

concorre para produzir efeitos classificatórios/classificáveis/classificantes no mercado cultural - nos 

primeiros gestos esboçados e na resposta que suscitará dos pais e familiares, que poderá  

recompensar com um elogio e desencadear uma série de ações no mesmo sentido, buscando a 

mesma recompensa através de um sorriso, um elogio em voz alta e que, portanto, estimularão a 

de censura falada ou esboçada na expressão dura da face, vindo assim a regular e auto-censurar as 

próximas ações de um mesmo tipo.   

 
Tudo leva a crer que as instruções mais determinantes para a construção do habitus 

se transmite sem passar pela linguagem e pela consciência, através de sugestões inscritas 
nos aspectos aparentemente mais insignificantes das coisas, situações ou práticas da 
existência comum. Logo, a modalidade das práticas, as maneiras de olhar, de se aprumar, de 

etc.), são carregadas de injunções tão poderosas e tão difíceis de revogar por serem 
silenciosas e insidiosas, insistentes e insinuantes (BOURDIEU, 2008, p. 38). 

 

É o que Bourdieu atribui à transmissão hereditária de disposições de forma inconsciente e 

insensível, por osmose no ambiente doméstico: 

 
A parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da herança cultural, quer se 

trate da cultura livre ou da língua, transmite-se de maneira osmótica, mesmo na falta de 
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qualquer esforço metódico e de qualquer ação manifesta, o que contribui para reforçar, nos 
membros da classe culta, a convicção de que eles só devem aos seus dons esses 
conhecimentos, essas aptidões e essas atitudes, que, desse modo, não lhes parecem resultar 
de uma aprendizagem. (BOURDIEU, 2015a, p 51). 

 

E, entrando no sistema escolar, destino social de todo agente (aquele que não o alcança 

também estará marcado negativamente por ele (BOURDIEU, 2008), esses acontecimentos do 

cotidiano familiar consolidados em disposições, será abordado, avaliado e classificado segundo seus 

critérios. 

 

Capital escolar e universitário 

 

O espaço escolar é o segundo grande definidor do capital cultural e cultivo do habitus. É 

transformar classificações sociais em classificações escolares, como classificações sociais 

reconhecidas-

render lucros da mesma natureza no mercado escolar: para o ingresso em um curso ou etapa 

superior, em uma instituição de maior concorrência e prestígio, para ser reconhecido e ter facilitado 

o ingresso em alguns programas e círculos, etc. 

Dentre as três formas de capital cultural, sua versão institucionalizada, tal como definida 

pelo autor, é a que possibilita um melhor, mas não exclusivo, entrelaçamento com o capital escolar. 

Ele, o capital institucionalizado: 

 
(...) consolida o capital cultural nos títulos e certificados escolares que, da mesma maneira 
que o dinheiro, guardam relativa independência em relação ao portador do título. Essa 
certidão de competência (competência, portanto, trazida ao estado objetivado), institui o 
capital cultural pela magia coletiva. (BOURDIEU, 2015a, p. 10). 

 

No entanto, estando o capital escolar na forma institucionalizada, seu valor e eficácia se 

exerce sobre um universo com limites mais estreitos do que o capital cultural incorporado: ele 

encontra maiores dificuldades para operar nos sistemas escolares e nas instituições de outro país.  

Eu sabia que se eu não tivesse um diploma no Brasil eu não encontraria trabalho

dos entrevistados quando questionado sobre seu esforço em entrar e terminar pela segunda vez o 

mesmo curso universitário que havia feito no Haiti. 

De todo o modo, aqueles que não têm reconhecido seu título escolar e decidem, após 

muitos tropeços e desilusões - como se viu no caso de Cécile -, reiniciar os cursos concluídos ou 

interrompidos no Haiti, não iniciam do zero o processo de reapropriação do capital universitário 

institucionalizado. A vivência anterior na escola e na universidade, proveu-os, em graus diferentes, 
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campo, portanto, de uma reserva de pré-disposições que podem otimizar a leitura e acelerar a 

compreensão do funcionamento da universidade estrangeira que não lhe reconhece os títulos 

anteriormente angariados (BOURDIEU, 2014; 2018). Estas pré-disposições ligam-se aos interesses 

e aspirações, à vontade de colocar em ação suas habilidades e competências, e da crença de que se 

deve e pode fazê-lo, isto é, de uma imagem positiva de si e de suas capacidades, vinda dos 

resultados positivos vividos anteriormente. 

 

O capital cultural e sua extensão no espaço 

 

A amplitude de circulação e efetivação do capital cultural e suas derivações (capital 

escolar, linguístico, artístico) leva a pesquisa à consideração de seus potenciais universais, pois, em 

seu processo descrito mesmo por Bourdieu, o capital cultural é tributário de outras instituições e 

forças de caráter universal(izante), tais como o Estado, o sistema escolar e a economia capitalista. A 

afirmação é um dos argumentos basilares em a Economia das trocas linguísticas (BOURDIEU, 

2008): 

 
A língua dominante, dimensão da unificação do mercado de bens simbólicos, 
acompanha a unificação da economia, bem como da produção e da circulação 
culturais. [Assim] a língua oficial está enredada com o Estado, tanto em sua gênese como 
em seus usos sociais. É no processo de constituição do Estado que se criam as condições 
da constituição de um mercado linguístico unificado e dominado pela língua oficial.  
(BOURDIEU, 2008, p. 31-34) 

 

Onde, poderíamos acrescentar, abre-se margem para considerações arbitrárias e equívocas 

sobre pessoas pertencentes a um mesmo território espacial falar a mesma língua e partilhar dos 

mesmos princípios culturais. É o que De Brito (2010) demonstrou no caso dos estudantes brasileiros 

na França, que, sem apresentar o idioma semelhante (as variações do português brasileiro) que os 

torna membros de uma mesma comunidade nacional, pareciam, aos franceses e estrangeiros, vir de 

regiões diferentes, dada a diversidade de propósitos, comportamentos, aparência, etc. 

O mesmo ocorre com os haitianos no Brasil, tomados erroneamente como iguais porquê da 

mesma região territorial e porque falantes (oficialmente) tanto do créole como do francês. São 

poucos os haitianos que falam francês, entre 15 e 20% (BENTOLILA e GANI, 1981), o 

correspondente àqueles que seguiram uma trajetória escolar considerável, o que significa que foram 

até o início do secundário. Pois 70% das crianças até 9 anos de idade encontram-se em situação de 
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74, e 60% da população total é iletrada 

(ISHI, 2009). Logo, a posse do francês entre os -se um símbolo de distinção social, 

OLIVEIRA, 2019, p. 5). 

 

Os entrelaçamentos entre o capital cultural e as instituições que o impuseram, estão ainda 

na gênese da construção do conceito (como foi exposto por Cunha (2008) sobre seus trabalhos 

como etnólogo desde a Argélia) e acompanham seus textos sobre educação e 

meio dessa forma de capital cultural é possível colocar a questão das funções sociais do sistema de 

ensino e de apreender as relações que mantêm com o  (BOURDIEU, 2015a, p. 

10, grifos meus). E ganha o centro de sua investigação anos mais tarde, em seu curso Sobre o 

Estado (BOURDIEU, 2014): 

 
A Revolução Francesa equivale ao triunfo da reprodução impessoal [não familiar] daquelas 
categorias que se perpetuam em posições de poder graças ao sistema escolar. Quanto mais 
dependentes da aquisição do capital cultural, tanto maior o empenho delas em firmar a 
definição universal do Estado. (BOURDIEU, 2014, p. 23). 

  

O paralelo que Bourdieu traça entre o capital cultural e o capital econômico, entre capital 

escolar e Estado, permite passar a afirmação de que o capital cultural acompanha o capital 

econômico em sua extensão, já que a imposição das classes dominantes a partir do dinheiro exige 

uma forma correspondente de legitimação, e diferente daquelas sobre as quais se assentavam as 

59). Daí que Bourdieu e Wacquant (2015a), considerando a extensão do capital cultural para além da 

jurisdição do Estado nacional, uma vez que acompanha a extensão dos outros capitais, sobretudo o 

econômico, equivalem-na a um processo colonial ou imperia

no poder de universalizar os particularismos associados a uma tradição histórica singular, tornando-

 

O sistema educacional haitiano é bastante próximo em sua estrutura ao francês. Na medida 

em que a França se impôs ao Haiti como metrópole colonial, deixando como herança instituições 

                                                           

74        As taxas de abandono escolar, entre as crianças de até 
seis anos de idade, são altas no Haiti (menos de 1 sobre 2 adentra a escola primária), quando avançamos dos seis anos 
em diante, temos os seguintes resultados: são 51% das crianças de 7 anos que estão fora da escola, 62% a partir dos 8 
anos, e 70% aos 9 anos. A descontinuidade entre a pré-escola e o ensino fundamental é uma das principais causas 
apontadas para a defasagem geracional e mesmo para o abandono escolar. Até 1997 contava-se 56% de escolas com 
ensino fundamental dotadas de pré-escola. Dessas, apenas 38% eram públicas e 59% privadas (EUSTACHE e THONY, 
2001, p. 11). 
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educacionais similares que, física e mentalmente, produzem efeitos de dominação simbólica 

(CADELY, 2016). Ali a extensão espacial do capital cultural encontraria efeito nos limites relativos 

à extensão do mercado cultural à época: a universidade e o prestígio universitário, a literatura 

romanesca ou científica, em suma, na circulação da alta cultura chancelada pela elite colonial 

francesa.   

Assim, os efeitos que os haitianos exercem no mercado cultural do Brasil - segundo o 

acúmulo de seu capital cultural em seu país - recorrendo aos cursos de português e demais cursos ou 

instituições como plataformas para ingressar nas universidades ou em sistemas de qualificação 

equivalentes, não desvela a existência de uma universalidade em si, senão uma extensão contínua de 

espaços significados nos mesmos termos - um mercado de bens culturais, simbólicos e econômicos 

existentes tanto lá quanto aqui. Ou, dito de outra forma, empreendimentos coloniais imperialistas, 

nos termos de Bourdieu e Wacquant (2015a), bem-sucedidos nas vastidões desses limites, com 

se refere Bourdieu) a despeito das particularidades e das rupturas vividas nas migrações. 

São estas particularidades que os migrantes haitianos sentem como estranhamento, como 

rupturas que a migração implica tanto no que toca ao deslocamento espacial geográfico (a distância, o frio 

de Curitiba), mas especialmente quanto ao que se refere à cultura como espaço de relações codificadas 

em diferentes escalas, as mais sutis delas invisíveis aos olhos do nativo que as naturalizou ao longo 

da vida. Portanto, de estranhamentos e rupturas relativos ao deslocamento a um novo universo de 

problemas que oferecem aos haitianos, vindos de outra cultura e com outros esquemas de respostas, 

dificuldades consideráveis para os agenciar, isto é, respondê-los de forma positiva. Susie, por 

exemplo, outra estudante entrevistada, de 25 anos, traz uma perspectiva imprevista (ao nativo que a 

entrevistava) sobre estes problemas: 

 

cuidar um do outro, não tem tempo pra gastar. Lá não tem uma responsabilidade pessoal, 
própria. Mas aqui no Brasil tem que ter essa responsabilidade.[...] Por exemplo o 
transporte. Aqui tem que fazer um cartão, pagar para entrar, tem pontos, terminais em 
todo lugar, nas diferentes cidades. Lá no meu país não tem isso. São trabalhos de 
voluntários. Tipo, se 

 
 

Outro entrevistado, homem de cerca de 30 anos, também aborda a questão do desconforto 

malaise

como cuidador de um senhor idoso, e se identifica como escritor e poeta (escreve para um jornal 

online e recentemente lançou um livro de poesias), e como oriundo de uma família de pais 
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professores e irmãos atuantes na política. Quando perguntado sobre o mal-estar ou desconforto a 

que se referia, responde: 

 
75, [esse mal-estar] está ligado a várias coisas. É um sistema muito 

diferente. O Haiti que eu conhecia era um Haiti livre, em atividade, quente, de multidões 
em movimentos, e de energia ... Tenho a impressão de que quando estou em Porto Príncipe 
tudo se move. Lá eu escrevia no ônibus, porque toda essa energia me agitava e excitava 
minha imaginação. Lá eu si
Claro que quando estou aqui no centro [de Curitiba] também há movimento de gente. Mas 

que é barulhento, muito barulhento, ... Aqui também a gente vê isso, a gente vê! Mas 
 

 

Há que se ressalvar que a percepção sobre a agitação e o som, trazida inclusive em 

2014), estão relacionadas a situações específicas no país, especialmente na capital, em torno dos 

mercados e das feiras de comércios também caracterizados pela forte predominância das mulheres 

(IHSI, 2009; ONPES, 2014). Porém, como se viu o caso de Cécile, oriunda de Le Cap, ao norte do 

país, e ambientada na escola canadense católica e integral, essa descrição não condiz com essa 

impressão. Foi no Brasil que ela conheceu o incômodo sonoro, a agitação da multidão e o ritmo 

acelerado do trabalho. 

Mas notemos que da perspectiva subjetiva, apreendida na sensibilidade estranhada, aquilo 

que toca os agentes são de ordem quase insuspeita em uma tese que tem como universo de análise a 

relação dos migrantes haitianos com os programas de acolhimento universitários. Estas são as 

variáveis particulares, nacionais e regionais, se poderia dizer em relação aos universais 

anteriormente argumentado. De modo que, para uma estratégia de aproveitamento das deposições e 

recursos acumulados em experiências anteriores (capital linguístico, artístico, universitário, 

formação técnica em dada área de trabalho), ou seja, de identificação do mesmo ou equivalente que 

pode oferecer aos migrantes vantagens minimamente previsíveis no mercado de bens culturais 

(convertíveis em bens econômicos), é preciso vencer os particularismos que se acumulam (no 

sentido de que sua repetição eleva a carga de desconforto) no cotidiano estrangeiro. 

                                                           

75        Essa entrevista foi realizada em francês e traduzida por 
mim para a tese. A título de nota, um dos romancistas haitianos que o entrevistado recomendou com maior ênfase foi 

Reconheço aqui cada som, cada grito, cada riso, cada silêncio. Estou em casa, não muito longe do Equador, nesta 
pedra ao sol à qual se agarram sete milhões de famintos, homens, mulheres e crianças, encurralados entre o mar do 
Caribe e a República Dominicana (a inimiga ancestral). Estou em casa nesta música de moscas varejeiras atacando 
esse cachorro morto, a poucos metros da mangueira. Estou em casa com esta ralé que se entredevora como cães 
raivosos. [...] Multidão barulhenta. A cacofonia incessante, a desordem permanente  hoje percebo  de fato me fez 
falta nos últimos anos  
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Esses desafios pequenos, em sua maioria ausentes dos previstos nos projetos migratórios 

(como se viu no caso de Cécile que se ofereceu a um enorme sacrifício imaginado no trabalho), 

podem se revelar incômodos e constrangedores no aparentemente inofensivo cotidiano  comprar 

coisas no mercado, pegar ônibus. São as pequenas práticas do dia a dia que, principalmente nos 

primeiros períodos de instalação e adaptação, são divididas entre os migrantes parentes ou amigos 

dada a situação incômoda de ter que falar com o fruteiro, açougueiro, cabeleireiro, pedir 

informações aos pedestres ou ao motorista do transporte público. Era o que se via no PBMIH 

quando os migrantes recém-chegados em grupo ao projeto ficavam empurrando um ao outro a 

tarefa de perguntar alguma coisa aos voluntários do projeto ou aos professores: perguntas como 

campo, de trocar uma tarefa como cozinhar pela tarefa de ir ao mercado, porque existe a dificuldade 

de pagar, saber se o troco veio certo, reclamar, pedir. Essa divisão quase empurrada de um para o 

outro, por si só demonstra seu peso. 

Essa extensão espacial tendente à extensão transnacional  na medida em que onde há 

estado há também um modelo nacional de educação, de língua, uma configuração de classe, 

disputas, etc., como formulou Bourdieu - é um dos ganchos que se ancora tanto no capital cultural, 

porém ainda mais no capital mobilidade e no habitus migratório. As disposições culturais 

incorporadas, quando têm como fundo a intenção de migrar - como aprender uma língua pensando a 

longo ou curto prazo na viagem que se fará ao país em que é falada -, e, na medida em que se 

concretiza e se regula na prática migratória, gera um capital de novo tipo, o capital de mobilidade 

(OLIVEIRA e KULAITIS, 2017). É dizer que, o capital cultural, enquanto disposições formadas 

desde a infância, portanto relativas a uma primeira educação, quando moldadas a um projeto ou 

possibilidade migratória, como é o caso do Haiti e outros países com forte tradição migratória, de 

transferência de experiências nesse sentido, deriva para o capital de mobilidade, isto é, para 

disposições incorporadas, fortalecida e ajustada na migração. 

Do mesmo modo que o jogo de ajustes entre os universalismos e os particularismos 

anteriormente referido, de realizar o estudo esforçado do português para vir ao Brasil, mas encontrar 

dificuldades em lidar com pequenas situações incômodas que se apresentam no cotidiano, também 

dizem respeito a um capital de mobilidade na medida em que o aprendizado dessas situações são 

acumulados na forma de experiências que favorecem a evolução da trajetória migratória e mesmo a 

formulação de novos projetos, agora com estas experiências assimiladas e efetuadas 

vantajosamente. 

O capital cultural acaba por ser a base dos demais capitais (BOURDIEU, 2015). Em seus 

textos pode-se observar a ênfase que o conceito ganha mesmo quando subentendido no argumento 

de categorias como visão, di-visão, pré-juizos, ponto de vista, classificações etc. Posto que o mundo 
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social, afirma Bourdieu (2009), é um mundo significado de antemão, isto é, em lutas pela sua 

significação que precedem o nascimento biológico do sujeito humano. Por conseguinte, sua 

formação social, suas estruturas subjetivas, mentais e corporais, são elaboradas junto a esse mundo 

significado e sua transformação em novas disputas pela sua definição. Ocorre que é esse capital, 

segundo o próprio autor, que define em maior medida as linhas gerais de disputas, de classificação e 

desclassificação social, devendo o capital econômico não somente ser legitimado pelo capital 

cultural, mas de fato apropriá-lo em conhecimentos e instrumentos obtidos em universidades e 

cursos para manejá-lo no mundo social. São, por exemplo, os princípios da administração científica, 

da contabilidade, da economia, da publicidade, do direito, etc. 

Em suma, a hipótese aqui apontada é de que, entre os haitianos deste universo de análise, o 

capital cultural, em sua forma sobretudo incorporada, assume a tendência de evoluir em disposições 

para migrar, para se mover e vencer distâncias socioculturais, como capital de mobilidade e o 

habitus migratório, na linha de Xavier de Brito (2010) e Oliveira e Kulaitis (2017). Isto é, um 

conjunto de disposições e recursos incorporados, mas também objetivados e institucionalizados, 

cujo emprego propicia melhores condições de migração, instalação e movimentação nas sociedades 

de destino. As relações e processo representados por esses conceitos orientados especificamente às 

migrações, revelam afinidade com a cultura migratória haitiana, tal como o vemos na literatura 

(HANDERSON, 2015; AUDERBERT, 20112; DIÉME, 2017; BATISTE, 2015) ou expressa nas 

lá no Haiti a gente sonha em migrar desde pequenininho. Todo 

mundo tem um parente, um amigo na diáspora

habitus migrante, permitem compreender as ações, estratégias, sentimentos dos migrantes haitianos 

e explicam suas diferentes trajetórias de sucesso ou insucesso na imigração. 

 

2.2. Habitus migratório e capital mobilidade 

 

As referências utilizadas aqui para a construção e ajuste dos conceitos de habitus 

migratório e capital mobilidade na análise das migrações haitianas em Curitiba apoiam-se nos 

trabalhos pioneiros de Oliveira e Kulaitis (2017) e Xavier de Brito (2010). Esses autores se 

debruçaram sobre o conceito em diálogo direto com a teoria dos capitais de Pierre Bourdieu. Os 

primeiros autores trabalharam com a noção de habitus e capital justapondo o designativo 

habitus 

denominou. Para a tese, fez-se uma pequena alteração, porém respeitando a formulação dos autores, 

habitus 

ores que trabalham com o termo capital podem ser trazidos às 
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proposições desse capítulo que também utilizam conceitos bourdieusianos nos estudos migratórios 

(FREITAS, 2009; OTÁVIO, 2019; ENNES, 2020; MOREIRA, 2020). 

Habitus Imigrante e Capital de Mobilidade: a teoria de Pierre Bourdieu 

aplicada aos estudos migratórios  Oliveira e Kulaitis experimentam a aplicação dos 

conceitos em duas pesquisas: uma sobre a experiência de brasileiros no Canadá, e outra dos 

haitianos no Brasil. Segundo os autores, o esboço dos conceitos teria surgido na análise dos 

depoimentos dos agentes reunidos nesses dois cenários e do questionamento sobre a medida em que 

os projetos migratórios relatados eram devidos às disposições internalizadas pelos agentes em 

experiências anteriores, já que apresentavam propriedades específicas que os munia de elementos 

mais ou menos eficazes para agir no largo plano dos processos migratórios. Pois os depoimentos 

coletados evidenciavam uma forte ligação entre os acontecimentos que desembocavam na decisão 

de migrar e os conhecimentos adquiridos  rotas, transportes, documentos, idiomas e experiências - 

habitus interiorizado e [da] quantidade de capital 

 p.15). 

Segundo os autores, os conceitos anteriormente propostos por Bourdieu tocavam apenas 

lateralmente a problemática migratória, em seus primeiros trabalhos na Argélia, nas colaborações 

com Sayad e na afinidade que sua obra demonstrava com as experiências disruptivas vividas 

(também) pelos migrantes. Incumbiram-se então de, trazendo as migrações ao centro, verificar a 

possibilidade de explorar a capacidade de derivação dos instrumentos propostos por Bourdieu: 

 
Como não havia, até o momento, tal empreendimento na literatura sociológica 

sobre as migrações no continente americano, buscamos caracterizar, de um lado, o sistema 
de disposições que constitui o habitus imigrante, de outro, o conjunto de propriedades que 
denominamos de capital de mobilidade, cujo peso relativo indica a capacidade do agente 
imigrante de empreender projetos migratórios e integrar-se de maneira múltipla e não 
necessariamente definitiva à sociedade de acolhimento (OLIVEIRA e KULAITIS, p. 43) 

 

Nas seções finais do artigo os autores confirmam a capacidade operativa dos conceitos 

propostos nas relações observadas, por exemplo, entre o agente em migração e um familiar ou 

amigo próximo que migrou e transmitiu suas experiências na forma de capital e de disposições, 

influindo na decisão e nas formas de executar o plano de migração. Outros migrantes entrevistados 

na pesquisa contavam com uma experiência anterior, sofrida, difícil mesmo de rememorar, mas que 

agora se mostrava como potência para se mover no país de acolhimento ou retomar a migração para 

outro destino, dessa vez abastecido de experiências que atenuariam o sofrimento e as dificuldades. 

Outros ainda traziam em seus depoimentos a inspiração que a escola em suas regiões de origem os 

havia infundido, através das aulas de línguas estrangeiras que comportavam fotos, filmes, músicas, 

esportes praticados naquele país e que colocava esses destinos em seus horizontes facilitando a 
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decisão de partir, seja ao Canadá ou ao Brasil. Eram casos de transubstancialização dos capitais 

escolares e linguístico em capital de mobilidade. Assim, a atuação dos recursos condizentes aos 

outros capitais - social, econômico e cultural - articulada nas ações migratórias, configuram um 

capital de mobilidade, assim como revelam disposições referentes a um habitus migrante. 

Finalmente, na definição conceitual com que os autores concluem seu estudo, o habitus 

gerador de representações e práticas migratórias. Tem sua origem e formação nas experiências 

e. Assim, o habitus imigrante pode ser 

ainda no embrião dos projetos migratórios e obtidos mediante técnicas de entrevistas com os 

agentes, (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017). 

O capital de mobilidade, por sua vez, é definido como: 
 

conjunto de bens (simbólicos ou materiais) que se apresenta sob a forma de 
conhecimentos migratórios  formalidades administrativas, procedimentos de viagens, 
línguas e costumes  e documentos (cartas de estadia, passaporte ou contratos de trabalho) 
adquiridos pelo indivíduo através de experiências próprias ou de indivíduos próximos, 
oriundos de seu grupo familiar ou étnico (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 42). 

 

autores concluem com a feliz for

capitais cultural, simbólico, social e econômico, tendem a produzir indivíduos-mundo (OLIVEIRA 

e KULAITIS, 2017, p. 43). Ou seja, o capital de mobilidade junto ao habitus migratório, nas formas 

incorporada, objetivada e institucionalizada, e relacionado a outros capitais, têm a potencialidade de 

constituir um sujeito mundializado, cujo espaço de atuação, de referências, de circulação tende a 

extrapolar os demarcadores tradicionais como nação,  língua, e  cultura local. 

Ressalta-se ainda o programa de pesquisa oferecido por Oliveira e Kulaitis para, qual seja, 

: através dos agentes, suas representações e ações, compreender as macroestruturas que estão na 

origem das causas das migrações, e inscrever na pesquisa uma base móvel que possibilite o olhar 

sobre diferentes escalas: 

 
O que aparentemente foi uma consequência da relação entre fatores de expulsão 

(precárias condições de vida) e fatores de atração (concessão de visto humanitário [aos 
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haitianos]) pode ser visto como um ajuste fino entre as disposições duradouras do habitus 
 

 

Ou ainda, para compreender as crises econômicas e seus desdobramentos sobre a 

reconfiguração das classes sociais no país de origem, a partir do sentido prático de conservação do 

habitus de classe reestruturando-o em habitus imigrante, assim como adquirindo um capital de 

mobilidade, em seu viés objetivado e simbólico, que compense a perda de status, como se viu nos 

casos encontrados pelos autores de alguns dos brasileiros no Quebec (OLIVEIRA E KULAITIS, 

2017). 

habitus 

Muito próxima 

aos autores supracitados, a autora identifica a necessidade de, nos estudos migratórios, articular as 

particularidades expressas nas trajetórias dos migrantes com as generalidades estruturais de que 

situações vividas por essas pessoas e concebida para captar suas transforma

BRITO, 2010, p. 432). A autora não se preocupa em tipificar o capital correspondente àquele 

habitus de migrante, ao invés disso observa, no arranjo dos capitais já postos na teoria 

bourdieusiana, as propriedades com mais peso e presença nas variadas trajetórias resultantes na 

acumulação das disposições para migrar, dando ênfase ao capital social e cultural. Muito embora 

em alguns movimentos de sua argumentação/proposição, Xavier de Brito utilize os mesmos termos 

que Oliveira e Kulaitis usam para descrever o capital de mobilidade, como nessa passagem: 
 

 Certos estudantes tinham, mais do que outros, referências concretas, funcionais, 
relativas ao estrangeiro e aos requerimentos necessários para ir lá estudar. Isso pode ser 
medido, sobretudo, por meio da influência dos membros de sua família que foram estudar 
no exterior ou pelos períodos de estudo que eles mesmos realizaram anteriormente. Apesar 

na gestação de seu desejo de partir (DE BRITO, 2010, p. 437. Grifos meus). 
 

De Brito também não verifica a aplicabilidade do conceito de habitus de migrante em um 

estudo de caso específico, mas o faz na seara teórica, valendo-se de depoimentos e demais dados 

el

continuação com os diálogos com os trabalhos de Pierre Bourdieu travados desde sua pesquisa de 

doutorado (concluído em 1991) sobre estudantes brasileiros na França76. 

                                                           

76        Tanto Xavier de Brito quanto Oliveira e Kulaitis têm 
forte influência da sociologia francesa. Os dois primeiros se formaram, habitaram e trabalharam por anos naquele país 
(De Brito continua residindo na França e o professor Márcio S. B. Oliveira ainda dá aulas e cursos no país). Mas seus 
encontros no trabalho de Bourdieu dizem respeito menos sobre a proximidade com a cultura francesa, os estudos e o 
domínio do idioma do que a um domínio elevado, fruto de uma longa experiência, com os usos das ferramentas de 
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 e 

Brito (2010) regula seus instrumentos para pôr em relevo as singularidades encerradas nos 

acontecimentos do dia a dia, aqueles que escapam (mesmo ao agente que os vivencia), ao desenho 

linear e repetitivo do cotidiano. Como demonstrou Marx (e que bem pode ser pensado nos termos 

da reprodução social em Bourdieu), os acontecimentos repetidos não existem, posto que carregam o 

germe de sua própria contradição, o mesmo que seria determinante para a formação dos (novos) 

habitus de migrantes capazes de responder às sempre novas situações objetivas. 

pouco as fronteiras entre as categorizações excess

p. 432), que ainda embasam e limitam a potencialidade dos estudos migratórios, tal como as antigas 

dicotomias imigração/emigração, cuja superação empreendida por Sayad (1998) abriu inúmeras 

possibilidades de pesquisa, ou das escalas macro/micro/meso, as perspectivas subjetivas/objetivas 

experiência, ou migrou voluntariamente ou sua decisão foi determinada pelas estruturas (dicotomia 

que Bourdieu respondeu com as próprias categorias de habitus e capital), etc. 

Bourdieu, porém oportuna para vencer aquelas perspectivas migratórias. Pois é essa a ideia do 

habitus migrante como aquisição de disposições: 

 
 Ao longo de suas migrações, sejam elas quais forem, ao longo de seus 

afrontamentos com situações e características culturais novas e dos sucessivos processos de 
aprendizado q
que exercerão seu papel quando for preciso afrontar a mudança ou que os impedirão de 
fazê-  algo que bem se poderia conceituar como um habitus de migrante, que permite 
compreender a inscrição de suas vivências cotidianas na diacronia (DE BRITO, 2010, p. 
432). 

 

Nesse sentido, o habitus migrante se desenvolve na sucessão de experiências vividas 

durante os processos de mobilidade espacial, como um sistema de disposições que os capacitam a 

adquirir novos esquemas mentais e novas disposições morais e corporais em meio ao trajeto 

migratório (DE BRITO, 2010, p. 433). 

Atrelada ao volume de suas pesquisas empíricas, Xavier apresenta três principais espaços 

de socialização em que se forma o habitus migrante alinhado às sequências de composição do 

habitus e dos capitais culturais propostos por Bourdieu (2015a). O primeiro estaria no ambiente 

doméstico ou familiar, onde ocorre a formação primeira do habitus em ção de uma 

                                                                                                                                                                                                 

Bourdieu. O que teria favorecido a mobilização das noções desse autor em resposta às carências levantadas nos estudos 
migratórios, assim como a competência para lidar com a problemática junto à tal aparato conceitual. 
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de outras regiões, relatos de viagens ao exterior), das observações mútuas e silenciosas dos pais ou 

irmãos (lendo um livro, consultando mapa, estudando língua estrangeira, assistindo filme, torneio 

de futebol em outro país, verificando passaporte, fazendo as malas, etc.), da opção política e 

religiosa, do time de futebol para o qual torce, e assim por diante, a depender da força que se mostre 

nas ações migratórias (DE BRITO, 2010, p. 436). É o que se pode ver em grande volume entre os 

haitianos: a paixão pelo futebol brasileiro está fortemente presente nas falas sobre as motivações 

eu vim com o meu marido, por causa do futebol, da seleção brasileira

contou uma haitiana em entrevista (PEREDA et al, 2019). 

Um segundo espaço, já numa socialização secundária e de reforço do habitus primário, ela 

trabalha a evolução (cumulativa ou não) da familiaridade com o exterior em interesses e aspirações 

mais precisas, que pode ocorrer ainda no universo familiar devido à experiência de um membro que 

viajou (no caso estudado por ela são parentes que foram estudar, fizeram doutorado sanduíche ou 

tiveram experiência similar). Não obstante, o segundo espaço de formação do habitus de migrante 

abrange um universo mais amplo de influências, desde as escolas de vieses estrangeiros, até as 

amizades ou namoros com pessoas com experiência migratória e que assumem papel fundamental 

consciência do papel exercido pela formação no exterior para uma 

projetos a levar a diante, etc.). 

A autora cita um caso, análogo aos encontrados nesta pesquisa entre os haitianos em 

Curitiba, de um estudante brasileiro na França que não obteve reconhecimento de seus diplomas no 

profissão e de integrar, algum dia, como seu irmão mais velho, o quadro da universidade federal da 

entres haitianos que conseguiram entrar em uma universidade no Brasil, muitos não tiveram 

reconhecidos seus diplomas de formação anteriores obtidos no Haiti ou em outros países , e alguns 

optaram por fazer novamente o curso. Quatro dos casos analisados no último capítulo dessa tese 

ilustram essa questão. 

Segundo De Brito, a insistência e disposição para confrontar novamente a tarefa de fazer 

ou refazer a graduação ou pós-graduação (agora agravado pela condição de migrante), remonta a 

um viés estratégico sustentado nos capitais informacionais obtidos em experiências anteriores, em 

diálogos travados com conhecidos acerca da situação. Portanto remetendo às disposições do habitus 

de migrante. Nesse sentido, a autora afirma: 
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Não estamos mais aqui no terreno do imaginário, mas no das experiências 

passadas concretas que fundam as hipóteses práticas de vida que se sucederão. Esses 
períodos vão familiarizá-los com aspectos bastante precisos da aventura da partida: os 
organismos que podem favorecê-la, as despesas necessárias, os problemas inerentes à 
adaptação num país estrangeiro, a confiança que podem ter em seu pretenso domínio de 
uma língua estrangeira, a dificuldade de recomposição dos recursos materiais e sociais, as 
consequências sobre seu status social, etc.  (DE BRITO, 2010, p. 438. Grifos meus). 

 

É o mesmo sentido atribuído por Oliveira e Kulaitis (2017, p. 42) sobre o capital 

mobilidade conjunto de bens que se apresenta sob a forma de conhecimentos migratórios 

 formalidades administrativas, procedimentos de viagens, línguas e costumes  e documentos 

(cartas de estadia, passaporte ou contratos de trabalho) adquiridos pelo indivíduo através de 

aptos a concretizar na prática, a enriquecê-la com exemplos dos quais o migrante pode se valer para 

criar respostas no afrontamento das imprevisíveis e sempre novas situações na trajetória migratória. 

Ainda no segundo espaço de formação do habitus de migrante em movimento centrífugo 

ao universo doméstico  fundamental à compreensão do desenvolvimento da cultura migratória no 

Haiti -, diz respeito às movimentações internas, esquivas ao entendimento das migrações 

(CAMPOS, 2017), mas que se mostram peremptórios para aqueles que lograram êxito no feito 

migratório: 

 
Eles mesmos confessam que a partida para o exterior é, de certa forma, 

consequência lógica das etapas anteriores; que jamais teriam a coragem de abandonar o país 
de origem se não tivessem antes dado esses primeiros passos que os conduzem a situações 
novas, que os afastam do ambiente do lar, em suma, que cortam suas raízes locais  (DE 
BRITO, 2017, p. 430). 

 

Passando ao terceiro espaço de formação do habitus de migrante, a autora destaca o fator 

impregnação pelas fortes influências culturais que dominaram [o país] em diferentes épocas e que 

marcaram algumas gerações: suficientemente difusas para não deixar uma marca direta, elas 

 (DE BRITO, 2010, p 434). 

De resto, as referências aqui utilizadas como pontes da presente pesquisa e do referencial 

bourdieusiano, pioneiras na criação conceitual e metodológica em um campo tão aberto e 

inesgotável como é o dos estudos migratórios (DURAND e LUSSI, 2015), desde o continente 

americano (sobre a qual trabalham Oliveira e Kulaitis, 2017) até a Europa (no caso de De Brito, 

2010), comungam das preocupações dessa tese, e, nesse sentido, asseguram o caminho tomado pela 

pesquisa ao encontrarem problemas de análise próximos e soluções semelhantes. Oliveira e Kulaitis 
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(2017), por exemplo, examinam depoimentos cujo conteúdo é estruturalmente o mesmo dos 

migrantes haitianos encontrados em Curitiba: de saída do país por motivos de expectativa de 

melhoria salarial e/ou elevação do capital simbólico e cultural (no Haiti) pela agregação das 

experiências migratórias, dos lucros vindos de sua representação  domínio da língua, 

cosmopolitismo, diplomas de estudos e/ou trabalho no exterior -, até as projeções estratégicas 

colocadas já no país estrangeiro: busca de bem-estar, superação do sofrimento e solidão através de 

adesão a cursos universitários, igreja, trabalho, bairro de moradia, etc. 

Com De Brito (2010), por sua vez, esta tese comunga da ideia de que os migrantes 

investigados não são os únicos que migram ao país em que a pesquisa e o pesquisador o encontram. 

Nem são os únicos que aspiram à universidade. Outros possíveis se abrem nos horizontes de agentes 

nas mesmas condições ainda em território de origem, antes da migração, mas que, frente ao cálculo 

dos custos e benefícios de migrar, acabam decidindo pela carreira em seu próprio país, a despeito 

dos prejuízos que venham a ter com essa decisão. 

 
Não são os únicos insatisfeitos com as perspectivas de formação ou de trabalho 

no país de origem, eles não são os únicos a terem tido a oportunidade de partir para o 
exterior. Outros estudantes, apesar de sentirem a mesma frustração, a mesma insatisfação, 
permanecem em seu país e se conformam às condições locais de formação, sem serem por 
isso penalizados. Entre os caminhos seguros, mas rotineiros, e as estradas que levam à 
aventura que a sociedade local lhes propõe, os atores escolhem a solução que melhor 
convém à sua personalidade e à sua biografia. Eles podem ousar a aventura; podem ainda, 
como os que preferem ficar no país de origem, escolher a segurança (DE BRITO, 2010, p. 
434). 

 

Tampouco aqueles que migram optam sempre pelos estudos na universidade ou mesmo 

pela formalidade no trabalho no país de destino. Podem simplesmente optar por trabalhos 

temporários, com salário menor e menos direitos, porém livres de patrão e colegas desagradáveis, 

como foi o caso de um haitiano que entrevistei em Paris, que fazia transportes como motorista de 

aplicativo e que preferia trabalhar sozinho, no carro, escutando música e comendo a hora que bem 

capitais e o habitus que respondem por essas aspirações e são afetados pelos resultados alcançados. 

Em conclusão, De Brito também se aproxima de Oliveira e Kulaitis sobre a atuação do 

-

 

 
Os efeitos positivos dessa familiaridade com os processos de mobilidade espacial 

em certas frações das elites internacionais, para quem a mobilidade geográfica dos pais, a 
acumulação das experiências precoces da dimensão internacional, ligadas às tradições de 
abertura ao exterior e às misturas de nacionalidades na família criam uma identidade 
internacional (DE BRITO, 2010, p. 439; grifos meu). 
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-

s pelos autores com que dialogamos. Mas suas 

proposições abrem ampla margem para a exploração dos circuitos delineados nas trajetórias dos 

migrantes em foco, alguns possivelmente remetendo a uma identidade internacional ou mundana, 

outros, em nosso caso a maioria, estabilizando-se ou trabalhando para se fixar ao primeiro território 

de migração internacional, nesse caso o Brasil. 

É certo que os migrantes haitianos encontrados em Curitiba e nos programas de 

acolhimento da UFPR, desenham uma trajetória internacional ao saírem de seus países, e que 

também dispõem daqueles recursos incorporados que oferecem uma afinidade com o horizonte 

internacional. Todavia, seria arriscado utilizar noções que atribuam aos haitianos, em meio a sua 

afamada tradição migratória, um tipo de aventurança intrínseca ou de um apetite para saírem de 

seus lugares de origem, deixar suas famílias, correr toda sorte de riscos com coiotes, sequestradores, 

policiais aproveitadores em rotas clandestinas, por essa espécie de nomadismo errático que se vê 

nas representações sociais apressadas que se faz dos haitianos no Brasil (DE LIMA et al., 2016), ou 

ainda do élan vital 77. 

Ao contrário, mesmo que tenha se preparado desde tenra idade para isso e acumulado 

consistente capital mobilidade em subsequentes migrações, a grande parte dos haitianos 

encontrados nessa e demais pesquisas (SUZY, 2008; FRANK, 2014; MORAES, 2017; OLIVEIRA, 

stado, de ter que deixar sua terra, sua 

cultura e, uma vez em terra estrangeira, iniciar a dura caminhada de reconstrução da vida sua e de 

seus familiares caso consiga trazê-los, pois, do contrário amargarão o tempo da separação. Uma das 

haitianas entrevistadas, confessou muito emocionada estar há quase dez anos sem ver o filho (sem 

ser por chamada de vídeo). Do mesmo modo um haitiano disse estar há mais de cinco anos sem ver 

a esposa e as filhas. Portanto, retomar a migração a outro país não é uma decisão fácil, permeada de 

aventura e excitação. 

Foi o que mostrou a pesquisa que realizamos entre 2017 e 2018, em entrevistas com mais 

de cinquenta haitianos em Curitiba e Brasília, sobre como eles estavam reagindo à crise política e 

econômica de 2015 (LORENA et al, 2019; 2020). A hipótese era de que eles estariam se dirigindo  

ao Chile, onde se pagava em dólar e onde havia grupos de haitianos, como empreendimento de 

compensação das perdas sentidas ou anunciadas pela crise brasileira. Em suas falas, apreendemos 

qu etomar a estrada estava fora de seus planos, 

                                                           

77        A citação é de Sérgio Buarque de Holanda em referência 
ao desenvolvimento da cultura que possibilitou as expedições transoceânicas dos ibéricos em Visão do Paraíso. 
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já que implicava no sacrifício de reencontrar as condições difíceis e traumatizantes das migrações 

anteriores, análogas àquelas que estavam na própria razão de sua migração ao Brasil. 

 

2.3. Categorias auxiliares: Competências, aspirações e trajetórias 

 

B

determinada área no universo da cultura (saber manusear uma máquina, planejar uma aula, montar 

um manual técnico, interpretá-lo) (BOURDIEU, 2015a, p. 220). Na mesma linha, Lahire (2004) 

define as competências como um grau de evolução das disposições para atuar em situações mais 

específicas, sendo mais curtas e efêmera em relação a durabilidade e permanência que caracterizam 

as disposições do habitus. Desse modo, uma competência pode revelar uma disposição mais geral: 

 

linguagem, uma disposição dissertativa, quando se pode verificar a extensão de tais 
inclinações em outras circunstâncias, além da prática escolar da dissertação: na maneira de 
se portar ou de responder a diferentes problemas (políticos, culturais, religiosos, morais, 
filosóficos, sociais), etc. (LAHIRE, 2004, p. 331). 

 

Portanto, uma competência é uma disposição afunilada para agir em dada circunstância 

mais ou menos conhecida e de superar os entraves condizentes com o relativo desconhecimento que 

separa o agente da função a ser exercida, por exemplo, de ingressar em um novo trabalho ou em 

uma nova área ou etapa de estudos no Brasil, o que envolve um grau de desconhecimento, porém 

também um grau de conhecimento adquirido em área ou função próxima, como um nível de 

educação mais baixo que serve como preparação para o nível superior, ou de familiaridade com 

uma área que não exatamente aquela de formação, mas que ainda pertence ao mesmo domínio. 

As competências dizem respeito ainda a uma percepção positiva de si e da possibilidade de 

fazer aquilo que ainda não se sabe a partir do aprendizado, da combinação de esquemas e 

experiências que já se possui para a síntese de um novo esquema. É o caso daqueles haitianos que, 

no Haiti, trabalhavam como professor de línguas (francês, espanhol ou inglês) e aqui conseguiram 

dar continuidade a esta atividade com algumas adaptações que os permitissem lecionar tanto para 

alunos individuais em aulas particulares ou mesmo em cursos (alguns ensinando o próprio créole); 

caso das cozinheiras que em seu país cozinhavam informalmente para suas famílias e aqui no Brasil 

se inscreveram em cursos de cozinha para capitalizar essas atividades mediante pequenos ajustes ao 

paladar local. 

São os casos, finalmente, dos estudantes haitianos, por vezes já formados no Haiti ou 

República Dominicana, mas que, para aproveitar das possibilidades de ingresso nas universidades 
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brasileiras, optaram por fazer outro curso porém na mesma área, seja das ciências humanas, exatas 

ou da saúde: da pedagogia para a sociologia, dessa para a literatura, da economia para a 

administração, da medicina para a fisioterapia, ou ainda da grande área do cuidado, de onde vêm 

muitas mulheres que no Haiti trabalhavam em ONGs direcionadas às crianças ou idosos 

abandonados, e aqui atuariam como assistentes sociais, fisioterapeutas, babás ou cuidadora de 

idosos. 

Nesse primeiro estágio, são as disposições anteriores combinadas entre si que se reúnem 

capacidade, uma p

p. 331). A importância da definição do conceito para a pesquisa está em que é a competência que se 

revela na prática e mesmo na fala dos agentes com os quais a pesquisa trabalha. Mais do que isso, 

são as competências que, em geral, aparecem na linguagem comum e são inteligíveis às entrevistas, 

questionários e formulários, cabendo ao pesquisador reportá-las às disposições de que fazem parte 

enquanto esquemas práticos incorporados, propensões a agir, tendências a avaliar desta ou daquela 

maneira (LAHIRE, 2004). 

E, na medida em que as competências dizem respeito ao domínio prático, mobilizadas nas 

formas de se autoavaliar do agente e de se apresentar ao mundo (como num currículo), elas se 

aproximam das aspirações, ambos combinados desde os primeiros passos dos migrantes em 

Eu pensei, bom, eu sei cozinhar, sempre 

gostei. Posso trabalhar nesse restaurante...

ilustram esse processo que passa pelo posicionamento em dada situação laboral no mundo social, da 

autoavaliação na qual o agente busca se medir para respondê-la, e da confirmação de que é capaz de 

fazê-la positivamente e com satisfação, sem o risco de se aborrecer, imaginando o tempo longo em 

que permanecerá nela. 

Ou ainda no caso dos membros do PBMIH em meio à nova situação de chegada e demanda 

era um desafio 

enorme, nós só tínhamos 

que devia fazer alguma coisa e que quem poderia fazer era nós. Tivemos de adaptar, foram muitos 

ou quarto ano do projeto que eu senti que 

finalmente estava dando certo. Depois eu quis passar para o PBMIH interno, de acompanhamento 

dos alunos [...]

capaz de abarcar a nova rea tínhamos experiência -se 

no senso de responsabilidade e autoconfiança para enfrentá- senti que devíamos...que só nós 

poderíamos fazer  resultado 
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depois eu quis 

). 

 

Aspirações 

 

Em Bourdieu (2009, 2011) as aspirações também dizem respeito às disposições adquiridas, 

portanto também são parte dos esquemas sensíveis de intelecção e ação incorporadas ao habitus 

desde a primeira infância, e condizente com aquilo que se quer, que se deseja, que se projeta, e, 

portanto, que guia as ações semi-conscientes do agente. 

Como integrante do habitus, as aspirações encontram seu princípio no espaço objetivo em 

que os agentes formaram suas competências e disposições, e nos espaços objetivos - que delimitam 

as aspirações possíveis - nos quais as exteriorizaram em ações. Assim, as aspirações se efetuam de 

acordo com as oportunidades dispostas nos novos espaços ainda em acordo com aqueles em que 

elas foram geradas e reforçadas, como nessa resposta de Marcus, outro haitiano entrevistado que, 

quando interrogado sobre sua f eu venho de uma família que se 

preocupa com isso [cultura, política], que lê. Os haitianos que estão aqui não leem. Só se 

preocupam com comprar carro e casa. Meu pai era professor e meus irmãos são escritores. Minha 

mãe sempre estava lendo  

Desta fala pode-se destacar dois ou três pontos importantes que tocam as aspirações e são 

nucleares no avanço dessa tese. O primeiro ponto mostra a quase consciência que pode oferecer ao 

próprio agente uma linha de compreensão quase sociológica sobre os fundamentos de algumas de 

 

Nesse caso, a compreensão quase sociológica de si é reforçada pela própria formação do 

entrevistado, formado em economia, leitor de sociólogos, filósofos, políticos e profissões vizinhas 

que lhe outorgam instrumentos e mesmo a aspiração entusiasmada de se auto compreender. Na 

mesma frase o agente identifica no universo familiar o princípio de seu interesse pela cultura, a 
78 que alude a uma característica fundamental 

sobre as aspirações, qual seja, seu componente fenomenológico, sobre o interesse ou sua tradução 

em pré-ocupação com algo específico oferecido ou procurado pelo agente. 

O interesse não é sobre qualquer coisa, ou a consciência intencional, como formulado por 

alguma fenomenologia (BOURDIEU, 2009; SCHUTZ, 2012). Não pressupõe um objeto 

                                                           

78         em francês, e seu 
 em créole, ainda latente nas traduções mentais quase imediatas do entrevistado na primeira 

entrevista. 
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interessante por si mesmo, devido a uma qualidade transcendente. É um objeto que esteve presente, 

foi classificado e valorado nos espaços pelos quais o agente passou e o apreendeu. Na sequência da 

fala, o entrevistado apresenta a valoração positiva do objeto por negação do valor dos demais: o 

gosto dos outros haitianos por carros e casas e outros objetos de consumo, diametralmente opostos 

aos objetos culturais pelos quais ele se interessa e de alguma forma defende como parte de sua 

identidade (ler, informar-se, fazer críticas, politizar-se). 

As aspirações dizem respeito a uma elaboração social como seus equivalentes: interesse, 

gosto, ou mesmo desejo, vontade, paixão. Que, como trouxe Bourdieu no centro de A Distinção, 

estão ligados à classe social, profissão, estrutura de capitais, revelando, assim, sua natureza social e 

possivelmente sua origem sempre transmitida e/ou imposta, praticada com esforço e/ou 

desconforto, mas que com o tempo passa a ser buscada ou como objeto de prazer, ou afastada como 

experiência negativa registrada na memória. É a hipótese de que o trabalho contínuo sobre aquilo 

que de início é desagradável e forçoso (estudar, escrever, talhar madeira, meditar), torna-se, com o 

tempo, fonte de prazer e realização do trabalho internalizado e incorporado ao habitus. 

As falas a seguir desenvolvem a proposição. Na primeira, o entrevistado tem duas 

Meu pai nunca quis que eu vivesse no 

]. [Hoje] eu amo estudar, e aqui no 

Brasil ainda ganho mais dinheiro com isso do que [trabalhando e] me machucando lá [na 

República Dominicana]

faculdades, e aspirante a pós-graduação. udar era meio que uma obrigação, primeiro eu 

deveria estudar, como meus irmãos, fazer faculdade... Depois eu poderia fazer qualquer coisa, mas 

antes estudar

udar e trabalhar na área em que se formaram, outrora tinham uma relação 

de obrigação, constrangimento e sacrifício. Sobre isso Bourdieu discorre em trecho que caberá 

perfeitamente na exposição das entrevistas: 

 
Em realidade, tudo se passa como se as atitudes dos pais em face da educação das crianças, 
atitudes que se manifestam na decisão de enviar seus filhos a um estabelecimento de ensino 
secundário ou de deixá-los na classe de fim de estudos primários, de inscrevê-los em um 
liceu (o que implica um projeto de estudos longos, ao menos até o baccalaureat) ou em um 
colégio de ensino geral (o que supõe a resignação a estudos curtos, até os certificados de 
ensino profissional, por exemplo) fossem, antes de tudo, a interiorização do destino 
objetivamente determinado para o conjunto da categoria social à qual pertencem. Esse 
destino é continuamente lembrado pela experiência direta ou mediata e pela estatística 
intuitiva das derrotas ou dos êxitos parciais das crianças do seu meio [...]. (BOURDIEU, 
2015a, p. 52. Grifos meu). 
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Mais do que isso, na trajetória dos agentes as aspirações encontram seu peso maior sobre 

no en certas disposições ascéticas são acompanhadas de uma apetência em 

certas áreas, mas não em outras

anteriormente citada, suas aspirações e valoração positiva sobre ações que defendia (estudos, auto 

cultivo, politização, exercícios críticos), tinha na base a rejeição e juízo inverso daquilo que acusava 

(consumo de carros, roupa). 

eu tenho pouco tempo, 

também meu dinheiro é pouco. Se eu saio com os amigos da faculdade, não estudo. Eu vim pra 

estudar

casa não dava. Tem muita coisa pra distrair so de 

tenho amigos brasileiros, na faculdade. Mas não namoro, porque quero estudar, 

preciso terminar o curso...  

Assim, as aspirações podem revelar seu peso (também) sobre as áreas em que estão 

ausentes, sobre aquilo em que não há interesse ou desejo, e nem mesmo percepção, pré-ocupação no 

horizonte de possíveis do agente, a saber, no horizonte pelo qual ele se guia79 e que delineiam os 

destinos sociais de sua trajetória. Vale citar em direto o contexto de pesquisa em que Lahire 

 
 

Os estudantes universitários, e particularmente das faculdades menos enquadradas, 
distinguem-se, por isso, entre eles do ponto de vista do grau de auto-disiciplina, do self-
government e de ascetismo de que eles sabem fazer prova em função da sua socialização 
familiar e escolar anterior. Mas, muitas vezes, trata-se para alguns de recalcar ou de inibir 
disposições hedonistas, de que eles têm consciência que elas vêm jogar contra uma parte 
deles próprios, que deseja trabalhar. [...] O êxito da tarefa supõe, por isso, a ativação dos 
esquemas pertinentes mas necessita também da inibição de esquemas concorrentes que, se 
fossem desencadeados, conduziriam para o erro de percepção e ou para o insucesso de 
realização. Assim, poderíamos dizer aqui que o sucesso reside, para uma parte dos 
estudantes, na sua capacidade em inibir disposições sociais inadequadas (em relação ao 
objetivo de ter êxito nos seus estudos). (LAHIRE, 2003, p. 87). 

 

Oliveira (2019) encontrou essas deposições ascéticas na análise do percurso migratório do 

jovem PC, desde sua instalação no Brasil até sua entrada na universidade, valendo-se de cálculos 

que o levaram a recusar os trabalhos que comprometessem sua formação universitária: 

 

                                                           

79        
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Aluno regular da Universidade Federal do Paraná, [P-C] dedica-se inteiramente à sua 

propostos não combinavam com [os da universidade], decidiu trabalhar sem registro [e 
sem comprometimento] como garçom em um restaurante (OLIVEIRA, 2019, p. 32). 

 

É nessa ponderação aproximada das práticas mediante os movimentos de cálculos e 

motivações que se estendem em um percurso ou trajetória migratória, que se situará na pesquisa 

para a compreensão das ações dos imigrantes haitianos. 

 

Trajetória: movimento individual no tempo 

 

Outra categoria que se mostrou relevante sobretudo para a construção e análise das 

entrevistas, diz respeito à trajetória. A categoria é também desenvolvida por De Brito dentro do 

quadro conceitual bourdieusiano, e evoca um indivíduo em movimento e aberto, por se fazer 

progressivamente na ação e na experiência que se registra em seu habitus 

programa historicamente montad

termos de Lahire (2003;2004), autor também utilizado por De Brito. É desse repertório ou programa 

que os agentes podem se servir como recursos para antecipar o destino idealizado, reinterpretá-lo na 

realidade concreta e projetar suas ações, tanto a largo como a curto prazo. 

Oliveira (2019, p. 1-3) também utiliza a categoria nesse sentido em 

jeune Haïtien au Brésil. A trajetória aparece como percurso migratório - medido pela capacidade 

de deixar a sociedade de origem, instalar-se em outras e de re-migrar -, o resultado de uma série de 

circunstâncias nas quais a relação entre habitus e capitais acumulados pelo migrante desempenha 

papel fundamental. Ou seja, os agentes valem-se de todo o seu capital informacional para compor 

seu projeto migratório ainda em fase de emigração, e ajustá-lo às situações em que se encontra no 

presente, situações sempre novas, sobretudo em condições migratórias. Por sua vez, se 

nte, 

habitus de cada agente, através de suas falas e atos reconstruídos pela pesquisa, pode-se 

circunscrevem a trajetória e, por fim, compreender  suas ações nos contextos recortados pela 

pesquisa (DE BRITO, 2017, p. 354). 

Segundo De Brito (2017), Bourdieu utilizou o termo de uma forma particular, integrando-a 

às principais noções de sua teoria  habitus, campo, capitais. É especialmente em A distinção que 

ele a aborda, como trajetória social e modal; ascendente ou descendente; passadas e potenciais; 

designar a ide
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trajetória mais provável de um agente em meio ao contexto partilhado em seu grupo, porém 

revestida de propriedades irredutíveis ao mesmo grupo. 

Nesse sentido, o autor resguarda a individualidade do agente como fruto dos movimentos  

efetuados em meio aos contextos objetivos em que se encontrou ao longo de sua trajetória, porém 

moldados às estruturas subjetivas e singulares do mesmo agente, isto é, às influências que ele sofreu 

e registrou no meio familiar  do pai, da mãe, dos avós, do irmão, que, como já posto, representam, 

cada um, um universo complexo de disposições -, em sua classe, escola, religião, e, no caso dos 

migrantes, em suas regiões de origem e naquelas pelas quais eventualmente migrou. É dizer que a 

trajetória aponta às investidas de ações e ajustes subjetivos que os agentes realizam de acordo com 

as chances objetivas por eles visualizadas, percebidas, interpretadas, de avançar sobre os espaços 

a priori ou ex-ante que lhe é subjetivamente auferida, 

comandasse a probabilidade a posteriori ou ex-post de um acontecimento, que é conhecido a partir 

de uma experiência passada (BOURDIEU, 2009, p. 59). 

A pluralidade de acontecimentos e situações que um determinado agente vivencia e registra 

como disposições, é proporcional a pluralidade que traz incorporada em seu habitus e que mobiliza 

em cad

(2003), ou ainda de agente como dobra do espaço social, como contendo em si os espaços sociais. 

Essa pluralidade, quando analisada e desmontada, é reunida sobre o habitus 

 

 Isto é, possibilita análise de 

casos de migrantes haitianos isoladamente, assim como articulados ao grupo e às condições comuns 

de que partilham desde sua formação, de suas disposições e representação para migrar e na 

 habitus corporifica no 

presente o conjunto de experiências em disposições e capitais que confrontam, observam, decidem e 

atuam constantemente com os contextos migratórios. 

O contexto em que a trajetória aparece, e que revela a preocupação em destacar80 as 

singularidades, a pluralidade na unidade e dos tempos e espaços agregados ao habitus, está enleada 

(BOURDIEU, 2009). Esse é também o período em que textos de autores como Goffman e Becker 

 

                                                           

80        O que já existia me latência na obra de Bourdieu, De 
Brito (2010, 2017) faz longa digressão sobre a questão polêmica nos ataques à obra do autor. 
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A concepção de carreira, por sua vez, refere-

uma posição para outra num sistema ocupacional, realizados por qualquer indivíduo que 
trabalhe dentro desse sistema.[...] Inclui aqueles fatores dos quais depende a mobilidade de 

s 
perspectivas, motivações e desejos do indivíduo. Ele pode ser usado também para discernir 

(BECKER apud  DE BRITO, 2017, p. 357). 
 

Para De Brito (2017), a trajetória, reforçada pelos movimentos colocados na carreira e no 

 rastrear, nas falas dos entrevistados e demais dados 

construídos, o princípio das disposições relativas aos capitais mobilizados em distintos contextos 

pelos agentes, assim como tornar inteligíveis os momentos sociais em que esses capitais se 

efetuaram ou se mostraram inoperantes nas trajetórias percorridas no processo migratório. 

Outsiders 

(2008), Becker levanta o conceito como ferramenta de investigação dos processos de vir a ser do 

mesmo os migrantes também abordados pelo autor como alvos desses rótulos), situando-os ao 

universo particular das regras sociais que tornam possíveis essa rotulação negativa, e aos momentos 

que evoluíram para que se tornassem usuários da maconha. Sua discussão, aparentemente simples, 

retira-os dos enquadramentos essencialistas em que estavam colocados seus atos, e os trazem para 

sua constituição social. 

primeiro passo? E porque, tendo-a experimentado, a pessoa continua a usá-la? Pois, a explicação de 

cada passo é assim parte da explicação do comportamento res  

Valendo-se de cerca de cinquenta entrevistas, o autor demonstra como o uso regular da droga não se 

reduz a um único e simples ato, um antes e um depois por meio do qual o indivíduo passaria a ser 

ção da droga  em geral negativa -, até o hábito do uso, o usuário 

passa por um longo processo, marcado por etapas de adaptação incluindo um grande esforço e 

m  

Como as aspirações, desejos e intencionalidade anteriormente trabalhados, Becker 

mobiliza as motivações como impulsos que atuam na base e na continuidade das sequências práticas 

que resultam no comportamento e no avanço da carreira dos agentes considerados. São elas que 

abastecem o indivíduo ao longo desse processo marcado de recuos, dúvidas, questionamentos, 
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considerações, etc., e que não podem ser reduzidas ao indivíduo, ao juízo sobre sua vontade 

motivações têm um caráter social, mesmo quando a maior parte da atividade é realizada de uma 

 2008, p. 38). Mesmo a apreciação da maconha, 

gírias, símbolos dispostos em imagens publicitarias, vídeos, músicas, jornais. Porém, quando 

atingido pelo rót

sentidos sociais colocados no rótulo, isto é, sua carreira segue a sequência do crime, da rebeldia, da 

desordem, vagabundagem. 
 

Tratar uma pessoa como se ela fosse em geral, e não em particular, desviante, 
produz uma profecia autor realizadora. Ela põe em movimento vários mecanismos que 
conspiram para moldar a pessoa segundo a imagem que os outros têm dela. O 
comportamento [passa a ser] uma consequência da reação púbica ao desvio, não um efeito 

que o tratamento dos desviantes lhes nega os meios comuns de levar adiante as rotinas da 
vida cotidiana acessíveis a maioria das pessoas (BECKER, 2008, p. 45) 

 

Tal a força das classificações sociais por um lado, e das motivações por outro, que leva 

alguns indivíduos a atribuir mais peso às suas relações mais próximas com seu grupo do que as leis 

da sociedade em geral. Motivações são aspirações referidas aos códigos dispostos no universo 

social do indivíduo, em seu grupo, família. Portanto o modelo sequencial, poder-se-ia dizer, também  

está relacionado a estruturas objetivas que são interiorizadas subjetivamente pelos agentes ao longo 

de sua socialização, colocando em relevo os acontecimentos que contribuirão para sua composição 

como maconheiro e/ou migrante, etc. E, que serão exteriorizadas na ação, interação e conduta 

presente e futuro.   

Nesse sentido, como sublinhada por Oliveira e Kulaitis (2017) os haitianos que decidem 

migrar não o fazem de uma só vez. A decisão é cozida em fogo baixo81, sofrendo inúmeras 

alterações e possivelmente congelando. Os acontecimentos sociais influem no aumento de energia 

da motivação e decisão de migrar. Já no Brasil, as motivações e aspirações são cobradas em novas 

decisões, nos balanços dos melhores destinos, sobre as mais favoráveis condições, no balanço dos 

resultados, das novas ações, e assim por diante, em uma série de sequências unidas em uma 

trajetória. 

Como posto na fórmula presente nos primeiros capitais de Bourdieu, o cultural e escolar, e 

trazido ao campo migratório por Sayad, todo agente contém um passado que, quando revelado, 

tende desnaturalizar, tensionar as representações arbitrárias com as quais são abordados, seja o 

                                                           

81        Referência às metáforas de Wacquant (2006). 
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aluno que antes de chegar a escola foi socializado em um determinado espaço, classe, família, 

grupo, seja o i-migrante que, antes de atravessar a linha nacional, foi um e-migrante, estudou, 

trabalhou, teve filhos e família, migrou a outros países, investiu toda sua experiência em seu projeto 

migratório constantemente corrigido, e agora se apresenta aos olhos curiosos ou solidários, 

indiferentes ou incomodados do nativo. O olhar do nativo, como demonstrou Becker e Bourdieu, 

classifica, rotula, categoriza e adiciona um reforço social (como que por magia) ao destino da 

82. 

  

                                                           

82        Foi levando adiante (ou ao limite) essa formulação que 
avancei ao passado haitiano a fim de responder ao contexto de elevada carga de violência simbólica e xenofobia pelas 
quais os haitianos e demais migrantes estavam passando desde 2010 mas sobretudo a partir de 2016 e 2017. Fui, talvez, 
longe demais, de violência em violência, de covardia em covardia, de golpe em golpe. Alcancei as ilhas virgens do 
Caribe apinhada de aruaques e tainos, em nada inocentes ou pacíficos, mas impotentes frente ao poderio do invasor. De 
todo modo, quando resgatava esse imenso quadro aos promissores xenófobos agressivos ou desconfortáveis a violência 
se dissipava  
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Capítulo 3 

 

3.1. O Projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) 

 

O Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) é um projeto de acolhimento 

direcionado ao ensino do português brasileiro relacionado à amplitude e variedade das demandas 

dos imigrantes. As aulas são baseadas na conversação e no aprendizado voltado para a realidade do 

aluno, contando com atividades dinâmicas, ao ar livre, festas, eventos e outras atividades que se 

utilizam de música, vídeos e todo tipo de material que possa enriquecer as aulas. 

O PBMIH tem seu princípio em 2013 pela manifestação interessada dos próprios 

imigrantes (inicialmente haitianos e posteriormente sírios) que, em afluxo crescente à cidade de 

Curitiba e Região Metropolitana, passaram a buscar trabalhos que lhes permitissem desde a 

reprodução mínima de sua subsistência imediata até uma colocação melhor no mercado de trabalho, 

mas que encontram obstáculos de toda ordem associada ao desconhecimento do novo contexto em 

que aportam (CURSINO et al, 2016; FRIEDERICH et al, 2017). Em meio aos empecilhos 

burocráticos e institucionais em que se encontravam e que os impediam de ter movimento pleno na 

sociedade de destino, estes migrantes compreenderam que o primeiro obstáculo a ser vencido, era o 

problema da língua, isto é, do português como elemento principal para avançar em tais projetos. A 

partir de então, iniciaram uma série de manifestações de interesse em aprender o português mirando 

os órgãos e instituições que lhes pareciam concernentes (Cursino et al, 2016; Ruano, 2019; 

Friedrich, 2020). 

Até antes do fechamento consequente da pandemia da Covid-19, o PBMIH acontecia aos 

sábados à tarde no prédio da Reitoria da UFPR. Foi ali que essa pesquisa se encontrou com os 

migrantes em geral e em específico os haitianos sobre os quais essa tese se debruça. Esse capítulo 

pretende descrever o PBMIH, sua dinâmica e funcionamento, e levantar os recursos potenciais 

inscritos nesse espaço e que podem vir a ser aproveitados, agenciados pelos migrantes haitianos. Ou 

seja, na conceituação que temos utilizado, descrever o espaço objetivo sobre os quais os agentes 

investirão as disposições e capitais para aquisição de novas disposições e acúmulo de capitais em 

suas trajetórias anteriores. 

Para tanto, utiliza-se da já considerável literatura sobre o projeto83, assim como dos 

documentos e fontes de informações que a tese mobiliza, a saber, dos questionários e demais dados 

                                                           

83        Para evitar carregar o texto com a repetição do 
óprios membros utilizam, 

indicando sua condição de projeto de extensão. 
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levantados ao longo da pesquisa: cadastros do PBMIH, notas de campo, registros e os diários de 

minha própria participação no PBMIH. Finalmente, cruzado a estes dados, traz-se as entrevistas 

feitas com o pessoal do projeto em questão, como professores e voluntários, assim como aquelas 

feitas com os próprios haitianos. 

Para os pontos aqui defendidos se discutirá também com professores e demais membros do 

PBMIH e do PMUB, especialmente duas professoras, aqui identificadas pelos pseudônimos 

oferecem pontos de vista chave para a reconstrução do PBMIH segundo os pontos interessados. São 

mulheres, entre trinta e quarenta anos, formadas em Letras e com pós-graduação na área; ambas têm 

mais de dez anos de experiência de ensino em sala de aula, e também fazem parte como  autores da 

literatura utilizada sobre essa experiência de ensino.  Como se verá adiante, essas professoras 

trabalharam desde as primeiras demandas e negociação das aulas do PBMIH com os haitianos, 

pautando a organização das salas, o local e horário dos encontros, enfim, da estrutura geral do 

projeto e de sua articulação com o PMUB, além de atuarem como professoras nas primeiras turmas 

do PBMIH. 

Contou-se ainda com entrevistas de outros participantes de variadas áreas de atuação no 

PBMIH e no PMUB, e que comporão o plano de fundo das considerações aqui feitas, em citações 

mais curtas e que não levam pseudônimos. São duas professoras do PBMIH que assumem posições 

análogas às de Joana e Souza; uma estudante de psicologia da UFPR que atuava pelo projeto 

projetos serão descritos adiante), e 

ficavam os filhos e filhas dos alunos do PBMIH enquanto ocorriam as aulas aos sábados; um ex-

estagiário do projeto de ensino de computação, o PET Informática, que foi entrevistado assim que 

retornou de um período de estudos na Alemanha durante a pandemia. 

Junto a eles, o texto está sustentado nas percepções e impressões de voluntários estagiários 

do PBMIH, isto é, professores do projeto que não haviam concluído sua formação em Letras, em 

especial aqueles com quem trabalhei e estive em relação ao longo da experiência no PBMIH, entre 

2018 e 2020. Estes estavam há um ou dois anos no projeto e apresentaram grande parte das tarefas 

que foram cumpridas por mim no período condizente com o trabalho de campo. 

Por fim, os presentes dados estão cruzados às falas dos mais de trinta haitianos 

entrevistados e que, direta ou indiretamente, contribuíram para jogar luz sobre algum aspecto do 

histórico e da definição do PBMIH a partir de seus pontos de vistas, isto é, do lugar que ocupavam 

nessa estrutura como alunos do projeto. As falas destes haitianos serão abordadas com maior ênfase 

nos próximos capítulos. 
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3.2. Descrição do trabalho de campo 

 

Em 

Brasileira (PMUB), junto aos cursos de direito, Psicologia, História, Direito e outros. Desde então o 

grupo vem fazendo pesquisas sobre os migrantes haitianos no âmbito nacional e regional, 

envolvendo alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. As pesquisas também foram feitas em 

parcerias com outros grupos e universidades, sobretudo com o Observatório das Migrações 

(OBMigra) da Universidade de Brasília (UnB) (LORENA et al, 2018; OLIVEIRA et al. 2019; 

OLIVEIRA, 2020), e com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) e a Agência da ONU para 

Refugiados (ACNUR)84. 

Com minha entrada no doutorado em 2017, pensou-se em trabalhar aproveitando da 

proximidade do departamento de sociologia com o curso de letras e de sua gestão sobre o Português 

Brasileiro e Migração Humanitária (PBMIH). Havia então uma série de cadastros com registos dos 

alunos que tinham passado pelo PBMIH desde 2015, e que se encontravam em processo de 

aperfeiçoamento e ordenação. O departamento de sociologia, através do professor Márcio S. B. 

Oliveira, dispôs-se a participar dessa reformulação e verificar em que medida os cadastros poderiam 

oferecer dados quantitativos, já que contava com uma forma semelhante a de questionários, e 

aprimorados nesse sentido.  

O projeto inicial era observar as variações em relação à ocupação laboral e outras 

formações de acordo com o tempo que o migrante estava no PBMIH, registrado a cada novo ano de 

matrícula no projeto, e observar se houve ascensão, declínio, ponderar seus motivos e assim por 

diante. No início de 2018, junto à organização e análise dos mais de mil questionários a que tivemos 

acesso, iniciei um trabalho de campo: passei a participar das atividades aos sábados e com isso 

observar a dinâmica interna do PBMIH, os tipos de comportamentos e relações dos alunos e 

professores no projeto, suas variações e mesmo o funcionamento dos cadastros. 

As hipóteses iniciais giravam em torno dos efeitos (positivos) que a passagem do migrante 

haitiano pelo PBMIH manifestava nas trajetórias migratórias, sobretudo naquilo que o PBMIH 

oferecia prioritariamente: o ensino do português brasileiro. Para isso era preciso compreender os 

níveis escolares, educacionais e de formação cultural profissional dos haitianos para observar se 

houve capitalização escolar, universitária, laboral, social, etc. 

                                                           

84        Um inventário destas pesquisas pode ser encontrado no 
Movimentos, memórias e refúgio: Ensaios sobre as boas práticas da Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

(ACNUR) na . 
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Não foi possível realizar as alterações pretendidas nos cadastros. O pessoal do PBMIH já 

havia tentado trazer questões escolares aos cadastros, porém não obtiveram sucesso, as perguntas 

não eram respondidas, não eram compreendidas (não pelo idioma, já que as perguntas eram feitas 

na língua do respondente, mas por motivos outros que vieram se apresentar depois). Assim 

acabaram retirando a questão dos cadastros seguintes. 

Com o avanço nas etapas iniciais da pesquisa e em meio ao trabalho de campo, pude 

observar que o baixo número de respostas às questões estavam associados aos seguintes motivos: 

incompreensão da pergunta pela incompatibilidade dos sistemas educacionais e suas classificações 

entre os dois países; desconfiança com essa e outras questões que pudessem o comprometer (as 

informações colocadas nos cadastros, principalmente pelos recém-chegados, eram dadas com a 

esperança de resultar em oportunidades de trabalho ou outras, já que pediam os telefones e e-mails 

para contato); variação interna da escolaridade no Haiti, entre zona urbana e rural, departamentos 

afastados e a capital, e das taxas reduzidas de escolarização dos haitianos que aumenta conforme os 

níveis e séries (segundo o Instituto de Estatísticas do Haiti, em 1997 eram 51% das crianças de 7 

anos que estavam fora da escola, 62% a partir dos 8 anos, e 70% aos 9 anos.) (IHSI/RPGH, 2013). 

Essas razões se reforçavam ainda quando víamos o nível elevado de respostas a questões 

similares porém de assinalação objetiva, sobre os idiomas dominados e o grau de domínio do 

português. Poucos eram os que não respondiam e poucos também os que afirmavam desconhecer o 

português ou mesmo o francês, o que não se verificava na prática. A demonstração de 

incompetência linguística, nesse caso, na relação direta com o entrevistador(a) ou com o 

avaliador(a) do cadastro, associava-se, na mentalidade do aluno migrante, à demonstração de 

fraqueza, carência, pobreza, etc. Dada a relação que o capital linguístico tem com o pertencimento 

de classe, sobretudo no Haiti em que o domínio do francês representa a posse de capital escolar e 

outros capitais (CADELY, 2015). No trabalho de campo essas dimensões gerais e de viés estatístico 

se revelavam nas reações de vergonha, pressa em ir para a sala de aula ou voltar pra casa, confusão, 

orgulho, etc. 

Com a identificação desses problemas, fizemos uma primeira tentativa de ajustar a questão 

melhor compreensão do ambiente do PBMIH e, da parte dos alunos, maior reconhecimento e 

confiança sobre este pesquisador curioso que não era nem professor, nem membro do pessoal do 

projeto. 

Mobilizamos uma equipe de quatro pessoas para formular e aplicar os novos 

questionários, incluindo a mim, duas colegas da pós-graduação em sociologia e um haitiano 

também aluno do PBMH. Os questionários seriam aplicados antes da entrada em sala (por volta das 

15h) e no intervalo (por volta das 16h), no corredor do décimo andar (em que aconteciam as aulas). 
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As perguntas estavam escritas em português, francês e créole. Ainda assim houve confusão, 

incompreensão e indisposição para responder ao questionário e frequentemente tínhamos que 

acompanhar as respostas e explicá-las e as traduzir. Foram aplicados 50 questionários com as 

perguntas pretendidas, porém apenas a metade das questões foram devidamente respondidas. 

Uma outra tentativa seria feita assim que se concluísse o doutorado sanduíche na França. 

Devido a pandemia e o consequente fechamento do prédio da universidade, não foi possível  

implementar outra proposta. Ainda assim tentamos a possibilidade de fazê-lo online. Somou-se 

àquela equipe mais dois integrantes um deles haitiano. Porém a indisposição, as incorrespondências, 

o não retorno eram ainda maiores. E dessa vez, com muito mais trabalho, conseguimos menos de 15 

respostas. 

Finalmente, era preciso trabalhar com o que se tinha. Somando mais cinco entrevistas 

aprofundadas, a pesquisa se debruçou sobre os dados, com a mesma intenção de analisar as 

trajetórias dos haitianos e sua passagem pelo PBMIH, todavia com um viés mais qualitativo e 

somando a escala aproximada para análise e exposição. As cerca de 30 respostas que obtivemos nas 

duas tentativas vieram se somar em concordância com as hipóteses e asserções sustentadas nessa 

tese. 

 

3. 3. Reconstrução sociológica do PBMIH 

 

A abordagem do PBMIH como objeto sociológico é feita a partir de uma ruptura com as 

noções comuns estabelecidas sobre esse objeto e a sua reconstrução a partir dos dados mesmos, 

construídos e revistos no procedimento de pesquisa85. Com isso, esse capítulo se inicia com a 

exposição do PBMIH a partir, primeiro, de uma revisão da literatura, suas variações temporais  

paralelas aos ganhos de contorno, estabilidade e identidade do projeto. Em seguida, passa-se às 

ações dos principais agentes envolvidos em sua formulação, isto é, aqueles que vieram a ocupar 

posições-chave em seu processo de criação e organização. Suas ações e percepções são remontadas 

a partir de suas falas, recolhidas nas entrevistas feitas de 2018 à 2021. Essa, como é tido em 

sociologia, é uma construção de segundo grau, ou seja, uma elaboração a partir da construção 

interpretativa que fazem os agentes mesmos sobre suas ações (SCHUTZ, 2012). 

Para a compreensão do PBMIH, também se utiliza das notas, impressões, relatórios e 

discussões tidas e incorporadas no diário de campo. Portanto um movimento duplo: no primeiro é 

                                                           

85        Argumentando sobre a necessidade de construir 

 que são tomados pelo próprio concreto, são de fato produto de uma 

construído ou revisto no processo de construção da problemática e do objeto de pesquisa. 
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feita uma análise da literatura sobre o PBMIH e seu entorno, isto é, dos projetos que lhes estão 

associados no PMUB, e, no segundo, o projeto é reconstruído a partir das entrevistas e demais 

dados de cunho etnográfico reunidos. Compreendendo, portanto, que há uma diferença de escala 

entre a abordagem do PBMIH segundo a literatura e sua reconstrução a partir das falas dos agentes 

que coordenam o projeto desde a sua fundação, e que, na maioria das vezes, são também autores 

dos textos que corporificam a literatura sobre o tema. 

Essa diferença é apenas de nível e escala, e não chega a delinear uma oposição, de modo 

que muito dos dados são obtidos a partir do cruzamento dessas dimensões. Metodologicamente, 

implica uma diferenciação, em um dado momento da pesquisa, de consideração do espaço objetivo 

em que o PBMIH e os agentes se situam e, no momento seguinte, sua articulação com o espaço 

subjetivo, isto é, dos modos como o projeto vem a se manifestar às consciências dos agentes, a 

influir e condicionar suas ações a partir de suas percepções. 

Em se tratando da literatura em grande parte produzida pelos mesmos agentes que depois 

trarão o tema em suas falas, seria também uma d

pressuposta nas formas de apresentar o tema ao qual se está envolvido para outra pessoa, nesse 

caso, o entrevistador/pesquisador: quando se escreve para tornar o tema público, para defender o 

que se está dizendo publicamente e segundo as regras de sua publicização, e quando apenas se fala, 

isso a gente comenta 

muito de passagem no artigo que publicamos acho que cheguei a falar disso em algum artigo

vou te contar, mas fica aqui entre nós é... mas... não sentíamos nenhum apoio daquele pessoal

mesmo com as implicações que uma entrevista possa conter de, por exemplo, resultar em uma 

futura publicação (daí as ressalvas em só autorizar a entrevista mediante garantia do anonimato, 

etc.)86. 

-

o segundo sendo criado dedutivamente a partir do primeiro pela pesquisa. Termos que também 

podem ser situados (em analogia) na divisão objetivo-subjetivo, mas que não esgota essas 

dimensões (institucionalizado/objetivo/formal e não-institucionalizado/subjetivo/informal). Uma 

vez mais, os espaços objetivo e subjetivo são instrumentalizações metodológicas que não refletem a 

realidade prática do objeto, mas que são elaboradas na pesquisa para ensejar o seu andamento. 

                                                           

86          Em Compreender (A Miséria do 

é a entrevista. Assim como Lahire, em Retratos Sociológicos (2004), defende que os entrevistados buscam controlar a 
impressão que o entrevistador e seus leitores terão sobre eles, enfatizando, omitindo ou mesmo mentindo sobre algumas 
informações. 
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Nos pressupostos teóricos aqui mobilizados, as oposições subjetivo/objetivo, ou ainda 

agente/estrutura, não se separam na realidade prática, mas são tomadas aqui como tendo 

objetivas [...] é inseparável da análise da gênese [...] das estruturas mentais (que são em parte 

produto da incorporação das estruturas sociais) e da análise da gênese das próprias estruturas 

IEU, 1990, p. 26) 

Assim, o PBMIH é reconstruído no espaço social objetivo a partir de dados estatísticos, de 

suas relações com outras instituições, dos efeitos objetivos que têm sobre as ações dos agentes, e 

assim por diante; e ele existe subjetivamente na medida em que o encontramos nas subjetividades 

(expressa nas falas, pensamentos, representações, intencionalidade, aspirações) dos agentes, 

obedecendo a regras outras que não aquelas do espaço objetivo, mas do subjetivo, do pré-

consciente, do auto-censurado, do omitido mediante equação do agente. 

Por fim, após esses movimentos duplos, passaremos às combinações e sínteses dessas 

escalas e dimensões. A razão de tal procedimento se deve, primeiramente, a uma escolha sobre o 

método adotado87: o método de articulação entre agentes e estruturas, calcado sobre o pressuposto 

de que estes se produzem mutuamente na realidade prática, isto é, dialeticamente, em uma 

sociogênese ou construtivismo genético, como o denomina Bourdieu. Assumindo ainda que as ações 

dos agentes encontram seu princípio nas estruturas objetivas em que o agente se produziu, e, ao 

mesmo tempo, que o princípio de atualização e transformação das estruturas reside nos agentes, ou 

seja, em sua capacidade de (re)conhecer os movimentos das estruturas em que se move, e criar, 

improvisar em meio a elas. O conceito de habitus, conjunto de disposições subjetivas constituídas 

no espaço social, dá conta dessa junção entre o social/estrutura e o individual/agente, o subjetivo e o 

objetivo (BOURDIEU, 1990). 

Uma segunda razão para esse modo de exposição se encontra na operacionalização do 

problema central da tese: os capitais e competências mobilizadas nas trajetórias migratórias. Capital 

esse que deve ser investigado nas estruturas de constituição e na gênese das disposições do agente. 

Essa abordagem bidimensional está de acordo com a construção do problema de pesquisa, facilita a 

análise e a exposição do problema, alinha-se ao estilo da escrita e de leitura do texto. Portanto, um 

procedimento de exposição dos resultados da construção e análise de dados que, por sua vez, 

obedecem aos conceitos e pressupostos teóricos mobilizados na base da pesquisa: 

                                                           

87        Em certo sentido, em vários momentos da pesquisa há 
que se fazer uma escolha sobre que linhas teóricas, metodológicas, epistemológicas, sobre quais conceitos seriam mais 
ajustados, e, não havendo como testar todos, isso requer alguma arbitrariedade da pesquisa e ao mesmo tempo o risco 
da escolha ter sido errada. 
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construção do objeto. É em função de uma certa construção do objeto 
que tal método de amostragem, tal técnica de recolha ou de análise dos dados, etc., se 
impõe. Mais precisamente, é somente em função de um corpo de hipóteses derivado de um 
conjunto de pressuposições teóricas que um dado empírico qualquer pode funcionar como 
prova ou, como dizem os anglo-saxônicos, como evidence (BOURDIEU, 2011, p. 24). 

 
O PBMIH delineia o universo de análise da presente pesquisa enquanto espaço socialmente 

significado em que os imigrantes haitianos investem suas ações e, portanto, no qual é possível 

analisar a relação entre as ações e os capitais, suas modalidades de atuação. De modo que, 

compreendendo como o PBMIH se estrutura objetivamente e como se apresenta às consciências dos 

haitianos, é possível situar suas ações e compreender a que elas respondem assim como ponderar 

suas origens e causas (arco de composição e realização do capital cultural)88. 

 

História do PBMIH 

 

O PBMIH tem seu início, como posto anteriormente, a partir da manifestação direta por 

parte dos migrantes haitianos e sírios que chegaram a Curitiba e Região Metropolitana a partir de 

2010, e encontraram na língua um fator importante para ganhar movimento pleno na sociedade de 

destino. A partir de então, acionaram órgãos e instituições que lhes pareciam concernentes em 

relação a esse propósito (CURSINO et al, 2016; RUANO, 2019; FRIEDRICH et al, 2020). Com 

isso iniciou-se o acionamento em cadeia de diferentes instituições e atores sociais. A começar pela 

Associação dos Haitianos de Curitiba e a Pastoral da Terra de Santa Felicidade, que, junto a outras 

organizações religiosas89, adiantaram-se no acolhimento dos imigrantes e na resolução dos 

problemas por eles trazidos, incluindo aí a questão do português como língua a ser aprendida. 

Em seguida a Prefeitura de Curitiba e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(SEED- PR) comunicaram a CASLA90 que, ciente da experiência do curso de português para 

                                                           

88        Aqui nos aproximamos do programa interpretativo 

2004, p. 313): 1) Reconstrução das disposições sociais a partir de uma análise dos múltiplos indícios extraídos do 
material empírico; 2) Constatação da variação ou da não-variação dos comportamentos e atitudes conforme o contexto e 
delimitação das áreas contextuais de atualização e de não atualização das disposições; 3) Interrogação sobre as 
propriedades sociais dos contextos (área ou subárea de práticas, tipo de interação particular, lugar do indivíduo na 
organização da atividade ou no âmbito da interação...). Trata-se de aplicar um princípio de especificação dos contextos, 
das práticas, das relações [...]; 4) Estabelecimento, quando possível, da gênese dessas diferentes disposições (estudo dos 
âmbitos de socialização). 
89        Nas entrevistas com os haitianos frequentemente eram 
mencionados pastores e igrejas em que participavam e através dos quais iniciavam um caminho que finalmente dava no 
PBMIH ou um programa semelhante de ensino do português (como na PUC-PR ou na Uniandrade). 
90        A CASLA (Casa Latino Americana), é uma ONG que 
desde 1985 trabalha com imigrantes e refugiados em Curitiba em frequente parceria com a UFPR 
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estrangeiros do Celin, solicitou uma reunião com o Núcleo Tandem Celin  órgão responsável, na 

época, pelo acolhimento dos estudantes estrangeiros da UFPR. O Núcleo, por sua vez, solicitou uma 

reunião com o Departamento de Letras para que juntos pensassem em possíveis ações de 

acolhimento linguístico ao público haitiano (GABRIEL et al, 2020; RUANO, 2019). Deve-se 

destacar que o posicionamento do Celin-UFPR nessa sequência de comunicações institucionais: 

somente ele  no circuito público - detinha alguma experiência de lecionar português para 

estrangeiros. No curso de letras da UFPR ainda não existe a oferta desse serviço e tampouco existe 

uma disciplina que prepare os alunos para ministrar esse curso. 

Nesse sentido, os primeiros formuladores do PBMIH contavam apenas com experiência de 

ensino do Português como Língua Estrangeira (PLE) no Centro de Línguas e Interculturalidade 

(Celin) da UFPR, direcionado a estudantes estrangeiros que estavam no Brasil em programas de 

intercâmbio, a maioria bolsistas e, portanto, de perfil universitário e com outra relação com o 

aprendizado da língua (CURSINO et al, 2016,b). Não detinham experiência alguma com o perfil do 

novo público ou com as questões de migração e refúgio, de modo que as demandas trazidas pelos 

(novos) migrantes e refugiados logo se mostraram superiores àquilo que poderiam oferecer os 

modelos pedagógicos até então vigentes nos cursos de línguas e idiomas do Celin. Os novos 

imigrantes eram mais numerosos, expunham feridas recentes de uma migração penosa em geral 

feita por rotas clandestinas; traziam filhos e parentes, moravam longe do centro da cidade e 

precisavam de trabalho (GEDIEL et al, 2020; GABRIEL et al, 2020). 

p. 

105). Existia, portanto, a preocupação em repensar a matriz linguístico-pedagógica consolidada 

anteriormente no trato com alunos intercambistas, instrumentalizar um português que preparasse os 

imigrantes para responder às situações que reportavam, isto é, as situações concretas e urgentes da 

vida diária: para aquisição de um trabalho, de documentos que o regularizassem para que pudessem 

ter renda e iniciar a produção de suas vidas em território imigratório. 

 
Não se tratava de unidades didáticas habituais 

português do PBMIH precisavam procurar emprego; comprar feijão no supermercado; 
aprender a pegar ônibus. O que era identificável como necessidade linguística passou então 
a constituir a própria base teórico-metodológica dos cursos (GABRIEL et al, 2020, p. 105). 

 

Portanto, o programa de ensino-aprendizagem seria investido sobre um plano social de 

caráter de urgência que, ao mesmo tempo, se desenrolasse com muita cautela, ajustada ao tempo de 

aprendizado desses alunos refugiados avessos ou nem sempre afeitos ao perfil universitário dos 

estrangeiros intercambistas: 
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Enquanto as turmas de PLE do Celin-UFPR são constituídas, majoritariamente, por 
intercambistas e estrangeiros que possuem bons trabalhos no Brasil e, consequentemente, 
uma condição financeira favorável, os grupos do PBMIH são compostos em sua maioria 
por alunos que estão atravessando alguma dificuldade financeira. Assim, no primeiro caso, 
o professor pode se dedicar prioritariamente às questões linguísticas/culturais que emergem 
nesse ambiente de ensino-aprendizagem; já no contexto do PBMIH, além do conteúdo 
programático previsto, o docente precisa lidar com outras questões particulares, como, por 
exemplo, aquelas relacionadas aos alunos que não podem frequentar as aulas por não terem 
dinheiro para a passagem ou para comerem fora de casa (RUANO, 2019, p. 262). 

 

Outro público, outras necessidades, outras respostas. No PBMIH também desenhou-se um 

conjunto de novos princípios de ações reflexivas no sentido de elaborar e avaliar suas próprias 

práticas e o cumprimento de seus propósitos iniciais, a saber, o ensino do Português Brasileiro como 

Língua de Acolhimento, isto é, do português inserido em uma concepção abrangente de linguagem 

enquanto intermediação primeira do imigrante com o campo social de sua inserção (CURSINO et 

al, 2016, GABRIEL et al, 2020). 

Assim o Português como Língua Estrangeira (PLE) lecionada aos estrangeiros do Celin foi 

se afirmando na teoria de que a língua ensinada ao migrante deve se orientar para a ação, e ser 

et al 2016, p 393). O português, nesse sentido, deu lugar ao Português Brasileiro enquanto língua 

empregada na realidade prática e que se distancia do registro escrito, o qual pressupõe 

invariabilidade no tempo histórico e na imensa extensão do território brasileiro (SILVA e SILVA, 

2016, p. 341). Desses dois princípios resultou o objeto de ensino do PBMIH, a saber, o Português 

Brasileiro como Língua de Acolhimento. 

Estes dois princípios de ação foram forjados na prática e exame da prática do PBMIH, e 

continua a ser verificado e ajustado conforme as inovações sinalizadas pela variação do público-

alvo. Com isso, munidos desses dois princípios, aos poucos foi se revelando que, para o 

cumprimento dos propósitos assumidos pelo projeto, era preciso compreender o contexto geral em 

que o imigrante se movimentava. 

Há que se ressaltar ainda, no curso dessa sequência institucional, a participação decisiva do 

Direito, aqui na figura da OAB seção Paraná e do Departamento de Direito da UFPR. Desde os 

primeiros momentos da chegada dos imigrantes, posto sua representação universal de intermediador 

e porta-voz do Estado (BOURDIEU, 2009), as instituições jurídicas foram acionadas em paralelo, 

por exemplo, à Polícia Federal (GEDIEL, 2020). Em Curitiba elas seriam promovidas, entre os 

imigrantes, à principal suporte para a regularização da documentação e demais dispositivos de 



132 
 
proteção  que daria corpo ao projeto Refúgio, Migração e Hospitalidade e à Sala 28ª91. Assim 

entendido, o Curso do Direito, inicialmente acionado pelo PBMIH, acompanhou a formação 

seguinte desse e demais projetos de extensão posteriormente articulados no PMUB (Política 

Migratória e Universidade Brasileira) (DADÈLÉ et al, 2020). 

O envolvimento do Direito no PBMIH junto às demais áreas citadas contribuiu 

grandemente para a consolidação do caráter formal institucional dessa rede de amparo à presença do 

migrante que se tornava então uma nova e expressiva questão social. Como rede de amparo, 

compreende-se que essas áreas, atores, instituições, associações, grupos, delineiam uma base de 

interações complexas, de ações experimentais e ensaios procedimentais, que resultam, finalmente, 

nas primeiras formulações do que viria a ser o PBMIH enquanto projeto de extensão em meio aos 

outros projetos do PMUB. O peso da participação e comprometimento do Direito da UFPR, tem 

como efeito, por exemplo, a atração de outros parceiros decisivos, como a Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello e o ACNUR, as pontes com a Prefeitura e a Pró-Reitoria, assim como o aumento de 

visibilidade através de publicações em livros impressos, eventos e seminários condizentes ao tema 

do projeto, facilidade de trânsito por instituições e prédios da cidade, etc. (ALBUQUERQUE, et al, 

2016). 

Passando por toda essa cadeia institucional, através das inumeráveis reuniões entre agentes 

institucionais e, depois, com os imigrantes, logrou-se finalmente uma aproximação e compreensão 

dos problemas reclamados por estes e das possíveis ações para tratá-los. Desse diálogo resultou as 

primeiras formulações do que viria a ser o PBMIH: um projeto de extensão - portanto reconhecido 

pela Pro-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) -, para o ensino do português aos novos migrantes refugiados haitianos e sírios que estavam 

chegando em Curitiba desde 2012 (CURSINO et al, 2016a). 

A origem do PBMIH, portanto, reside no encontro das demandas dos migrantes e das 

instituições e atores pelas quais essas demandas passaram, delineando um cenário novo que 

corresponde ao período de grande e inédita entrada de migrantes haitianos, sírios, venezuelanos, 

congoleses e outros no Brasil. As bases do PBMIH se ergueram  sobre as situações de encontro com 

seu público-alvo, na prática e exame da prática, de forma reflexiva, buscando suprir as demandas 

apontadas pelos alunos, em geral orientadas à condição imediata em que se encontram os imigrantes 

recém-chegados, na busca de trabalho para aquisição de renda e da regularização de sua situação 

(documentos para trabalho, para obtenção de habitação e circulação social). 
                                                           

91        A sala 28 fica no Prédio Histórico da UFPR, na Praça 
Santos Andrade em Curitiba, e é onde se realizam as ações de acolhida, assessoria jurídico-administrativa e orientações 
psicológicas, destinadas a migrantes humanitários e refugiados. (Ver link: https://sala28.ufpr.br/portal/?page_id=255). 
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A estrutura do PBMIH 

 

Pouco a pouco o PBMIH foi se firmando. Em meio às negociações com o CEPE92, ganhou 

estatuto de projeto de extensão e um espaço no prédio da Reitoria da UFPR aos sábados para 

-

Estrangeira (PLE) para haitianos (aos sábados às 15h), e no segundo ano (2014) foi aberto uma 

turma para vinte refugiados sírios (duas vezes por semana durante duas horas-aula) (CURSINO et 

al, 2016, p. 381). Desde o início foi possível ver uma preocupação em repensar os modos de ensino 

respeitando as diferenças dos migrantes, nesse primeiro momento, relativas principalmente às 

estruturas da língua que eles traziam e nas quais incidiriam o português brasileiro como língua de 

acolhimento (CURSINO et al, 2016; SILVA e SILVA, 2016). 

O dia das aulas também foi objeto de discussão: os imigrantes, em função do trabalho que 

eles próprios ou familiares exerciam, pediam que os cursos ocorressem aos domingos. A 

Universidade, no entanto, rejeitou o pedido, alegando que aos domingos deveria permanecer 

fechada por razões administrativas. Finalmente se acordou que os cursos ocorreriam aos sábados à 

tarde, e àqueles que não pudessem comparecer regularmente seriam pensadas alternativas para 

compensar as faltas e reforçar o aprendizado. 

Nesse sentido, a irregularidade da frequência dos migrantes em aula se mostraria uma 

constante, devido à sua própria condição incerta, principalmente nos primeiros períodos de sua 

chegada, procura de casa, trabalho, etc., e é justamente nesse período que mais se procuravam os 

cursos para conseguir uma comunicação básica no português. Uma das respostas esboçadas aí, e 

-

método, cada aula seria pensada por inteira, isto é, para iniciar e concluir as tarefas nela mesma, 

sem depender de referência a conteúdos dados nas aulas anteriores (RUANO et al., 2016, p. 319). 

Com isso os alunos que perdessem alguma aula poderiam retornar na aula seguinte sem grande 

prejuízo para o acompanhamento da aula. 

A estrutura das turmas também foi pensada para atender turmas pequenas, com no máximo 

vinte alunos, visando dar conta de um ensino-aprendizagem consistente. Mas com a chegada 

contínua de mais migrantes e refugiados, e da variação de suas nacionalidades, novas turmas foram 

abertas. Com as turmas em funcionamento e os migrantes continuando a chegar, criou-se um 

esquema de inscrição de acordo com as vagas disponíveis e de uma lista de espera para as novas 

                                                           

92        CEPE: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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vagas. Aqui se iniciou a coleta de informações como número de telefone, e-mail e endereço do 

candidato que evoluiria para os cadastros e, mais tarde, para os questionários de que essa pesquisa 

se utilizou. 

O passo seguinte foi a abertura de turmas separadas por níveis de ensino-aprendizagem do 

português: a turma do Básico I e II, o Pré-intermediário I e II, o Intermediário I e II, as turmas do 

Avançado, e assim por diante. Importa destacar que essa serialidade se deu em obediência à 

evolução dos próprios alunos e de suas demandas por níveis mais elevados de aprendizado da 

língua portuguesa. Assim, por exemplo, nos últimos anos se observará alunos conformarem turmas 

- -

outras, demonstrando esse caráter de ajuste e de entrelaçamento estreito entre demanda dos alunos 

imigrantes e resposta do PBMIH. Eis a concretização in loco de como os arranjos que aí estão 

foram construídos  e se tornaram estruturantes. 

Além de pouco numéricas em termos de alunos, as turmas foram pensadas para estar 

presente sempre mais de um professor, em ações complementares, em que, por exemplo, enquanto 

um passava o conteúdo e as instruções para o exercício em sala, o outro observaria e forneceria 

apoio. Após as aulas os professores trariam para as reuniões os problemas e dificuldades e demais 

acontecimentos vividos em sala. E assim ocorreu (CURSINO et al, 2016; FRIEDRICH et al, 2017). 

A formação da equipe de professores do PBMIH passou a ocorrer (até antes do fechamento 

imposto pela pandemia) em reuniões às sextas-feiras, com duração de 1h30, e são divididas em 

eixos temáticos: na 1ª sexta-feira do mês acontecem encontros para tratar de aspectos formais da 

língua; nas 2ª e 3ª sextas-feiras do mês uma equipe do PBMIH apresenta suas experiências em sala 

de aula, atividades que funcionaram ou não, características e especificidades da turma; e nas 4º 

sexta-feira do mês discutem-se assuntos de cunho metodológico, planejamento e outros tópicos 

relevantes ao melhor funcionamento do PBMIH. Neles está prevista a participação de convidados 

externos para o desenvolvimento do grupo e do projeto como um todo (CURSINO et al, 2016, p. 

326). 

Vale ainda destacar que, para aqueles alunos que têm filhos, é oferecida uma turma, aos 

sábados, junto às aulas do PBMIH, em que são desenvolvidas atividades para as crianças, 

ministradas por estudantes de letras e educação, e acompanhadas por alunos da psicologia. Assim, 

para quem entrar no prédio da Reitoria aos sábados, verá toda essa estrutura em funcionamento: as 

salas de recepção e matrícula dos candidatos aos cursos, as salas de aula funcionando em seus 

aulas do PBMIH). O apoio do Direito ocorre na Sala 28 do prédio da UFPR na praça Santos 

Andrade, onde o imigrante também pode solicitar atendimento psicológico, pedir informações e ser 

encaminhado aos seus destinos de interesse. 
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Por fim, a definição do que é o PBMIH passa por essa abrangência complexa que articula 

outros projetos de extensão, atores e instituições que têm também seus objetivos próprios, a 

depender de sua estrutura, da formação de seus quadros e das condições para fazê-lo, mas que se 

unem em um mesmo horizonte, para dar acolhimento, amparar e inserir da melhor maneira o 

imigrante refugiado. Daí a definição do PBMIH e suas articulações convidar frequentemente a 

refugiados sírios, se mesclaram para desafiar a Universidade Federal do Paraná, ao cruzarem o 

 

 

3.4. O programa Política Migratória e Universidade Brasileira (PMUB) 

 

Uma vez em funcionamento e postas suas bases reflexivas (de prática e retorno à prática 

mediante crítica), o PBMIH rapidamente se defrontou com os limites de suas ações. No decorrer 

das primeiras aulas, inevitavelmente, os alunos começaram a trazer para a sala de aula a bagagem 

que tinham acumulado no processo migratório. Os exercícios de comunicação em situações 

concretas, simulando respostas às situações vividas pelos alunos no novo cotidiano no Brasil, 

revelaram as situações de violência e hostilidade sob as quais os migrantes estavam vivendo. 

Situações às quais, extrapolando a competência do PBMIH, foram reportadas ao Departamento de 

Direito que se prontificou a resolvê-las. O seguinte excerto da fala de Joana ilustra esse ponto: 

 
Como eu disse, os alunos migrantes estavam inseridos em um ambiente diferente [dos 
antigos alunos estrangeiros universitários], um ambiente hostil em que eram explorados 
porque não conheciam seus direitos. Essas questões chegavam até nós em sala [
que reclamavam de que o patrão havia detido sua carteira de trabalho, ou alunos com 

abusadas sexualmente e que chegavam até nós, não tinha jeito. Então a gente teve que 
trazer esses assuntos para sala de aula. Então a gente se mobilizava no grupo de 
professores pra tentar buscar meios de abordar esses conteúdos. Então [por exemplo, em 
sala de aula] a gente didatizou o processo de entrevista de emprego, [...]de entender os 
direitos do trabalhador, [...] o postinho médico: porque muitos chegaram numa época de 
inverno e tavam tendo muitas enfermidades por conta do frio. 
 

Portanto, dessa nova demanda apresentada pelo pessoal das Letras, surgiu o projeto 

Hospitalidades. Com esse projeto, as aulas do PBMIH deram espaço à manifestação dos 

sofrimentos e traumas profundos incorporados ao longo do processo de fuga e migração, para o qual 

o Departamento de Psicologia da UFPR destacou um grupo para tratar especialmente dessas 

questões. Exemplos dessas questões traumáticas que serão encontradas nos relatos dos migrantes 

haitianos entrevistados: mortes consequentes de guerras e catástrofes ainda no país de origem, 
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perseguição política, abuso dos coiotes em rotas clandestinas, dificuldades materiais. Alguns desses 

traumas, vale notar, ainda muito vivos nos migrantes, foram motivos de recusa aos pedidos de 

entrevistas por não quererem retornar à experiência sofrida. Em especial alguns colombianos e 

sírios vindos de situação de guerra e perseguição93, que, muito gentis para com o entrevistador, 

traziam em seus gestos a dor ainda viva da sofrida experiência migratória. 

Durante as aulas, nas comunicações orais que automaticamente se transferiam às 

comunicações via redes sociais, e-mails e demais operações, viu-se que muitos alunos tinham 

dificuldades com o uso do computador ou mesmo desconheciam por completo a máquina. Levado 

até o Departamento de Informática da UFPR, este se colocou à disposição do PBMIH para ministrar 

aulas de letramento digital e demais objetivos que se apresentassem. 

Da formalização dessas ações e sua reunião em um mesmo conjunto articulado, originou-

se, em 2014, o PMUB, programa Política Migratória e Universidade Brasileira. Seu nascimento se 

deu sob a tutela do Departamento de Direito da UFPR junto à Agência das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) e à Cátedra Sérgio Vieira de Melo (CSVM)94, contando ainda com o apoio 

do Ministério Público do Trabalho do Paraná, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR e, 

finalmente, os representantes de cada departamento das áreas referidas (psicologia, informática, 

direito e letras). 

Uma vez formalizado, o PMUB transformou as antigas iniciativas em projetos de extensão 

da UFPR, somando agora seis projetos. São eles: o PBMIH, levado à frente pelo Departamento de 

Letras95; o Projeto Migrações, Refúgio e Hospitalidade, do curso de Direito; o Projeto 

Desenvolvimento de Cursos de Capacitação em Informática para Imigrantes, do Departamento de 

Informática; o Projeto Migração e Processos de Subjetivação: Psicanálise e Política na Rede de 

Atendimento aos Migrantes, desenvolvido no Departamento de Psicologia. Estes quatro estão 

registrados enquanto Projeto de Extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR 

(FRIEDRICHet al., 2017). Somam-se a estes quatro projetos de extensão outros dois sem o registro: 

a Oficina de História do Brasil para Haitianos, do Departamento da História da UFPR, e o Grupo de 

                                                           

93        Sou profundamente grato por essa experiência de 
trabalho com migrantes e refugiados que participei junto ao PMUB e à ACNUR, e que estão compilados em 
OLIVEIRA, Marcio de. Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil. Subsídios para a elaboração de Políticas. 
Brasília: Edição do ACNUR/Brasil. Disponível em https://www.acnur.org/portugues/ 
94        Assim, as diretrizes que orientam as ações e 
planejamentos da equipe dos citados programas conformam-
principais desafios em relação às políticas de ingresso é sensibilizar institucionalmente os gestores universitários sobre a 
situação específica das pessoas refugiadas, cujo acesso à documentação pode ser restrito. Além disso, é necessário 
articular junto ao governo federal mecanismos específicos para comprovação de conclusão do ensino médio por parte 
dessa população. Por fim, as redes de proteção de pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio devem trabalhar 

(CÁTEDRA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO, 2017, p. 11). 
95        Nos primeiros anos em parceria com o Celin. 
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Pesquisa Migrações Internacionais e Multiculturalismo, do Departamento de Sociologia96, e o 

projeto da área de medicina: Caminhos do SUS (FRIEDRICH et al., 2017). 

Em ordem cronológica, como se viu na seção anterior, é possível observar como os 

migrantes vão acionando essa rede que posteriormente configurará o PMUB: inicialmente, o Direito 

e as Letras (contando aqui o Celin) foram os primeiros a serem ativados nessa empreitada do que 

viria a ser o PMUB, ambas as áreas situadas mais à frente das primeiras barreiras encontradas pelos 

imigrantes e refugiados, a saber, a ilegalidade ou não-reconhecimento do direito, e a barreira 

linguística, de inviabilidade de comunicação. Na sequência, dados os problemas incontornáveis 

trazidos pela população em mira, são acionadas a psicologia  visto os traumas profundos e 

volumosos incorporados no próprio processo imigratório e, posteriormente, nos obstáculos que 

esses traumas oferecem no processo de inserção e intercurso no ensino universitário ou no PBMIH 

(SILVA et al, 2020) -, e a Informática, também devido às dificuldades e entraves que se 

manifestaram no acesso e manipulação dos computadores (SILVA et al, 2020). 

O PMUB foi pensado como um programa que, reconhecendo a dimensão que a questão 

migratória alcançava, lança-se nesse cenário assumindo a mesma complexidade que a questão 

impunha, em uma série de parcerias e aberto às iniciativas embasadas no pressuposto do 

necessárias para tanto (FRIEDRICH et al, 2017; RUANO, 2019). De acordo com o documento de 

sua criação, o PMUB tem como finalidade: 

 
[...] integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 
comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades dos 
migrantes, em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber 
acadêmico ao saber popular. Para tanto, visa democratizar o conhecimento acadêmico e a 
participação efetiva da sociedade na vida da Universidade, incentivando a prática 
acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social e política, formando 
profissionais-cidadãos. O Programa pretende participar criticamente das propostas que 
objetivem a regulamentação da condição do migrante, buscando seu desenvolvimento 
pessoal e o desenvolvimento regional, econômico, social e cultural. Contribuir para 
reformulações de concepções e práticas curriculares da Universidade, bem como para a 
sistematização do conhecimento produzido, é o objetivo final do Programa. (UFPR, 2015 
apud RUANO, 2019). 

 

Como se vê, um objetivo de abraçar um problema amplo e complexo, que demanda uma 

postura aberta à recepção de tal abrangência. Daí a atuação complementar de projetos reunidos no 

PMUB com o fim comum de atendimento irrestrito ao imigrante em sua complexidade e atento às 

                                                           

96        Esse com registro no CNPq. 
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demandas reais e específicas por eles trazidas. Mesmo assim, cada projeto possui suas próprias 

diretrizes, em uma autonomia relativa, como entendido por Bourdieu (2009). 

inscreve em seu corpo ações no sentido de facilitar e acelerar a sua inserção através da promoção do 

migrante na vida social da comunidade. Assim, por exemplo, instituiu ações no sentido de 

presentes, como museus, praças, teatros, e outros. Com isso, podia-se quebrar, em alguma medida, 

as representações estigmatizantes que viessem recair sobre eles (ALBUQUERQUE, et al, 2016).   

Uma vez mais, o PBMIH figura na etapa inicial desse Programa que costura os temas e 

áreas variadas em que se imbrica a relação do migrante com a língua e a cultura local (FRIEDRICH 

et al, 2017; HIROSE e CRUZ, 2019; RUANO e LOPES, 2019). Esta ligação do PBMIH com o 

PMUB estará presente longo desta tese. 

 

O Programa de Reingresso 

 

Tal como se deu o desenvolvimento de diferentes turmas e níveis hierárquicos a partir da 

própria pressão interna dos alunos do PBMIH, que, pouco a pouco foram demostrando, por um 

lado, maior interesse em avançar nos domínios não usuais da língua (para além das comunicações 

imediatas e urgentes do cotidiano) e, por outro, foram abandonando o curso (por motivos que serão 

abordados), o PBMIH e agora o PMUB também foram palco de pressões no sentido de avançar para 

além dos projetos de extensão, rumo à universidade, aos cursos de graduação. 

Muitos daqueles alunos que seguiam no estudo do idioma no PBMIH, ou integravam os 

demais projetos do PMUB, haviam interrompido o percurso universitário em seus países e 

manifestavam o desejo de retomá-lo no Brasil. É o caso de Jean e de Marcus, por exemplo, que, 

como veremos no detalhe no último capítulo, vieram ao Brasil com esse objetivo e agarram-se à 

oportunidade assim que ela apareceu através de um convite feito nos corredores do prédio do 

PBMIH. Haviam ainda outros alunos que não tinham iniciado seus cursos de graduação, mas 

explicitavam o desejo de fazê-lo, como são os casos de Susie e Denise abordados no último 

capítulo. Com isso o PMUB iniciou o exame das possibilidades de (re)ingresso e permanência nos 

cursos de graduação da UFPR. 

As normas anteriores de entrada na universidade, correspondentes à transferência ou 

reingresso de alunos mediante validação de diploma, histórico ou currículo escolar97, testes de 

                                                           

97        A Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases, atribui 
às universidades públicas a competência para revalidação de diplomas. A Lei 9.474 de 1997 define os mecanismos para 
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proficiência, etc., demonstravam estar muito distantes das possibilidades e necessidades reais dos 

imigrantes e refugiados (GEDIEL et al, 2020; FRIEDRICH, 2020; RUANO, 2019). Estes novos 

atores (em seu volume e diferenças) tensionariam essa antiga normativa. 

Nos trabalhos sobre o tema dos Programas de (re)ingresso na Universidade (FRIEDRICH e 

BERTOLDO, 2020; RAGNINI et al, 2020; GEDIEL et al, 2020; RUANO, 2019), alude-se 

frequentemente ao caso emblemático de Loxca, a ex-

u à porta do curso de Arquitetura e Urbanismo e, em 

inglês, relatou que sua universidade, em Aleppo, não existia mais  

(análogo a muitos dos casos dos haitianos em relação ao terremoto de 2010 que destruiu seus locais 

de estudos, como se verá no último capítulo) (GEDIEL et al, 2020, p. 17). O caso expressa esse 

duplo vértice do programa de (re)ingresso enquanto um acontecimento intermediário entre as ações 

dos imigrantes e dos programas e dispositivos da universidade. 

Loxca conta como, desesperançosa, porém motivada por seu marido, dirigiu-se à UTFPR 

em busca de informações para terminar o seu curso de arquitetura. E em seu relato se pode ver a 

dimensão da ação como força estruturadora das instituições de acolhimento: 

 
 Em um passeio pela nossa nova cidade, Curitiba, eu e meu marido vimos uma 

Arquitetura e Urbanismo que existe naquela instituição, mas não souberam dizer qual seria 
o procedimento par ao meu caso. [...] Indicaram-nos para procurar ajuda no Centro 
Politécnico da UFPR, onde ficava o Curso de Arquitetura, pois talvez lá encontrássemos 
alguém que pudesse me ajudar. [...] Eu fui lá com ele [o marido]. Era uma sexta feira, em 
dezembro de 2014, muito perto do Natal, e não tinha ninguém no bloco de Arquitetura. Mas 
a nossa sorte foi que avistamos uma pessoa saindo da sua sala e indo embora. Aproveitamos 
e o cumprimentamos em inglês porque a gente não falava nada de português. Descobrimos 
que ele era o coordenador do curso de Arquitetura [...]. Já comecei a falar para ele toda a 
minha história e a minha situação. Ele se sentou à sua mesa, ligou o computador novamente 
e começou a escrever [...]. Enfim, assinei e deixei o meu contato com ele, e uma semana 

complexidade e a demora, tudo seria tão simples e tão rápido, além de estar chocada por ter 
sido aprovada sem falar nada de português. O Coordenador me explicou que o processo de 
ingresso de refugiados existia, e que a universidade recebia alunos estrangeiros, mas em 
relação a refugiados, era a primeira vez. Em verdade o processo não estava funcionando na 
Federal porque não havia demandas de refugiados que já se encontravam no Brasil (Loxca, 
2020, p. 22) 

 

A norma a que ela se refere em realidade não existia, como posteriormente informaram as 

professoras entrevistadas do PBMIH. De todo modo, o caso de Loxca tornou-se referência e modelo 

para atuação nos novos casos. 
                                                                                                                                                                                                 

implementação do Estatuto dos Refugiados (de 1951) e delega ao CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) da 
UFPR a responsabilidade de observar o atendimento a essa normativa. (GEDIEL et al, 2020, p. 68). 
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Loxca não foi aluna do PBMIH, e percorreu seu trajeto quase ao acaso, batendo de porta 

em porta. O efeito de sua ação, no entanto, abriu um caminho que passou a ser promovido pelo 

ampliada e institucionalizada, foi necessário movimentar a máquina administrativa e a burocracia 

 

Assim os membros do PMUB, junto à Vice-Reitoria e o CEPE (Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão), aprovaram a Resolução nº 13/14-CEPE, que instituiu o Programa Reingresso 

migrantes regularmente admitidos no Brasil e portadores do estado de refugiado do seu país de 

origem ou de visto humanitário e que tenham iniciado cursos superiores em instituições de ensino 

1). 

Quanto aos critérios98 de ingresso previsto na Resolução 13/14-CEPE, são eles: i) análise 

de currículo e documentos; ii) tempo de residência no Brasil; iii) períodos cursados na graduação 

em seu país de origem (RUANO, 2019). O ingresso dos alunos pela Resolução nº 13/14-CEPE 

inclui a ocupação das vagas remanescentes oferecidas pelo PROVAR (Processo de Ocupação de 

Vagas Remanescentes)99 (FRIEDRICH e BERTOLDO, 2020). 

Em seguida, e com o mesmo intuito de abarcar as especificidades trazidas pela nova 

população imigrante, foram aprovadas a Resolução nº 02/16-CEPE, essa com vistas a facilitar a 

revalidação dos diplomas, e a Resolução nº 63/18-CEPE, que consolidou o processo especial para 

ingresso na universidade por via do Vestibular Especial para vagas suplementares (RAGNINI et al, 

2020; RUANO et al, 2020, p. 55), isto é, da obrigatoriedade de que fossem reservadas dez das vagas 

dos cursos de graduação da universidade para estudantes migrantes e refugiados (sendo 1 candidato 

por curso)100. 

Em outras 14 universidades conveniadas pode-se encontrar iniciativa semelhante de 

facilitação ao ingresso de imigrantes e refugiados na universidade (FRIEDRICH et al, 2020). 

Todavia, como discutido por Ruano em sua tese (2019), não existe entre elas acordo de 

padronização na admissibilidade desse público e a maioria das universidades acaba por impor uma 

                                                           

98        A Resolução nº 13/14 que regula o Reingresso em vagas 
suplementares afirma que, para acessar o programa os migrantes e refugiados devem estar em situação regular no 
Brasil, com visto de refúgio ou humanitário e realizar a solicitação na UFPR. A solicitação está disponível em quatro 
idiomas (inglês, espanhol, francês ou português) e com os seguintes documentos: a) formulário, b) histórico escolar, c) 
documento de identificação, d) cópia de solicitação de refúgio ou deferimento dessa condição e e) cópia da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Física (para acesso ao Edital ver link: http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-
content/uploads/2019/09/Edital-2-Prograd-1.pdf). 
99        O PROVAR foi regulamentado pela Resolução nº 40/06 
que teve início em 2007 (RAGNINI et al., 2020). 
100        Atualmente são 119 estudantes de diversas 
nacionalidades e matriculados em diferentes cursos (RUANO, 2019). 
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seleção ainda muito restritiva ao ingresso dos candidatos, a começar pela admissão exclusiva de 

imigrantes com visto de refugiado, , não englobando portadores de 

visto humanitário, como é o caso dos haitianos. Vigora ainda, em alguns casos, a exigência de 

equivalência do currículo universitário, com plena compatibilidade entre os cursos, provas de 

proficiência, etc., algo muito difícil de ser alcançado pela maioria dos refugiados. 

Na Universidade Estadual de Goiás (UEG), por exemplo, a seleção é realizada através de 

prova com quarenta questões objetivas, incluindo a opção por prova de língua estrangeira e também 

redação, em caráter eliminatório e classificatório. Na Universidade de Brasília (UnB) existe o 

mediante requerimento e apresentação de documentos. Na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) o ingresso se dá por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e, no caso da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o acesso é feito via inscrição e comprovação 

documental, com a previsão de uma vaga ofertada por curso, facultado aos colegiados de cada curso 

a destinação do número de vagas e a realização de provas específicas (RUANO, 2019). 

A criação dos programas de reingresso da UFPR se fez em diálogo e sob a análise crítica 

desses programas, inclusive propositadamente através de seminários e colóquios nacionais e 

internacionais elaborado com o fim de reunir relatos sobre estas experiências nas universidades 

brasileiras101 (RUANO, 2019). Assim, na comparação com as outras 13 universidades federais, 

evidencia-se o contraste do programa da UFPR pautado no acolhimento irrestrito dos imigrantes e 

refugiados, e no esforço de identificar e rejeitar  as formas silenciosas de exclusão. 

Na maioria das universidades, as provas de domínio da língua portuguesa têm caráter 

eliminatório, o que, segundo Rossa e Menezes (apud RUANO, 2019, p. 53), é contrária à condição 

do imigrante uma vez que este não conta com um suporte previsto para atender à tal exigência. O 

Programa da UFPR também se viu confrontado com essa forma de exclusão silenciosa. 

Nesse sentido, alguns anos depois de aprovadas as primeiras resoluções para ingresso por 

vagas remanescentes ou suplementares, apareceram as primeiras manifestações de evasão e 

impermanência nos cursos por parte dos alunos recém-ingressos. Em 2017 instaurou-se uma 

avaliação linguística junto ao processo seletivo do Programa Reingresso, visando verificar o 

desempenho dos candidatos nas quatro habilidades: compreensão e produção escrita, compreensão e 

produção oral em português102. Nas avaliações simulavam-se experiências que o candidato poderia 

                                                           

101        São exemplos os Seminários da Cátedra Sérgio Vieira 
de Mello, destacados por Ruano em sua tese como espaço de discussão de práticas equivalentes. 
102        O candidato passa por duas etapas avaliativas 
relacionadas à habilidade linguística: uma prova escrita com quatro questões discursivas e ainda uma interação oral, 
realizada por dois avaliadores, com duração de dez minutos, na qual ele deve se apresentar, relatar brevemente suas 
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facilmente encontrar no cotidiano universitário, por exemplo: escrever um e-mail para a 

coordenação ou mesmo para um professor, interagir em comunicação oral, relatar as informações 

contidas em um pequeno discurso falado ou escrito. 

Além disso, foram feitas sondagens sobre a opinião dos alunos ingressados na universidade 

de suas vivências, as dificuldades que estavam tendo e os supostos obstáculos com que se 

deparavam. Debruçados sobre os resultados da avaliação, verificou-se uma série de problemas 

relativos ao português acadêmico, à sociabilidade nos cursos, à pouca familiaridade com o ambiente 

acadêmico, às questões de ordem socioeconômica, ao entendimento e aplicação dessas políticas por 

agentes institucionais internos, e às questões culturais envolvidas no processo de migração e refúgio 

no início dos estudos em outra cultura (RUANO, 2019; RUANO et al, 2020). Questões essas, 

trazidas à luz pelos questionários, atuavam silenciosamente mas com peso decisivo sobre a 

permanência ou evasão universitária, portanto funcionando como formas de impedimento ou 

mesmo exclusão denegada (BOURDIEU, 2020). 

 

 Ano Zero 

 

Mediante o quadro construído com aquelas sondagens, os membros do PMUB junto à 

CSVM e ao CEPE formularam a Resolução nº 56/19, que, a partir de 2019, passou a implementar 

um Programa de Formação Suplementar103 ara 

foi a implementação do Ano Zero que consiste em um ano de adaptação, que não conta para fins de 

jubilamento e visa ambientar o estudante ao universo e à estrutura universitária (biblioteca, 

restaurante universitário, salas de aula, prédios, etc.), mas sobretudo aprimorar sua capacidade 

comunicativa e ampliar as chances de sucesso no contexto educacional e social do imigrante104. 

No Ano Zero o aluno deverá cursar apenas duas disciplinas de sua grade curricular para 

aliviar a carga das matérias em conjunto, mas também para que o aluno possa observar e ter uma 

ideia inicial de como será o curso e reportar suas principais dificuldades a uma equipe que o 

acompanhará. Paralelamente, o aluno será introduzido nas outras disciplinas previstas no Ano Zero. 

                                                                                                                                                                                                 

experiências acadêmicas passadas e fazer projeções para o seguimento de seus estudos no Brasil (RUANO, 2019, p. 
57). 
103        Em dezembro de 2019 foi aprovada a resolução nº 
56/19-CEPE regularizando o Programa de Formação Suplementar: Ciclo de Acolhimento Acadêmico para Estudantes 
Refugiados (PFS-Refugiados) (RUANO et al, 2020) 
104        Para descrição do Programa de Formação Suplementar, 
ver link do site da UFPR: https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/cepe-aprova-iniciativa-com-objetivo-de-aprimorar-o-
acolhimento-e-a-adaptacao-de-estudantes-migrantes-e-refugiados/ 
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O modelo do Ciclo Interdisciplinar Acadêmico de Acolhimento105 previsto para o Ano Zero propõe 

com disciplinas introdutórias nas áreas de Direito, Psicologia, Letras e Informática, disciplinas estas 

elencadas em resposta àquela pesquisa que revelava necessidades prementes dos alunos. Assim, a 

Psicologia, por exemplo, acompanha o aluno no trabalho das questões trazidas por ele e que podem 

influir no aproveitamento do curso e fortalecer os motivos para a evasão ou permanência106; as 

Letras e Informática dão suporte para o aprimoramento do português acadêmico e das técnicas de 

comunicação diárias no meio acadêmico107. 

O Direito, por sua vez, no Ano Zero, introduz o aluno no conhecimento de sua condição 

jurídica como aluno migrante e refugiado no Brasil, e o informa sobre os dispositivos que o 

protegem e o espaço jurídico em que ele circula, quais direitos pode exigir e os que deve observar 

(RUANO et al., 2020). É o que se verá no caso de Jean, que não viveu essa política já 

regulamentada, dado que entrou ainda em 2015 no curso de direito da UFPR, mas vivenciou esta 

proposta na prática, utilizando-se dos dois primeiros anos para se ambientar à universidade e ao seu 

circuito, conhecer as disciplinas em seu plano básico, seus direitos e deveres como aluno, 

aprofundar seu domínio no português, assim como o prédio, a biblioteca e o restaurante 

universitário que frequentaria durante os próximos anos de faculdade. Essas formas de introdução, 

como se verá nesse caso, foram de fundamental importância para o desempenho acadêmico de Jean 

e os seus desdobramentos em sua trajetória pessoal. 

 

3.5. Hipóteses sobre o PBMIH 

 

Aqui se levanta um ponto, dentre outros, para a consideração da existência de critérios de 

admissibilidade e/ou de permanência ao longo do curso universitário, porém também no avanço em 

das turmas do PBMIH, de evolução em sua serialidade e, por conseguinte, de aproximação dos 

espaços de oportunidades diferencias, isto é, de ocupação das posições em que certas oportunidades 

objetivas ficam mais expostas, tais como a própria oportunidade de ingressar nos quadros da 

                                                           

105       O modelo foi inspirado na experiência da universidade 
francesa Grenoble-Alpes (UGA) (Ver: RUANO et al, 2020, p. 56). 
106        Em seu artigo, Ragnini et al (2020, p. 63) trazem os 
resultados das avaliações que foram feitas no acompanhamento com os estudantes. As principais dificuldades relatadas 

ao sistema de ensino, às situações de exclusão, de sentimento de fracasso, dificuldade de compreensão de conteúdo, 
desconhecimento da estrutura e serviços da universidade. 
107        Programa de Acolhimento Linguístico e Digital para 

Fins Acadêmicos. 
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universidade que, como demonstra essa tese, pode se apresentar aos alunos do PBMIH como uma 

espécie de estágio preparatório em continuidade com a universidade. 

O PBMIH se apresenta, para muitos alunos, em uma identidade universitária sentida em 

seu prédio, no ambiente interno, no comportamento dos professores e auxiliares, no próprio perfil 

ulas da 

problemas constatados nas sondagens feitas aos alunos da universidade pelo pessoal do PBMIH e 

do PMUB, remetem igualmente ao PBMIH: falta de familiaridade com o ambiente, intimidação 

com o prédio e os professores, baixa sociabilidade, etc. 

A sociabilidade e o bem-estar no ambiente das aulas, como se verá nos casos apresentados 

nos últimos capítulos, incidem fortemente na qualidade da relação do aluno migrante com o PBMIH 

e, portanto, na possibilidade de exploração das oportunidades aí guardadas. A maioria dos alunos 

entrevistados aponta o encontro com amigos ou compatriotas como uma das razões principais de 

frequentar o PBMIH. Assim como, pode-se inferir na fala de outros (é o caso de Renée), que a 

ausência de vínculos atua como elemento de desligamento e abandono do curso. Eis uma das 

propriedades do capital social: sobre os recursos e benefícios consequentes das relações sociais. E, 

se entendermos a facilidade para aprender e se comunicar no português como fator de 

favorecimento da sociabilidade, bem-estar e permanência no curso, podemos elencar aí o capital 

linguístico e, assim, o capital mobilidade. 

A continuidade no PBMIH e avanço nos seus níveis, são decisivos para a tomada de 

consciência das oportunidades oferecidas no projeto e, portanto, de sua exploração por parte dos 

alunos, no sentido de que, à medida que os agentes se movimentam também deslocam seu campo de 

visão, têm sob o olhar outro ângulo de percepção das possibilidades sobre as coisas disponíveis  

supostamente  a todos. No entanto, nem todos os alunos dispõem daqueles capitais que favorecem 

a permanência e assim o bom resultado no curso, ou mesmo do princípio das disposições para 

adquiri-los. (É o caso, trazido mais adiante, de Denise, que teve sua sociabilidade restringida por 

largo período em que se reservou aos filhos e se omitiu ao máximo para preservar sua 

clandestinidade na República Dominicana, mas que, uma vez colocada nesse contexto de encontros 

do PBMIH, passou a se recapitalizar socialmente. É o contrário do caso de Renée que se mostrou 

esquivo às possibilidades de sociabilização, primeiramente por desinteresse, depois por convicção). 

Notemos que essa asserção sobre a sociabilidade e outros problemas que afetam o percurso 

universitário do aluno migrante, é derivada dos estudos feitos pelos próprios agentes do PBMIH e 

do PMUB sobre esses universitários, e que inclusive levou-os a formular políticas específicas em 

relação a fatores de impedimento do percurso universitário, tal como o Ano Zero. São elementos 

que atuam nas trajetórias escolares, acadêmicas e sociais, mas que não são levados em conta nas 
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avaliações correspondentes, ou que são invisibilizadas. Mas que, uma vez que são levantadas, 

demonstram sua força de influência no tempo e no curso de uma trajetória. São pois, os capitais tal 

como pensado em sua elaboração primeira por Bourdieu: as disposições trazidas de casa, 

invisibilizadas na escola, que se efetuam sobre o percurso escolar diferencial de cada aluno, 

resultando em êxito ou fracasso, ou no destino social que lhe estava reservado dado os recursos e 

capitais que sua família e sua classe dispunham. Os capitais são classificantes, por parte dos alunos, 

e classificados por parte dos professores e avaliadores que dispõem ou não dos capitais para tanto. 

Teoricamente, isso é (quase) uma necessidade: critérios de admissão, de avaliação, de 

classificação, pressupõem o seu contrário, critérios de barragem, de desclassificação, e mesmo de 

exclusão. Isso pela própria forma como o espaço social é aqui entendido, como resultado de lutas 

pela classificação de seus componentes (ou entes), independentemente do caráter moral ou das 

intenções dos agentes envolvidos. Bourdieu (2020) demonstrou isso em estudo sobre as categorias 

professorais de avaliação, sobre o papel dos fatores que, em geral, atuam de modo inconsciente na 

relação professor-aluno, e que contribuem para a reprodução do sistema de ensino como um todo. 

Para considerar esse pressuposto, não é preciso se submeter à sua fatalidade suposta. Pode-

se, por exemplo, considerá-la como existindo a cada etapa do trabalho de desvelamento pelos 

agentes envolvidos, especialmente aqueles que reconhecem a possibilidade da existência velada de 

fatores ou mecanismos de desclassificação, desvalorização, exclusão. Ora, esse é o caso em tela, e 

aqui não se faz mais do que ampliar esses mecanismos, medir suas consequências. Vale ainda 

ressaltar que tais fatores e mecanismos foram revelados a partir da recorrência ao ponto de vista dos 

alunos, reconhecendo, portanto, a relativa cegueira dos próprios olhos dos professores e agentes 

envolvidos com o PBMIH e o PMUB. Tanto é que uma das formas como aqueles problemas 

constatados de impermanência ou otimização dos percursos universitários dos alunos migrantes, 

foram respondidos pelos professores e integrantes do PMUB com o Ano Zero e medidas 

equivalentes. 

Ademais, essa é uma das pretensões centrais da tese e dos conceitos aqui utilizados, a 

saber: mostrar nas trajetórias  contra as aparências - as formas silenciosas e invisíveis de 

constrangimento e inviabilização da realização potencial dos capitais dos migrantes, em espaços 

teoricamente irrestritos e benevolentemente acolhedores, desde o Estado brasileiro com as medidas 

jurídicas de acolhimento humanitário, até o histórico de ações do PBMIH e projetos de 

acolhimento. 

Além dessa, outras hipóteses foram pensadas para a operacionalização e análise do 

PBMIH: 

Primeiro, a origem do PBMIH se dá no encontro das demandas dos migrantes e das 

instituições e atores pelas quais essas demandas passaram, delineando um cenário novo que 
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corresponde ao período de grande e inédita entrada de migrantes haitianos, sírios, venezuelanos, 

congoleses e outros no Brasil; 

Segundo, o PBMIH aparece aos migrantes haitianos como um espaço de aquisição de 

recursos para o investimento no universo migratório: ele pode oferecer recursos para o investimento 

no trabalho (como língua, documentação, auxílio jurídico e psicológico) e na regulamentação do 

processo de entrada e estabelecimento no Brasil, ou para investimento no ensino superior, nos 

programas de reingresso articulados pelo próprio PBMIH, dentro, por exemplo, do PMUB e em 

articulação a outros programas; 

Terceiro, o PMUB e demais programas que possibilitam o ingresso na universidade, 

estabelecem articulações de continuidade com o PBMIH, e, por conseguinte, de que o PBMIH é 

uma porta de entrada, um estágio preparatório, para a Universidade, assim visto pelos alunos e 

mesmo sugerido pelas falas e demais informações fornecidas pelos membros do projeto; 

Quarto, existem dois níveis de compreensão possíveis sobre o PBMIH: um que se faz 

publicamente, institucional, quer dizer, de sua existência jurídica e através de parcerias com outras 

instituições, de seus propósitos enquanto projeto de extensão, e outro não-institucional, informal, 

que se define a partir das ações dos agentes e que extrapola as definições institucionais assim como 

as intenções e capacidade de controle dos agentes partícipes ou coordenadores do projeto. Uma vez 

isso demonstrado, abre-se a possibilidade de considerar que o papel atribuído institucionalmente ao 

PBMIH não necessariamente é aquele que ele assume na trajetória dos agentes, podendo mesmo 

extrapolar aquela definição; 

Quinto, o PBMIH, sobretudo em sua articulação com o PMUB e outros programas de 

reingresso na Universidade, abre uma estrutura permeada por níveis diferenciados pelos critérios de 

qualidade de cumprimento com as aulas, conteúdos, tarefas oferecidas pelo projeto. Essas 

diferenças constituem uma estrutura classificatória que, portanto, a despeito do pilar central do 

PBMIH de acolhimento e inclusão irrestrita, acaba por arrastar consigo esquemas de atribuição de 

resultados de classificação desigual desses agentes. Classificação que não faz mais do que 

reclassificar pelos próprios critérios internos ao PBMIH, segundo sua própria lógica, as diferenças 

sociais anteriores mesmas ao processo migratório. Essa hipótese foi levantada a partir da fala de 

alguns haitianos sobre um tipo de seleção ou de elevação dos graus de dificuldade conforme o 

avanço nas turmas. 

Para desenvolvimento dessas hipóteses, a seção seguinte remonta ao PBMIH sobre outro 

ângulo. 

 

3.6. A luta institucional do PBMIH 
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A historicização e definição que se tem feito do PBMIH na literatura perfaz uma 

abordagem no nível das interações institucionais que, se por um lado gera um efeito de legitimidade 

e distanciamento no leitor e mesmo nos usuários e partícipes do programa, por outro acaba 

denunciando o próprio vazio institucional em que o PBMIH foi formulado. De acordo com essa 

abordagem, o PBMIH aparece como a síntese das ações institucionais que, recebendo uma nova 

demanda social, juntam-se para produzir um novo princípio de ação, desenhar um novo protocolo a 

partir dos precedentes, de seus procedimentos padrão, etc. É assim que o PBMIH aparece em 

grande parte da literatura  sobretudo em sua primeira fase108. 

Adiante apresenta-se algumas passagens que ilustram esse formalismo institucional, em 

textos situados nos primeiros anos do programa, refletindo uma certa insegurança, uma incerteza 

sobre essa identidade aberta que ainda estava por se firmar. 

 
O respectivo Programa [nesse caso o PMUB] se insere no quadro institucional da 

Universidade Federal do Paraná, para dar cumprimento ao estabelecido em Termo de 
Parceria firmado em 2013 entre a UFPR e a ACNUR na implementação da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello. Conta também com o apoio do Ministério Público do Trabalho, no Paraná, 
por meio de Convênio firmado em 2015 (BARBOSA e RUANO, 2016, p. 329). 

 
Atualmente (2016) o PBMIH faz parte do programa de extensão PMUB que se 

enquadra no conjunto de atividades a serem desenvolvidas pela UFPR em decorrência de 
Termo de Parceria firmado com a ACNUR para a implementação da CSVM em 27 de 
setembro de 2013. As atividades do Programa se desenvolvem em 06 projetos, em 
diferentes setores da UFPR, nos seguintes cursos: Direito, Letras, Ciências da Computação, 
História, Psicologia e Sociologia, com a participação de 23 professores e 108 estudantes de 
graduação e pós-graduação (CURSINO et al, 2016, p. 318) 

 

Aí vemos que, para falar do PBMIH, os textos utilizam de definições mais amplas, 

associações com o PMUB e outros projetos de extensão, assim como da ACNUR, da CSVM, e 

assim por diante. Nesse sentido, a migração haitiana, somada à síria e à venezuelana e toda a 

miscelânea de novas nacionalidades requerentes de refúgio ou de acolhimento a um país em franca 

ascensão como era o Brasil naquela época (2010-2015), mostrou-se um fenômeno novo em suas 

bases e nos efeitos sobre o território em escala nacional. Todas as instituições e regiões, sobretudo 

as grandes capitais, viram-se frente a essa nova questão migratória. Não haviam exemplos 

precedentes nos quais se basear. As respostas a esses problemas ainda estavam sendo gestadas, 

                                                           

108        A bibliografia sobre o PBMIH também reflete a 
evolução e os solavancos de sua existência: praticamente inexistente em 2014, com apenas um texto de Almeida, 

Portuguese as a welcoming language  teaching experiencies with Haitian na Syrian students from 
PBMIH-UFPR project
projeto PBMIH  sertações e mesmo teses sobre o 
PBMIH inicia sua fase fértil, dando corpo inclusive às revistas Tom e Ressonâncias, ambas coordenadas pelo pessoal do 
PBMIH. 
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testadas em pequenos acertos e frequentes erros, nas Universidades e demais iniciativas pelo país109 

(BARBOSA e RUANO, 2016). 

Compreende-se que, em meio aos pequenos e vacilantes passos que o PBMIH dava para 

alcançar alguma consistência e prevalecer mesmo em meio às instituições que os interpelava, a 

institucionalização do discurso era  uma formalização necessária à época em que o futuro ainda se 

apresentava muito incerto. Nessa abordagem de primeira fase, de luta pelo reconhecimento do 

projeto, o espaço vazio em que o PBMIH nasce é delegado à síntese das ações institucionais, de 

suas lógicas relativamente autônomas, que são mobilizadas e reunidas para produzir o projeto. Um 

problema inteiramente novo, para o qual as instituições se erigem de forma criativa, investindo 

ações a partir de seu histórico de ações, experimentando e se corrigindo. É uma forma de abordar o 

problema: uma história de instituição para instituição. 

Nesse sentido, já nos últimos textos - de 2018 para 2020 -, há uma mudança de tom, vê-se 

sobressair uma maior confiança nos movimentos de definição do projeto, para além do nível das 

normas (sobre as formas adequadas de descrevê-lo) e das instituições, isto é, sem o tom de 

autodefesa e autojustificativa do direito de existir e ser reconhecido como instituição. Pois, como 

afirmam em artigo recente as autoras e co-fundadoras do projeto: o percurso do PBMIH delineia 

incipiente [...] uma ação de ensino emergencial para uma população migrante que precisava se 

 

Alcançada a segurança sobre o PBMIH, e a percepção exitosa sobre o  projeto que se podia 

notar em seus membros, observa-s

uma gama de atividades culturais que visam, por um lado, auxiliar na divulgação das 

culturas dos países das comunidades atendidas e, por outro, possibilitar a ocupação e a circulação 

dessa população em locais de cultura e lazer, proporcionando, ainda a sensibilização da comunidade 

 

Mas essa é ainda uma história que se escreve quase sem agente, ou em que os sujeitos de 

carne e osso, de entusiasmos efêmeros e contínuos estados de desânimo, cansaço e insegurança, são 

relegados a segundo plano, deduzidos em atuação ali dentro das paredes e da burocracia 

                                                           

109        Barbosa traz em seu artigo com Ruano a experiência do 
Projeto PORACOLHER, do NEPPE (Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros) da UNB que tem 
início em 2012. Os formuladores do PBMIH vão até esse projeto estabelecer um diálogo de troca de experiências para a 
formulação do programa em Curitiba (ver: BARBOSA e RUANO, 2016, p. 324). 



149 
 
institucional. É dizer que, para além desse relativo inventário institucional, ficamos a nos perguntar 

como agiram os indivíduos dentro dessas instituições. 

 

3.6.1. Os sujeitos do PBMIH 

 

Há uma outra forma de contar a história que não aquela dos grandes blocos de sucessão  

em rupturas, como diz Ortiz (1983)110. Há uma história etnográfica, uma história com sujeitos, sem 

negar aquele nível de abordagem, sem negar que os agentes personificam de fato as instituições e as 

trazem incorporadas, recorrendo eles mesmos a elas, à sua representação (status e legitimidade que 

se impõem às mentes e condicionam as ações, alcance em território nacional, credibilidade, 

ambientação) e instrumentos concretos por ela oferecidos (bolsas e auxílios, prédio, sala de aula, 

dias da semana). 

Todavia existe uma escala em que se situam os agentes mesmos, isto é, com seus cálculos e 

equações, em seu foro íntimo, do agente consigo mesmo, com suas experiências, suas memórias, 

sua autoestima, sua capacidade de reflexão. Aqui os vazios são maiores e mais frequentes  

cotidianos, por assim dizer -, e são os agentes mesmos que agem e concretizam suas ações, 

recrutando também suas experiências passadas pessoais ou das experiências vividas por seus 

próximos e que também são mobilizadas pessoalmente. Ou seja, valendo-se da estrutura ampla do 

habitus, criam e inventam e imaginam tomando para si parte dos riscos do erro e do fracasso, 

estabelecendo pontes nos inúmeros vazios que aparecem entre uma e outra ação. 

Finalmente, essa é uma história feita a partir das histórias embutidas nas ações dos agentes, 

isto é, a partir do habitus enquanto história incorporada que se realiza segundo um sentido prático 

habitus, pois, em citação direta a 

Bourdieu: 

 
que permite habitar as instituições, se apropriar delas na prática, e assim mantê-las em 
atividade, em vida, em vigor, arrancá-las continuamente do estado de letra morta, de língua 
morta, de fazer reviver o sentido que ali se encontra depositado, mas impendo-lhes as 
revisões e as transformações que são a contrapartida e a condição da reativação 
(BOURDIEU, 2013, p. 95) 

 

                                                           

110        Refiro-me à crítica que Fernando Ortiz faz à Bourdieu 

mecanismos da reprodução da ordem, surge uma pergunta inquietante: como pensar a transformação? Pode-se dizer que 
em nenhum momento a pergunta recebe uma atenção particular; na verdade, a questão da mudança aflora em algumas 
passagens dos escritos de Bourdieu, mas se reduz a constatações fugazes que evidenciam um problema jamais 

Bourdieu, a partir das práticas dos agentes. 
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Essa é a história que se insinua nas entrevist

tiveram ou têm participação direta no PBMIH. Como descreveu uma professora entrevistada, a 

bottom-up

opção pela exposição das entrevistas em trechos longos visa deixar ao próprio leitor margem para 

PBMIH. Ou, com a modesta pretensão de se somar aos esforços da sociologia a que conclamou 

Wacquant (2002, p. 11), busca-

transmitir o sabor e a dor da ação, o som e a fúria do mundo social, que as abordagens estabelecidas 

das ciências do homem colocam tipicamente em surdina, q  

Adiante, apresenta-se primeiramente um trecho da entrevista com Souza111, mulher, entre 

30 e 40 anos, professora de português e línguas estrangeiras, sujeito fundamental na criação do 

PBMIH, e, como se poderá ver, que ilustra pessoalmente a evolução do programa. 

 
- Como foi sua entrada no projeto? 

 
- Na verdade, eu trabalhava - não sei se eu cheguei a contar isso... - eu fiquei muito tempo 
no Celin né, como professora e depois de alguns anos eu era uma das coordenadoras do 
português como língua estrangeira, como assessora pedagógica. E eu coordenava um setor 
que chamava Núcleo Tandem112, que era justamente um lugar de recepção de estrangeiros, 
enfim, eu coordenava isso. E a demanda, na verdade, do que vai vir a ser o PBMIH, chega 
no meu email, do Núcleo Tandem, justamente por saber que a gente cuidava de 
estrangeiros. Então acho que foi aquela coisa de manda pra um que manda pra outro, até 

E isso 
me inquietou, assim, porque foram uns três emails diferentes, de um aluno que tava numa 
paróquia e tal, de uma igreja, e conhecia a gente, né. [Um outro email] da Casla, [e outro] 
da Secretaria de Educação. Então, eu vi que, num período muito curto, chegaram essas 
demandas bem pontuais pra haitianos (nesse momento era especificamente pra haitianos), 
e aí, eu já como professora atuante de português pra estrangeiros, há muitos anos nesse 
papel de coordenação e tal, eu sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa. Daí eu acho 
que chega na minha pessoa e eu articulo de convencer primeiro a diretora, na época, que 
era a M. do Celin, e o professor J.A., que era o coordenador do Curso de Letras, que é um 
amigão meu, 
foi na Associação dos Haitianos, conversar com a Associação num fim de semana, e duas 
semanas depois dessa conversa a gente deu a data de início sem ter absolutamente nada! 
Sem ter professor, material, aluno, sala. Então, acho que foi muito dessa demanda, né, que 
chegou na minha pessoa, por eu estar ocupando ali alguma posição e essa inquietação, 
assim, de saber que se alguém tinha que fazer alguma coisa era a gente que teria algum 
tipo de know how, e que era o papel da Universidade, enfim. Eu sempre entendi isso 
também. E assim surge [o PBMIH], lá em 2013. 

 

                                                           

111        Trata-se de nomes fictícios para preservação do 
anonimato dos participantes. 

112        O Núcleo Tandem é um método de aprendizado 
autônomo de língua estrangeira através do diálogo, do ensino e aprendizado mútuo, para além das aulas curriculares. 
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Aí se percebe a articulação da posição institucional que Souza ocupava com suas 

espaço de tempo três e-mails lhes foram enviados de instituições diferentes), parece terminar nela 

mesma, em seu e- -se um vazio, um intervalo 

institucional que Souza finalmente vem a ocupar com uma ação afirmativa derivada de uma 

eu sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa se alguém ali tinha que fazer 

. 

seus pares, a diretora do Celi

Em meio ao empreendimento, ambos assumem o risco de prometer dar início às aulas aos migrantes 

e duas semanas depois 

dessa conversa a gente deu a data de início sem ter absolutamente nada! Sem ter professor, 

). Entram em cena disposições pessoais, em articulação com os dispositivos 

institucionais, mas que não são prerrogativas para a ocupação desses cargos, não são uma 

necessidade inscrita nas normas ou estatuto do corpo institucional. É dizer que o que foi feito 

poderia não ter sido ou ter sido de outra maneira. 

Souza mobiliza uma dimensão política subjetiva, faz um juízo sobre o dever ser, em 

princípio, da abordagem dos (novos) migrantes e refugiados: sobre o papel da universidade, sobre a 

auto responsabilização de si e de seu entorno imediato sobre o problema com o qual se deparam. O 

diretor do Curso de Letras, seu colega, parece ter sido provocado no mesmo sentido. E são essas 

disposições, esse engajamento, que, em sua própria retrospectiva, possibilitará o início do PBMIH e 

que marcarão a sua continuidade, ou seja, o modo subsequente de confrontação dos empecilhos 

surgidos no meio do caminho. 

Passando à fala de Joana, outra professora entrevistada que atuou desde o princípio no 

PBMIH, vê-se o processo de vir a ser do projeto e de como foi o início do trabalho: 

 

- Bom, eu entrei no PBMIH em 2014 ou 2015, não lembro exatamente[...]. E eu já 
ministrava aulas de português pra estrangeiros na UTFPR, ainda na posição de professora 
substituta, depois eu entrei como professora efetiva, e eu trabalhei no comecinho do 
PBMIH quando estavam chegando os primeiros alunos [migrantes haitianos] lá na 
UTFPR, então eu tinha começado a dar aula lá. Eu lembro que eu vi uma chamada via e-
mail porque eu ainda fazia parte da representação discente, e foi quando o diretor do curso 
de letras disparou um e-mail dizendo que tinha havido essa convocação da sociedade civil, 
via universidade junto com a Associação dos Haitianos, que ainda não existia na época (já 
havia uma associação informal, um comitê, ainda que não formalizado, e que tava se 
organizando pra isso). Dispararam um e- bom, eu já 

, e foi aí 
que eu comecei. 
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- 
acho que em 2008 mais ou menos, eu já comecei a dar aulas de português pra 
estrangeiros... Mas, aí, era um perfil completamente diferente. Os alunos do Celin eram em 
geral alunos intercambistas, que vinham por convênios, eram coreanos, japoneses, 
chineses e muitas aulas particulares também pra funcionários, motivacionais. Era mais 
esse perfil específico. Então junto da UFPR e do PBMIH foi um começo e que eu imagino 
que foi também um começo pra todos nessa empreitada... Porque foram as primeiras levas 
de imigrantes né, então todo mundo aprendeu a fazer juntos assim. Acho que parte dos 
professores [aprendeu] a ministrar aulas pra um público diferente, embora a gente já 
ministrasse aulas de português pra estrangeiros, e parte dos voluntários a aprender de fato 
como trabalhar com português como língua adicional. 

 

Aí se observa o movimento de articulação institucional, das estruturas objetivas 

representadas pela entrada de migrantes de novos perfis, que chegam para Joana através de um e-

mail indireto, de um convite feito a todo o corpo de discente da UTFPR. Joana, por sua vez, se vê 

-mail. 

A fala de Joana lança luz sobre o início do PBMIH, entre 2014 e 2015, já com o projeto se 

organizando internamente para atender aos primeiros alunos que chegavam, aos primeiros encontros 

com as diferenças, e as rupturas com a larga experiência de ensino com que ela contava como 

professora (cerca de dez anos). Na continuação, ela comenta como se deu o planejamento e 

execução de uma nova matriz pedagógica, com os procedimentos didático-pedagógicos em ajuste. 

 
- E como se deu essa preparação para um público diferente? 
- Na verdade, foi uma formação bastante não-linear, né, a gente se formou bastante 
entre os pares. A gente não tinha, no começo, tempo hábil pra fazer grupos de pesquisa ou 
de estudos, né, prototipicamente. Então a gente acabava discutindo os assuntos e as aulas 
pra ministrar, assim, de acordo com a demanda. Então, em uma semana, a gente discutia 
as problemáticas, as questões que eram trazidas [pelos alunos e professores]. Mas ficou 
muito óbvio desde o início pra gente que a sala de aula acabaria incorporando outros 
assuntos que não aqueles que a gente tava habituado a trabalhar. A gente já trabalhava 
com assuntos pouco habituais para uma aula de língua estrangeira, dentro dos cursos de 
português pra estrangeiros, então a gente trabalhava com questões como de ir ao banco, ir 
à padaria, enfim, questões mais do contexto de imersão, o que não acontece com o ensino 

migrantes a dificuldade foi justamente pensar que esses alunos estavam inseridos em um 
ambiente de trabalho que era extremamente hostil, e que muitos deles tavam sendo 
explorados, não tinham acesso aos seus direitos. [...]. Então todos esses conteúdos que, 
aparentemente - pelo menos de uma perspectiva mais europeia, uma perspectiva de ensino 
que não é de imersão , em que estes conteúdos não estariam em sala de aula, eles passam 
a estar e a gente vai tentando se formar nesse processo. Acho que foi o que aconteceu 
bastante no começo com todos nós. 

 

Por fim, é possível extrair daí um olhar bidimensional  de baixo pra cima, de dentro pra 

fora  sobre o início do PB

ainda em embrião, e que marcaria o seu processo de formação e a sua estrutura. 
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Como Souza, Joana foi provocada em sua sensibilidade, em suas percepções e crenças 

políticas, sobre o papel do ensino e da universidade. Sensibilidade aqui como resultado de 

determinadas experiências encarnadas em corpo, ou melhor, para utilizar a expressão de Lahire 

(2004), do social impresso na pele, incorporadas no mais profundo do ser, em sua natureza, e que se 

manifestam na forma de ações conforme um processo de pré-ocupação e identificação, isto é, de 

ocupação com o que se reconhece como semelhante. 

A atuação desse arranjo disposicional sensível, que se vê tanto com Joana quanto com 

Souza, na formulação da abordagem do ensino da língua para imigrantes e refugiados, se mostrará, 

por exemplo, na dicotomia frequentemente invocada nas falas dos coordenadores do PBMIH entre 

inclusão e exclusão, constantemente evocada e vigiada para o cumprimento com a primeira - a 

inclusão  e afastamento da segunda. E aqui vale uma nota sobre esse ponto (visto alguns 

apontamentos e críticas feitas por colegas sobre essa e outras dicotomias utilizadas na argumentação 

a seguir). 

O uso que se faz da dicotomia exclusão/inclusão remete a um esquema sociológico de 

compreender que as formas de classificação que os agentes fazem do mundo social, operam sob a 

lógica de oposições binárias, em que um termo ou caractere sempre pressupõe o seu contrário 

(bom/mau, bonito/feio, único/geral) (BOURDIEU, 2008). Assim, não é necessário que o par de 

PBMIH. Este é um modo de formulação sociológica de pressuposição de que um significado arraste 

consigo sempre o seu contrário113. De todo o modo, essa tese sustenta que não é preciso empurrar 

arbitrariamente essa dicotomia nos agentes em análise, pois a própria força com que eles atendem à 

inclusão a todo custo dos migrantes, admitindo-a como princípio organizador das atividades do 

projeto, favorece essa colocação por dedução lógico empírica. 

Isto posto, a dicotomia inclusão/exclusão marcará de tal modo o PBMIH que, pode-se 

dizer, fundará os alicerces do projeto assim como os limites sobre os quais as discussões e reuniões 

frequentes sobre métodos, procedimentos, técnicas e abordagens, se desenrolará: tal como se vê nas 

 

Trazendo essa dicotomia para o espaço objetivo, é ela que constituirá a doxa, o senso 

comum em torno do qual se estabelecem as discussões, os prós e os contras dos pontos levantados 

nesse espaço, o que se verifica nas falas dos graduandos dos cursos de letras e outros que se 
                                                           

113        Essa afirmação é feita por Stuart Hall em seus trabalhos. 
Dentre eles, sugiro o curso editado em livro Cultura e representação. Rio de Janeiro  PUC Rio, Apicuri, 2016. 
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Antes eu tinha uma ideia muito acadêmica [da língua] Na 

faculdade eles não preparam pra lidar com isso Nunca tinha lido [Paulo Freire, Vigostsky)... 

Depois eu vi que tinha que [lê-los] para acompanhar a dinâmica aqui. E ajudou muito); ou ainda 

na progressiva tomada de consciência desse princípio por parte dos alunos do PBMIH114 Lá a 

gente podia falar de qualquer coisa. Eu ganhei segurança pra falar Eu não sei como a 

professora não tirava esses alunos [que ficavam mexendo no celular] da sala eu gostei tanto que 

depois eu comecei a chamar todo mundo pra ir  

Mas há que se problematizar essa disposição pedagógica de abertura e inclusão com os 

imigrantes e de ajustes regulares, inscrito e guardado no princípio do projeto. Problematizar no 

sentido de desnaturalizá-la, pensar que o PBMIH não necessariamente deveria ter tomado o 

brasileiro orientado para os problemas das situações concretas e reais trazidas pelos próprios alunos 

migrantes. Poderia ter tomado outro caminho, como já apontado nos outros projetos equivalentes 

das outras universidades, por exemplo, de exigir o atendimento a critérios inalcançáveis pela 

maioria dos migrantes e refugiados (RUANO, 2019; FRIEDRICH e BERTOLDO, 2020). Essa 

problematização ajudará a compreender os esforços feitos no sentido de introduzir os migrantes e 

refugiados na universidade e de prezar pela sua permanência. 

 

Consolidação do PBMIH como Projeto de Extensão, Ensino e Pesquisa 

 

Em 2020 quatro das coordenadoras do PBMIH publicaram um artigo no qual faziam um 

balanço do projeto em seu primeiro período (GABRIEL, PEREIRA, DAHER e SILVA, 2020). 

compreendendo por isso que: 
  

Ao longo desses anos, é possível apontar a ampliação do trabalho: desde um 
primeiro momento de ensino emergencial de português brasileiro a migrantes haitianos 
recém-chegados a Curitiba, passando pela articulação com outros projetos para a criação 
do Programa de Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira  PMUB, até o 
estágio atual, de consolidação da necessidade da pesquisa e da ciência para o caráter 

                                                           

114         A título de nota sobre a dicotomia inclusão-exclusão e 
de como ela operava na amplitude e abertura do PBMIH ao seu entorno, em um grupo de WhatsApp que reunia 
professores e alunos do PBMIH orientado para as aulas de creole haitiano, passou-se uma discussão sobre as falas do 
atual presidente do Brasil, à época recém-empossado. Os alunos e professores voluntários faziam um rechaço enérgico 

 preciso moderar o tom 
para não se acabar excluindo aqueles que por ventura fossem simpáticos ao candidato (ver: 
https://veja.abril.com.br/blog/cacador-de-mitos/deixe-a-escoria-entrar-bolsonaro-pois-faremos-com-ela-um-grande-
pais/). 
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profissional e formativo das atividades realizadas no âmbito do projeto (GABRIEL, 
PEREIRA, DAHER e SILVA, 2020, p.104. Itálicos do autor). 

 

 pelos 

membros do projeto, o processo de ganho gradual de densidade e estabilidade no cumprimento de 

seus propósitos, mas principalmente de reconhecimento do PBMIH por parte da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil. Institucionalização equivale, assim, ao reconhecimento obtido tanto 

na escala objetiva, institucional do projeto, quanto na escala subjetiva dos membros ligados ao 

PBMIH que passam a ser procurados para falar e escrever sobre o assunto, a serem referenciados a 

nível local, nacional e mesmo global (já que se articula à ACNUR) e assim por diante. 

E é sobretudo na conquista das vertentes de ensino e pesquisa que o PBMIH evolui em seu 

caráter institucional. Nas seções seguintes (sobre o PMUB e o Programa de Reingresso), se verá 

como isso foi trilhado nos níveis institucionais. Nesta seção se observará como isso ocorreu a partir 

das informações trazidas nas entrevistas. Como, por exemplo, com o alcance do caráter 

to de 

ensino e pesquisa, o que supõe a passagem para níveis complexos de acordos e parcerias e de 

transições jurídicas que permitam, por exemplo, que o PBMIH detenha competência para atribuir 

títulos e certificados (tanto aos alunos que pretendam se dirigir aos níveis superiores de formação 

linguística e que dependem disso para dar seguimento às suas ambições profissionais e/ou 

universitárias, quanto aos estagiários que cumpram com os requisitos de sua formação). Nas 

palavras de Bourdieu, com o poder de atribuir títulos e certificados, o PBMIH passa a ser um 

detentor do nomos, isto é, do poder de consagração e legitimação social (2011, p. 237). 

Em sua entrevista, Souza partilha dessa percepção evolutiva do PBMIH, porém colocando 

ressalvas quanto à conquista definitiva desse caráter institucionlizado: 

 
- [..] Até hoje a gente duvida se a gente realmente tem [segurança institucional], sabe? E 
mesmo o Programa, às vezes a gente se questiona com tudo isso que tá acontecendo [nas 
políticas educacionais]... Porque [o PBMIH] continua nas mãos de pessoas, né, isso não 
está institucionalizado até hoje, assim, enquanto Universidade, tá na mão realmente de 
pessoas físicas. Isso é um pouco perigoso, no meu ver, porque a gente também não tem 
mais força em alguns momentos. Se eu saio, se a T. F. sai, se alguém sai, só a Universidade 
não assumiria, não está pronta pra assumir. Então isso eu sinto, de estar nas mãos de 
pessoas. 
- 
aí sim entra na pauta do CEPE [Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão], eu acho que é 
quando a gente para de fazer só extensão, que, a gente sabe muito bem, nós temos três 
pilares na Universidade e esse é o que tem menos prestígio, né, pesquisa, ensino e 
extensão. E a
quando a gente começa pelo Programa (PMUB) e pela Cátedra, e com pessoas de Letras, 
de Psicologia e Direito que propõem uma política primeiro do Reingresso em 2014, 
Resolução 13/14, e aí que passa no CEPE e no Conselho, que é de fato um Programa, 
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pensando no termo de um programa de extensão que consegue propor uma política e de 
fato envolver estruturas aí dentro. Aí opa! Aí estamos falando de um outro lugar, né. Aí a 
gente passa a fazer parte da Universidade de uma outra forma, com outro peso. E aí a 
gente pensou em como seria essa seleção. Então dessa seleção eu participo, a 
[representante da psicologia] participa e a [representante do Direito] participa. Então tem 
uma seleção também que é interdisciplinar desde a entrada desses alunos... Aí sim a gente 
começa a participar de muitas reuniões com os Pró-Reitores, a ir lá pra PROGRAD (Pró-
Reitoria de Graduação e Educação Profissional). E aí eu acho que isso começa a mudar 
um pouco o status porque esses alunos passam a, de alguma forma, fazer parte da 
estrutura interna [da Universidade].   

 

Nesse sentido, os projetos de extensão, por vincularem-se à comunidade e estarem 

desligados do trato com os perfis aspirados pela Universidade (jovens, nacionais, com capital 

educacional manifestado no corpo) (BOURDIEU e MARTIN, 2015), assumem um caráter de 

importância menor, têm, por exemplo, menos peso para aquisição de recursos através de acordos e 

parcerias, assim como de legitimidade perante os profissionais da Universidade. Esse 

reconhecimento e prestígio só se concretizará  quando o projeto for tocado no que lhe compete, a 

saber, na produção de profissionais/produtores do conhecimento acadêmico (BOURDIEU e 

MARTIN, 2015), o que condiz com a sua (re)composição do PBMIH enquanto Projeto de Ensino e 

Pesquisa. É somente quando atinge a tríade extensão-ensino-pesquisa que o PBMIH é alçado  ao 

nível de reconhecimento institucional, ou, respeitando as ressalvas na fala de Souza, é a partir daí 

que o PBMIH supera os níveis primários de incerteza e passa a propiciar alguma segurança e 

garantia. 

Nesse momento, o PBMIH passa a atuar em três frentes: uma que continua acolhendo a 

ampla comunidade migrante e pensando a abordagem desta prática através do português brasileiro 

estendido à amplitude da vida do imigrante, outra que se direciona aos voluntários do PBMIH, 

alunos da graduação em letras, que passam a ser contemplados por bolsas e têm seu trabalho no 

PBMIH computado como créditos curriculares equivalentes ao estágio docente na modalidade de 

Português como Língua Estrangeira (PLE). A terceira frente, finalmente, diz respeito ao 

acolhimento linguístico e acadêmico dos alunos do PBMIH em graus ascendentes que se 

hierarquizam, mediante seleção, em direção ao circuito normal universitário. É dizer que, a partir 

daí, os alunos do PBMIH têm a possibilidade de ingressar nos quadros da Universidade para 

continuar e/ou iniciar seus cursos superiores interrompidos em seus países de origem. Isso acontece 

quando são firmadas parcerias e é aprovado o Programa Política Migratória e Universidade 

Brasileira, o PMUB. 

Em outra nomenclatura utilizada pelos agentes do projeto, o PBMIH se bifurca em PBMIH 

interno e externo  sem que isso signifique uma separação estanque, trata-se antes de uma divisão 

do trabalho concomitante ao desenvolvimento e complexificação do projeto e que exige o cuidado 
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enfático a cada uma de suas frentes. Assim, o PBMIH-externo passa a se orientar para a organização 

e coordenação das atividades relacionadas ao acolhimento e ensino do português brasileiro para a 

comunidade toda a migrante sem vínculos com a universidade, portanto, acentuando sua qualidade 

de projeto de extensão. O PBMIH-interno, por sua vez, direciona-se aos migrantes inseridos nos 

cursos de graduação da UFPR (RUANO et al, 2020). Em entrevista, Souza fala sobre como essa 

configuração se originou: 

 

- O que acontece? Quando a gente consegue essa Política do Reingresso, eu acabo 
migrando, eu, que estava muito forte lá aos sábados à tarde de 2013 até 2016, saio, porque 
vou pro [doutorado] sanduíche, mas também migro um pouco pra pensar  porque me 
interessava muito mais, naquele momento, pela pesquisa -, eu migro pra esse lugar de 
pensar nesse Acolhimento Linguístico pra Fins Acadêmicos, praquela população que a 
gente mesmo tinha conseguido colocar pra dentro [do Ensino Superior pelo Reingresso] e 
que pra gente mesmo era muito visível que eles não tavam dando conta, muitos deles, pelas 
reuniões informais que a gente fazia. Isso sempre me angustiou
tem que fazer alguma coisa pra dar conta dessa permanência, e a língua é uma das 
pri

no PBMIH, pensar o português pra essa população e tal, mas é um mundo, né. E aí quando 
e  tanto que hoje em dia a minha atuação é completamente no 
interno. É isso... é um mundo né. Daí sim eu começo a coordenar o que a gente chama de 
PBMIH-interno, que são essas políticas do português pra migrantes refugiados do 
reingresso... 

 

A estrutura organizativa reflete essa divisão de trabalho cujas áreas e atividades tendem a 

se afastar gradualmente e ganhar autonomia relativa, a tornarem-

IH (interno, externo), passa a ter 

aplicação cada vez mais detida sobre suas frentes. Suas preocupações, preparações e competências 

passam a ser diferentes e direcionadas, assim como os dias da semana em que ocorrem as aulas, os 

locais, etc., que, como colocou Souza, tendem a diminuir a frequência dos encontros e reuniões com 

o grupo amplo do projeto. 

lógicas e sentidos próprios ou relativamente autônomos. Sugiro que dessa estruturação nasça não só 

uma divisão lateral, mas, sob determinados aspectos, uma hierarquização: o PBMIH-interno, 

responsável pelo acompanhamento dos alunos ou pretendentes da UFPR, é associado como 

representante da fase de institucionalização a que os autores se referiram anteriormente (GABRIEL, 

PEREIRA, DAHER e SILVA, 2020). E o PBMIH-externo, por sua vez, continua no projeto de 

extensão, associado à comunidade ampla, isto é, não diferenciada e não classificada no que toca aos 

critérios de classificação e seleção do PBMIH-interno. E aqui utilizo o esquema de elucidação 
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comum, vulgar, ordinário, e se opõe a diferenciado, incomum, extraordinário, único. Tal oposição, 

no mundo social, relembra o autor, sugere sempre uma hierarquização. 

Pois, como se viu até aqui, o PBMIH, a despeito de trabalhar em estreito vinculo e enfática 

, da 

dicotomia inclusão-exclusão, foi se diferenciando em suas diferentes fases. Primeiro de acordo com 

as nacionalidades, sendo a abordagem do ensino do português brasileiro ajustada em respeito a cada 

estrutura linguística e educacional trazida pelos imigrantes e diferenciada, grosso modo, pelas 

nacionalidades (inicialmente haitianos e sírios) (CURSINO et al, 2016; SILVA e SILVA, 2016). 

Segundo, pela evolução dos níveis que, pressionados pela demanda, desenvolvimento e 

permanência relativa dos alunos, levou à adoção de outras turmas com níveis superiores de ensino-

aprendizagem do português; terceiro, pela possibilidade de ingresso no ensino superior e nos cursos 

de graduação da UFPR (aqui não só os alunos do PBMIH podem ingressar na universidade, mas os 

migrantes e refugiados em geral. A hipótese é que o PBMIH facilita aos alunos, prepara-os 

tecnicamente,e também os aproxima da possibilidade de ingressar na universidade). 

De todo modo, o PBMIH externo como projeto de extensão, como se pode apreender da 

fala de Joana, se por um lado pode ter menor prestigio etc., por outro ele abre maior espaço para 

criações, mudança de conteúdo: "o que a gente tem que pensar é que, por ser um projeto de 

extensão de um universidade federal, ele tem uma autonomia muito diferente do que, por exemplo, 

o Celin, que também é um projeto de extensão mas é um projeto de extensão pago. Então a relação 

com o aluno também muda. Então a gente tem muito mais liberdade e autonomia dentro de um 

projeto de extensão voluntário que não tem acordos externos, como por exemplo o Celin e  e 

outros..., que por exemplo o PBMIH tem. então a gente consegue fazer muita coisa... a extensão é 

esse ambiente bastante fértil para gente promover mudanças...". Quanto as diferenças entre um e 

outro, aquele que permanece muito ligado à comunidade e aquele que passa a se voltar à 

universidade, essa diferença contempla aquela primeira que forçou o PBMIH a se distinguir do 

Celin, como na passagem da fala de Joana, sobre as mudanças (mesmo que sutis) ocorridas na 

passagem entre um e outro. o que ela chama de "cisão". 

 

Nesse sentido, podemos falar em uma grade de classificação objetiva do PBMIH que passa 

a operar nas práticas subjetivas dos membros na medida em que vivenciam espaços relativamente 

autônomos dentro do amplo universo do PBMIH, respondem diferentemente a esses universos e, 

portanto, a interiorizam diferentemente em seus sentidos e suas lógicas específicas. 

Temos, assim, um espaço demarcado em termos de valores, classificados segundo 

diferentes critérios e pesos, e que está presente nas falas  e mentes  dos membros do programa, e 

que (essa é a hipótese) deve se encontrar refletido nas mentes e subjetividades dos alunos migrantes 
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do PBMIH, tanto mais quanto maior for a trajetória que ele percorreu no projeto; trajetória, por sua 

vez, tanto mais longa quanto maiores são os investimentos e estratégias que os alunos invocam para 

galgar as posições que se apresentam nesse espaço, e para se apropriar dos recursos nele 

oferecidos/disponíveis (ingresso na universidade, atendimento médico e psicológico, aprendizado 

da história e do direito no Brasil, de aulas de computação, etc). 

 

3.7. Efeito das homologias estruturais: uma topologia do espaço do PBMIH 

 

É interessante observar, uma vez mais, esse movimento dos membros do PBMIH, suas 

ações e percepções rumo a uma institucionalização dentro do espaço objetivo em que se situam 

(desde o início, como proponentes de uma política voluntarista de autorresponsabilização, de 

tomada para si da questão migratória que os afrontou e ainda os afronta, os agentes que se oferecem 

a esse trabalho o fazem a partir das frações marginais  (no sentido social e político) do espaço 

social, próprio daqueles que se ocupam do que diz respeito ao migrante (trabalho, escola, direitos, 

identidade). Dito de outro modo, os migrantes, vivenciando e personificando os espaços marginais 

da sociedade capitalista global (VILLEN, ANTUNES), e mesmo resistindo a partir de seu 

posicionamento, refletem essa marginalidade no circuito de atores e instituições que eles acionam 

nos profissionais e agentes que os acodem. E vice-versa: os profissionais que, pela natureza social 

de seu trabalho, estão posicionados nas margens, tendem a trabalhar sobre questões e objetos 

marginais, e aí se encontrar com os migrantes. 

É o que Bourdieu (2011) trazia para a análise dos campos e espaços sociais denominando 

essas relações de correspondência de efeitos de homologias (BOURDIEU, 2011) ou homologias 

estruturais (BOURDIEU, 1999), a saber, a tendência de que agentes posicionados em determinadas 

frações de campos ou espaços específicos estabeleçam relação com os agentes que ocupam frações 

equivalentes em outros campos. São, por exemplo, os periféricos e dominados na hierarquia do 

campo jurídico (defensores públicos ou advogados trabalhistas, por exemplo) que destinam seus 

serviços aos dominados do campo econômico (moradores de rua ou trabalhadores terceirizados); no 

campo universitário, são as ciências humanas que se destinam aos marginais do campo econômico e 

cultural, e assim por diante (BOURDIEU, 2011). 

Essa relação que se estabelece entre agentes de diferentes espaços sociais, como 

anteriormente mencionado, ou seja, uma relação que sugere alguma qualidade de permanência e 

duração, manifesta-se na forma de identificação, de afinidade, de percepção e representação 

próxima de mundo, ainda de gostos e interesses parecidos. Note-se que, em nosso caso, desde o 

início, os migrantes acionam instituições relativamente periféricas na sociedade: são os movimentos 

sociais, as ONGs, associações pastorais, periféricas no campo econômico e social; depois são as 
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letras, e as ciências sociais, então periféricas em relação ao espaço global da universidade. E mesmo 

quando estes migrantes chegam às instituições relativamente centrais na configuração capitalista da 

sociedade, tendem a permanecer em suas margens, nas frações marginais desses campos: é o 

exemplo de haitianos trabalhadores terceirizados no serviço público do Estado, os enfermeiros ou 

cuidadores de idosos no setor da saúde115, cozinheiros ou faxineiros nos restaurantes luxuosos de 

Santa Felicidade, servidores de pedreiro na construção dos estádios de futebol da Copa do 

Mundo116, e garçons no Museu do Olho117, restaurantes em geral:

fala espanhol ou francês, ficam nervosos, mas nunca me deixam fechar a conta nem levar a 

relatou um haitiano que trabalhava como garçom em um 

restaurante de Curitiba (apud OLIVEIRA, 2020, p. 74). 

O mesmo modelo de construção por homologias, ou seja, da apreensão de sistemas de 

relações conquistados contra as aparências, e que, depuradas as diferenças aparentes permitem 

analisar por analogia (BOURDIEU, 1999), pode ser transposto para as porções que são marginais 

em relação à hierarquia das disposições emocionais e sensíveis do arranjo subjetivo do agente 

considerado nessa sociedade, ou seja, em relação às disposições racionais capitalistas: a 

sensibilidade com a causa social, o compromisso com certa noção de democracia e justiça, a boa 

vontade cultural, ou as disposições ascéticas e hedonistas a que se refere Lahire, como capazes de 

gerar maiores ou menores rendimento e resultarem no avanço, e de certo modo no ajustamento 

desse agente ao espaço objetivo. É que a gênese das estruturas subjetivas é inseparável da gênese 

das estruturas objetivas, afirma Bourdieu (2004); é dizer, metodologicamente, que as linhas, traços, 

porções que demarcam os espaços subjetivas dos agentes, ajustam-se, quando sobrepostas, às linhas 

e traços e porções de demarcação do espaço objetivo (como em uma sobreposição de telas). 

fecundidade, isto é, poder de generalização, às comparações entre sociedades diferentes ou entre 

 São instrumentos importantes de pesquisa, com força heurística 

capazes de revelar relações importantes a partir de alguns elementos e da construção das relações a 

sua volta. enciam 

das categorias geográficas que remetem a espaços e distâncias físicas. São categorias sociológicas 

                                                           

115       https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/unidade-da-fas-
integra-haitianos-a-comunidade-na-regional-cic/48508 
116        https://www.nsctotal.com.br/noticias/haitianos-
trabalham-na-reforma-da-arena-da-baixada-para-o-mundial 
117        Um dos haitianos que trabalhou como garçom no MON 
foi entrevistado por mim. Algum tempo depois ele conseguiu ser promovido a maitre, mas pouco tempo depois foi 
demitido. Caso análogo é o de Denise, como se verá no último capítulo, que sempre trabalhou na cozinha do 
restaurante, e logo depois que foi promovida acabou sendo desligada do trabalho (ver: 
https://medium.com/@jornalcomunicacao/do-haiti-para-o-mon-3087b2d7ff87) 
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construídas a partir de considerações de distâncias e proximidades sociais, relativas, portanto, a uma 

outra topologia social (BOURDIEU, 2011). 

Dessa forma, a construção dessa topologia faz-se com o levantamento da distribuição das 

propriedades ou capitais mais presentes em cada porção ou região do espaço social. Assim, quanto 

mais os agentes ou grupos se encontrem próximos nesse espaço social construído, maior será a 

probabilidade de eles se aproximarem quanto aos estilos de vida, gostos, representação de mundo, 

etc. Maior, portanto, a probabilidade de que exista identificação, afinidade, conforto e bem-estar 

resultante de seus encontros, maior entendimento, cumplicidade, envolvimento possível de levar à 

simpatia, amizade, casamento ou camaradagem política. Por conseguinte, quanto mais distantes 

estiverem os agentes nesse espaço considerado, maior a probabilidade de diferenças quanto ao 

modo de vida e representação de mundo, maior a discrepância quanto aos bens materiais e 

simbólicos possuídos, quanto aos interesses, maior, por fim, a probabilidade de aversão e conflito 

(BOURDIEU, 2011). 

Assim os agentes e grupos de agentes são definidos, na teoria dos capitais, pelas posições 

relativas que ocupam no espaço de distribuição de capitais, cujas posições vizinhas tendem a 

apresentar volumes e espécies de capitais equivalentes (2004; 2011). Desse modo se pode 

compreender como agentes com capitais iguais (capital universitário, cultural) venham a ter 

interesses e aspirações muito próximas ou mutuamente compreensíveis; ou, dito de outro modo, que 

venham a ter uma sensibilidade provocada pelos mesmos elementos, a despeito das diferenças 

nacionais, continentais, provinciais ou demais representações das distâncias físicas. E o inverso 

também é correto. 

Podemos, portanto, tomando as relações de interações entre os agentes de diferentes 

realidades, como essa entre estudantes e professores de letras e migrantes haitianos e sírios, que 

levou não só à criação do PBMIH como resposta à demanda imediata pelo português, mas a 

relações duráveis permeadas de afinidades e representações comuns, como indicadores de 

propriedades e capitais equivalentes. Por conseguinte, propriedades e capitais estes que formaram 

suas subjetividades e suas visões de mundo que favorecem a duração do encontro e a evolução da 

relação, e, assim, sinalizam para o pertencimento a estruturas homólogas.   

Com esse recurso metodológico pode-

mencionados tanto pelos agentes do PBMIH quanto pelos migrantes em termos das probabilidades 

de afinidade, de identificação a partir dessas homologias e analogias com os capitais e os espaços 

sociais. Acasos referentes ao surgimento do -mail 
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Desde aí se pode observar as predisposições do desenvolvimento de oportunidades nessas 

relações, e que não se trata de qualquer professor e nem de qualquer aluno do PBMIH, mas 

daqueles que compartilham de determinadas propriedades que não estão previstas nos 

encadeamentos institucionais e que podem abrir sempre algo novo, imprevisto. Assim é que os 

haitianos possam ter maior identificação com brasileiros do que com dominicanos ou os próprios 

haitianos; do mesmo modo que universitários brasileiros possam se identificar com haitianos que, 

em seu entendimento ou em sua sensibilidade pré-consciente, sofram com a atmosfera de xenofobia 

e preconceito causadas pela mesma classe que ataca as instituições de ensino, as abordagens 

linguísticas modernas, os recursos de pesquisa, etc.   

Em seu texto sobre a criação das novas modalidades de acesso à Universidade para os 

novos imigrantes e refugiados, Friedrich (2020) narra como foram pensadas e criadas as novas 

normas em função da barreira quase intransponível que as provas de proficiência linguística, 

vestibular e revalidação linguística significavam. Aí se vê que mesmo os poucos que conseguiam 

passar em tal triagem não permaneciam nos cursos devido às dificuldades que foram sendo 

reveladas: dificuldade com a língua, incompreensão do formato das aulas e da estrutura 

universitária, dificuldade em fazer amizades ou reunir-se em grupos, preconceito, falta de recursos 

materiais para desempenho efetivo nas aulas, etc. Diante dessa realidade e, mais uma vez, sensíveis 

a ela, os integrantes do PMUB pensaram novas formas de ingresso. Foi destacada uma 

Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a SIPAD, criada em 2017 pelo 

Direito em parceria com a Reitoria responsável pelas: 

 
Ações afirmativas da universidade que propõe as políticas e ações ligadas ao 
reconhecimento das diferenças e da diversidade; à garantia do respeito aos direitos de 
pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação, surdos(as), negros(as), indígenas, 
quilombolas, comunidades tradicionais, povos do campo, mulheres, LGBTIs. Destina-se, 
portanto, a acolher todos os grupos histórica e socialmente subalternizados, nos quais se 
incluem, consequentemente, os migrantes, refugiados(as), solicitantes de refúgios e 
apátridas (FRIEDRICH, 2020, p. 49. itálicos do autor). 

 

Na próxima fala de Souza, pode-se notar uma centralização do uso do termo 

professores profissionais para embarcar no projeto ainda embrionário do PBMIH. Ela o faz a partir 

da sensibilidade abrindo uma diferença aos interesses ligados à carreira, aos interesses (mesquinhos, 

egoístas) de ganhos simbólicos e materiais dispostos nas transações normais de uma carreira, posto 

que, naquele momento, o projeto de acolhimento dos imigrantes não prometia nada ou não muito 

mais do que a possibilidade de ver os ideais humanitários, políticos, espirituais quase não-

profissionais, atendidos. Foi à sensibilidade que se teve que apelar: 
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E daí eu e o J.A. a gente vai até o G. sem conhecê-lo, muito porque a gente sabia 

por saber que ele era uma 
pessoa sensível

tivessem ainda começado nada específico, eles tinham acabado de firmar o acordo. Daí 
quando a gente vem falando que a gente começou algo, era tudo que eles precisavam pra, 
na verdade, fazer sentido [ao acordo com] à Cátedra. E aí eles [o direito] começaram o 
projeto logo depois da gente. E bem nesse começo também, minha mãe foi reitora da UEL, 
enfim, então minha mãe também em uma questão inserida assim na universidade, e ela foi 
muito da extensão, teve grandes projetos de extensão, então ela é dessa área, e aí ela me 
indicou o professor L.A., que era da informática. E logo depois eu falei com o professor 
L.A., da mesma forma, de uma forma muito informal assim, já direto sabendo que era uma 
pessoa mais sensível assim a essa causa dentro da computação, e que foi que deu super 
certo, né. E a E. e a G.D. que trabalhavam comigo no Tandem, nesse lugar no Celin, ela 
tinha sido orientanda da E. na finalização do TCC, e elas tinham trabalhado justamente 
com os estrangeiros, intercambistas e tal. E como eles tinham essa necessidade da 

Então, isso foi muito bonito assim, 
da construção, porque foi muito dessas relações pessoais, não foi nada burocrático, não foi 
nada via departamentos. Foi muito dessa sensibilidade, de pessoas sensíveis que a gente 
foi conseguindo costurar essa rede, nesse primeiro momento. E os primeiros projetos foram 
justamente esses: direito, psicologia e informática. 

 

Por fim, firma-se a tendência de que aquilo que remete ao migrante, assim como ao 

profissional das humanas, circule em espaços marginais: são os movimentos sociais, as literaturas 

de refúgio, as perspectivas dos imigrantes e daqueles que com eles tratam e se comprometem; os 

pontos da sensibilidade e os comprometimentos visando enfatizar emoções e valores humanitários 

não convertíveis necessária ou aparentemente em dinheiro ou lucros simbólicos; em dias da semana 

e mesmo em horas marginais, em considerações geográficas e imobiliárias (São Jose, Araucária, 

CIC, Boqueirão) também marginais e periféricas; em pilares universitários (extensão) marginais ou 

heréticos no campo universitário, na assunção de uma língua menos valorizada dentro do ensino de 

idiomas (o português é menos valorizado do que o ensino do alemão, inglês, francês), de uma 

literatura não consagrada (Grosso, Bakhtin, Freire)118, e assim por diante. 

Arrisco apontar ainda a divisão de gênero/sexo que se coloca: a grande parte dos 

profissionais que formulou e atuou na estrutura do PBMIH e demais projetos de acolhimento, são 

mulheres119. Na linha de Bourdieu (1998, 2008) - e sobretudo no regime neoliberal de divisão do 

                                                           

118        A marginalidade desses autores foi também tomada da 
fala de uma das professoras entrevistadas, Joana, (min 34:30 da entrevista). Pude conferir essa marginalidade, 
constantemente anunciada, no estudo de Bakhtin em uma disciplina ofertada no curso de Letras da UFPR.  Na literatura 
sobre o PBMIH o autor ganha centralidade, como se pode ver em Runo, Santos Saltini (2016). 
119        Uma ilustração é a presença dos nomes femininos na 
literatura sobre o PBMIH e os projetos de extensão e programas afins. A presença das mulheres é sempre maior que o 
dobro da presença dos homens (a despeito das alegações de as mulheres terem maior dificuldade para publicar do que 
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trabalho - são as mulheres que se concentram (em maior medida que os homens) nas áreas e se 

-afetivo do cuidado na 

enfermagem, na pedagogia, na assistência social, etc. São elas os agentes que ocupam estes espaços, 

e que sofrem a carga de enfrentar seus embates com a mão direita, a grande nobreza do Estado: 

 
 [Sofrem] as contradições que são o limite extremo daquelas que vivem todos os chamados 
"trabalhadores sociais": assistentes sociais, educadores, magistrados e também, cada vez 

do Estado, o conjunto dos agentes dos ministérios ditos "gastadores", que são o vestígio, no 
seio do Estado, das lutas sociais do passado. Eles se opõem ao Estado da mão direita, aos 
burocratas do ministério das Finanças, dos bancos públicos ou privados e dos gabinetes 
ministeriais. Muitos movimentos sociais a que assistimos (e assistiremos) exprimem a 
revolta da pequena nobreza contra a grande nobreza do Estado (BOURDIEU, 1998, p. 7). 

 

Assim a presença majoritária das mulheres também no trato com os migrantes reflete essa 

tendência à distribuição dos gêneros (e demais perfis sociais) segundo uma hierarquização social 

que inclina homens, brancos e outros atributos hegemônicos a espaços centrais, de dominação, de 

maior valorização e prestígio, e as mulheres, negras junto aos demais atributos dominados, estão 

reservadas aos espaços de caráter periférico, invisibilizado, vulnerável, silenciado, abandonado, não 

valorizado pelo Estado e pelas políticas sociais (dentro de uma ordem econômica que desvaloriza 

esses setores), a saber, espaços globalmente de maior presença e circulação dos migrantes (CATANI 

et al, 2017, p. 156). Esta homologia, a que Bourdieu encontrou, das correspondências das posições e 

frações e classes sociais entre campos, também marca a dinâmica de constituição do PBMIH e do 

PMUB em relação aos migrantes a que se endereçam. 

A seguir avançaremos sobre os alunos do PBMIH, em um quadro geral sobre suas 

características montadas a partir dos cadastros anteriormente citados. No último capítulo 

adentraremos em seus discursos, buscando cruzar as dimensões quantitativas objetivas com as 

subjetivas qualitativas. 

 

 

 

3.8. Dos cadastros aos questionários do PBMIH 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

os homens). Nos dois grandes livros sobre o tema  Refugio e Hospitalidade (2016) e Movimentos, memória e refúgios 
(2020), as mulheres aparecem, no primeiro caso, em uma proporção de 20 contra 9 homens e, no segundo caso, de 65 
contra 36 dos homens. 
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(Trecho de entrevista feita com uma das professoras do PBMIH). 

 

 

Os cadastros começaram a ser aplicados no PBMIH a partir de 2013, portanto logo no 

início do projeto, quando o número de candidatos se mostrou superior à sua capacidade de absorção 

devido ao número de salas ou de professores disponíveis. A solução pensada foi que os candidatos 

deixassem seus contatos e demais dados (nome, telefone, email) para que fossem contactados assim 

que abrissem novas vagas ou iniciasse um novo semestre de aulas. A princípio, os cadastros 

cumpriam o papel de fichas de inscrição e de informações básicas, mas foi ganhando corpo 

antevendo a necessidade de um maior controle da população estudante em relação às vagas e à 

infraestrutura do projeto, como informa o seguinte excerto: 

 
 Instituímos uma lista de espera, pois percebemos que os interessados viajavam, 
arrumavam trabalho, enfim, desistiam, e então chamávamos os que estavam na lista. Assim 
que abria uma vaga, mandávamos uma mensagem pelo celular. Muitos davam o telefone de 
amigos, vizinhos, familiares. Percebemos que, como as turmas eram fluidas, alguns 
estudantes, por motivo de trabalho, tinham que se ausentar, mas também por outro lado, 
sempre chegavam alunos novos. (GEDIEL et al, 2020, p. 15). 

. 

Nesse sentido, o processo experimental de produção de informações do PBMIH até a sua 

forma atual, reflete-se na variação dos modelos de cadastros, o que, em certa medida, exigiu outra 

série de adequações e interferências na padronização e limpeza dos dados para esta pesquisa. Uma 

das consequências dessas adaptações, por exemplo, é que algumas variáveis centrais como 

xploradas a partir do ano de 2017, período 

inicial de nosso universo de análise (2017, 2018 e 2019). 

De todo modo, os dados aí contidos permitem construir um quadro de informações gerais 

dos migrantes do PBMIH assim como os recortes que os diferenciam120. E, posto esse processo de 

correção visando elevar o grau de precisão e ampliação das informações junto aos alunos, e o uso 

frequente que se fez dessas informações como dados de pesquisas (artigos, dissertações, teses sobre 

o PBMIH), podemos tratar estes cadastros também como questionários. É o que trabalha Antônio 

Gil (2009 apud MARCHIORO, 2021), sobre a transformação que se opera na passagem de dados 

secundários para a construção dos questionários e quadros estatísticos, transformação daquelas 

informações em variáveis mensuráveis ou indicadores que representam a grandeza ou escala dos 

fenômenos pesquisados. Assim, afirma Gil, se se pretende medir o nível educacional de 

                                                           

120        Foram passados do programa Excell para o SPSS e o 
formato pode ser visto na seção de anexos. 
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determinada população, pode-

-os em uma escala de 1 a 100, ou de A a Z, e assim por 

diante. Foi isso que se pretendeu fazer nessa pesquisa. 

E ainda, na medida em que estas mudanças e correções dos cadastros/questionários foram 

feitas junto e em respeito aos alunos, a construção dos dados evita aquele vício a que alertava 

Bourdieu

o está ao alcance 

escolaridade para um haitiano que não avançou além das turmas primárias e que não se sente a 

vontade de responder sobre isso; ou quando perguntamos sobre o número de línguas faladas, sem 

levar em conta que, especialmente em um país oficialmente bilíngue como é o Haiti (RODRIGUES, 

2008), a incompetência linguística denuncia uma condição de classe. 

 

Os níveis e turmas do PBMIH 

 

Como exposto no capítulo anterior, as turmas e níveis do projeto foram se desdobrando de 

acordo com a demanda dos próprios alunos. Conforme as suas solicitações e interesses se 

manifestavam, as turmas eram abertas, muitas iniciadas ao completo improviso e posteriormente 

ganhando 

como o pessoal do PBMIH se refere, pode ser visto nos títulos dados a algumas das turmas, por 

Semana - Básico 1  nos cadastros, mas 

que foram somadas às outras categorias no processo de organização dos dados e montagem do 

 

 
 Começaram a vir muito mais alunos do que poderíamos ter imaginado [...]. De 

toda maneira, vimos a necessidade de abrir uma turma de emergência para aqueles que 
vinham à universidade mas não conseguiam vaga, só para não perderem a viagem (GEDIEL 
et al, 2020, p. 14). 

 

Posta a evolução da organização interna do projeto (turmas, salas, professores, métodos), 

ficou dado que a cada início de semestre, ou a cada passagem de nível, o aluno candidato deveria 

fazer sua matrícula e, caso fosse a sua primeira vez no projeto, passaria por um nivelamento em que 

seria avaliado em sua capacidade de comunicação no português brasileiro (o português falado nas 

situações mais prováveis de serem vividas pelos migrantes, e não o regrado nas normas 

gramaticais), e então seria direcionado aos níveis que lhe fossem correspondentes. 



167 
 

Aqui vale algumas considerações sobre o entendimento do que seja o nivelamento presente 

tanto no PBMIH quanto no Celin-UFPR121. Nos dois casos o teste de nivelamento é feito para 

definir em qual nível dos cursos regulares os alunos devem participar. No Celin-UFPR (Centro de 

línguas da UFPR), os alunos são informados sobre os diferentes cursos oferecidos pela instituição e 

depois são encaminhados para um teste de nivelamento. O teste é composto por dois momentos: 

primeiramente devem responder a um teste escrito e depois participar de uma entrevista. Esse 

procedimento é repetido todo início de módulo e com todos os estudantes (SANTOS e BOSCH, 

2016). 

No PBMIH o aluno chega ao prédio da UFPR tendo sido informado de maneiras diversas, 

 associações de assistência aos migrantes. Ao 

manifestar seu interesse ao pessoal do projeto, ele recebe o cadastro/questionário para 

preenchimento com suas informações e, em seguida, é convidado para uma entrevista em que se 

dará o seu nivelamento pela capacidade de compreender e se comunicar no português brasileiro. O 

teste de nivelamento é também um primeiro contato dos alunos com a abordagem de ensino que 

será utilizada nas aulas. 

 O PBMIH e o Celin dialogam quanto às teorias que embasam suas diferentes práticas 

pedagógicas (Bakhtin, Freire, Grosso), e assumem que a formação deve ser feita na lógica de cada 

prévio do aluno para promover a interação entre colegas através do uso de tarefas, visando sempre o 

p 56). Há outras pontes e canais de diálogo e influências que se pode estabelecer entre um e outro 

curso, algumas das professoras e criadores do PBMIH tendo vindo do Celin e trazido daí suas suas 

largas experiências pedagógicas. Não obstante, sejam inúmeros os pontos que se pode levantar para 

traçar suas diferenças. 

Assim, a partir da percepção que os alunos têm das avaliações no Celin, pode-se 

vislumbrar a existência de um tipo avaliação sob a qual os alunos do PBMIH se submetem. Inferi-

avaliados e na obstinação de serem aprovados (subentendendo a possibilidade de reprovação), 

mesmo que não existam tais exames, em sua forma e grau relatados, nos princípios tanto do Celin 

quanto do PBMIH: 

 

                                                           

121        O Celin, por sua vez, inspirou sua base teórica nos 
exames de proficiência aplicados no Celpe-Bras desde 1997 que, segundo 
avaliação e conteúdo definidos com base nas necessidades de uso da língua-
compreensão, competência interacional, fluência, adequação gramatical, adequação lexical e pronúncia/prosódia 
(SANTOS e BOCH, 2016, p. 67). 
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Quando os alunos se apresentam para a prova, mesmo sendo informados que o 
teste é composto 

ansiedade, nervosismo e até insegurança em vários alunos, podendo influenciar seu 
desempenho, tornando o teste de nivelamento difícil não só para o aluno, mas também para 
o professor avaliador (SANTOS e BOCH,  2016, p 73). 

 

Esse mesmo entendimento foi encontrado em algumas das falas dos haitianos entrevistados 

para essa pesquisa, em que a avaliação subjetiva a que o próprio aluno se submetia, apontava no 

PBMIH a realidade dessas avaliações, mesmo que isso não tenha sido verificado nos trabalhos de 

campo, na análise documental do PBMIH e nas entrevistas com seus professores. A analise dessas 

três dimensões do projeto deixavam claras a busca pela eliminação das formas tradicionais de 

Isso não existe no PBMIH

Joana. 

Ainda assim, essa lógica se apresentava nas falas dos alunos haitianos com não tive 

Essas em geral são pessoas que continuaram por maior tempo no 

PBMIH e gostavam de frequentar o projeto. Outros entrevistados, por sua vez, tentam explicar 

porque abandonaram o projeto: , 

eu sentia que atrapalhava a aula  

Esses são alguns trechos de falas que aludem a esse ambiente subjetivado de avaliação dos 

alunos que inclusive demonstra o potencial de desligamento do curso, próximo ao sentimento de 

reprovação. Conforme será trazido nas falas das professoras, a possibilidade é de que isso se deva 

ao tipo de relação professor-aluno que os alunos internalizam na vivência escolar ou universitária de 

suas regiões de origem, e trazem para as salas de aula do PBMIH. 

Por fim, depois do nivelamento os alunos são encaminhados para as turmas 

correspondentes aos seus respectivos níveis (ou à lista espera, caso não haja mais vagas). As turmas 

estão distribuídas nos seguintes níveis122: 

 

 Emergencial 
 Letramento 
 Básico I (incluindo as turmas A, B e C); 
 Básico II (incluindo as turmas A, B e C); 
 Pré-Intermediário (A, B, e C); 
 Intermediário I (A, B e C); 

                                                           

122        Outras categorias não padronizadas aparecerão nas 
tabelas, como CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), Pré-Vestibular e 
Letramento, que contem formatos mais específicos. Ver site: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgletras/pb/pbmih/ 
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 Intermediário II; 
 Avançado. 

 
Não encontrando referência exata destes níveis caracterizados pelas turmas do PBMIH, 

empresto as definições baseadas no mesmo formato de níveis do Celin-UFPR aplicado em alunos 

do PLE (Português como Língua Estrangeira), de certo modo de onde se retirou grande parte das 

ferramentas para elaboração do PBMIH (SANTOS e BOSCH, 2016). 

A turma Emergencial, como já descrita por Gediel et al (2020), surgiu junto às primeiras 

demandas dos haitianos presentes na abertura do PBMIH, e que já de início mostravam ser 

superiores as condições imediatas da estrutura do curso. Essas turmas emergenciais foram 

improvisadas para que os alunos que estivessem sem sala de aula ou professor pudessem aproveitar 

urgentes [que os candidatos aos cursos expressavam] de se inserirem, principalmente no mercado de 

trabalho" (RUANO, PERETI, GRAHL, 2016, p. 289). Dessa turma o candidato migrava para o 

nível seguinte assim que se abrissem as condições. 

O Letramento visa sensibilizar alunos falantes de línguas distantes quanto à estrutura 

fonética, morfológica e sintática da língua portuguesa. Esse curso se faz necessário principalmente 

quando existe distância de estrutura linguística entre alunos e professores (exemplo: línguas latinas 

X anglo-saxã por exemplo). O principal objetivo aqui é trabalhar a percepção das diferenças básicas 

que regem o português e essas línguas, e sensibiliza-los para a produção de textos adequando-se a 

diferentes gêneros e às suas práticas sociais. (CURSINO et al, 2016). 

O Básico 1 tem por objetivo criar situações, definidas junto aos alunos, que os permitam 

interagir no português brasileiro, utilizando-se dos processos comunicativos orais e escritos para 

relacionar-se socialmente e suprir suas necessidades básicas de comunicação, como apresentar-se, 

fazer perguntas para resolver situações práticas do cotidiano, falar de suas necessidades imediatas, 

contar sua rotina, manter minimamente um diálogo. No início deste curso os alunos ainda precisam 

de uma língua estrangeira (francês, créole, inglês, espanhol) para a intermediação dos conteúdos. 

O Básico 2, em continuação do trabalho realizado no Básico 1, procede em gradativo 

aumento de vocabulário e de estruturas linguísticas. A compreensão auditiva, produção oral, leitura 

e produção escrita são realizadas através de estruturas gramaticais ainda básicas, mas que permitam 

a comunicação, produção e compreensão em (novas) situações que envolvam a moradia, 

localização, compras, trabalho e profissão (SANTOS e BOSCH, 2016). Desde o Básico 2 pode-se 

antever a serialidade dos níveis do curso pela incorporação de novas situações do cotidiano que 

podem vir a cobrar diferentes expressões linguísticas e comunicacionais 
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O Básico 3 é frequentemente um nível de entrada de alunos novos. Aí é retomada a prática 

de textos orais e escritos para a comunicação em situações cotidianas, porém ampliando o 

vocabulário e a utilização de estruturas morfossintáticas (a classe gramatical das palavras e a sua 

posição em meio ao contexto linguístico). Também há exposição a textos relativamente mais longos 

do que nos níveis anteriores, e a exploração com maior intensidade dos relatos de experiência dos 

alunos (SANTOS e BOSCH, 2016). 

O Pré-Intermediário é também um nível em que muitos alunos novos ingressam, porém 

com comunicação relativamente avançada. Tem por objetivo revisar estruturas básicas e 

intermediárias que permitam a comunicação em diversas situações sociais e em fluxo normal de 

fala. São explorados textos orais e escritos com maior intensidade e mais longos. O aluno que 

ingressa neste nível necessita sistematizar estruturas linguísticas e, por essa razão, será exposto a 

diversas estruturas gramaticais da língua portuguesa (SANTOS e BOSCH, 2016). 

No Intermediário 1 o objetivo é a ampliação de formas de expressividade e o 

desenvolvimento de uma melhor argumentação, seja oral ou escrita. Para tanto, exploram-se mais 

intensamente textos argumentativos e formas de expressar dúvidas, vontades, incertezas, 

probabilidade, hipóteses e outras. Discutem-se tópicos relacionados a comportamento e sociedade 

(SANTOS e BOSCH, 2016). 

O Intermediário 2 visa aprimorar sua capacidade de comunicação fazendo discussões e 

análise de textos mais pormenorizada. Estudam-se questões sociais e culturais brasileiras mais 

complexas através de leitura de textos longos literários e não literários com maior grau de 

dificuldade (SANTOS e BOSCH, 2016). 

No Intermediário 3 encontram-se alunos com interesse em aprofundar seu conhecimento 

-las, seja 

praticar com maior intensidade a produção de textos orais e escritos é mais intensa do que no nível 

anterior. 

No nível Avançado estão os alunos com pretensões acadêmicas, ou em preparação para 

provas do universo escolar, que se veem sob a necessidade de evoluir em um português condizente 

com esse universo (capacidade de escrever e expor argumentos, de trabalhar os tempos verbais, 

etc.). Nesse nível se aprimora a capacidade comunicativa, levando o aluno a produzir estruturas 

mais complexas e elaboradas da língua. Também se avança na identificação dos vícios de 

linguagem que os falantes de línguas próximas ao português, como o espanhol, possam ter  a 

despeito de demonstrarem desde o início boa capacidade de se comunicar em português devido a 

essa proximidade (SANTOS e BOSCH, 2016, p. 379). A identificação e observação desses vícios 
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mostram-se profícuas para a análise por parte do próprio falante, e enriquece sua capacidade de 

comunicação. 

Em suma, os diferentes níveis são encadeados no sentido de capacitar os alunos a lidar da 

melhor forma com os diferentes contextos que eles vivenciam e venham a vivenciar, atribuindo a 

ele mesmo a possibilidade de selecionar estas situações e trazê-las à sala de aula. Porém também 

atendem a objetivos mais específicos trazidos pelos alunos, de domínio formal do português (é o 

que se viu nos casos de Marcus, Cécile, Édouard e Jean expostos no capítulo seguinte). São etapas 

de um processo evolutivo de apropriação de capital linguístico, isto é, de recursos cujo investimento 

tragam resultado diferenciais e rentáveis ao agente. 

 

Comparação de tabelas PBMIH 2017, 2018 e 2019 

  

Os quadros abaixo foram organizados a partir de 995 cadastros do PBMIH a que tivemos 

acesso. Aqui se isolou os haitianos para analisarmos mais detalhadamente o público-alvo, somando 

assim 593 dos cadastros válidos, portanto mais da metade do universo total dos alunos do PBMIH. 

Como anteriormente posto, para esta pesquisa os cadastros foram operacionalizados como 

questionários, cujas informações ali contidas foram trabalhadas como dados quantitativos (ver 

modelo do cadastro em anexos). Para esta pesquisa, incorreu-se em um destaque das variáveis mais 

pertinentes ao público almejado presentes nos cadastros. Assim separou-se a variável 

seguida, com menor precisão mas igualmente relevantes no cruzamento dos dados, estão a 

pelos quais o imigrante passou. Todas estas contribuem para dar precisão ao perfil demográfico 

geral que temos em mira e orientar as análises das trajetórias em relação aos capitais. 

São três os anos de registro dos questionários do PBMIH123: 2017, 2018, 2019124. Nesse 

período, a população haitiana do PBMIH declinou porém mostrando tendência a se manter na faixa 

dos 140 alunos por ano: são 183 no primeiro ano, 142 no segundo e 143 no terceiro. Para reforço da 

confiabilidade, os trabalhos que se debruçaram sobre o PBMIH nos anos anteriores apontam o 

                                                           

123        Como a aplicação dos questionários era feita a cada 
início de semestre, podem aparecer até dois questionários respondidos pelo mesmo aluno em um mesmo ano.  
124        Os anos que aqui trazemos computa o total dos dados 
que nos foram passados em Excel. Passamos ao SPSS juntos e depois os separamos, ainda no primeiro programa, para 
analisá-los por ano. Ao que tudo indica, os anos de 2015 e 2016 não estavam no formato adequado para a integração nos 
dados. Não tivemos acesso aos dados posteriores ao ano de 2019. 
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mesmo padrão com uma pequena elevação125 (BARBOSA e RUANO, 2016; CURSINO et al, 

2016). 

No mesmo sentido, Ruano, Pereti e Grahl (2016) construíram quadros muito próximos aos 

apresentados aqui, no período entre 2014 e 2013. Os quais, salvas as transformações ocorridas 

posteriormente (incorporação dos venezuelanos e outras nacionalidades, crescimento do número de 

alunos haitianos - de 384 para 593 -, enriquecimento no registro das ocupações126), possibilita a 

verificação e comparação de nossos dados, assim como o alargamento do recorte temporal para a 

sustentação de nossas proposições. 

Nos períodos considerados aqui, entre 2017 e 2019, foram mais de 30 nacionalidades entre 

as quais predominam os haitianos (42,9%), os venezuelanos (24,5%) e os sírios (7,1%), sendo os 

homens mais numerosos que as mulheres (56,2%), e em faixa etária considerada ativa, 

concentrando-se entre 26 e 35 anos (33,4%) e 15 e 26 anos (21,7%). Como se vê, são dados que 

conformam um perfil médio perfeitamente compatível ao encontrado nas informações sobre os 

haitianos que ingressaram no Brasil, como trabalhado no primeiro capítulo segundo as fontes de 

Fernandes et al., (2014) RAIS/MRE, (2015) e Tonhati et al, (2019). Os dados convergem também 

com os dados de Ruano, Pereti e Grahl (2016, p. 295), que, entre 2013 e 2014, expressam a maioria 

de homens (357 homens contra 57 mulheres), e faixa etária concentrada entre os 19 e os 35 anos. 

Dentre as hipóteses trabalhadas na construção dos dados sobre a presença haitiana no 

curso, esperava-se que: 1) houvesse um aumento no número das matrículas de haitianos no PBMIH 

de acordo com os anos, dada a continuidade da chegada de haitianos até 2020 (RAIS, 2020); 2) que 

o número dessa população matriculada em cada turma acompanhasse a abertura e sucessão das 

novas turmas e níveis do curso, sobretudo porque foram os haitianos a nacionalidade que participou 

mais diretamente da abertura do PBMIH (BARBOSA e RUANO, 2016). De tal forma que, essa 

valorização  deduzida da pressão pela abertura dos cursos  viesse a refletir também na 

                                                           

125        
setembro de 2013 até dezembro de 2014, 424 
anual de 212 alunos. Em sua tese ela traz ainda que de setembro de 2013 a dezembro de 2017, o projeto havia atendido 
1.401 alunos. Desses, 1.162 eram haitianos e 239 de outros países (RUANO, 2019, p. 31). Resultando uma média de 
232,4 alunos por ano. Ruano e Barbosa (2016) relatam que desde o início do projeto, em setembro de 2013, até o 
primeiro semestre de 2015, o PBMIH já havia atendido 637 alunos haitianos  uma média de 212 alunos por ano ou de 
160 alunos por semestre. Já no segundo semestre de 2015, contava-se 205 estudantes frequentando os cursos, população 
proporcional aos anos seguintes.  O perfil dos alunos também corrobora nossos dados: 85% dos alunos eram homens e 
59% tinham idade entre 26 e 35 anos. 
126       
  Outra transformação deduzida dos dados de Ruano, Pereti e Grahl (2016), diz respeito à lista de espera. No 
período que de análise dessa pesquisa, encontrou-se apenas dez (10) haitianos que estavam na lista de espera. É muito 
pouco se comparado à lista de espera registrada em 2014, de 36 entre 424. Em nosso caso esses dez alunos teriam por 
efeito ampliar o número de haitianos nos primeiros períodos, supondo que são aqueles que acabaram de chegar e não 
apresentam nenhum domínio do português brasileiro. Porém, devido ao nivelamento que é feito na ocasião das 
matriculas, eles estão uniformemente distribuídos entre o Básico 1 e o Intermediário 2. Outra hipótese é que o aluno se 
atrase ou perca a inscrição da matrícula feita a cada semestre, e assim reste na lista de espera para a abertura de vagas. 
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permanência a longo prazo dos alunos (assim, por exemplo, se a porcentagem daqueles que 

eando uma 

transferência gradual dos mesmos alunos do nível Básico 1 para o Básico 2, e assim 

sucessivamente). Não é o que mostram os dados. 

 

 
Quadro 13: Perfil dos haitianos no PBMIH em 2017, 2018, 2019127 
 

Frequência e porcentagem dos 
haitianos por sexo e ano 2017 

 
 

2018 

 
 

2019 
Válido Não informado 3 (1,1) 4 (1,7) 1 (,4) 

Homens 115 (41,8) 95 (40,6) 86 (36,6) 

Mulheres 64 (23,3) 42 (17,9) 55 (23,4) 

Total 182 (66,2) 141 (60,3) 142 (60,4) 

 

 
No quadro acima, tem-se que entre os alunos haitianos do PBMIH nos três anos 

considerados, não houve variação contínua no recorte de sexo: o percentual das mulheres cai de 

23,3% em 2017 para 17,9% em 2018, mas volta a subir em 2019 para 23,4%. Os homens continuam 

sendo maioria, o que reflete a distribuição por sexo da migração haitiana geral ao Brasil128. 

 
 
Quadro 14: Idade dos haitianos do PBMIH 

Frequência e porcentagem por idade 
e ano 

 
           2017129 

 
 

2018 

 
 

2019 
Válido Não respondeu 13 (4,7) 17(7,3) 43(18,3) 

                                                           

127        Frisando que todas as tabelas referentes aos cadastros do 
PBMIH foram elaboradas por mim com base nos dados que o PBMIH nos dispôs. Na limpeza dos dados e construção 
dessas tabelas, não se contam os haitianos da lista de espera. De todo modo, eram apenas 10 aqueles que estavam nessa 
lista e distribuído entre os diferentes níveis do curso. 
128       
  Dos 5.580 haitianos que receberam autorização de permanência no Brasil entre 2011 e 2012, 87, 1% eram 
homens. Em 2013 esse mesmo desenho se manteve: 1.560 (92,2%) vistos foram concedidos aos homens e 401 (25,2%) 
às mulheres (Fernandes et al, 2014, p. 30). 
129        Apenas em 2017 contou-se um aluno com mais de 56 
anos. 
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6 - 15 3(1,1) 2(,9) 2(,9) 

16 - 25 52(18,9) 47(20,1) 29(12,3) 

26 - 35 90(32,7) 56(23,9) 51(21,7) 

36 - 45 18(6,5) 14(6,0) 14(6,0) 

46 - 55 5(1,8) 5(2,1) 3(1,3) 

Total 182(66,2) 141(30,3) 142(60,4) 

 

 
Quanto à faixa etária, a idade predominante dos haitianos do PBMIH se define entre a 

idade de 16 a 35 anos, portanto a idade considerada ativa (CAVALCANTI, 2014). O número de 

crianças/adolescentes de 6 a 15 anos se mantém no mesmo nível, e as demais faixas apresentam 

pequenas variações. Destaca- em 

comparação aos anos anteriores. 

 

Quadro 15: Período médio de chegada e permanência dos haitianos do curso 
 
 
Ano chegada no Brasil nos três anos 
considerados (2017, 2018, 2019) Frequência Porcentagem 
Válido  93 16,3 

Não respondeu 42 7,4 
1 mês 1 ,2 
Entre 1 e 2 anos 58 10,2 
Entre 1 e 3 anos 1 ,2 
Entre 2 e 3 anos 50 8,8 
Entre 3 e 4 anos 34 6,0 
Entre 4 e 5 anos 25 4,4 
Entre 5 e 6 anos 13 2,3 
Entre 6 meses e 1 ano 64 11,2 
Menos de 1 mês 36 6,3 
Menos de 6 meses 154 27,0 
Total 571 100,0 

 
 

Ano de chegada no Brasil (2017) Frequência Porcentagem 
Válido  93 33,8 

Não respondeu 11 4,0 
Entre 1 e 2 anos 24 8,7 
Entre 1 e 3 anos 1 ,4 
Entre 2 e 3 anos 17 6,2 
Entre 3 e 4 anos 19 6,9 
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Entre 4 e 5 anos 9 3,3 
Entre 6 meses e 1 ano 34 12,4 
Menos de 1 mês 14 5,1 
Menos de 6 meses 53 19,3 
Total 275 100,0 

 
Ano de chegada no Brasil (2018) Frequência Porcentagem 

Válido  93 39,7 
Não respondeu 12 5,1 
Entre 1 e 2 anos 16 6,8 
Entre 2 e 3 anos 18 7,7 
Entre 3 e 4 anos 6 2,6 
Entre 4 e 5 anos 9 3,8 
Entre 5 e 6 anos 6 2,6 
Entre 6 meses e 1 ano 6 2,6 
Menos de 1 mês 6 2,6 
Menos de 6 meses 62 26,5 
Total 234 100,0 

  

Ano de chegada no Brasil (2019) Frequência Porcentagem 
Válido  93 39,6 

Não respondeu 16 6,8 
1 mês 1 ,4 
Entre 1 e 2 anos 17 7,2 
Entre 2 e 3 anos 15 6,4 
Entre 3 e 4 anos 8 3,4 
Entre 4 e 5 anos 7 3,0 
Entre 5 e 6 anos 7 3,0 
Entre 6 meses e 1 ano 22 9,4 
Menos de 1 mês 15 6,4 
Menos de 6 meses 34 14,5 
Total 235 100,0 

 
 

Os estudos realizados por Barbosa e Ruano (2016) sobre o primeiro e segundo semestre de 

2015 mostraram que 62% dos alunos declaravam estar no Brasil entre 1 ou 2 anos, e 33% há menos 

de 1 ano. Nossos dados mostram o mesmo padrão: no total dos questionários, de 2017 a 2019, a 

maioria da população dos haitianos declarou estar no Brasil há menos de 6 meses, indicando uma 

concentração de alunos recém-chegados no primeiro nível do curso (uma vez que o curso progride 

por semestres). O tempo curto de chegada dos haitianos ao Brasil e procura imediata do PBMIH 

também reforça o caráter de urgência a que o projeto atende, presente desde a sua criação do projeto 
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para instalação, aquisição de documentação mínima para circulação, aquisição de trabalho e demais 

condições para reprodução da sobrevivência im

 

 Por outro lado, os dados mostram a tendência de evasão conforme o avanço nas séries, ou 

seja, de que os alunos não se transfiram aos períodos seguintes: a porcentagem daqueles que 

8,7% (ou 24 alunos) para 

6,8% (ou 16 alunos). O mesmo se pode ver na sequência das categorias temporais: a população 

130, reforçando a tese sobre a evasão contínua a partir dos primeiros 

períodos. 

Assim, não se verifica aquela hipótese lançada sobre a continuidade do número de alunos 

de acordo com a abertura e evolução das novas turmas e níveis. Os haitianos que seguem para as 

próximas turmas constituem um grupo cada vez mais concentrado conforme o avanço nas turmas. 

Esses alunos, por sua vez, concentrados nas séries seguintes, sugerem ganhos de capitais pelo 

tempo de curso, mas também um acúmulo anterior desse capital que alimentam suas práticas em 

termos de disciplina, convicção da importância do curso, comprometimento, e compromisso com 

eu vim pro Brasil pra isso, pra estuda

Édouard, que avançaram a estes níveis e entraram na universidade. E mais poderemos ver nos casos 

trazidos no último capítulo. 

Rastreando a presença dos alunos de 2017 em diante, dos 26 alunos que declararam estar 

(todos homens) e apenas 2 passaram de 2018 ao ano de 2019 (incluindo Renée, um dos haitianos 

entrevistados que desapareceu dos cadastros de 2018 e voltou a aparecer em 2019). Ainda quanto 

2019. Daqueles 16, nove declararam falar créole e francês, e os três que passaram ao ano seguinte 

falam além do francês e créole, o inglês e/ou o espanhol, têm entre 25 e 45 anos, são homens, eram 

estudantes, professores ou trabalhadores industriais. 

Assim, pelos dados, pode-se levar adiante a afirmação presente na fala dos professores e 

membros do PBMIH, de que a permanência e desenvolvimento no curso aumenta conforme é maior 

o capital cultural, linguístico e universitário e (somados esses na perspectiva migratória) de capital 

mobilidade de cada aluno. Ou, dito de outro modo, que quanto mais os alunos detêm capitais 

linguísticos e outros, maior a probabilidade de permanecer no PBMIH e, por consequência, 
                                                           

130        
em 2017, 6,8% (ou 16 alunos) em 2018, e 7,2% (ou 17 alunos) em 2019. 
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aumentar seus capitais conforme a sua permanência. Essa é uma das afirmações possíveis que só 

encontrará força na observação detida em cada caso (como se fará no último capítulo). 

Em suma, a totalidade dos haitianos do PBMIH conformam um tempo médio de 

permanência de menos de um ano de curso. No mesmo sentido, o abandono logo nas turmas 

seguintes, reforça o fato de que conforme os alunos vão conseguindo trabalho e outras formas de 

reprodução da vida, mesmo que com apenas os níveis básicos da língua, o curso vai sendo 

abandonado. Outra afirmação possível de se fazer é que, por encontrar mais rapidamente trabalho e 

outros destinos, os alunos podem revelar a posse de volume e variação significativa de capitais), tal 

como apontou Souza em entrevista: 

 
- Então eles, os haitianos, chegam até vocês com essa pressão que você descreve 

como dando início, de certa forma, ao PBMIH, eles são responsáveis por isso. Mas a 
permanência deles no curso é de cerca de um ano a um ano e meio, eles não ficam mais do 
que isso. Porque razões você diria? 

- Acho que por muitos fatores. Primeiro porque essa não é a prioridade, né, se 
ele achar um bico, um trabalho ou algo do tipo, isso vai ser a prioridade dele. Outra 
porque custa ir pra aula de português, né. Se a gente for pensar (e isso foi o relato de 
muitos alunos) a passagem do ônibus... é caro você ir e voltar pra aula, quando você tá 
pensando em questões financeiras, é o que? Dez reais? Então, tem essa questão. E acho 

você não tá muito motivado, é uma energia você estudar uma língua à fundo. Uma língua a 

de gente na turma, tem que ter uma paciência ali também. Não é só pra você ficar falando 

débrouille ... isso não é uma prioridade mais. Acho que simples assim. E daí eu acho que 
isso vai voltar a ser quando ele quer entrar na universidade, e aí ele viu que precisa fazer a 
redação, ou quando ele vai lá na entrevista de emprego e falam pra ele que o nível de 
português não está bom, ou quando ele quer a naturalização e dizem pra ele que ele 
precisa ter o CELPE-Bras [certificado de validação]. Daí é pra um outro objetivo 
específico que a língua é capital. Senão é muito esforço mesmo. E outra: a gente tá falando 
lá de 2013, quando o Brasil tava em ascensão, quando tinha emprego sobrando. Depois, o 
Brasil entrou numa crise profunda e quem teve a chance de mudar de cidade, porque teve 
uma oferta de emprego ou algo131... Eles estão o tempo todo em trânsito, assim, como todos 
nós se a gente for pensar. Então a partir do momento que surgiu outra oportunidade eles 
mudam de cidade, ou mesmo de país. Também acho que é uma razão. 

 

Essa última razão apontada pela entrevistada foi questão central na pesquisa feita entre 

2017 e 2018. Aí nos perguntávamos sobre as respostas estratégicas que os haitianos de Curitiba e 

Brasília estariam dando à crise econômica nacional aberta em 2015. Todavia, as hipóteses de 

                                                           

131        Ver PEREDA, L., MARCHIORO, P., CAVALCANTI, 
L., e OLIVEIRA, M. (2019). Haitianos no Paraná (Brasil) em 2018: estratégias em momento de crise. Revista De 
Estudos E Pesquisas Sobre As Américas, 13(1), 193 218. In: 
https://doi.org/10.21057/10.21057/repamv13n1.2019.24296 
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retomada da mobilidade ou circulação não se verificou. Os haitianos demonstraram preferência em 

ficar e confrontar a crise a novamente partir em migração, sob a avaliação de que a busca de novos 

destinos seria ainda mais custosa (PEREDA et al, 2018). Esse é um ponto importante na 

problematização do habitus migrante e do capital mobilidade: se por um lado estes capitais e 

disposições qualificam os processos migratórios, por outro isso não significa desejo contínuo de 

migrar, movimentar-se ou se desenraizar novamente. A migração sugere um custo considerável ao 

migrante, pago com a expectativa real da possibilidade (não da necessidade) de sedentarização. 

 Portanto se observa duas tendências: primeiro, de demanda crescente dos haitianos pelo 

ensino da língua, e segundo, de satisfação ou impossibilidade de avançar sobre os primeiros níveis 

do curso, e rotatividade, isto é, saída dos antigos e entrada sistemática de novos alunos. Foi 

identificando esse padrão já nos primeiros anos do projeto, que o corpo docente do PBMIH pensou 

- eriormente: 

 
Em quase todos os encontros chegam novos alunos; muitos deles, por conta do 

trabalho, deixam de frequentar as aulas, ou as atendem com bastante irregularidade. Desde 
não seria 

producente ao grupo. Diante disso chegamos à ideia de que cada aula seria uma tarefa 
comunicativa fechada, isto é, com começo, meio e fim (BARBOSA e RUANO, 2016, p. 
331) 

 

As evasões pela priorização do trabalho já se podiam ver na abertura do projeto, quando 

dos acordos iniciais sobre os dias da semana em que ocorreriam as aulas, confrontou-se esse dilema: 

os haitianos solicitaram aos coordenadores que o curso fosse dado aos domingos devido ao 

compromisso que tinham em suas ocupações aos sábados (GEDIEL et al, 2020). 

 Um dos problemas da curta permanência no curso é que a diferenciação do público nesse 

primeiro estágio é baixa, no sentido de que, pelo tempo curto em que o migrante está no PBMIH, 

suas diferenças, que possibilitam pensar formas de atendê-las e incorporá-las ao projeto ou 

encaminhá-las a seus destinos prováveis, ainda não se manifestam. O que se pode identificar, nesse 

primeiro período, são apenas diferenças nacionais, de gênero, de idade, aquelas mais visíveis e que 

são pontuadas nos cadastros, mas que não permitem, por exemplo, como foi o caso de Jean, que o 

professor atenda prontamente a procura de um diretor de cinema que procurava um haitiano que 

pudesse atuar em um filme. Ou, como no caso de Marcus, outro haitiano entrevistado, que o pessoal 

do PBMIH reconheça o interesse e a competência do aluno pretendente à universidade, e o 

redirecione às salas de preparação para a prova de admissão; ou ainda que um membro do PBMIH 

ligue para (re)convidar um aluno que teve sua matrícula negada pela sua vinculação à outra 

universidade, mas que é reconhecido pela sua trajetória muito próxima ao PBMIH, como foi o caso 

de Édouard. 
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Nesse primeiro estágio os alunos estão indiferenciados no que diz respeito a essas 

disposições e competências classificáveis aos olhos dos membros do PBMIH. São oferecidos 

apenas os estímulos básicos que provoquem a emergência de tais diferenças, tanto para a 

comunicação, através das noções básicas do português brasileiro, como de acolhimento geral, 

amparo jurídico, psicológico e encaminhamento para os demais projetos do PMUB. É somente nas 

próximas turmas, na serialidade e hierarquização dos níveis, e no desenvolvimento das relações 

entre os alunos e entre esses e os professores, que essas diferenciações poderão ocorrer e 

demonstrar, no universo do PBMIH, os atributos associados aos capitais em posse de cada aluno de 

forma mais clara. 

Esse é um dos motivos principais que torna o tempo de permanência no curso um fator 

fundamental para a capitalização do agente, o que, por sua vez, como apontado anteriormente, torna 

o capital social, cultural e linguístico elementos de valor para a sociabilidade, o engajamento e o 

bem-estar na participação das atividades promovidas pelo PBMIH e pelo PMUB. Nesse sentido, as 

hipóteses do abandono do curso, colocadas pelos próprios membros do PBMIH, é a fraca 

sociabilidade (capital social, linguístico) de alguns alunos, a falta de familiaridade com o ambiente 

estudantil e universitário (capital cultural, escolar, universitário), a falta de tempo devido ao 

nascimento de um filho ou da mudança de residência para um bairro longe que cobra um tempo e 

custo com o trajeto no ônibus (capital econômico). 

O abandono das aulas do PBMIH também pode ocorrer por razões positivas, como a já 

comentada conquista do trabalho ou mesmo de comprometimento com os estudos fora do PBMIH,  

eu consegui uma bolsa de estudos na Uninter, então eu 

fazia aulas de português lá Eu senti que já estava 

bem no português, então passei a estudar em casa porque ficou muito longe pra ir

u entrei no curso do Direito, então faltava tempo. E como eu acabava praticando 

português todos os dias nas aulas, parei de ir [às aulas do PBMIH], mas continuava indo só pra 

encontrar os amigos e tal . Vale notar, desde já, que o contrário também era 

eu 

precisava de um maior domínio do português, então comecei a ir no PBMIH

mas tambem se aplica à Madeleine, e Susie e Édouard. 

 

 Distribuição haitiana nas turmas do PBMIH 
 

alunos por turma confirmam as mesmas tendências à rotatividade e abandono nos primeiros 

períodos. Em 2017 há uma concentração percentual nos cursos Letramento, Básico I e II de 53,3% 



180 
 
dos alunos (cerca de 147 alunos), enquanto nos demais níveis Pré-intermediário, Intermediário I e 

II, Pré-vestibular, são apenas de 11,6% (34) alunos. As tabelas abaixo trazem os registros de alunos 

por turma em cada ano. 

Em 2018 a proporção é muito próxima, sendo 48,4% (113 alunos) dos alunos nos níveis 

Letramento, e Básico I e II, e nos níveis seguintes, do Pré-intermediário, o Intermediário I e II e o 

Pré-vestibular somam 8,1% (ou 19 alunos). E em 2019 segue-se a mesma proporção: são 55, 3% 

(ou 111 alunos) nos primeiros níveis, Letramento e Básico I e II, e 22,8% (ou 26 alunos) nos níveis 

seguintes do Pré-intermediário ao Intermediário II. 

 
Quadro 16: Distribuição das turmas no PBMIH 

Turmas 2017 Frequência Porcentagem 
 B1a 41 14,9 

B1b 29 10,5 
B1c 23 8,4 
B2a 24 8,7 
B2b 19 6,9 
Intermediário 1 10 3,6 
Intermediário 2 7 2,5 
Letramento 11 3,7 
Pré-Intermediário 9 3,3 
Pré-Vestibular 7 2,5 
Semana 1 ,4 
Semana - Básico 1 - tarde 1 ,4 
Total 275 100,0 

 
 

Turmas 2018 Frequência Porcentagem 
 Avançado 2 ,9 

B1a 28 12,0 
B1b 35 15,0 
B1c 14 6,0 
B2a 11 4,7 
B2b 12 5,1 
CELPE-Bras 1 ,4 
Intermediário 1 4 1,7 
Intermediário 2 4 1,7 
Letramento 13 5,6 
Pré-Intermediário a 2 ,9 
Pré-Intermediário b 8 3,4 
Pré-Vestibular 1 ,4 
Semana 3 1,3 
Semana - Básico 1 1 ,4 
Total 234 100,0 
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Turmas 2019 Frequência Porcentagem 
 Não respondeu 11 4,7 

B1 1 ,4 
B1a 29 12,3 
B1b 27 11,5 
B1c 13 5,5 
B2a 16 6,8 
B2b 13 5,5 
Básico132 1 1 ,4 
Básico 2 1 ,4 
Intermediário 1 3 1,3 
Intermediário 1 a 2 ,9 
Intermediário 1 b 4 1,7 
Intermediário 2133 9 3,8 
Letramento 4 1,7 
Pré-Intermediário a 4 1,7 
Pré-Intermediário b 3 1,3 
Pré-Intermediário c 1 ,4 
Total 235 100,0 

 

Por fim, também por esse quadro das turmas, observa-se o reforço da tendência ao 

abandono dos haitianos conforme o avanço nas séries. No início da pesquisa trabalhou-se ainda com 

a hipótese de haver dificuldade por parte desses alunos em avançar aos níveis seguintes, e o 

abandono seria daí decorrente. Viu-

o início do projeto, que conta com uma 

série de instrumentos e de práticas que, a despeito das variações ocorridas no PBMIH, tem se 

mostrado exitoso na inclusão irrestrita visto a inexistência de critérios de reprovação ou mesmo de 

exclusão no interior do referido projeto. A única condição, recentemente adotada, que pode levar à 

retirada do aluno por parte do PBMIH, é que não falte mais do que três sábados sob a pena de 

perder o semestre e ter de esperar o reinicio do semestre seguinte. 

Quanto às primeiras hipóteses, como apontado pelas professoras nas entrevistas, a 

ocupação em um trabalho, ou o ingresso em uma universidade, por exemplo, favoreceria esse 

abandono tanto pelos compromissos que o trabalho representa em detrimento da presença no curso, 

quanto pelo fato de se ter alcançado o propósito ao qual o PBMIH se propunha, isto é, de 

equipagem do aluno com o português brasileiro e de acolhimento para a movimentação positiva 

(agenciada) do agente na sociedade de destino. 

Finalmente, a conquista ou a promoção no mesmo trabalho, ou a entrada na universidade, 

pode ser um fator de motivação ao abandono do curso e, ao mesmo tempo, de confirmação do 

                                                           

132        Aqui há um erro na resposta do questionário e na 
 

133        Todos esses 9 alunos do Intermediário 2 são do sexo 
masculino. Apenas uma mulher avançou à esse nível em 2017. 
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como um trampolim

nas trajetórias dos migrantes haitianos: como uma porta de entrada e um meio para os fins 

estimados tanto pelos coordenadores do curso quanto pelos alunos. É o que poderemos analisar nas 

entrevistas trazidas no último capítulo. 

 
 Idiomas falados pelos haitianos do PBMIH 

 

Os questionários também informam quanto ao capital linguístico e a sua diferença entre 

homens e mulheres: 57% dos homens falam mais de uma língua além do créole contra 44,1% das 

mulheres (estas, porém, com uma taxa de não-respostas superior em 11 pontos). 

 
Quadro 17. Idiomas falados pelos haitianos do PBMIH 
 
Idiomas Mulheres haitianas (2017, 2018, 

2019) 
Mulheres 

Frequência 
Válido  93 

Não respondeu 7 
Cr 42 
Cr, Esp 1 
Cr, Fr 91 
Cr, Por 2 
Cr, Fr, Ar 1 
Cr, Fr, Esp 7 
Cr, Fr,Ing 3 
Cr, Fr, Por 4 
Cr, Fr, Ing, Esp 1 
Cr, Fr, Por, Esp 1 
Cr, Fr, Por, Ing 1 
Cr, Fr, Ing, Esp 1 
Total 255 

 
 
 

Idiomas homens haitianos 
(2017, 2018, 2019) Frequência 

Válido  93 
Não respondeu 15 
Cr 69 
Cr, Esp 2 
Cr, Fr 135 
Cr, Por 2 
Cr, Fr, Esp 12 
Cr, Fr, Por 18 
Cr, Fr, Ing 22 
Cr, Fr, Esp, Ing 1 
Cr, Fr, Esp, Por 1 
Cr, Fr, Ing, Esp 3 
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Cr, Fr, Ing, Por 3 
Cr, Fr, Por, Esp 4 
Cr, Fr, Por, Ing 7 
Cr, Fr, Ing, Por, Esp 1 
Cr, Fr, Por, Ing, Esp 1 
Total 389 

 
 

Nos quadros acima se pode notar que aqueles que declaram falar o créole e o francês são 

duas vezes mais numerosos do que aqueles que declaram falar apenas o créole. Este é um ponto 

polêmico e frequentemente manifesto quando se trata da cultura haitiana. Dou um exemplo sobre os 

acontecimentos que presenciei em trabalho de campo. Entre os brasileiros que conhecem um pouco 

dessa história (em geral sobre a colonização francesa da ilha, a Revolução, a Independência haitiana 

e suas consequências), acredita-se que os haitianos são todos bilíngues, de tal forma que essa 

da grande pobreza sempre associada à sua representação) pode se tornar uma exigência (negativa, 

na porque vocês não dão aula de 

francês?

obtenção de renda através desse trabalho134. Ao que o haitiano respondeu com aceno tímido de 

cabeça. 

Existe a tendência de que, uma vez verificada a questão da instituição escolar no Haiti, 

sobre o ensino ser dispensado em francês e ainda sobre a língua francesa ser a língua oficial escrita 

e falada nas instituições, o domínio do francês represente a proveniência cultural e econômica do 

haitiano (RODRIGUES, 2008; MARQUES, 2013). De tal modo que, conforme verifiquemos que a 

maioria dos imigrantes haitianos declaram falar o francês além do créole, estaríamos frente a uma 

classe média escolarizada do país. Deve-se, no entanto, considerar a possibilidade de que a 

declaração da posse do francês seja uma forma de manipular de sua identidade social (como 

formula Goffman), ou de deter algum controle sobre a impressão que se pode ter sobre si 

(OLIVEIRA, 2016). 

As falas dos haitianos entrevistados demonstram a associação real que existe do francês 

como capital linguístico com a qualidade da escola e da trajetória educacional dos haitianos, assim 

como dos resultados obtidos no Brasil nivelado a No Haiti todo mundo falar francês 

                                                           

134        Durante os trabalhos de campo, nas comunidades e 
bairros em que vivem os haitianos, ouvi brasileiros se direcionando dessa forma aos haitianos, com quem participavam 
de alguma atividade política. Alguns chegavam a os cumprimentar com alguma frase em francês ou utilizar de pequenas 
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custos da escola pública Meu pai fala inglês fluente. Lá em casa a 

gente conversava muito em francês e em créole, até minha mãe ir para a República Dominicana

revelou Cécile. Nos dois casos são mulheres universitárias, com pais universitários, e uma boa 

condição financeira). 

De fato, o domínio do francês distingue os haitianos em sua sociedade e atua na 

representação e na classificação social dos próprios haitianos (CADELY, 2016). A consciência dos 

próprios haitianos sobre os efeitos positivos que pode conferir a posse do francês, pode ser visto na 

busca obstinada pela apreensão do idioma na via escolar135, como uma forma de inserção 

qualificada na sociedade haitiana, ou ainda no exercício constante do idioma na comunicação 

familiar para efeitos de aprimoramento e distinção entre os vizinhos (OLIVEIRA, 2016), e ainda na 

busca de manipular a percepção sobre a posse ou não-posse dessa competência frente ao 

entrevistador. É o que se depreende das respostas dos questionários ou demais entrevistas em que se 

afirma o domínio do francês mesmo sem o ter, ou mesmo na vergonha e embaraço de assumir que 

não se sabe o que é esperado que se saiba, sentimentos esses resultantes da consciência de não se 

poder cumprir pessoalmente com o que é exigido no plano social. 

O domínio ou posse desse capital linguístico marca a sociedade haitiana pela própria forma 

desigual de como ele é distribuído136, visto a escolarização restrita que se tem no país, sendo 

portanto privilégio daqueles que não só entraram no sistema escolar, mas que avançaram até seus 

últimos níveis, otimizando a incorporação da língua através de seu exercício longo e constante 

(IHSI/RPGH, 2013; 2015). Assim, podemos lançar uma analogia do que ocorre no Brasil com o que 

se passa desde o Haiti, sobre a questão do tempo de permanência e dos capitais para sustentá-lo 

(capital econômico sobretudo), para a aquisição do capital linguístico, escolar e outros. 

De todo modo, não permitindo uma dedução exata, o francês é um elemento de distinção 

escolar ou de classe, assim como os demais sinais de pertencimento ao universo escolar prolongado 

se refletem na disposição e auto-confiança no aprendizado de novas línguas, na boa vontade cultural 

(BOURDIEU, 2017), no modo de se portar em sala de aula, de questionar o professor e estabelecer 

discussão com os alunos, na familiaridade com a relação de ensino. Naquilo que Bourdieu (2011) 
                                                           

135        Esse esforço pode ser visto nas migrações internas no 
Haiti, do meio rural para os meios urbanos. Os pais enviam, ou migram eles próprios com os filhos, do campo para as 
cidades para que possam estudar e se formar profissionalmente, e, quem sabe, incorrer na gran Diaspora. Quatro de 
nossos entrevistados descreveram, em suas experiências escolares, a vivência desse movimento, ao qual retornaremos 
no próximo capítulo. 
 
136        A Reforma Bernard, de 1979, comumente evocada nos 
textos sobre o Haiti, reconhecendo essa carência, avançou na distribuição do ensino no Haiti, porém tornando oficial 
também o créole, o que gerou revolta por parte dos defensores do francês língua oficial. As críticas à Reforma apontam 
que ela se mostrou insuficiente para a distribuição do ensino e consolidação do projeto do créole como língua oficial, 
dando ainda mais condições para a valorização do francês uma vez que o tornou ainda mais concentrado 
(RODRIGUES, 2008).   
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chamou de hexis corporal, a saber, registros dos espaços e ambientes nos corpos, que se arranjam 

em um modo de agir, caminhar, sentar, esperar para falar, modular o tom da fala em sintonia com o 

ambiente universitário e os mercados de capitais culturais. Os recursos e competências agrupados 

no capital cultural e escolar seriam aqui a consciência desse jogo, sobre o que fazer, de que modo e 

quando, para obter determinado resultado, a confiança do professor, o respeito dos colegas. Como 

nessa fala de Jona: 

 
Tem uma outra questão que é transversal, que é uma relação de educação 

formal. Quer dizer, como que é uma sala de aula na Síria, no Haiti e na Venezuela? Eu 
tendo a achar que os padrões de relação professor-aluno eram muitos mais próximos pros 
haitianos e venezuelanos do que para os sírios. Por exemplo essa cultura que se fala do 
japão, que o aluno não vai falar se ele não for convidado a falar. Pra os sírios, no começo, 
era um pouco assim. Eles acenavam positivamente que estavam entendendo o que a gente 
tava falando, mas eles não se manifestavam. E isso não tinham a ver com uma dificuldade 
ou não com a língua, mas com a sala de aula. Então se o professor não perguntou eu não 
vou falar. Mas com os venezuelanos era uma pouco diferente. Eles tinham uma relação 
muito mais fluida, menos hierárquica com o professor, e com os haitianos eu diria que é 
meio termo. Então não era tanto uma questao de confiança com a língua, mas com o papel 

 
 

Este ponto foi tocado nas entrevistas feitas com os demais professores do PBMIH. Joana se  

detêm co fatores que não aparecem nos relatórios, mas que 

se sente nos burburinhos das salas e fora delas a longo prazo, influenciam no que eles 

podem alcançar a partir da sala de aula e fora dela  falar sobre as diferenças 

entre os alunos do projeto137, Joana acaba tocando a questão em termos, por exemplo, de 

nacionalidade: 

 

as a gente começa a perceber com o 
tempo (e isso eu sempre procurei exercitar) que colocar eles nessas grandes categorias 

 
 

Diferenças quanto à religião (capital cultural, poderíamos dizer, visto a diferenciação que 

de entrada da migração haitiana no Brasil, veremos estes primeiros migrantes eram menos 

escolarizados que os movimentos posteriores) (FERNANDES et al, 2013): 
 

                                                           

137         Nas entrevistas, qualquer pergunta nesse sentido gerava 
muito delicado e difícil de fazer

diferenciar incípios de inclusão irrestrita e incondicional, já 
mencionados. 



186 
 

processo educativo mesmo, no sentido de que o tempo todo a gente tratava da ideia de que 
a gente estava em um estado laico, e que a universidade era laica, e que a gente respeitava 
todas as religiões, mas que as aulas não seriam voltadas para conteúdos religiosos. Essa 
era uma diferença que muitos dos haitianos que foram daquela primeira leva estranhavam. 
A gente não rezava em sala de aula, não tinha esses rituais. Então essa eu diria que era 
uma diferença bem grande, sobre a influência que a religião exercia em cada 

 
 

Ou ainda diferenças quanto ao sexo: 

 
 gente via uma diferença muito grande entre as mulheres e os homens de 

qualquer uma das nacionalidades, (acho que das venezuelanas um pouco menos...elas se 
colocavam na sala de aula tanto quanto os homens, mas, em relação as mulheres sírias e 
haitianas, a gente via um movimento muito menos agentivo das mulheres se colocarem ou 
de se permitirem...então a gente como professores tentava promover essa igualdade de 
condição de fala, afirmando que todos tinham direito de falar ali. 

 

Diferenças quanto ao capital econômico, e, finalmente, quanto ao capital linguístico, 

ambos associados em sua fala como condicionadores um do outro:   
 

ou venezuelano, porque eles partilham de uma língua mais próxima. então é muito mais 
difícil pra os sírios. Mas se ele tem acesso ao inglês ou alguma outra língua de raiz 
romana, ou pela condição econômica melhor ele vai ter mais acesso aos estudos, vai 
conseguir pagar um professor particular. Tinha muitos que faziam aula no projeto mas 
tinham um professor particular. Essa era a realidade de alguns alunos, então eles 

 
 

Vale notar que, nas tabelas que reúnem os haitianos que frequentaram o PBMIH nos três 

anos considerados (de 2017 a 2019, um total de 593 alunos), o número dos que declaram conhecer o 

idioma espanhol também é significativo (26 homens e 11 mulheres), o que em geral se associa à 

migração aos países hispanófonos (OLIVEIRA, 2016; MORAES, 2017), já tradicionais à diáspora 

haitiana, a começar pela vizinha República Dominicana e Cuba, e portanto se vincula ao capital 

mobilidade e à constituição do habitus migrante. 

Essas diferenças que os professores e demais membros do PBMIH podem detectar, como 

trouxe Joana, são feitas e aprimoradas com o tempo. Assim, por um lado, os sujeitos singulares, 

como ela colocou, começam a emergir das grandes categorias de nacionalidade, sexo, idade, para 

manifestar suas particularidades. Por outro lado, seus comportamentos e suas ações permitem 

aventar, a contrapelo, as estruturas sociais que estão por trás de suas ações consideravelmente 

padronizadas à luz da comparação entre alunos de nacionalidades e mesmo continentes diferentes. 

E, pelos olhos de Joana, vemos o alcance que o PBMIH tem sobre a amplitude e 

complexidade a que os migrantes estão envolvidos, ultrapassando a questão da língua como 
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conjunto de estruturas morfossintáticas, mas revelando a totalidade em que o seu uso, o seu 

investimento, está implicada. É assim, por exemplo, que ela deduz uma classe econômica a partir do 

capital linguístico e do ritmo de acúmulo desse capital em sala de aula; deduz ainda um tipo de 

relação professor-aluno e homens e mulheres. Ou ainda os problemas de seus projetos para além do 

PBMIH, como é a tendência dos sírios em abrir restaurantes na cidade, ao contrário dos haitianos e 

venezuelanos, como ela explica: 

 

forçada de todos, mas tem venezuelanos que vieram de uma crise financeira muito grande, 
e haitianos que usaram quase todo o seu dinheiro pra fazer a travessia e tinham muito 
pouco quando chegavam, e os sírios com certeza em geral tinham uma condição financeira 
muito melhor. Tinham também acesso a outra língua estrangeira, então era comum a gente 
ter uma via de conversa com eles em inglês, ou em francês, e com os haitianos em francês, 
um pouquinho de espanhol às vezes. Então esse acesso formal à educação era bastante 
diferente e visível. E isso fazia bastante diferença na sala de aula e no entrono. A gente 
começou a ver, por exemplo, muitos restaurantes abrindo de sírios, mas a gente teve 
apenas um haitiano. Era muito diferente. Hoje a gente tem muitos alunos venezuelanos 

 ajuda eles a fazer 
currículos e a gente vê. Então tem muita diferença a longo prazo, sobre aquilo que eles 

 
 
 
 
Quadros ocupação  dos alunos no Haiti e no Brasil 
  

 

Os questionários também perguntavam sobre as ocupações que os haitianos tinham no 

Haiti e as que vieram a ter no Brasil. Como se viu, as ocupações também se associam aos capitais 

capazes de serem apreendidos no PBMIH, como o capital cultural, linguístico, escolar e 

universitário, como bem mostrou Joana em sua fala. Assim, pode-se cruzar as ocupações declaradas 

com os demais dados, como os idiomas falados e os níveis de escolaridade, para inferir a quantidade 

de capital cultural e mobilidade em posse dos alunos-migrantes. 

Na organização dos dados para a construção das tabelas do PBMIH sobre as ocupações 

declaradas pelos haitianos no Haiti e no Brasil, lançou-se mão do modo como é feita a classificação 

das ocupações no Brasil, a Codificação Brasileira das Ocupações (CBO), elaborada em sintonia às 

classificações globais. E, para efeito de síntese, as profissões foram resumidas em um Ranking 

Geral (RG) das ocupações mais expressivas, isto é, entre aquelas que agregam no mínimo 0,5% por 

cento da população total (n = 593). Aquelas ocupações que contavam com menos de 5 indivíduos 

declarantes, não aparecem nesse ranking. 

 

Quadro 18: Ranking Geral de ocupações no Haiti 
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1º Estudante 73 6,8 
2º Professores 39 3,6 
3º Ocupações da indústria da construção civil 31 2,9 
4º Empregadores138 23 2,1 
5º Ocupações das indústrias mecânicas e metalúrgicas 18 1,7 
6º Ocupações auxiliares da contabilidade, estatística e análise de 
sistema139 15 1,4 

7º Médicos, Dentistas e Especialistas assemelhados 12 1,1 
7º Eletricista 12 1,1 
8º Ocupações dos transportes urbanos e rodoviários 10 ,9 
9º Ocupações da indústria do vestuário 9 ,8 
10º Administradores e gerentes de empresas 8 ,7 
10º Funções burocráticas ou de escritório 8 ,7 
Não trabalhava 8 ,7 
Não respondeu 152 14,2 

 
Quadro 19. Ranking Geral de ocupações no Brasil 
 
1 º Estudantes 27 2,5 
2º Ocupações da prestação de serviços 21 2,0 
3º Funções burocráticas ou de escritório 10 ,9 
4º Ocupações das indústrias mecânicas e metalúrgicas 9 ,8 

4º Ocupações da indústria da construção civil 9 ,8 

5º Ocupações das indústrias de alimentação e bebidas 7 ,7 

5º Ocupações do comércio e atividades auxiliares 7 ,7 

Não trabalhava 79 7,4 
Não informado 257 24,0 
Não respondeu 6 ,6 

 
  

Como era esperado, na comparação da estrutura de ocupações entre o Haiti e o Brasil, o 

                                                           

138        Segundo o Código de Ocupações (1991), essa categoria, 

avicultores e criadores de pequenos animais, Criadores de outros animais, Proprietários em atividade agropecuária não 
especificada, Empresários da extração vegetal e pesca, Empresários da extração mineral, Empresários da indústria de 
transformação, Empresários da construção civil, Comerciantes, Hoteleiros e donos de pensão, Empresários nos 
transportes, Vendedores ambulantes, Feirantes e Outros proprietários. 
139        Essa ocupação contém atividades como: Técnicos de 
contabilidade, Técnicos de estatística, Agentes Censitários e Programadores de computador. 
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Brasil. Pode-

tinham trabalho no Brasil em, pelo menos, três vezes. O elevado volume dos que não responderam,  

indica a incompreensão da questão por parte do respondente, ou, ao contrário, uma avaliação que 

ele faz das consequências de suas respostas, havendo um receio de que caso responda que não tenha 

trabalho, possa ter uma avaliação negativa (lembrando que os questionários são cadastros para o 

ingresso no PBMIH, contando com identificação pelo nome e demais dados, e que os alunos veem 

 capitalização e ganhos de posição no contexto 

migratório). Essa avaliação aparentemente contraditória, pode ser encontrada em algumas falas, 

apesar de muitas outras compreenderem o papel do PBMIH justamente como aliado na conquista 

desse e de outros objetivos. Mais uma vez, é o tempo de permanência que esclarece ao migrante 

esse papel do projeto e o retira da confusão e desconfiança inicial em que se encontra nos primeiros 

períodos de sua chegada. 

Fica assim evidenciada a alta taxa de desemprego em paralelo ao processo migratório, tal 

como verificado nos textos sobre o PBMIH (GEDIEL et al, 2020b) e na literatura sobre as 

migrações (CAVALCANTI, 2014). Segundo Sayad (1998) e Portes e Wind (2016), o desemprego e 

a ocupação de atividades laborais abaixo das qualificações reais do migrante, é próprio de sua 

condição, e pressupõe um longo e incerto intervalo de ajustamento espacial e cultural no novo 

universo em que não são reconhecidos, o que pode ocorrer somente nas próximas gerações. Nesse 

sentido, o PBMIH se apresentaria justamente como uma forma de otimizar sua inserção na 

sociedade de destino.   

É significativo que o primeiro lugar entre as ocupações declaradas no PBMIH, tanto no 

3 (6,8%) 

indivíduos que eram estudantes no Haiti para 27 (2,5%) no Brasil. Do mesmo modo, os professores 

que aparecem na segunda posição entre as ocupações no Haiti com 39 (3,6%) indivíduos, são 

apenas 2 (0,2%) que declaram continuar com essa ocupação no Brasil (nem chegam a aparecer no 

Ranking Geral acima exposto). De modo que, estas atividades, intimamente associadas ao mercado 

dos bens culturais, tendem a decrescer nos períodos considerados em paralelo à migração ao Brasil. 

Há que se observar se há uma retomada, e em que ritmo, da ocupação de caráter cultural devido à 

posse incorporada desses capitais e a sua vivência no PBMIH. Pois os dados também permitem 

supor que a predominância dos estudantes e professores nas primeiras posições das tabelas, deve-se 

não só a serem maioria entre os alunos haitianos do PBMIH, mas os que têm maior permanência no 

projeto. 

Com isso a tese avança nas hipóteses consideradas, a saber, 1) a busca dos bens culturais 

oferecidos no PBMIH é maior entre aqueles que detém em maior grau capital cultural, escolar e 

universitário, e em sua forma (também) incorporada, isto é, como disposições capazes de 
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reconhecer os recursos dispostos no projeto (capital linguístico, social, cultural). Assim, quanto 

mais capital se tem, mais se pode acumular, em um ciclo virtuoso; 2) o encontro dos migrantes 

haitianos cultural e escolarmente capitalizados, com as professoras e voluntários que está na origem 

do PBMIH, reforça os efeitos das homologias estruturais como propulsores do encontro e 

alimentador da duração e permanência (rentável) da relação entre estes agentes. São agentes vindos 

de realidades diferentes, porém vocacionados a identificarem-se, a reconhecerem similitudes, 

confirmar afinidades e partilhar de sensibilidades, devido às estruturas homólogas que estruturaram 

suas subjetividades (espaços de oferta desses recursos como escola, universidade, movimentos 

sociais e políticos), e que, por conseguinte, exercem um poder de estruturação (do PBMIH, do 

PMUB, do Programa Reingresso, do Ano Zero e outros) a partir das relações duráveis entre eles. 

anos de 2017, 2018 e 2019. Portanto, o setor que mais utiliza da mão de obra imigrante haitiana, 

segundo a amostra do PBMIH, é o setor de serviços, contendo aí as babás, os garçons, donas de 

casa e cozinheiras (do tipo doméstica), atividades de maior volume dentro da categoria. No Haiti 

essa mesma categoria agrega apenas 7 indivíduos (0,7%), três vezes menos do que o número no 

Brasil. Aqui estamos em acordo com a literatura sobre as migrações internacionais e a posição que 

os migrantes ocupam na divisão internacional do trabalho (VILLEN, 2017). Do mesmo modo, 

não trabalhar no Haiti, contra 79 (7,4%) dos que não trabalham no Brasil, e as atividades sofrem um 

declínio de qualificação, renda, prestígio, visto o aumento expressivo dos trabalhadores no setor de 

serviços, de 7 (0,7%) indivíduos no Haiti para 21 (2,0%) no Brasil. 

Há, por outro lado, certa horizontalidade (em relação à curva de rebaixamento laboral) 

quanto às profissões de baixa qualificação e baixo capital cultural, como a construção civil, a 

metalurgia, o setor de serviços, comércio e restaurante, que se mantém nas mesmas posições do 

ranking no Haiti e no Brasil. Poderia-se inferir, a partir daí, a existência de uma relativa facilidade 

por parte desses profissionais em se inserir laboralmente na sociedade de destino? Ou a resposta 

estaria no potencial de absorção desses setores de uma mão de obra ainda indiferenciada? Pois 

quando se observa as profissões de formação superior, c

saúde, profissionais liberais e burocratas, a tendência é o contrário: o rebaixamento profissional se 

mostra mais claramente. Pode-

descendente das ocupações. Seria porque essas ocupações se inserem em um contexto de maior 

competitividade e seletividade, tanto em território nativo quanto no de imigração? Continuemos 

com estas indagações para o próximo capítulo. 
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Capítulo 4 

 

 

4.1. Entrevistas com os imigrantes haitianos 

 

opressão aos povos da África, na Rota do Meio, nos Estados Unidos e em 
todo o Caribe. Convenci-me da necessidade de escrever um livro no qual 
assinalaria que os africanos ou os seus descendentes, em vez de serem 
constantemente objeto da exploração e feridade de outros povos, estariam 
eles mesmos agindo em larga escala e moldando outras gentes de acordo 

 (J. L. R. James, Os jacobinos negros) 
 

Para completar - - a construção objetiva do 

universo de análise, feita em um primeiro momento através dos dados quantitativos e das linhas 

gerais da migração haitiana à Curitiba e sua relação com o PBMIH, deitamos ênfase aos haitianos 

mesmos, às experiências práticas que o constituíram como agentes em migração. Os relatos 

colhidos nas entrevistas apresentadas a seguir, desdobram os indicadores gerais dos perfis dos 

haitianos passados pelo PBMIH - ano de chegada ao Brasil, sexo, idade, escolaridade, trabalho, ano 

de ingresso, turma - assim como lançam luz sobre os dados emprestados dos relatórios apresentados 

nos primeiros capítulos  lugar de proveniência, rota percorrida, família, dívidas e custos com 

viagem, etc. 

Do mesmo modo, o presente capítulo contrapõe as considerações anteriormente feitas a 

partir da perspectiva dos professores e dos relatórios da instituição. Os relatos dos haitianos 

favorecem a identificação dos motivos e interesses, assim como dos espaços de possíveis, que 

levaram os haitianos a recorrer ao PBMIH, assim como nas situações anteriores, no percurso 

migratório que resultaram no PBMIH e demais destinos sociais. As categorias anteriormente 

trazidas em suas formas quantitativas, quando postas ao nível da apreciação prática dos agentes, são 

(re)traduzidas em disposições valorativas, preferências de gosto e estilo, manifestações sensíveis e 

emocionais - tristeza, sofrimento, desencanto, humilhação, honra, alegria, alívio - condizentes com 

as diferentes espécies de capitais, recursos e disposições aqui mobilizadas enquanto condicionantes 

dos projetos e resultados alcançados pelos agentes nas migrações. 

Em suma, para reforço do distanciamento dos pontos de vista dicotômicos assentes nas 

epistemologias tendentes à redução objetivista ou subjetivista - contra a suposição da existência de 

estruturas sem história e sem sujeitos, ou de sujeitos sem passado e sem constrangimentos sociais , 

vale destacar a máxima perfeitamente ilustrativa da perspectiva reflexiva e relacional à qual essa 
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pesquisa se inscreve, de ir do opus operatum ao modus operandi

60).    

Em vista disso, é a noção de trajetória, já explorada no segundo capítulo, que embasa 

conceitualmente a estrutura de análise e exposição das entrevistas (BRITO, 2017). Trabalhada no 

contexto migratório, a trajetória remete a um indivíduo aberto cujas disposições são gestadas nas 

experiências singulares que se registram em um habitus migrante e como capital de mobilidade ao 

qual o agente recorre para projetar novas ações no futuro antecipado, ou improvisá-las nas situações 

sempre novas, sobretudo em condições migratórias. 

Compreendido a trajetória, pode-se rastrear, nas falas dos entrevistados, os princípios das 

disposições relativas aos capitais e que sustentam as ações dos agentes em relação ao PBMIH, 

assim como tornar inteligíveis os momentos sociais em que esses capitais se efetuaram ou se 

mostraram inoperantes em território de acolhimento migratório. Foi nesse sentido que as entrevistas 

foram pensadas, feitas e refeitas. Esse rastreamento pode encontrar com os espaços anteriores à 

migração ao Brasil e até mesmo ponderar sua gênese ainda na socialização primária do agente de 

acordo com sua fala. Isso será feito apenas como uma base para as considerações que tomam a 

preocupação central da tese, isto é, sobre sua trajetória no Brasil e em Curitiba, passando pelo 

PBMIH e programas e projetos que se mostrem análogos. 

Os oito relatos apresentados a seguir fazem parte de mais de trinta entrevistas feitas ao 

longo dos anos da pesquisa. A seleção140 se deu em função do volume de informações lançados em 

cada ponto da investigação  contexto de emigração, decisão de migrar, chegada ao Brasil, 

passagem pelos programas de acolhimento da UFPR -, assim como da força com que exemplificam 

a diversidade das dinâmicas migratórias haitianas que têm lugar em Curitiba. São haitianos homens 

e mulheres, em idade ativa, isto é, de 20 a 50 anos, que habitam em regiões diversas. Sofreram 

declínio, ascensão ou reprodução de seu status social, variam quanto ao estado civil, filhos, religião, 

escolaridade, idiomas que dominam e migrações anteriores. A passagem dos entrevistados pelo 

PBMIH também difere em termos de tempo e de percurso, alguns tendo iniciado no Básico I e 

seguindo aos níveis seguintes, outros ingressaram já nas turmas intermediárias ou mesmo finais, de 

acordo com o nivelamento feito na matrícula. 

Apesar dos questionários do PBMIH trazerem os nomes, telefones e e-mails dos alunos 

(lembrando que ele cumpria primeiramente a função de cadastro), poucas vezes esses dados foram 

utilizados para recrutar os entrevistados, pelo motivo primeiro de preservá-los em suas 

                                                           

140        Aquelas entrevistas que não foram selecionadas para 
este capítulo  a maioria por falta de informações devido ao tempo insuficiente da entrevista  serviram como amparo 
para a consideração de um ou outro ponto da tese. 
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desconhecido e de alguém desconhecido solicitando uma entrevista, especialmente quanto às 

mulheres e aos recém-chegados, aguçados em seu senso de desconfiança, dificilmente eram 

superados e mesmo quando o eram requeriam tempo. Em um desses casos de desconfiança, por 

foi uma 

. Noutro caso uma das mulheres que seriam 

entrevistadas pediu para que a entrevista fosse feita na presença do marido, e, mesmo assim, não 

retornou mais o contato. Em outros casos a recusa foi justificada pela falta de tempo ou cansaço. 

Ocorria ainda de grande parte dos números dos telefones fornecidos terem sido 

modificados ou, como comumente acontecia, de o número fornecido ser de outra pessoa, outro 

haitiano que se oferecera para ajudar um conterrâneo recém-chegado ainda sem telefone no Brasil. 

Apenas em duas ocasiões os números dos cadastros foram utilizados: para o recrutamento do grupo 

focal e durante a pandemia, quando ficou cada vez mais difícil encontrá-los. Nesse período também 

se recorreu às redes sociais (Facebook, Instagram) para iniciar contatos ou retomar diálogos 

interrompidos. E mesmo nas redes havia esse ambiente de recusa por desconfiança ou indisposição. 

Em vista disso, a seleção dos entrevistados prezou pelo esquema de recrutamento mútuo, o 

tecipa as entrevistas e minimiza os 

retraimentos em função da desconfiança. Ademais, a técnica bola de neve favorece construção de 

dados cruzada a outras técnicas, tais como de observação e participação no ambiente do agente, do 

registro em diário de campo por vezes se somando à fotografia, por fim, de técnicas que aparecem 

reunidas na literatura como etnografia multisituada (MOREIRA, 2014), e que propõem situar os 

dados e demais informações captadas nos contextos das entrevistas, isto é, ao conjunto de 

expressões não só verbais, mas físicas e emocionais. 

Os espaços em que ocorreram as entrevistas foram escolhidos ou acordados junto aos 

entrevistados: em cafés, na universidade, na comunidade, na casa do entrevistado ou do 

entrevistador, no trabalho, em praças. Depois da pandemia, como já posto, recorreu-se com mais 

frequência ao uso de chamadas de vídeos ou telefone. Nos casos apresentados, as entrevistas foram 

realizadas em mais de um encontro, na forma de etapas a serem retomadas com o fim de explorar os 

pontos deixados em suspenso. De tal modo que sua exposição dificilmente segue seu 

desdobramento cronológico, visto os recuos, interrupções e a estrutura não-linear em que 

transcorreu a ordem dos temas. Frequentes foram as vezes em que a lógica cronológica foi 

invertida, em que o próprio entrevistado tendia a remontar sua trajetória a contrapelo, isto é, indo 

no Haiti minha família.. essão involutiva. 
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Nesse sentido, formulou-se modelos de questionários abertos e semiestruturados de tal 

forma que permitissem, a partir dos propósitos inscritos na base das entrevistas, improvisar a 

sequência das perguntas para que o entrevistado refletisse sobre as respostas a serem dadas e 

eventualmente as reformulasse, ao mesmo tempo que desse ao entrevistador condições para 

explorar passagens caras à pesquisa, mas atropeladas nas falas; retornar às questões não 

urdieu (2019), e aos silêncios no desenvolver do relato. 

É dizer que as entrevistas foram adaptadas a cada agente, a cada situação (tempo de 

relação/intimidade, sexo, domínio do português ou da língua da entrevista, local, quantidade de 

encontros). 

O objetivo é conhecer a situação vivida nos momentos que antecedem e sucedem à 

migração, decifrando os objetivos do agente em seu projeto migratório, suas aspirações e 

expectativas, tais como as estratégias postas em marcha para alcançá-las. Os grandes eixos 

observados nas entrevistas são aqueles de maior acúmulo e legitimação dos capitais: família, escola, 

trabalho, experiência anterior à migração, projeto migratório, chegada, e aí por diante. Uma vez 

coletados os materiais de interesse da pesquisa, segue-se no sentido de os operacionalizar de acordo 

com arcabouço conceitual aqui trabalhado, a saber, o modo como o PBMIH e o PMUB aparecem 

aos imigrantes haitianos, os tipos de respostas acionadas por eles, e a sociogênese dos capitais aí 

mobilizados desde suas trajetórias anteriores. Num segundo movimento, de transcurso da trajetória, 

são identificados os recursos adquiridos na ampla experiência migratória no contexto em que está  

envolvido o PBMIH, e postos em marcha para o alcance (ou desvio) dos destinos ambicionados na 

sociedade de acolhimento - na universidade, no trabalho, na retomada da migração e outros que 

possam aparecer. 

Algumas das perguntas que guiaram essa etapa da pesquisa, foram: Que papel tem a 

família, a educação, as relações, o dinheiro para a realização de seus projetos? Quais são os 

principais problemas, obstáculos ou dificuldades relatadas pelos migrantes haitianos? É possível 

identificar os fatores que impedem a estes migrantes a realização de seus projetos na migração? As 

hipóteses são de que os relatos permitem mapear os momentos, fases, acontecimentos em que houve 

maior intensidade para a formação das disposições e dos capitais que tiveram e têm maior peso nas 

ações dos migrantes, assim como em quais houve carência ou insuficiência de capitais e recursos 

que explicam, por sua vez, ao menos em parte, as incompetências e inoperâncias, e portanto os 

recuos e declínios nas trajetórias. 

Por fim, ressalva-se que as transcrições das entrevistas passaram por ajustes: supressões de 

palavras repetidas, expressões, e redefinições em sinônimos. Sobretudo nas primeiras entrevistas 

(dado o aperfeiçoamento da língua no tempo) quando o interlocutor confundia ou trocava os 

pronomes masculinos com os femininos, os singulares com os plurais, os pessoais com os 
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possessivos, e assim por diante. Outro elemento que se mostrou constante foi que, conforme a 

entrevista avançava, alguns entrevistados iam aumentando o número de erros, do que se pode 

deduzir, a partir do que eles mesmos informavam, o cansaço da tradução constante do francês, do 

créole ou do espanhol para o português. 

Destaca-se ainda que os termos pronunciados com mais segurança eram aqueles 

tende

eram empregadas em articulação nítida e forte, em frases mais precisas e seguras. Estas 

compreendem o conjunto de expressões utilizadas no cotidiano laboral, ou são palavras que 

marcaram discussões e brigas. Por outro lado, palavras ou expressões mais simples porém pouco 

prendre conscience

carregava entonações variadas, ou supressão das vogais, próximo do emprego no créole ou no 

 

Todos esses ajustes feitos caso a caso, refletem na ampliação do caráter individual e 

variável na análise e na exposição de cada depoimento. (Busquei ao máximo encontrar um ponto 

intermediário entre as particularidades e uma padronização que facilitasse a leitura através de eixos 

sequenciais: descrição dos encontros, apresentação das trajetórias, análise dos resultados). Assim, o 

leitor poderá estranhar nas primeiras partes das entrevistas o aparecimento de temas e objetos não 

diretamente implicados na problemática da tese. É necessário compreender que, levando em conta a 

perspectiva dos entrevistados, o PBMIH (junto ao PMUB) não se isola em suas consciências ou 

memórias, e que os seus interesses e expectativas em relação àquele projeto é bastante diferente ou 

remetendo à

cometida desapercebidamente pelos pesquisadores mal treinados. 

O PBMIH e o PMUB não se distinguem aos olhos dos seus alunos migrantes. Ambos estão 

inseridos (e subordinados, pode-se dizer) na amplitude da vida do migrante no Brasil, sendo antes 

um meio para a atuação naquilo que é pensado como fim, assim como a língua, a documentação, a 

qualificação. E é nesse plano aberto que ele ganha sentido e aparece nas falas. Daí o processo de 

construção dos dados pela entrevista abrir-se aos temas e problemas trazidos pelos entrevistados, 

para a maneira com que o objeto questionado ganha sentido, em associação aos outros objetos e 

problemas  moradia, divórcio, depressão, briga com patrão -  mais relevantes ao migrante. O 

PBMIH, como se verá, apresenta-se aos haitianos sob uma variedade de  propósitos e perspectivas, 

desde aprender, em graus diferentes, o português, solicitar auxílio para retirar algum documento ou 
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obter informações, ou mesmo encontrar seus conterrâneos e sentir algum conforto em meio ao mal-

estar dos primeiros períodos migratórios. A maioria dos entrevistados nem mesmo nomeava o 

-

 

O quadro a seguir apresenta alguns dados gerais sobre os indivíduos que serão 

apresentados adiante. O objetivo é de introduzir e situar o leitor nos relatos. 
 

 

Quadro 20: dados sobre os imigrantes entrevistados 

 Marcus Édouard Madelein
e 

Susie Denise Renée Cécile Jean 

Idade 33 44 41 21 36 40 24 37 

Sexo M M F F F M F M 

Estado 
civil 

Divorciado Casado Solteira Solteira Casada Casado Solteira Solteiro 
(namora
) 

Filhos 1 3 2 Não tem 3 1 Não tem Não tem 

Escolarida
de 

E.S. (Ensino 
Superior) 
Economia/Ad
m 

E.S.  
Educação/Teolo
gia 

E.S. 
Fisioterapia 

E.S. Inc. 
Enfermag
em 

E.M.  
Inc. 

Curso 
Téc. 
Cozinha 

E.M. 
(ensino 
Médio) 

Curso 
Téc. 
Agronom
ia 

E.S. Inc. 
Fisioterapi
a 

E.S.  
Direito 

Região 
nasciment
o 

Gonaïves Hautes Feuilles 
(Artibonite) 

 

Cabo 
Haitiano 

Croix des 
Bouquets 

Les 
Cayes 

Gonaïves Cabo 
Haitiano 

Gonaïve
s 

Profissão 
no 
Haiti/país 
anterior 

Economista/ge
stor 

Vendedor/Estud
ante 

Assistente 
social 

Estudante Cozinhei
ra 

Auxiliar 
professor 
agronomi
a 

Estudante Estudant
e, 
cartógra
fo em 
ONG 

Ano 
chegada 
BR 

2011 2016 2010 2014 2015 2013 2017 2013 
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Profissão 
no Brasil 

Estudante Doutorando Fisioterape
uta 

Lojista Cozinhei
ra 

Frentista 
(posto) 

Estudante 
e 
Bibliotecá
ria 

Estudant
e 

Tempo no 
PBMIH 

4 anos 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 3 anos 3 anos 1 anos 

Migrações 
anteriores 

Porto Príncipe Rep. 
Dominicana 

Porto 
Príncipe 

Porto 
príncipe 

RD Não tem Não tem PP 

Religião Agnóstico Evangélico Evangélica Evangélic
a 

Test 
Jeová 

Evangéli
co 

Evangélic
a 

Agnósti
co 

Idiomas Cr, Fr, Ing, Port Cr, Fr, Ing, Esp, 
Port 

Cr, Fr, Port Cr, Fr, 
Port 

Cr, Fr, 
Esp, Port 

Cr, Fr, 
Port 

Cr, Fr, 
Ing, Port 

Cr, Fr. 
Esp, 
Port 

Idioma da 
entrevista 

Por/ Fr Por/Esp Port Port/Fr Port Port Port/Fr Port 
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4.2. Apresentação das entrevistas 
 
 
4.3. Marcus   

 

 Foram quatro entrevistas formais com Marcus, isto é, com o gravador ligado, respeitando 

uma estrutura de entrevista, e muitas outras registradas em notas nos muitos encontros que se 

sucederam. O primeiro encontro não foi gravado, aconteceu sem planejamento em uma 

comemoração do Dia do Refugiado, em 20 de junho de 2018. O evento aconteceu no Teatro 

Guairinha, no centro de Curitiba, e foi organizado pelo pessoal do PMUB, do PBMIH e demais 

representantes da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Marcus estava na plateia e ao final das 

apresentações fez uma intervenção polêmica, contestando as abordagens feitas sobre e pelos 

que sintam pena de nós! A gente não quer doação. A gente quer poder trabalhar, estudar! Não 

Ao final da sessão, foi possível abordá-lo. Marcus passou seu número de 

telefone e marcou o encontro para uma tarde na semana, no prédio da Aliança Francesa, no centro 

de Curitiba. 

 Aqui vale uma primeira observação. Essa sua intervenção se mostraria característica de 

uma disposição em Marcus nos eventos seguintes. Sinalizava a posse de elevado capital cultural e 

político, pelo conteúdo que expôs e a forma como o fez, em português bastante carregado, porém 

afirmativo, como que evidenciando intencionalmente sua relação estrangeira com a língua. Marcus 

falava com segurança, olhando e girando a cabeça para os lados de forma a participar todos ali 

presentes, como uma técnica aprendida para falar em público - e que viria a se confirmar depois - ao 

formação do habitus em uma posição social distinta, nesse caso, em termos de concentração de 

capital cultural e político, e que permite ao agente afirmar sua diferença sem a necessidade de quer 

fazê- -lhes ser o que são para ser o que é preciso ser, isto é, naturalmente distintos daqueles 

 

Essa disposição para falar era ainda mais destacada em relação à maioria dos outros 

haitianos e demais migrantes que encontrávamos no PBMIH logo nos primeiros meses de chegada 

ao Brasil. Estes estavam mais próximos da timidez, certamente fruto do estranhamento e adaptação 

inicial no novo contexto, e da incompatibilidade linguística (incompatibilidade posto que, no 

PBMIH, muitos falavam franceses e mesmo o créole estava disponível por meio de haitianos 

falantes do português). 
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 Na Aliança Francesa, Marcus estava reunido na cantina do prédio com o seu irmão alguns 

anos mais novo e com o diretor da instituição. Falavam em francês devido à proficiência linguística 

dos interlocutores, mas também porque seu irmão mais chegado há poucos meses no Brasil e não 

compreendia o português. Mais uma vez Marcus se expressava com aquela naturalidade distinta, 

sem receio algum quanto à posição elevada do diretor da escola com quem discutia, o que 

confirmava seu elevado capital cultural. Tratavam da formação de uma escola e uma biblioteca para 

crianças haitianas. O diretor foi embora e, por fim, teve início a primeira e longa entrevista. Falava 

com ênfase, mas sem os gestos que havia feito no teatro. Fala sobre a condição dos haitianos e as 

vezes trazia suas próprias experiências. Ao final fez-me o mesmo convite que havia feito para o 

diretor da Aliança Francesa, para um almoço que faria no fim da semana seguinte em sua casa em 

ganhar os brasileiros pela barriga

. 

Nesse encontro estavam, além de três ou quatro famílias haitianas, o prefeito de Pinhais, 

um jornalista e dois professores de escolas locais. O diretor da Aliança Francesa acabou não 

comparecendo. Dessa vez se falava português devido aos convidados e créole entre os haitianos. 

Uma segunda observação. Marcus conduzia a reunião mobilizando suas competências culturais, 

sociais e políticas para transformar as suas aspirações, e dos demais haitianos, em possibilidades 

reais através da construção de vínculos com autoridades e representantes de organizações, e, 

portanto, do acúmulo capital social e simbólico. 

Ali tomei conhecimento de que Marcus era líder da Associação de Solidariedade aos 

Haitianos e Imigrantes do Brasil, que à época estava se formando com o objetivo de acolher e dar 

suporte aos migrantes que estavam chegando em Pinhais. No almoço, foi discutida a possibilidade 

de uma escola para os filhos de migrantes, de documentação, mas também a discriminação com os 

migrantes, os relatos de exploração e abusos vividos no trabalho. Marcus tomava a fala com os 

mesmos movimentos eloquentes que havia utilizado na intervenção no teatro. Assim relatou, com 

ocês já viram 

uma montanha de corpos empilhados? Acho que nenhum brasileiro tem ideia do que é isso [...]  

Depois dessa reunião em Pinhais, encontraríamo-nos muitas vezes no PBMIH, nos 

corredores da faculdade ou nos cafés do centro de Curitiba. Marcus não gostava de café, mas 

parecia não resistir quando o assunto era a história de seu país. Outro encontro memorável 

aconteceu na Vila Nova Esperança, onde fomos juntos, a convite de uma liderança do MST, para 

conhecer aquela experiência comunitária em que predominavam moradores haitianos. 

 

Primeiras disposições 
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Marcus nasceu em Gonaïves141. Sua trajetória se desdobra sob a transferência, acúmulo e 

investimento de capital cultural. A começar pela família, ambiente em que vivenciou a valorização 

da leitura, a discussão sobre os domínios culturais do país e do mundo, como ele mesmo a define: 

Na minha casa todos nós temos essa cultura de ler

Gonaives (um de seus colegas do PBMIH estudou nessa escola e conheceu o pai de Marcus). 

Atualmente está aposentado e escreve, tendo publicado três ou quatro livros nas áreas de filosofia, 

confrontou bandos armados e denunciou a 

corrupção  

A força da referência que Marcus tem no pai se revela quando conta sobre essas 

perseguições e o modo como o pai as encarou. Em uma delas, quando ainda era criança, sob ameaça 

de morte do pai, tiveram de enviar sua mãe, as irmãs e o irmão mais novos para outra cidade, 

restando ele, o pai e o irmão mais velho em casa. Transformaram a casa em uma trincheira: durante 

as madrugadas, revezavam-se na vigília com a única arma de fogo de que dispunham, à espera da 

como diz Bourdieu, aquelas disposições culturais que o próprio Marcus traz em sua reflexão 

consciente, mas exerceu aquele efeito de demonstração, do como se faz, como cumprir com valores 

meu pai foi 

convidado para [dar aulas] nas escolas grandes da capital, mas preferiu ficar na escola da 

. 

 Sua formação primária em casa, conta Marcus, foi baseada em trocas intensas dos bens 

culturais valorizados na família  leitura, discussão, festas, relações com vizinhos. Sua incorporação 

e acúmulo inicial desse capital foi continuada em sua trajetória, orientada pelos lucros simbólicos 

adquiridos desde cedo, quando se destacava entre vizinhos e colegas do bair Desde 

), e pelo investimento contínuo 

para acumulação desses capitais, na escola, na universidade, no trabalho e assim por diante. 

Assim, a despeito de sua longa trajetória em que se formou observando esses princípios  

autocultivação, investimento pessoal para o reforço das disposições -, Marcus volta sempre ao pai, 

como modelo de professor, político e intelectual. Está sempre voltando ao pai para explicar suas 

opções para migrar e sobre os cursos universitários que faz. No rastro do pai e do irmão mais velho 

que já haviam passado pela capital, anos depois, Marcus foi morar em Porto Príncipe para se formar 

e passar por sua primeira experiência migratória. 

                                                           

141         Em créole 
Localizada no arrondissement de mesmo nome, é capital do departamento de Artibonite, no centro do país. Dos cerca 
de 450 mil habitantes do arrondissement, 350 mil estão na capital (IHSI/RGPH, 2015). 
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Eis a base de sua relação interessada com o conhecimento, tanto como instrumento 

cognitivo de ação no cotidiano - como já se viu nos efeitos positivos que recolhe de suas 

intervenções e expressões de seu capital cultural -, quanto das formas reconhecidas 

(institucionalizadas) que estão presentes no centro de seu projeto migratório: porque lá no Haiti, 

. 

Logo, do investimento de suas disposições cultural e escolares reunidos sob o capital de mobilidade 

para se capitalizar no estrangeiro. 

 O próprio modo com que Marcus remonta sua trajetória refere-se aos níveis de capital 

cultural que tinha em cada época e o que veio a ter nos momentos seguintes, identificando neles os 

motores dessas transformações e perseguindo as formas de aumentar o volume do capital possuído e 

calcular as formas de melhor investi- na escola o professor me ensinou que a história é a 

ciência que se ocupa do passado. Quando eu cheguei na faculdade eu vi uma definição totalmente 

diferente: a história é a ciência que se ocupa do passado certo, mas é pela análise do presente e da 

(afirmações como essa, que pareciam ter mais importância, eram feitas em 

francês). 

Marcus exemplifica a relação positiva com o saber e os objetos de cultura de que falava 

constituinte de seu habitus). Não fala por mais de alguns minutos sem citar um autor, filósofo ou 

teórico de viés político ou revolucionário: Thomas Sankara142, Patrice Lumumba143, Cheikh Anta 

Diop144, Marcus Garvey145, Franz Fanon146, são alguns dos nomes que se repetem em sua fala. 

Igualmente, evo esses negros que 

você vê aí, . Em 

duas ocasiões em que encontrei Marcus na companhia de seu irmão e irmã (que estão no Brasil), 
                                                           

142         Pan-africanista e marxista, foi o principal líder da 
revolução de 4 de agosto de 1983 no Burkina Faso. 

143        Fundador do Movimento Nacional Congolês (MNC), 
ele foi a principal liderança na luta contra a colonização belga no Congo. Foi eleito primeiro-ministro eleito de seu país 
em 1960, saindo algumas semanas depois devido a um golpe arranjado pelos Estados Unidos e Bélgica. 

144        Arqueólogo e antropólogo senegalês, seus estudos 

 

145         De quem se emprestou, como uma homenagem, o 
ligado ao pan-africanismo, fundador e 

primeiro presidente da Associação Universal para o Progresso Negro e Liga das Comunidades Africanas. 

146        Escritor, psicólogo e marxista martinicano, participou da 
resistência ao nazismo na França e da Guerra de Independência da Argélia como membro da Frente Nacional de 
Libertação da Argélia. 



204 
 
essa forma de citação de nomes e referências históricas mostrava-se comum entre os três, como uma 

espécie de estilo. De onde se depreende a forma incorporada de transmissão dos capitais, inscrita e 

manifesta no corpo, como uma hexis, no sentido de Bourdieu (2004; 2013; 2020).   

Vale sublinhar que toda essa carga cultural e política difundido no ambiente em que se 

Lá no Haiti, desde de pequenininho, a gente tem esse sonho de 

migrar. Todo mundo tem um amigo ou parente na diaspora. A gente vê quando um vizinho volta da 

 

A mudança para Porto Príncipe precedeu a de seu irmão mais velho. Sua passagem pela 

capital não era vista como uma obrigação, mas como uma evolução natural dos estímulos 

apreendidos no universo familiar. O próprio pai, como se viu, era crítico quanto a essa consagração 

simbólica que a rota interna tradicional impunha entre os jovens estudantes do Haiti (DE BRITO, 

2010). Em Porto Príncipe se formou em economia, fez amizades que duram até hoje, participou de 

organizações estudantis, foi a manifestações políticas, praticou esportes (um de seus amigos no 

Brasil era de seu time de futebol), deu início a sua relação com o teatro e trabalhou em uma ONG 

como técnico em saúde e nutrição. 

Todavia, nessa migração interna, Marcus desenvolveu alguns conhecimentos que 

comporiam um habitus migratório e que seria investido na migração ao Brasil, desde a instalação e 

adaptação na capital, nas duas viagens que fez à Cuba - das quais gosta de falar como parte deu suas 

aventuras amorosas, culinárias, culturais e políticas  e na experiência, nem sempre positiva, que 

todo estrangeiro que chegava assumia um 

cargo superior 147, mas também 

aprendeu o inglês que se assomaria em seu acúmulo inicial de capital de mobilidade. 

 

Migração ao Brasil 

 

Além do terremoto, quando questionado sobre os motivos da vinda ao Brasil, cita a 

acolhida humanitária e a concessão de visto do governo brasileiro, e a perseguição política, 

associada ao pai, e que o teria impedido de avançar nos estudos: nei a economia, 

management

porque tivemos problemas na política, aí eu parei o curso lá  

Fez o visto em 2012, tomou um avião e desembarcou no Equador. De lá seguiu um pouco 

a pé, um pouco de van (organizada pelos viajantes), até chegar à Bolívia. Na viagem parou em 
                                                           

147        Em mais de uma entrevista Marcus contou que no Haiti 
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milhares de haitianos sendo explorados fisicamente

troca do dinheiro de resgate de suas famílias no Haiti. Também viu haitianos serem mortos. 

Vivenciou a exploração por policiais de fronteira e por coiotes, por vezes haitianos, e que 

impunham um valor exorbitante para permitir que os viajantes clandestinos passassem. Deu início a 

elaboração dessa experiência no campo emocional subjetivo (medo, raiva, angustia), e a sobrepôs 

ao conteúdo político que havia adquirido anteriormente em sua formação. Reforçava-se aí, sob o 

peso da vivência concreta, as deposições que seriam exploradas no Brasil, de organização dos 

haitianos e migrantes, de contestação e participação das políticas migratórias locais. 

Chegou no Acre em 2013 e algumas semanas depois se dirigiu ao sul, acompanhando os 

fluxos de haitianos que se seguiam para a mesma região. Instalou-se em Pinhais, cidade na região 

metropolitana de Curitiba (OBMIGRA, 2021)148. No primeiro período de sua instalação, Marcus 

descobriu um curso gratuito de metalurgia que estava sendo oferecido aos migrantes. Inscreveu-se 

imediatamente e se dedicou com afinco, ciente de que deveria compensar seu distanciamento do 

No Haiti eu jamais havia feito esse tipo de trabalho 

. 

Segundo Marcus, o diretor do curso percebeu seu interesse e o liberou para fazer 

gratuitamente os outros cursos oferecidos pela instituição. Fez todos: solda, pintura, montagem de 

peças. Em uma das entrevistas, mostrou a pasta em que carregava os muitos diplomas dos cursos. 

Enquanto fazia os cursos, conseguiu seu primeiro trabalho na construção civil, como a maioria dos 

haitianos que conhecia. Três meses depois, já com o diploma de metalúrgico em mãos, foi 

contratado como montador industrial em uma fábrica em Pinhais. Convertia, assim, parte de seu 

capital cultural (no que toca às estratégias de estudar, com disciplina, para aprender o ofício que 

reconhecia não ter familiaridade) em rendimento econômico, além de um trabalho que reforçava sua 

situação regular no Brasil, e, por sua vez, incrementava seu capital mobilidade. 

Nessa fábrica ele permaneceu por quatro anos e meio (até o final de 2017), transitando 

entre os cargos de soldador e outras atividades. Ali viveu experiências de humilhação, hostilidade e 

quase agressão. Em duas ocasiões viu sua possibilidade de promoção ser dada a colegas de menor 

qualificação. Da primeira vez atribuiu a discriminação: seus colegas eram brasileiros, brancos e 

lusófonos. Foi nessa época que começou a participar de reuniões e organizar a Associação de 

Solidariedade aos Imigrantes, da qual se tornaria um dos líderes. O objetivo era criar uma rede de 

proteção e amparo dos haitianos e demais imigrantes, assim como lutar contra o preconceito. 

 

Relação com o PBMIH 
                                                           

148         Os dados do Obmigra mostram que 93 haitianos foram 
registrados na mesma cidade no mesmo ano de 2013. Esse foi o primeiro ano de registro nessa localidade. 
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Com o avanço de sua experiência no trabalho (e já nas entrevistas seguintes), percebeu que 

a língua também era um fator de peso nesse contexto. Em suas palavras, o estrangeiro é alguém 

diferente, negro, estranho, e que não fala; e porque ele não fala, pode-se aplicar a ele algumas ações 

quand on veut tuer un chien, on l'accuse de rage

cachorro, acusa- Então o estrangeiro tem que falar português porque, você pode 

trabalhar com dez, vinte diplomas, mas se você não fala a língua, aquelas pessoas sempre vão falar 

 . Desse modo, 

projetava que se viesse a adquirir essas disposições, língua e formação profissional, colocaria-se em 

posições protegidas da discriminação e preconceito. 

 Marcus já estudava o português desde que chegou ao Brasil em um curso oferecido 

também em Pinhais (ele não se lembrava o nome). Algum tempo depois, entre 2013 e 2014, uma 

brasileira, preta e politicamente engajada

ele a definia, evidenciando sua afinidade cultural e política, o informou sobre o PBMIH e ele passou 

a frequentar os cursos como forma de acelerar o aprendizado do português: 

que eu fui achei muito legal, aí eu continuei indo e também in  

 Entre 2014 e 2015 Marcus conheceu sua futura esposa em Pinhais, e em 2016 tiveram um 

filho. Agora morava com a esposa e o filho recém-nascido em uma casa que conseguiu financiar 

pelo programa Minha Casa, Minha Vida149. Estava ciente que deveria fazer sacrifícios ainda 

maiores: apesar da semana desgastante, valia-se dos finais de semana para otimizar o avanço em 

seus projetos: aos sábados, pegava dois ou três ônibus para chegar no PBMIH às 15 horas e sair às 

18. Aos poucos conseguiu pagar a casa e dar entrada em um carro. Em 2018 contou-me que já havia 

tido dois carros, sempre destacando que não dava o mesmo valor para esses bens que os outros 

A razão econômica não é a mais importante para mim mente de 

seu interesse, o desenvolvimento político e cultural, vinha demonstrando ser coerente para a 

elevação de seu capital econômico. No PBMIH Marcus encontrou o ambiente favorável para suas 

o projeto mudou muita coisa na minha vida linguística  

Marcus não lembra ao certo como descobriu o PBMIH. Como estava sempre atrás de 

cursos de português, e como essas procuras e informação circulavam entre os amigos haitianos, 

acabou encontrando. Entrou no PBMIH com intenção inicial de aperfeiçoar seu português devido ao 

cálculo que havia feito sobre o retardo em sua progressão no trabalho e outras oportunidades que 

                                                           

149        Desde as medidas de acolhimento, os haitianos podem 
dar entrada no pedido de inclusão no Programa Minha Casa, Minha Vida, que oferece condições menos onerosas de 
financiamento de moradia para famílias de baixa renda, com opções que variam de acordo com a faixa de renda. Para 
mais informações: https://www.justica.gov.br/news/governo-brasileiro-garante-direitos-para-imigrantes-haitianos 
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por ventura perderia caso não elevasse seu domínio sobre a língua. Detinha algum capital 

linguístico: já havia aprendido o francês e o inglês no Haiti, e confiava ter um ouvido treinado e 

explicava a confusão na comunicação por que passou em algumas ocasiões: 

 
 lado mais pesado é a pronunciação. Eu lembro uma 

vez que eu tava assistindo o curso de eletrônica, eu tava perguntando pro professor sobre 

é lâmpada, lâm-pa-  
 

No PBMIH Marcus tomou conhecimento das atividades oferecidas pelo PMUB e das 

Outra coisa que eu posso 

dizer que o PBMIH fazia e que eu gostei muito, além de língua, era a cultura.[...] Então lá eu acho que é 

tipo um quartier general quartier general

nos corredores do prédio da universidade, onde os alunos do PBMIH costumam ficar durante os intervalos 

das aulas, Marcus descobriu um informe sobre o Festival de Teatro de Curitiba. Foi a todas as peças que 

conseguiu, e no ano seguinte passou a ser membro da Cia de Teatro da UFPR. No teatro Marcus obtinha um 

pouco da atmosfera em que foram  desenvolvidas suas disposições e onde se realizavam largamente: leitura 

de textos, discussões de arte e política, debates, aceitação das diferenças e portanto de sua condição 

de estrangeiro. 

Em 2016, também nos corredores da UFPR, Marcus tomou conhecimento de dois haitianos 

que haviam conseguido entrar na Universidade através dos programas de ingresso. Ele descreve 

como, assim que sinalizou o interesse no processo de entrada para uma das professoras do PBMIH, 

eu falei pro 

ra pra eu me preparar pro ingresso  

Em 2019 foi aprovado no curso de administração da UFPR  o mesmo que havia 

interrompido no Haiti - Na 

primeira fase do processo de seleção você tem que fazer uma carta, que não é muito pesada, mas, 

 

Suas disposições o haviam auxiliado no reconhecimento das oportunidades abertas por 

aquele programa ao qual dizia ter se sacrificado para acompanhar e permanecer presente. Marcus 

não só acompanhava as aulas, mas estabelecia vínculos com os migrantes e o pessoal do programa. 

Isso o ajudou a se manter informado sobre as ofertas abertas, assim como ser reconhecido pelo 

pessoal do PBMIH (o que se evidenciou em muitas das conversas tidas com esse pessoal). 
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Suas relações, e a qualidade delas, também o informaram sobre as possibilidades de bolsa 

de estudos e os procedimentos para consegui-la. Algum tempo depois Marcus foi contemplado. 

. O trabalho na fábrica era onde Marcus se sentia anulado, tinha suas 

disposições e competências neutralizadas (BOURDIEU, 2004; LAHIRE, 2003), depois dos muitos 

fracassos em suas inventivas para ganhar uma promoção, estabelecer vínculos com os colegas de 

trabalho, e ser respeitado pelos superiores ofensivos aos quais não reconhecia a autoridade. Ali 

viveu a hostilidade, a violência, a grosseria gratuita, viu ameaças de morte, teve medo. Chegou a 

confessar que gostava de nossas conversas/entrevistas porque er

 

 Com o ingresso na universidade Marcus retomou seu projeto de cursar administração, 

pensado ainda no projeto feito junto a seu pai (o que restaura um projeto iniciado ainda no Haiti); 

além de se reinserir em um espaço de afinidades, isto é, aquele da atividade não-manual, das 

discussões sobre os temas, e nos modos em que podia ativar suas ferramentas principais, aquelas 

derivadas de seu capital cultural, que, posto o ambiente adequado, expressava em seus gestos 

grandiloquentes, em sua estética, 

Nos anos que se passaram entre o primeiro encontro e os últimos, Marcus havia se 

divorciado por conta das desavenças em torno dos projetos de futuro: sua esposa queria sair do 

Brasil em crise e arriscar uma rota clandestina para os países do norte, para os EUA ou Canadá; ele 

se negou, levando em conta os riscos a que submeteria o filho pequeno em uma viagem cujos riscos 

ainda estavam vivos na memória. Marcus pensa cada vez mais em viajar para o Canadá ou outro 

país com menos racismo e que pagasse em dólar, o que facilitaria o cumprimento de seus projetos 

no Haiti. Mas antes queria terminar o curso de administração que começou no Brasil, para no outro 

país começar o mestrado. Só assim estaria minimamente seguro, disse-me ele: ar de estudar 

 

Em 2021, nas últimas entrevistas, Marcus fazia um estágio remunerado em um escritório 

de publicidade, mas reclamava do racismo que havia tornado o ambiente insuportável: Porque no 

meu trabalho as coisas não tão indo bem. Eu vi na cara das pessoas que eu não sou bem-vindo. A 

Com essa fala carregada de tensão e mesmo de 

fúria e revolta, favorável à expressão não consciente do conteúdo emocional, Marcus deixa ver a 

ação do capital cultural como instrumento de intelecção e operacionalização da realidade objetiva: 

negros que Portanto do capital cultural como reserva de 
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que habilita o agente que a tem incorporada a utilizá-

 

 
Balanço da trajetória de Marcus no Brasil 

 

Com isso, pode-se afirmar que Marcus se enganou quanto à perspectiva que nutria de que, 

com o aumento do volume de seu capital cultural, diminuiria as chances de discriminação e 

preconceito (sendo promovido para um posto superior, no caso da antiga fábrica de metalurgia, ou 

assumindo um trabalho com maior nível de exigência de formação, próxima à lógica universitária e 

portanto da valoração dos atributos associados ao capital cultural, como é o caso do estágio como 

administrador no escritório de publicidade

português; é agora um estudante da UFPR, com capital cultural institucionalizado, e ainda assim 

sente-se discriminado e diminuído. Esse tipo de relação no trabalho já havia sido vivida em seu 

primeiro trabalho, mas dessa vez a questão tomou maior proporção: o racismo e a discriminação 

haviam aumentado nos últimos anos, 

raiva, reclamam mais de nós  

Por outro lado, com sua incorporação ao PBMIH e a exploração das possibilidades que 

esse programa oferecia junto ao PMUB e o próprio ambiente da UFPR, Marcus conseguiu driblar 

minimamente os espaços em que a discriminação e o preconceito são mais fortes, isto é, onde ele é 

mais vulnerável. Pois, de todo o modo, ele não mais depende inteiramente de seu antigo emprego e 

nem mesmo do estágio atual. Contava agora com uma bolsa, ou seja, conseguiu em alguma medida 

converter parte de seu capital cultural em capital econômico. E em sua fala observamos que, apesar 

de incomodado com o aumento do racismo e do preconceito em alguns espaços, Marcus desfruta  

certa realização pessoal (realização de suas aspirações ligadas ao habitus como natureza social) em 

outros espaços, como na universidade, no teatro, nos espaços políticos no qual assume 

protagonismo e outros ambientes significados nos termos do capital cultural. 

Nesse sentido, suas disposições, ligadas ao capital cultural, permitiram-no se informar 

 

refere, cuja a aproximação se deu pela sua qualificação política e cultural, e, uma vez no PBMIH, 

reconhecer as possibilidades ali encerradas e finalmente traçar estratégias para aproveitá-las. De 

outro modo, pode-se pensar que é a formação cultural de seu habitus que o leva de certa forma a 

rejeitar alguns espaços e relações mais duras (segundo seu habitus e a composição de seus capitais), 

e se inserir nos espaços em que se sente mais confortável, isto é, em que se realinha ao espaço 
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objetivo de relações assentes na lógica dos capitais de que dispõe e que mobiliza sem grande 

esforço, isto é, com mais familiaridade. 

Em suma, a trajetória de Marcus revela as forças de universalização relativa do capital 

cultural e, portanto, do capital mobilidade. Pois, com as disposições incorporadas e formadas ainda 

no Haiti, ele não necessariamente vence o chão de fábrica, mas consegue encontrar e se incorporar 

aos universos em que suas ações são capitalizadas. Ademais, pode-se inferir daí a proximidade do 

capital cultural com o capital mobilidade: a tendência intrínseca à extensão do capital mobilidade, 

encontra respaldo na universalização do capital cultural, não tanto em suas formas 

institucionalizadas ou mesmo objetivadas, mas sobretudo em sua forma incorporada, de disposições 

aptas à movimentação e mobilidade no contexto migratório. Em um balanço final, a trajetória de 

Marcus delineia um percurso ascendente se considerado a partir do Brasil e do ponto de vista do 

capital cultural. 
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4.4. Édouard 

 

Édouard tem duas filhas com sua primeira mulher, e uma filha pequena com sua segunda e 

atual esposa. Na ocasião das últimas entrevistas, estava há seis anos sem vê-las senão pela tela do 

celular. Nasceu em Haute des Feuilles, região agrária no interior de Artibonite, e, tendo seus pais 

avaliado a má qualidade das escolas em sua região, foi enviado à Petit-Goâve150 seguindo os passos 

dos irmãos, para terminar o ensino secundário. 

são agricultores simples, e 

. Nas conversas sempre acaba retornando ao pai, àquela sua ação de  mesmo não 

tendo formação escolar  enviar os filhos à cidade para estudar e terem vida diferente da deles, e 

que fincou o ponto inicial de sua trajetória. Aí se localiza a primeira formação de um capital de 

mobilidade de Édouard, em razão do aumento do capital cultural151. Dos vínculos com seus irmãos, 

Édouard retira parte do peso de seus capitais, evoluindo em caminho muito próximo ao deles. Um 

de seus quatro irmãos morreu, e os outros três formaram-se na área de pedagogia e educação. Um 

deles leciona no Haiti, o outro se especializou em literatura africana e o outro mora nos Estados 

Unidos. 

 Terminado o secundário em Petit-Goave, Édouard foi para Porto Príncipe no intento de 

cursar Direito. Não conseguiu arcar com as mensalidades elevadas e acabou abandonando o curso:  

a faculdade era meu objetivo maior. Era o objetivo de meu pai também. Mas no Haiti é muito 

difícil. Se você não tiver dinheiro para entrar na faculdade privada não vai estudar

com o sonho de seguir estudando: estudava inglês como forma de aumentar seu capital linguístico, 

recurso que se mostraria decisivo em seu futuro. Nesse período se casou e passou a gerenciar a loja 

de autopeças do irmão que mora nos Estados Unidos. Não teve sucesso nesse negócio. 

Entre 2002 e 2003 viu o caos se instalar no país: um conjunto de pressões da classe 

dominante se intensificavam para a retirada do presidente Aristide, o antigo padre da teologia da 

libertação que pregava o fim da ditadura dos Duvaliers e dos tonton macoutes152, sua guarda armada 

                                                           

150        Em créole Tigwav  comuna situada 
no departamento do Oeste do país, no arrondissement de Léogâne. Tem a  população estimada em 120 mil habitantes 
(IHSI/RGPH, 2009). 
151         Vale lembrar que os relatórios do Governo do Haiti 
também trabalham com esses deslocamentos enquanto migrações internas, sendo mais de 90% delas ocorridas dentro do 
Departamento Oeste, onde ficam as duas cidades (RPGH, 2009). 
152        A Milícia de Voluntários da Segurança Nacional 
(MVSN), comumente conhecidos como tonton macoutes ("tio do saco" em créole) criada durante o regime dos 
Duvaliers. Com a curta abertura democrática do país essa força foi declarada ilegal, porém continuou atuando 
especialmente nas regiões rurais. 
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que impunham terror andando e atirando à revelia pelas ruas. Em 2004 a crise se tornou 

A coisa tava muy crítica. Nosso negócio fechou porque não tinha nada funcionando, 

não tinha veículos para comprar peças, não tinha nada  

Em meio à guerra, Édouard partiu às pressas para a República Dominicana. Lá esperaria a 

esposa e as filhas. Não deu tempo: sua esposa foi engolida pela catástrofe. Quando questionado, 

res Ela morreu. Quando eu estava na República Dominicana. Porque o país 

[Haiti] não estava funcionando, não tinha hospital, não tinha qualquer coisa que precisasse  Naa 

sequência de sua trajetória, vê-se uma estrutura de capitais associada predominantemente ao 

cultural, escolar e linguístico. O comércio de peças, ocupação intermediária entre o período de 

abandono do curso de direito e a retomada dos estudos, não lhe desenvolveu grande disposição ou 

tino comercial. 

Na República Dominicana tentou recomeçar a vida. Viu a possibilidade de retomar o sonho 

de avançar nos estudos. Estava no auge de seus trinta anos e não podia perder tempo. Esquadrinhou 

as condições objetivas para ponderar as chances de concretização de suas aspirações: foi à 

Pontifícia Universidad Católica de Santo Domingo, inscreveu-se no curso de pedagogia e logo 

depois no curso de teologia. Édouard não define que atividade exercia durante esse tempo, apenas 

diz que trabalhou com mecânica de carros com o pouco que havia aprendido administrando a loja 

prioridade: estudar e se formar, isto é, garantir o reconhecimento de seu capital cultural na 

República Dominicana. Com esses trabalhos conseguia pagar a faculdade de preço mais acessível 

era quase nada  

A etapa na República Dominicana abria o segundo movimento de acúmulo de capital 

mobilidade, constituído de experiência em uma vida quase clandestina de início, no trabalho 

improvisado, na observação atenta, da mobilização dos recursos incorporados que havia levado 

consigo: o capital linguístico (inglês e francês que o auxiliaria no aprendizado do espanhol), e o 

capital cultural, principalmente no que diz respeito à diacrisis, a saber, as categorias de percepção e 

apreciação capazes de identificar e investir nas propriedades favoráveis abertas na realidade, em seu 

caso, no que toca ao campo universitário. 

Apesar da familiaridade com o ambiente e as técnicas de estudo (disciplina, atalhos, 

posturas e comportamento), Édouard estava em um país hostil e que oferecia entraves étnico-raciais 

É muy difícil para nós. Em todas as emissoras de televisão, eles 

falam muy mal dos haitianos. Chegam a matar alguns. E com isso os haitianos têm dificuldades 

para avançar nesse país borrar a diferença de 

nacionalidade -se e vivia como universitário, afiou o espanhol e 

com isso afirma que quase não o identificavam como haitiano. 
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Esse é um exemplo de como o capital cultural opera em sua forma incorporada, tal como 

define Bourdieu (2015), de disposições mentais e corporais que fazem referência a elementos de 

distinção social, como podem ser a forma de falar, de andar, de utilizar símbolos sociais como 

vestimentas, etc. No caso de Édouard, seu êxito sinaliza o relativo desenvolvimento de suas 

disposições para reconhecer os códigos do campo universitário - enquanto espécie particular de 

poder que se revela também nas posturas intelectuais e científicas que impõe (BOURDIEU, 2012) - 

e manipulá-los a seu favor. 

 Para otimizar seu rendimento cultural, Édouard relata que passava a maior parte do tempo 

no campus universitário, quando não estava em aula ia à biblioteca ou procurava seminários abertos 

para assistir. Como falava inglês, passou a ser chamado em algumas aulas para ajudar com a 

tradução para alunos anglófonos. Foi com essas competências  capitais linguísticos e capacidade 

de reconhecer os códigos universitário e assumi-los - que Édouard driblou o preconceito e, em suas 

palavras, seduziu sua segunda esposa: 

época, e sempre precisava de gente de idiomas para ajudar. E então, como sempre me procurava 

para ajudar com inglês, fizemos amizade  

Também ela teria reconhecido nele suas habilidades e competências: 

dominicanos] gostam de gente competente

estabeleceria uma relação de cumplicidade com os seus projetos, reforçando nele a motivação ao 

cultivo do capital cultural impulsionada desde a infância pelos pais (no envio aos liceus de Petit-

Goâve) e pelos irmãos (ligados a formação universitária e ao trabalho intelectual). Com a nova 

família na República Dominicana e os vínculos formais daí advindos, ele consolidava ainda mais 

seu capital mobilidade. 

Com a nova esposa também avançou no espanhol adensando seu capital linguístico. 

Concluiu as graduações em pedagogia e teologia el ogo em seguida fez um mestrado em educação e 

deu início ao projeto de fazer um doutorado. Seria a etapa final de um sonho. É interessante notar  

as motivações e referências a que Édouard recorre para reforçar os impulsos que havia recebido de 

sua família, ainda na infância e adolescência. Não tem no pai aquele efeito de demonstração (DE 

BRITO, 2017), como no caso de Marcus. Mas, em seu leque de referências, traz uma em especial: a 

figura de François Manigat, o ex-presidente do Haiti, cuja biografia leu ainda no secundário, em 

Petit-Goave. Com Manigat (em livro, portanto, em capital cultural objetivado) iniciou a construção 

de um imaginário de possibilidades e destinos, assim como emprestou elementos éticos e estéticos 

para elaborar sua identidade. Na biografia do ex-predsidente encontrou inspiração para os estudos 

como modo de enriquecimento subjetivo permanente, e de evolução da competência em uma área 

de trabalho que contribua positivamente para a sociedade. Foi assim com Manigat: com esforço, 

disciplina e sobretudo a fé (a que Édouard destaca e que frequentemente recorre para explicar os 
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inexplicáveis de sua trajetória), percorreu um longo percurso de estudos e trabalho, conseguiu fazer 

um doutorado na França, e chegou então à presidência. Esse é o modelo que Édouard traz em mente 

e que associa à figura do ex-presidente. 

Édouard estava nesse caminho e avançava ao doutorado. Como na República Dominicana 

as chances eram menores, decidiu (junto à esposa), tentar a sorte no Chile: aquele país não pedia 

visto aos haitianos e dominicanos, parecia ter um bom sistema de ensino - inclusive com filiais da 

Universidade Católica, de certo modo a mesma em que havia se formado -, e tinha como língua 

oficial o espanhol que, após mais de dez anos morando na República Dominicana, era como sua 

própria língua. 

la suerte!

atraco

acertou-o em cheio na cabeça e o desmaiou. Acordou no hospital com a cabeça costurada e retornou 

o mais rápido à República Dominicana. Note-se, aqui é ao capital mobilidade que ele recorre, como 

uma alternativa. 

 

Migração ao Brasil 

 

Passou um ano superando o trauma e conjecturando o próximo passo que daria. Informou-

se sobre os haitianos que estavam vivendo no Brasil, investigou na internet e se convenceu de que 

o sistema brasileiro de ensino era muito bom e o visto era fácil ias, comprou 

uma passagem e veio. Ao final desse mesmo ano Édouard teve uma filha, o que reforçou o 

compromisso de que o aumento do capital cultural - através do doutorado em outro país  se desse 

em conjunto com os ganhos de capital econômico.  

O projeto foi discutido junto a esposa: o plano era conseguir um trabalho ou uma fonte de 

renda antes que sua pequena economia acabasse, do contrário (o que significava penúria e 

dificuldade), ela lhe socorreria. Assim que Édouard estivesse bem estabelecido no Brasil, traria a 

esposa e a filha. Portanto contava com pouco capital econômico, mas também contava que 

conseguiria algum trabalho rápido, manual, como ele dizia, e aos poucos conseguiria outros 

melhores, tal como fez na República Dominicana. Fora isso, tinha um ou dois contatos no Brasil, 

todo capital cultural, escolar e linguístico que levantou nos últimos anos, e uma religiosidade muito 

forte que lhe motivava. Aqui vale destacar a religiosidade e a fé como recurso de que Édouard se 

vale para lançar-se na migração, sempre entremeada de acasos, e para compensar as incertezas, as 

contradições e o mal-estar que encontra na migração. Na migração esse recurso se agrega ao capital 

mobilidade. 
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Chegou ao Brasil em 2016. Em menos de um mês em São Paulo tomou outra pancada na 

cabeça enquanto andava pela rua. Não acreditava, mas era verdade. Falava rindo como demorou pra 

voltar a andar nas ruas, mas que em Curitiba finalmente havia conseguido, e daqui não saia mais. 

Veio a Curitiba por convite de uma antiga amiga haitiana. Esta, vendo que depois de meses Édouard 

não conseguia trabalho, acolheu-o no pequeno apartamento em que morava no centro da cidade. A 

amiga o advertiu sobre a Fundação de Assistência Social153 (FAS) em que poderia conseguir algum 

auxílio. Na FAS, por sua vez, Édouard conheceu outros migrantes e se tornou amigo de uma das 

Conheci ela porque, quando cheguei aqui, não tinha comida e 

não podia trabalhar tampouco. E assim, conversando, ao final me deu ajuda

no Brasil, demonstra a possibilidade significativa de retirar de um capital social bastante baixo  

apenas uma amiga - recursos decisivos (comida, moradia, dinheiro) para o avanço na trajetória 

migratória. 

Não obstante, na primeira pensão em que morou (a mesma em que foi realizado um dos 

trabalhos de campo dessa pesquisa), Édouard conheceu outros imigrantes que ajudou com 

documentação, traduções de cartas ou e-mails. Por meio destes colegas de pensão, a assistente 

social da FAS tomou conhecimento de Édouard e de suas competências linguisticas: fiquei assim 

para ela como uma pessoa que podia ajudar com venezuelanos, nigerianos e haitianos que não 

falavam português

Com isso ele se estabilizava, minimamente, mas ascendia um nível em sua migração desde que 

chegou ao Brasil. Detinha uma estrutura de capitais diversificada, e, como se observa no 

movimento representado em sua fala, eles se reforçaram em cadeia: o capital cultural na base da 

decisão migratória, o capital linguístico avolumando o capital social e se traduzindo em um 

pequeno capital econômico. 

Quatro ou cinco meses depois de chegar a Curitiba, Édouard já estava fazendo o 

doutorado. Seu vínculo e capital escolar desenvolvido junto à PUC de Santo Domingo, encorajou-o 

a buscar na mesma instituição do Paraná uma oportunidade para seguir seus estudos. Lá descobriu 

uma professora que trabalhava com novas tecnologias de ensino, sua área de interesse. Um dia 

Édouard a abordou, e expondo sua situação e seus interesses, foi convidado para fazer o doutorado 

com uma bolsa. Mas a bolsa não incluía nenhum auxílio financeiro, somente a isenção das taxas de 

mensalidade, já que se tratava de universidade privada, e, como teria de dedicar-se integralmente ao 

                                                           

153        A Fundação de Ação Social (FAS), ligada à 
prefeitura de Curitiba, oferece atendimento, alimentação e pouso em albergues na cidade àqueles que se encontrem em 
situação de grave de risco e vulnerabilidade social, inclusive migrantes. 
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 faço com os 

-se p

como ele cita, e assim viveu por meses. Sem dinheiro para o ônibus, ia e voltava a pé da faculdade, 

uma distância de seis quilômetros que lhe tomava mais de uma hora pra ir e o mesmo pra voltar, às 

vezes sem ter comido nada durante o dia. 

Apó conversando ao acaso

menciona, com uma professora do curso de português que fazia à época, conseguiu uma bolsa da 

CAPES: 

  
 com a professora da Federal na aula de português sobre minha 

situação, ela descobriu que minha orientadora era sua amiga. Ligou para ela e começaram 
 poder 

 
 

Édouard passou a receber uma bolsa da Capes como doutorando e outra da PUC, que 

juntas somavam mais de 3 mil reais, muito mais do que ganhava trabalhando duro na República 

Dominicana. Capitalizava-se assim cultural e economicamente e agora poderia ajudar a amiga com 

o aluguel e enviar algum dinheiro à esposa na República Dominicana e às filhas no Haiti. Édouard 

não conseguiu a bolsa pelas vias burocráticas tradicionais. Mas estava posicionado na situação mais 

professoras se conhecerem, etc. Além de toda a relação anterior com as professoras, que de algum 

modo lhe concedeu o crédito para que a bolsa lhe fosse confiada como um investimento 

(comportamento em sala, aptidão para a língua, hexis corporal de aluno aplicado). 

 

Encontro com o PBMIH 

 

Entre as dificuldades que enfrentou no Brasil, Édouard não vacila em res o 

maior problema era o idioma. Quando entrei na universidade não falava nada de português

cursar o doutorado deveria ter um domínio da língua que o permitisse se comunicar e escrever os 

trabalhos semestrais (a tese poderia ser escrita em espanhol). Pôs-se a estudar: inscreveu-se no 

máximo de disciplinas para acelerar a familiarização com a língua, assim como nos cursos de 

português para migrantes. 

Seu primeiro curso de português foi em uma escola e na faculdade Uninter, ambas no 

centro de Curitiba. O curso na escola contava com um grupo de professores voluntários da UFPR e 

outras universidades. Nesse prédio, Édouard assistia às aulas em dias de semana no turno da noite, e 

aos sábados ele assistia na Uninter. As aulas de Uninter fecharam por falta de aluno. Através de uma 
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colega, também haitiana, soube do PBMIH. E foi na sala de matrículas do PBMIH que ocorreu meu 

primeiro encontro com Édouard. Era a primeira vez que ele se candidatava para participar das aulas, 

e, infelizmente, foi informado que não havia vagas. 

Tempos depois recebeu uma ligação informando sobre a abertura de uma vaga no PBMIH. 

Entrou em 2018 e permaneceu até 2019. Em entrevista ele relembra que, na verdade, sua intenção 

ficar parado é contraproducente

o tempo perdido, trabalhada e incorporada em habitus desde a República Dominicana, e 

exteriorizada no Brasil em formas de organizar seu tempo e zelar pelo cumprimento. 

Questionado sobre sua experiência com o PBMIH, ele avalia: 
 
É excelente! A competência dos professores, dos voluntários,... temos 

possibilidades para conhecer sobre a cultura brasileira. Para mim é muito importante 
conhecer as canções, a comida,... Algumas palavras também que podem ser trocadas com 

Então toda essa troca de palavras é uma coisa que ajuda muito, além do conhecimento 
cultural. 

 
Com o aperfeiçoamento de seu português, Édouard reforçou sua reputação de intérprete e 

tradutor de línguas entre os migrantes. No PBMIH conheceu uma haitiana da Associação dos 

Um dia ela passou na sala oferecendo ajuda. 

E assim nos conhecemos. Como falo espanhol e sou da pedagogia, ela me convidou para esse 

. 

O projeto ao qual se refere é a Vila Nova Esperança, um espaço no município de Campo 

Magro, a vinte quilômetros de Curitiba, onde, na época da última entrevista (2021) construía sua 

casa. O espaço foi ocupado em maio de 2020  já no período de pandemia - por algumas famílias 

brasileiras, haitianas, venezuelanas e de outros países, com apoio de movimentos sociais (entre eles 

o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MPM (Movimento Popular por 

Moradia). Alguns departamentos e projetos da UFPR, incluindo o PMUB, também já divulgaram 

estudos e relatórios sobre a comunidade (CENATUS, 2020; UFPR, 2021). Anteriormente esse 

espaço abrigava dependentes químicos em recuperação e era administrado pela FAS, mas devido ao 

corte de verbas da Prefeitura de Curitiba, o espaço acabou abandonado e reaproveitado nessa 

inclusive com suporte da própria FAS. 

Em Nova Esperança estão sendo organizadas, além das moradias com mais mil famílias, 

atividades que visam o desenvolvimento de hortas, oficinas de agricultura, cursos com formação 
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escolar, ensino técnico, religioso e outros154 (UFPR, 2021). Ali Édouard encontrou sua amiga da 

FAS que o convidou para fazer um curso sobre direito dos imigrantes: 

como poderia ajudar de uma forma melhor esses imigrantes [...] ajudar não só com comida, senão 

. E com sua amiga da Associação dos Haitianos (aquela que primeiro o 

havia convidado para o projeto na comunidade), passou a integrar projetos de docência e 

acolhimento de migrantes, tal como havia sonhado desde a primeira migração forçada que teve de 

fazer do Haiti. Aí está o ciclo virtuoso da posse diferencial de capital (no sentido que distingue 

daqueles que não possuem) que leva ao acúmulo, também diferencial (com acesso e em ritmo 

diferenciado), de outros capitais. 

Devido à distância e à pandemia que dificultavam os trajetos de ida e volta, Édouard foi 

prolongando suas estadias em Nova Esperança e, com o tempo que lá passava, ganhou o respeito 

pela comunidade. Ali iniciou, ele mesmo junto aos integrantes da comunidade, a construção de uma 

Para mim é como um 

paraíso o ambiente onde moro agora. Escrevo no meio da natureza e trabalho para esse povo que 

tanto precisa  

Aqui se pode observar como os recursos investidos e acumulados na trajetória migratória 

de Édouard - especialmente os capitais culturais, mobilidade e social  até seu ganho de posição na 

comunidade Nova Esperança, realizam-se em propriedades concretas - - assim 

como em novos princípios de geração de atividades realizadoras nos projetos de formação e auxílio 

que efetua na comunidade. É nesse quadro que o habitus se encontra com a formulação marxista 

sobre a potência criativa da atividade humana: de transformação da natureza não apenas física - do 

material com que Édouard agora ergue sua casa -, mas social, isto é, das relações que ele incorporou 

transformando sua própria natureza, assim como, dialeticamente, a natureza dos outros ao se 

relacionar direta ou indiretamente pelo resultado concreto de suas ações (BOURDIEU, 2004, p.26). 

 

Balanço da trajetória de Édouard no Brasil 

 

Por fim, além de sua instalação exitosa em Nova Esperança, Édouard, por meio dos 

capitais incorporados em principio ainda em família, percorre uma trajetória de acumulação de seus 

capitais que o permitem vencer os problemas de ordem política, cultural e financeira, e projetar os 

novos ciclos de acúmulo, como se deu na migração ao Brasil. Na República Dominicana ele 
                                                           

154        Em: https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/artigo-
acampamento-nova-esperanca-ocupa-area-abandona-ha-12-anos 
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referências posteriores - das quais sublinhamos a biografia do ex-presidente Manigat; reconheceu e 

manipulou o preconceito dos dominicanos apagando os atributos que poderiam denunciá-lo (roupas 

de universitário, lugares de circulação, comunicação), fez-se presente na universidade, graduou-se, 

casou-se com uma dominicana universitária que deu ainda mais impulso às suas aspirações e 

conquistas, concluiu um mestrado e aprendeu o espanhol, sua terceira língua. 

No Brasil foram os capitais culturais e de mobilidade que o levaram à PUC e, portanto, à 

bolsa de estudos do doutorado. Na PUC reconheceu e apostou em seu caráter universal, mapeou 

possibilidades objetivas (área de pesquisa de tecnologia da educação), e se apresentou à 

coordenadora da área que viria a ser sua orientadora. O capital linguístico o permitiu improvisar a 

apresentação em espanhol, uma vez que não dominava a comunicação em português, e, 

especialmente, escrever a tese em espanhol, confirmando assim o caráter universalizável da 

instituição. Converteu seus capitais culturais em uma bolsa de estudos articulando à oportunidade 

-lo. 

Na FAS conseguiu um pequeno auxílio, porém otimizado na amizade com a assistente 

social devido à sua competência e iniciativa em atuar como tradutor aos migrantes, a mesma que 

reencontrou em Nova Esperança e com quem fez cursos e trabalhos. No PBMIH se apresentou 

como profissional da educação e multilíngue à haitiana que o levou ao projeto de Nova Esperança, 

onde declara realizar um sonho antigo, formado ainda na República Dominicana, fracassado no 

Chile, e retomado no Brasil. 

Assim, a movimentação de Édouard em Curitiba revela uma trama de instituições  FAS, 

MST, PBMIH, PMUB, Associação dos Haitianos  que, conforme as condições de abertura e 

acolhimento, podem ser recorridas pelos migrantes para o auxílio sobretudo nos primeiros períodos 

de instalação e adaptação em seu destino migratório. No caso analisado, a garantia de condições 

mínimas (91 reais, comida e casa) exerceram papel decisivo na vida do migrante recém-chegado e 

na continuidade de sua migração. O próprio Édouard anteriormente socorrido pelas instituições, 

estando mais rápida e eficazmente instalado, pôde devolver o auxílio às mesmas instituições e 

enriquecê-las em seus devidos propósitos. De maneira dialética, os migrantes, representados por 

Édouard, reforçam não só as estruturas dessas instituições, mas os laços entre uma e outra, e 

qualidade de suas ações. 

Destaca-se ainda, no caso de Édouard, mas também no de Marcus (e dos outros casos que 

serão apresentados a seguir), a presença do fator religioso atuando em suas trajetórias, através da fé 

e da crença como eles mesmos mencionam. E poderíamos investigar se a fé, enquanto recurso, não 

caracteriza um capital religioso que, investido no processo migratório, soma-se ao capital 
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mobilidade. Pois Édouard, ao retomar suas experiencias de êxitos e fracassos, recorre a sua fé como 

elemento central, e que assume um tom de distinção dos demais haitianos e migrantes que ficaram 

no caminho. A fé de Édouard está ligada ao sacrifício, outro termo que utiliza, e, nesse sentido, seria 

como uma recompensa advinda em um canal de troca entre o sacrifício de Édouard e o sujeito que o 

contempla com resultados favoráveis (ou desfavoráveis, para prova-lo em sua fé). Em seu caso, 

sendo evangélico, esse sujeito demiurgo - Deus ou Jesus Cristo  aparece como aquele que concede 

a graça ao indivíduo que trabalha e cumpre determinados critérios condizentes com a religião a qual 

se filia. 

Desse modo, por exemplo, funcionou como anteparo motivacional quando Édouard teve de 

abortar a missão no Chile e voltar ferido à República Dominicana para tentar no Brasil uma nova 

chance aos quarenta e dois anos. Depois foi novamente ferido e violentado em São Paulo e assim 

que chegou em Curitiba, ficou meses perambulando sem ter nada, com a barriga vazia e mal tendo 

lugar pra dormir, mas crente de que algo apareceria. E ainda quando sua escola de português fechou 

teve fé que conseguiria outra e de fato conseguiu.  

A fé, nesses casos, pode servir para a explicação de suas trajetórias se entendida como uma 

visão acurada, uma atenção permanente, mas sobretudo um olhar seletivo, fruto de um 

planejamento consciente, uma vontade avaliada na conversa consigo mesmo, uma projeção de 

futuro, uma expectativa na realidade presente. Essa realidade que se apresenta ao agente é uma 

realidade organizada, diferenciada por uma diacrisis, no sentido de Bourdieu, isto é, de um recorte 

mbém pode expressar 

um desejo profundo maturado no tempo, alimentado de motivações instiladas desde a infância, ou 

desde um tempo perdido na memória e no inconsciente. 

Édouard, pode se valer dessas disposições à fé como intuições, pressentimentos 

mobilizados para tomar certo caminho na falta de uma certeza segura, na falta do tempo hábil para 

tomar tal ou qual decisão. Estas disposições que agem de maneira semi-conscinte são, resultado de 

um habitus cultivado, que o habilita a agir da melhor forma, agir com certa segurança e tenham aí 

resultados positivos ou mais positivos do que aquele que não dispõe desses recursos. Nesse caso, 

-se a Deus, é o mesmo que entregar-se a emigração e 
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4.5.  Madeleine 

 

O primeiro encontro com Madeleine se deu em 2018 na ocasião do grupo focal reunido 

para discutir a situação dos haitianos em relação a crise que o Brasil vivia desde 2015 (PEREDA et 

al, 2018). Ali ela se apresentou como uma liderança e porta-voz dos demais haitianos. 

Cumprimentava todos pelo nome e foi uma das primeiras a falar: falava alto e olhando para todos, 

interrompia suas falas com risadas alegres liberadas mesmo quando falava dos absurdos e dos 

sofrimentos pelos quais passou na migração. 

 O segundo encontro aconteceu em agosto de 2020, com a pandemia já em curso e as 

mazelas derivadas que atingiam em cheio os haitianos e demais migrantes. Madeleine estava menos 

falante, com certo ar de cansaço, fez algumas menções sobre o trabalho excessivo que estava tendo 

na Associação dos Haitianos com o aumento das demandas por auxílio. O terceiro encontro se deu 

em janeiro de 2021, em um domingo em um parque no bairro Boqueirão, bairro para o qual se 

mudou com as filhas em 2015. Na ocasião desse encontro Madeleine estava visivelmente mais 

cansada. Entre a primeira e a última entrevista, também era clara a evolução de seu domínio do 

português. 

Madeleine tem 40 anos, é mãe solteira de duas meninas: uma de seu ex-companheiro e 

segunda entre quatro filhos. Seus pais eram agricultores. São 

falecidos mas Madeleine os traz firme em suas mais fortes disposições. Nasceu no interior do Cabo 

Haitiano155, no norte do Haiti. Aos dezesseis anos, por incentivo dos pais, foi a Porto Príncipe para 

fazer o ensino secundário seguindo os passos da irmã mais velha, então estabelecida na capital. Não 

Eu era muito jovem, quase uma criança

muito compreensivos

terminaria o ensino secundário no Cabo e, quando estivesse pronta, tentaria Porto Príncipe outra 

vez. 

-se uma 

importante forma de transmissão de capital. Pois, aos dezoito anos Madeleine empreendeu a 

mais preparada e mais madura

um pouco, mas conseguiu se adaptar. Morando com a irmã mais velha, sentiu a dinâmica da capital 

                                                           

155        Cap-Haitien », ou « Le 
Cap », em crioulo haitiano , é um arrondissement localizado no Departamento Norte do Haiti, com três 
comunas, sendo a capital de mesmo nome. De acordo com o censo de 2015 (IHSI, 2015), esse arrondissement conta um 
total de 356 908 habitantes. Madeleine habitava a Seção Rural da Comuna, com 5 368 habitantes. 
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e passou a tomar consciência sobre a importância de ter um bom trabalho diferente daquele dos pais 

e, portanto, da importância de estudar e se formar. 

 Esse foi o processo inicial em que se deu a acumulação de capital cultural e de 

mobilidade de Madeleine, primeiro pela transmissão familiar de valores em relação aos estudos 

associadas as experiências que viveu nas duas tentativas de migrações internas, em que migrar 

estava relacionado a estudar. Depois, pela disposição de uma irmã que a concedeu moradia e base 

familiar para realizar essa transição de forma harmoniosa, suavizando os solavancos das rupturas. 

Essa transição se deu em sincronia com a constituição de Madeleine como agente, isto é, 

trabalhando por si, as disposições e representações - os códigos e valores - que apreendera em casa 

neste novo ambiente mais veloz e dinâmico. 

 Em Porto Príncipe se inscreveu no curso de Serviço Social na Universidade Camões, uma 

instituição particular que conseguiu custear com grande esforço familiar. Quando se formou 

Madeleine já estava trabalhando para o Governo em processos de adoção de crianças, articulada aos 

muitos movimentos sociais e ONGs. Vivia um claro aclive de acumulação de capital social e de 

desenvolvimento das competências de organização e administração que Era 

um trabalho complicado, no começo foi muito difícil, mas eu acabei gostando

que se casou, teve uma filha e adotou outra. 

 

Migração ao Brasil 

 

Madeleine não tinha pressa em sair do Haiti, como relatou diversas vezes. Tinha filhas e 

marido e um trabalho que aprendeu gostar. Espreitava a hipótese de que, quando emigrasse, a 

primeira opção seria o Canadá, país das irmãs católicas com quem trabalhava e tinha mais 

proximidade devido a língua francesa. O Brasil era uma opção remota, considerada a partir de um 

a gente trabalhava 

juntos, e eles [do MST] estavam sempre perguntando, pedindo nomes pra colocar na lista [pra ir 

ao Brasil]  

Desde 2009 o MST atua no Haiti através da Brigada Jean-Jacques Dessalines, em 

articulação com outros movimentos sociais156. Dentre suas ações, a Brigada criou um plano de 

cooperação para realização de projetos de soberania alimentar, alfabetização, formação política, 

entre outros157. Com o terremoto e a epidemia do cólera, a Brigada reforçou os projetos de socorro 

                                                           

156        Como a Via Campesina e a Alba (Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América) 
157        Ver link: https://mst.org.br/2020/09/18/brigada-
dessalines-desenvolve-trabalho-de-solidariedade-ha-11-anos-no-haiti/ 
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sanitário em parceria com médicos cubanos que já estavam no Haiti desde 1998158, e aprofundou 

um canal de intercâmbio por onde passaram a circular brasileiros e haitianos. Foi nesse canal que 

Madeleine veio ao Brasil. 

 Com o terremoto de 2010 Madeleine se viu obrigada a tomar 

As irmãs que estavam vendo pra eu ir pro Canadá morreram quando aconteceu o 

terremoto, porque a casa caiu em cima delas

estava à sua frente, tinham lhe arranjado passagem, hospedagem e a possibilidade de estudar. Tirou 

o visto de estudante e tomou um voo direto junto a outros sete haitianos. Suas filhas e esposo viriam 

depois. 

Essa era sua primeira migração para fora do Haiti. Seu capital de mobilidade compunha-se 

das experiências de movimentação interna e, tendo que o capital mobilidade se constitui tanto na 

preparação do ato, dos recursos aí levantados (conhecimentos, idiomas, imaginário), quanto do ato 

que sustenta o processo migratório, Madeleine dispunha também das constantes migrações indiretas 

que acompanhou no meio em que atuava, junto aos movimentos sociais e ONGs. 

Chegou ao Brasil em setembro de 2010, seis meses após o terremoto. Como veio através 

do MST, assim que chegou foi direto à Lapa, no Assentamento Contestado. O que encontrou 

contrastava em muito com as grandes universidades que havia idealizado a partir de fotos ainda no 

Haiti (Madeleine, como outros migrantes, tinha como referência a imagem da fachada neoclássica 

do prédio antigo da UFPR, imitando as colunas gregas, onde estão os cursos de direito, medicina e 

psicologia). O espaço em que se encontrava se assemelhava mais a antiga vida de seus pais, como 

diziam que era pra estudar agroecologia, mas não era na Universidade Federal, era lá 

mesmo no assentamento! Eles tinham uma sala em que a gente se reunia. Aquilo era estranho pra 

mim  

No assentamento Madeleine conheceu um padre da Pastoral da Terra que também era um 

dos professores do assentamento. Tornaram-se amigos. O padre a explicou como funcionava a 

Pastoral e o MST. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi criada em 1975 em Goiânia, em um 

Encontro de Bispos preocupados com a violência contra os camponeses. Devido à proximidade de 

objetivos, a Pastoral estabelece parcerias com o MST e a Via Campesina. Sua sede em Santa 

Felicidade, bairro de Curitiba, tem se destacado desde 2010 no acolhimento de imigrantes haitianos 

e venezuelanos. Madeleine passou a ser convidada para trabalhar na sede com o padre, acolhendo a 

crescente marcha de migrantes que ora se apresentava, e com o tempo acabou se estabelecendo na 

cidade. 

                                                           

158        Ver link: https://sindjufe-
mt.jusbrasil.com.br/noticias/3010157/medicos-cubanos-no-haiti-deixam-o-mundo-envergonhado 
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 Ali se reaproximou das atividades que vinha exercendo no Haiti, também relacionadas ao 

cuidado e auxílio. Seu bom desempenho, reconhecido pelos colegas, em criar respostas relativas aos 

problemas da organização, devia-se ao estágio desenvolvido em que se encontravam suas 

competências quando começou na Pastoral, qual seja, toda experiência retida em seu trabalho 

anterior no Haiti, por sua vez aprimorados pelas competências que adquiriu na universidade e no 

período em que morou em Porto Principe; e mesmo, poderíamos dizer, dos princípios disposicionais 

obtidos ainda no universo familiar, de transmissão osmótica de afetos, que a informou sobre uma 

certa relação com o tempo, os ajustes possíveis entre os projetos fracassados e os exitosos, e outros 

apontados anteriormente. 

Algum tempo depois (ela não define), o padre do qual se tornara amiga partiu para nova 

missão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nas falas de Madeleine, a partida do padre marca 

um período de relativa solidão e de abertura de uma nova etapa em sua vida no Brasil. Aqui 

novamente há um movimento de decisão frente a uma ruptura representada pela ausência do padre, 

análogo ao momento precedente à emigração: movimento de dificuldade de antecipação do porvir 

curto período (pouco mais de um ano) em que trabalhou ao lado do padre como uma presença 

estruturante daquela realidade, Madeleine apreendeu as mínimas possibilidades de investimentos de 

suas competências. Agora deveria fazê-lo sem o padre. 

Continuou à frente da recepção dos imigrantes que não paravam de chegar. Nesse período 

(entre 2012 e 2013) estava se formando a Associação dos Haitianos de Curitiba, e foi quando 

Madeleine, já reconhecida pelos seus pares como imprescindível à ação coletiva e ela mesma 

imbuída dessa responsabilidade, deparou-se com a necessidade de aprender o português, primeiro 

para dominar a comunicação acirrada do dia a dia  sem a intermediação do padre -, e depois para 

Eu fiquei sozinha, comecei a 

ter amizade, conhecer as pessoas...mas a língua era um problema  

Marca-

 se encontra, (mais) 

capitais de que dispõe pra interpretar o novo cenário, e, finalmente, (igual a) tomadas de posição 

frente as possibilidades reconhecidas no (novo) espaço objetivo. O português, por exemplo, 

apresentou-se como necessidade para a comunicação na Associação e possibilidade de novos rumos 

sociais, como faculdade, trabalho, família. Por outro lado, esteve ausentes as aspirações, por 

exemplo, de acompanhar o padre a Porto Alegre, valer-se de alguma forma (pessoa) de tradução que 

esquivasse o aprendizado da língua, de retornar ao Assentamento do Contestado na Lapa ou mesmo 

ao Haiti. Todos esses e recursos variados às quais Madeleine reuniu na estrutura de capitais aptos 

serem investidos conforme as situações encontradas nesse amplo espaço caracterizado pela 
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migração, é o que conforma o capital mobilidade e o habitus migrante, sobretudo para lidar com 

situações de relativo rompimento, típicas das condições migratórias. 

Em 2012 seu esposo veio do Haiti e logo em seguida suas filhas. Algum tempo depois 

Madeleine se separou. O motivo foi uma traição. Interessante notar em sua fala como essa 

Ele tava me traindo e não deu certo. Tem 

mulher que aceita, eu não. Ele sabia que eu sou uma mulher independente, que não sou 

prisioneira idez que a fez voltar para o Cabo Haitiano 

por medo da cidade grande, foi gestada em sua trajetória seguinte. Por outro lado, a independência 

estava assegurada pelas condições objetivas em que Madeleine se encontrava, de potencialmente 

garantir sua própria reprodução e de suas filhas, isto é, de afrontar o contexto migratório de maneira 

a retirar dele tais recursos. Logo, a independência como reflexo da posse de capital de mobilidade. 

Como o trabalho na Associação não garantia sua sobrevivência, Madeleine teve que trilhar 

o trajeto laboral comum não só às haitianas, mas às imigrantes em geral, em se tratando de uma 

sociedade demarcada racial e sexualmente, em que às mulheres são reservadas as esferas 

reprodutivas, de recomposição da força de trabalho, como os serviços de babás, cuidadoras e 

enfermeiras (MAMED, 2017; VILLEN, 2017; Eu trabalhei como 

cuidadora, mas antes, na verdade, eu trabalhei na limpeza. Mas depois eu trabalhei na prefeitura 

de Campo Magro, por três anos. Eu saí de lá por causa da faculdade, eu tava fazendo estágio. Eu 

tava trabalhando como cuidadora. Eu trabalhava com idosos  

a) de que a 

agroecologia não era sua área, que estava conectada intimamente com o cuidado e a saúde.  

Pesquisando na internet, tomou conhecimento de uma bolsa de estudos oferecida pela Faculdade 

Espírita. Fez o teste e passou. Ingressou em 2012 no curso de Fisioterapia: 

oportunidade pra estudar, com a ideia da faculdade de agroecologia. Mas depois eu mudei, vi que 

minha área é na saúde, que era mais forte que eu

disposições mostram sua força condicionante das ações. 

do MST de vir ao Brasil, e que envolvia acolhimento integral (moradia, comida e estudos na área). 

A aceitação também foi feita com base na afinidade que sentia pela atividade mesma de seus pais no 

Haiti. O decidido redirecionamento de sua opção (marcado o suficiente para ser refletido e 

memorizado por Madeleine) para a área do cuidado e da saúde, expressa as particularidades e 

diferenciações sempre guardadas nos processos de transmissibilidade e herança familiar. Não tão 

distinta do universo familiar que possa ser antagônica, e nem tão similar que possa ser a mesma, a 

opção profissional de Madeleine é fruto de uma trajetória particular e da combinação singular das 

forças objetivas que vivenciou com as articulações subjetivas que produziu a partir de seu habitus. 
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A opção pela faculdade da saúde, apresenta-se ao modo quase de uma descoberta de suas 

mais genuínas aptidões, como uma descoberta de sua essência (social). O abandono do curso de 

agroecologia, como o vemos em suas falas, sinaliza uma decisão não tão simples, possivelmente 

porque associada ao ofício dos pais e, portanto, negá-la seria como os negar, traí-los. No sentido 

posto por Bourdieu: 

as forças que as determinam. Até mesmo quando suas escolhas lhes parecem obedecer à inspiração 

irredutível do gosto ou da vocação, elas traem a ação transfigurada das condições 

(BOURDIEU, 2020, p. 54). 

Realinhada ao seu destino social (BOURDIEU, 2020), Madeleine descreve o quanto se 

esforçou para estudar e acompanhar as aulas em uma língua que ainda não dominava, e ainda seguir 

atuando na Associação e fazer estágio como cuidadora. Conseguiu se formar em 2016 com um bom 

desempenho. Da faculdade ainda retirou uma indicação para a clínica em que trabalha atualmente, 

valendo-se de seu esforço e disciplina proporcionados por seu capital escolar, mas também de ações 

estratégi É por isso que 

quando você tá em um lugar você tem que se comportar! Foi minha professora que me indicou, eu 

tava bem dedicada na faculdade, a gente conversava [...]. E até hoje eu tô na clínica  

obedecer, como ela coloca, implica em reconhecer, na sala de aula, as práticas e comportamentos 

mais ou menos promissores de lucros simbólicos e, por conseguinte, dispor dos capitais capazes de 

cumprir com essas práticas e comportamentos. Isto é, emitir com ou através do corpo (portanto pré-

classificar distintivamente o sinal comunicado (BOURDIEU, 2017, p. 210). No caso de Madeleine, 

(2020), como postura esperada e estimada pelos professores em relação aos alunos nas escolas 

francesas: docilidade não como passividade, mas como uma disposição a se deixar instruir, a 

reconhecer e liberar o professor (ou a autoridade) a informar ou dar a forma desejada ao conteúdo 

do aluno (apud CATANI et al, 2017). 

 

Encontro com o PBMIH 

 

A chegada de Madeleine ao Brasil ainda nos primeiros períodos após a tragédia no Haiti, 

fornece-a um quadro amplo da cronologia e das mudanças pelas quais passou a migração haitiana 

no Brasil. Nos primeiros fluxos de haitianos ao Brasil, logo após o terremoto e devido a forma 
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 como essa representação gerou um quadro de 

antecipação ao aparecimento do haitiano como alguém sofrido, pobre, imigrante: 

intenção principal era que as pessoas do Brasil não pensassem que no Haiti é só miséria. Isso me 

incomodava   

Também vivenciou a pujança da economia e do mercado de trabalho  sobretudo vista da 

perspectiva dos migrantes haitianos que passaram à primeira posição nos níveis de contratação entre 

2013 e 2014 (LORENA et al, 2019) -, até o seu declínio associado à piora nas condições de trabalho 

dos migrantes ocorrida na passagem da crise político- De 2011 a 2014, 

as empresas não exigiam que falasse português. Entrou 2015 começou a dificultar as coisas: os 

haitianos começaram a não conseguir trabalho, as empresas não chamavam mais, mandavam 

haitianos embora, começou a ter xenofobia... Agora, mesmo com diploma, só sobra trabalho de 

. A inflação da competência linguística pelo pelo enfraquecimento do mercado nacional de 

trabalho: o domínio do português, que antes era uma qualidade quase supérflua, passou então a ser 

uma exigência básica, que não mais garantia a conquista do emprego. Daí a força do encontro com 

o PBMIH, o PMUB e os demais cursos de ensino do português. 

 Para Madeleine, o avanço na incorporação dos haitianos nos programas da Universidade, 

poderia municiar os haitianos tanto na formação no português, que de alguma forma já vinha 

ocorrendo desde a chegada dos primeiros haitianos, quanto em áreas de formação universitária, 

profissional e técnica. Consagrada pela universidade, essa formação poderia inverter a 

outros haitianos se esforçam pra estudar, então vamos correr atrás para conseguir esse sonho. A 

Associação [dos haitianos] não vai dar somente esse auxílio para as pessoas conseguir trabalho e 

. 

Madeleine esteve à frente das primeiras negociações que resultaram na abertura do PBMIH 

ainda em 2013, e de outras políticas de acolhimento aos haitianos e demais imigrantes. Ela fala 

sobre esse as motivações e preocupações daquele período: 
 

Eu já fazia um trabalho com a Pastoral [da Terra] e depois nós montamos a 
Associação [dos Haitianos de Curitiba]. Junto com as pessoas da Casla, acho que em 
2011, o embaixador do Haiti arranjou uma reunião com o Reitor e o pessoal da UFPR. E 
assim, conversando, começa o projeto PBMIH. E depois, como eu conhecia a maioria dos 
haitianos, eu sabia que eles gostavam de estudar, e procuravam a oportunidade. Eu 

desiste, pode implantar um projeto de aproveitamento de vagas na Universidade. Aí fomos 

com as aulas de português num primeiro momento. Porque o português era a principal 
demanda. Mas o português era um começo para entrar na universidade. 
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  Madeleine fez dois cursos de português de períodos curtos: um em uma escola municipal 

próxima à Santa Felicidade, e outro no próprio PBMIH, entre 2015 e 2016. Considera esse um 

período decisivo em que finalmente aprendeu um pouco da complexidade da língua assim como 

como o professor falava, os venezuelanos falavam, e que era diferente  

Ela conta reflete ainda sobre como o PBMIH e o investimento no aprendizado do 

português deu-lhe mais segurança para fazer intervenções em sala, a se propor como participante 

nos grupos de trabalho, conversar com os professores. Com isso teve melhor desempenho na 

Universidade, foi esse aperfeiçoamento que a ajudou a conseguir o emprego na clínica em que 

atualmente trabalha. 

Em 2016 Madeleine iniciou seu segundo curso universitário no Brasil, em Relações 

Internacionais, na Universidade Tuiuti. Para esse curso deveria ter um domínio maior do português, 

não aquele da comunicação, mas nos níveis textuais, jurídicos, formais. Estabeleceu um plano que 

consistia em maior exposição à forma técnica da língua: durante a semana estudaria em casa com as 

filhas, e aos sábados frequentaria as aulas do PBMIH. Com o tempo ficou apenas com o PBMIH: 

Era muito difícil se encontrar em casa [...]. Minhas filhas estavam cansadas a noite, não dava 

certo. Mas às vezes elas me ensinam uns truques, me corrigem  

No decorrer das últimas entrevistas, já no período da pandemia, entre 2020 e 2021, 

nós, imigrantes 

haitianos Eu estou bem, mas os haitianos.. talvez explicasse a evolução 

de seu cansaço. Em outras palavras, as disposições e competências que teve que desenvolver no 

largo período em que se envolveu com seu trabalho de cuidado, proteção e auxílio aos migrantes, 

acentuaram nela o que Bourdieu (2018) 

comunidade, sua identidade coletiva. Ao ponto de ficar difícil estabelecer se a direção de suas ações 

tinha co

pressuposta nesse coletivo, mesmo quando diz: o quero que passem 

por isso  

Essa é a dimensão do capital social destacada por Portes (2000) nos estudos migratórios. O 

capital social visto em ações que se direcionam para a comunidade enquanto grupo de 

pertencimento do indivíduo, e cuja força da vinculação diz respeito ao seu nível de seu 

envolvimento, isto é, das propriedades  aqui mais afetivas e simbólicas do que materiais  que 

obtêm dessa relação, equivalente às propriedades que cada membro investe. É a essa força do 
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compromisso e engajamento subjetivamente existente em cada agente, que confere valor ao capital 

social (PORTES, 2000). 

Nesse sentido, pode-

emocionalmente, ou melhor, que sofra quando sua comunidade sofre, principalmente nas difíceis 

condições por que passam seus companheiros durante a crise da pandemia. Nas últimas conversas 

ela exteriorizou seu sentimento de impotência frente ao crescente número de migrantes em situação 

precária. As empresas que doavam cestas básicas haviam suspendido a contribuição. Madeleine 

deixou de responder tanto os migrantes que a demandavam o que estava fora de seu alcance, quanto 

Eu nem escuto. Porque tem tanta gente que fala que 

vai ajudar mas não ajuda. Quem  que, vem e ajuda, aí eu distribuo: comida, bujão de gás, qualquer 

 

Por fim, é essa sensibilidade expressa por Madeleine que permeia e tonifica os seus 

vínculos com a comunidade migrante, que a põe à frente da Associação dos Haitianos. Esse é o 

mesmo grupo do qual também retira recursos para o avanço em sua trajetória. Arriscamos localizar 

zona rural junto aos pais. Nas demais etapas viria constituir a estrutura de capitais atuantes na 

sequência de sua trajetória no Brasil, destacando-se aí os capitais de mobilidade e as variações do 

capital cultural, escolar e linguístico 

 

Balanço da trajetória de Madeleine 

 

O caso de Madeleine demonstra a instilação silenciosa e quase inconsciente que está no 

impulso de sua primeira migração. Não havia pressão dos pais, estratégia familiar clara, mas 

exemplos da irmã e conhecidos, que deixavam motivações como que dispersas no ar. Tal como 

Bourdieu, ist

o momento que levaram a sua primeira migração, as falas de Madeleine a trazem como uma marca 

é comum que os pais 

mandem os filhos para cidade para estudar e trabalhar

limitada condição camponesa da família. 

Assim, o que se destacou foi a condução hábil dos pais em relação à passagem migratória 

de Madeleine (como um rito de passagem), de compreensibilidade e de garantia de um tempo para a 

preparação, mas sobretudo do tempo arranjado para que Madeleine construísse a estrutura de 
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capitais que teceu em sua trajetória. Desse ângulo, sua primeira migração a Porto Príncipe, foi feita 

em duas tentativas, sem que a primeira significasse fracasso ou trauma (ao ponto de constranger ou 

inviabilizar as próximas tentativas). De sua fala, pode-se inferir que as categorias temporais que 

trouxe incorporada desde sua socialização primária no campo, mostraram-se destoantes do ritmo 

acelerado da capital e que colaborou com o estranhamento e o recuo de sua primeira tentativa. 

Madeleine encontrou uma forma de ajustar essa temporalidade amparada no conteúdo emocional de 

suas disposições vinculadas ao ambiente familiar, ambiente esse que então se abria em duas frentes: 

no Cabo, na casa dos pais, e em Porto Príncipe, na casa da irmã. 

Como colocou Bourdieu (2020), sublinhando os capitais em sua forma incorporada, o 

tempo é a fonte precípua de aquisição dessa forma de capital pelo agente. Como o bronzeamento, 

não pode ser feito por procuração, por empréstimo, mas exclusivamente pelo tempo de exposição ao 

sol e, portanto, depende das condições materiais para fazê-lo, para liberar o agente das urgências da 

vida prática. Os recursos materiais e econômicos dos pais de Madeleine, junto às representações 

sobre o ritmo (normal ou adequado) de desenvolvimento e maturação da filha (sem pressão ou 

abriram as condições para uma específica elaboração do habitus, alinhada (essa é um das hipóteses 

da transmissibilidade insensível dos capitais incorporados) às disposições emocionais e afetivas do 

universo familiar (segurança e autoestima, cumplicidade com o tempo para tomar decisões e fazer a 

coisa decidida, representação das relações sobre a ótica do cuidado, etc); disposições essas, por 

exemplo, tendencialmente159 avessas à rígida economia de tempo vista tanto em Édouard como em 

Marcus. 

O tempo em que foi acolhida pela irmã e encontrou um ambiente seguro e fértil para se 

desenvolver como estudante e como assistente social responsável pelo acompanhamento de 

adoções, e articulada com movimentos sociais que findariam por influenciar em sua vinda ao Brasil 

dado, no curso de fisioterapia e na clínica que atualmente trabalha.   

Depois do fator tempo, há uma conjunção de movimentos objetivos, que aparecem 

habitus 

migrante que aparece como lugar das retenções de experiências que se mantêm potencialmente 

disponíveis e que, em uma configuração específica do presente objetivo, desdobra-se em estratégias 

pré-reflexivas (MARTINEZ, 2017). Foi o caso da decisão de vir ao 

                                                           

159         Essa tendência remete à topologia social montada por 
Bourdieu para mapear as linhas de força da configuração do espaço social em termos de porções caracterizadas por 
representações, condutas, gostos, estilos, e que permitem um estudo ou topologia das afinidades e aversoes tendenciais 
(2011). 
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terremoto e da morte das irmãs canadenses. O caso também do abandono do curso que a ofereceram 

e que depois a levou a decidir pelo curso de fisioterapia, alinhado ao seu habitus, e que significou 

um reencontro consigo mesma. O mesmo habitus que a possibilitou reconhecer a necessidade de 

ingressar no PBMIH, e as propriedades que viria a emprestar daí para fazer frente aos novos 

contextos que pretendia participar. 

fruto da vontade e do desejo racional, de uma decisão simples e linear entre o querer e o fazer. Se 

ia social, aí veremos o 

conjunto poderoso de estruturas temporais e espaciais retidas no habitus migrante, atuando 

fortemente nessa ato de vontade, de desejo e aspiração. Ao ponto ser interpretada por ela mesma 

a espécie traição em relação ao universo parental 

embora também um alívio para si mesma. A opção pelo novo ofício é então menos uma descoberta 

do que um realinhamento do subjetivo com o objetivo, do agente com seu destino social, aquilo que 

produz a felicidade, como coloca Bourdieu (2019). Um realinhamento a despeito das imensas 

distâncias e descontinuidades presumidas na migração. 
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4.6. Susie 

 

Foram três entrevistas realizadas com Susie, a primeira em 2018, no grupo focal, já 

descrito anteriormente. Esteve aí com duas amigas que também participaram do grupo e sempre 

estariam juntas nos encontros seguintes no prédio da UFPR. Susie já se comunicava com segurança 

em português. A segunda entrevista ocorreu em 2019 em um café próximo à UFPR, ocasião em que 

duas outras entrevistadoras participaram da entrevista. E a terceira se deu por chamada de vídeo, em 

2020, já no cenário de pandemia. Dessa vez ela se apresentou em sua casa, na mesa em que 

estudava para terminar um curso de educação a distância, ao mesmo tempo que ajudava sua mãe a 

cuidar de sua irmã de pouco mais de um ano. 

Susie tinha quatorze anos quando chegou ao Brasil em 2014, portanto dezoito anos na data 

da primeira entrevista. É oriunda de uma família de classe média de Croix dea Bouquets160, comuna 

na porção oeste do Haiti, à 20 quilômetros da capital.ainda assim, quando questionada sobre sua 

experiência com alguma migração anterior, responde afirmativamente, referindo-se a sua mudança 

uando eu estava no 5º ano [do ensino primário] minha família 

migrou para Porto Príncipe

Porto Príncipe, a mãe como enfermeira e o pai como motorista, terminaram se instalando na capital. 

Uma distância curta mas, em seu entendimento, uma migração, possivelmente devido ao contraste 

dessas cidades no que toca ao caráter urbano em Porto Príncipe e mais difuso em Croix de 

Bouquets. Fora essa, Susie e sua família não contam com nenhuma experiência migratória anterior à 

vinda ao Brasil. Trata-se portanto de um capital mobilidade reduzido. 

A razão da mudança definitiva a Porto Príncipe seria o desgaste físico e financeiro dos pais 

com o trânsito diário entre a casa e o trabalho. Lá sua mãe passou a fazer faculdade no período 

noturno e ficava ainda mais tempo na capital. Além disso os pais de Susie buscavam uma escola 

melhor para que ela cursasse os anos finais do ensino fundamental e elevasse seu capital escolar 

com o selo de uma boa escola em seu maires. Essa passagem do ensino 

fundamental para o ensino secundário (enseignement secundaire), segundo o sistema de ensino 

haitiano, é uma fase de preparação para o Baccalaureat (o exame de conclusão do ensino 

secundário e da educação profissionalizante) que, por sua vez, define as condições de entrada no 

ensino superior. Essa também é a principal faixa de evasão dos alunos do Haiti (RPGH, 2009), e 

que, portanto, funciona como fator de distinção entre as classes segundo o capital cultural. Aí se 

                                                           

160        Em crioulo, Kwadèbouke. Localizada no Departamento 
Oeste, no arrondissement homônimo, a comuna tem cerca 250 mil habitantes, a quinze quilômetros da capital Porto 
Príncipe (IHSI, 2015). 
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pode antever o envolvimento do capital de mobilidade com o capital escolar e cultural na trajetória 

de Susie. 

Devido à baixa qualidade do ensino secundário público em Croix-des-Bouquets, seus pais 

investiram em uma educação particular até os últimos períodos cursados. A escola em sua região 

natal tinha caráter religioso e recebia apenas meninas. Susie passava a maior parte do dia na escola, 

e saía pouco quando estava em casa. Quando se mudou para Porto Príncipe ingressou em uma 

escola que reunia meninas e meninos. Ela conta que quase não saía de casa, sua avó a controlava 

como uma forma de protegê- perigos da rua

conhecer a capital. 

Quanto à condição econômica, quando saiu do Haiti a situação da família era  

privilegiada em comparação aos outros haitianos meus pais trabalhavam 

 jamais tive alguma dificuldade para sobreviver

comparação em relação aos demais haitianos aparece frequentemente em sua fala como esquema de 

estratégicos tanto dela quanto de sua família em rel Na escola de Porto Príncipe foi 

mais fácil, eu estava bem mais adiantada [que os colegas]. Muita coisa eu já tinha visto na escola 

). 

 

Migração ao Brasil 

 

Susie não lembra de ter elaborado um projeto migratório. Mal teve tempo de se preparar. 

você não 

vai mais à escola. Vai ficar em casa se arrumando. Vamos viajar para o Br . Apesar do 

reduzido capital mobilidade, Susie, em meio às referências migratórias indiretas que incrementam a 

cultura do Haiti, também carregava um sonho vago de um dia ir aos Estados Unidos, não lembra 

exatamente porque, mas essa também era a primeira opção de seus pais. Essa opção não deu certo, e 

o Brasil se apresentou como destino viável, acelerado pelo terremoto de 2010, a facilidade com a 

documentação e a migração recente de familiares  tios e primos - ao Brasil. 

O caso de Susie, como se observa, permite compreender a trajetória no Brasil ainda na 

formação da base de seu habitus já no destino migratório, quando contava menos de quatorze anos. 

A elaboração de suas disposições se fez já no cruzamento daquela primeira experiência migratória 

interna, curta, porém, em sua perspectiva, forte o suficiente para descrever uma migração, com a 

equivalência não só do uso do mesmo termo entre ela e seus familiares para se designar a migração 

), mas da relativa 
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densidade que está implicada nessa experiência  

 

As migrações internacionais só viriam aparecer após o terremoto, pela via indireta dos tios 

que vieram ao Brasil, um deles para Santa Catarina e o ao Paraná. O pai de Susie foi o primeiro a 

vir, motivado por aqueles tios. Chegou em 2012 e se instalou em Itajaí (SC), onde lhe esperava um 

de seus irmãos. Susie veio dois anos depois, com a mãe e a irmã mais nova. Dois meses após sua 

chegada, já estava matriculada e estudando em uma escola da cidade - mais uma vez marcando a 

relação da migração com a formação educacional. 

Permaneceram oito meses em Itajaí. Depois disso o pai de Susie recebeu melhor proposta 

de trabalho através do tio que estava morando em Curitiba. Também dessa vez o pai foi pioneiro: 

veio quinze dias antes para assegurar o pouso da família. Instalaram-se no bairro do Sítio Cercado, 

destino comum aos haitianos da cidade. Menos de um mês depois de chegar a Curitiba, Susie 

estudava em sua nova escola no mesmo bairro. Ali encontrou uma comunidade de conterrâneos e 

uma igreja evangélica para frequentar aos finais de semana. A soma do trabalho do pai, da escola 

para os filhos e da igreja para o culto familiar, completava a lista de prioridades observadas nos 

projetos migratórios da família de Susie. 

porque quando você é 

criança tudo é mais fácil de aprender. Na verdade eu nem sei como aprendi. Foi uma coisa do dia a 

dia, da escola, no dever de casa, assistindo novelas e outras coisas. Fui aprendendo assim

período de infância que Susie evoca, vivida no padrão social normal, isto é, dentro dos limites  

socialmente marcados e representados pelos atributos (usos do corpo, nível escolar médio, títulos, 

competências) que convêm a cada idade social (BOURDIEU, 2018, p. 317), favoreceu-lhe um 

esta idade já deveria (segundo a distribuição média das competências) ter alcançado. O aprendizado 

então pode ser feito de forma frouxa, quase lúdica, tão insensível e inconscientemente quanto é o 

aprendizado da língua materna (GROSSO, 2010). A condição de alcançar essa infância 

harmonizada foi, tanto no Haiti quanto no Brasil (onde a completou), resultado de uma estratégia 

familiar coordenada pelos pais. 

Nesse sentido, mais uma vez, por meio da ação familiar abre-se um espaço como condição 

para a construção de um habitus cultivado, equipado. Espaço não necessariamente onde ocorre a 

transmissão hereditária de capitais, mas abalizado das condições para construí-los, como é o caso do 

capital linguístico, fundamental no processo migratório, e que é apreendido de modo fácil e 

desapercebidamente por Susie, porém que (principalmente no caso do português) não se encontra na 

posse mesma de seus pais. Essa relação harmoniosa com o tempo imprimia certa calma, 
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tranquilidade e segurança aos projetos de Susie no Brasil, frequentemente expressa em seu 

 

 Quando indagada sobre a questão da língua, da evolução no domínio do português, Susie 

evidencia um processo interessante sobre a apropriação desigual dessa competência determinante 

para os ganhos de posições migratórias. Retorna às primeiras lembranças do universo escolar, em 

que o aprendizado do francês se perde na própria formulação de um entendimento sobre si. Pois não 

lembra como apren proibido falar 

em créole para que os alunos se adaptassem ao francês

negação, pela ausência provocada pela proibição. É o que Elias (1994) trabalhava como um 

constrangimento primário, a saber, um elemento externo que o agente registra (em seu supereu) e 

que estrutura as primeiras memórias dele consigo mesmo, ou seja, que faz parte do próprio agente, 

como um dado social que se faz corpo, no léxico bourdieusiano (2018). Daí, por exemplo, o falar 

que detém em tal grau uma segunda língua (GROSSO, 2010).   

Ainda na infância, e voltando ao esquema de comparação para organização da trajetória 

pessoal, Susie relembra de quando começou a notar que dominava duas maneiras distintas de falar, 

que o créole era falado na rua e na maioria dos lugares, e que o francês era praticado em áreas mais 

restritas. Lembra das famílias que só falavam o créole e que não sabiam o francês, outras que só 

falavam o francês entre eles, como na casa de seus tios e tias. Ao seu próprio modo, associou essas 

práticas linguísticas a uma questão de classe e de região: 

 
É que para aprender o francês tem que ir pra escola, tem que terminar os estudos, porque 
têm muitas famílias que não estudam depois dos primeiros anos, e não praticam o francês 
em casa. Famílias do campo, por exemplo, as mulheres se casam muito novas, ficam 
cuidando da casa, e os homens trabalham na agricultura. Eles não falam francês porque 
não foram longe na escola. 

 

O francês se apresentou então como língua de prestígio, de distinção. Mais tarde, já em 

Porto Príncipe, Susie teve uma experiência positiva com a língua materna, em que o créole ganhou 

tom de erudição: tomou aulas de literatura haitiana, participou de atividades em que o créole era 

lido, entoado e declamado com lirismo e desenvoltura. A literatura haitiana também foi um tema 

caro no desenvolvimento inicial de Susie. Ela não se lembra de muitos autores, seu repertório atual 

sobre essa literatura parece curto, são duas ou três mulheres escritoras que ainda traz em mente, mas 

detinha certa propriedade sobre o assunto quando o estudava na escola. Ela conta que isso a 

aproximou das tias, as mesmas que hoje moram no Brasil. Deu início a uma amizade em que a 

colocou em posição diferente daquela relação vertical que tinha com as tias. 



236 
 

Nesse sentido, esse segundo encontro com o créole foi uma relação objetivada, como um 

segundo aprendizado da própria língua através das lentes escolares, dos célebres escritores 

haitianos, e que possibilitou a afirmação do créole Tenho 

saudades de comprar as coisas na minha língua, falar o nome das frutas, conversar com o 

vendedor. Sempre que vou ao mercado aqui no Brasil sinto saudades de pedir as coisas sem 

preocupação

Brasil. 

 

Encontro com o PBMIH 

 

Os esquemas desenvolvidos por Susie para apreensão do francês, do inglês e do próprio 

créole no Haiti, foram mobilizados para o aprendizado do português no Brasil. Nas entrevistas 

alguns desses esquemas vinham à superfície, por exemplo, na forma confiante com que Susie falava 

sem receio de errar alguns termos ou colocações, autocorrigindo-se (in loco) na observação da fala 

do entrevistador. Tal como diferenciava os domínios sociais dos diferentes idiomas no Haiti, 

também avalia seu tempo de aprendizado do português através da comparação com a dificuldade 

que os mais velhos, tanto seu pai quanto seus vizinhos haitianos, têm em aprender a língua. 

É o capital cultural em sua forma incorporada, imantada às categorias de percepção e aos 

esquemas classificatórios do mundo, que permite ao agente fazer distinções nas áreas em que detêm 

relativo domínio (BOURDIEU, 2004). É o que torna possível que alguém que sabe se comunicar  

em uma língua estrangeira aprenda outra se utilizando dos métodos e técnicas anteriormente 

construídos e adaptados à nova língua aspirada. Métodos que iluminam atalhos, também relativo 

àquela diacrisis a que Bourdieu (2019) se referia, a saber, uma competência para distinguir o 

essencial do supérfluo, a unidade do todo, e assim encurtar as distâncias para aquisição do objeto 

pretendido. É o que se pode relacionar ao aparente aprendizado constante que Susie fazia, 

-se à maneira adequada a partir da própria conversa 

com o entrevistador, sem que os prejuízos simbólicos de denunciar sua relativa ignorância  

sobrepujasse sua expectativa de aprimoramento da língua. 

A confiança de Susie no aprendizado pela prática constante, para além de suas 

competências linguísticas e das técnicas às quais, em grande parte, ignora que possui (BOURDIEU, 

2004), também encontra respaldo na figura de sua mãe, que, apesar de adulta e com dificuldade de 

para auxiliá-la. Pois a muitos adultos, vizinhos ou amigos, Susie presta auxilio como intérprete e 

tradutora nas transações burocráticas (para fazer documentos ou consultas médicas). Acredita que 
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não aprenderão o português primeiro por causa da idade que pensa ser um entrave, depois pela falta 

de tempo, mas também por não dar prioridade à língua: 

 
Muitos deles trabalham muito, como meu pai, e não tem tempo para estudar a língua. Mas 
muitos não acreditam que podem aprender, sabe?, já têm bastante idade. E como não 
precisam da língua porque no trabalho não precisam falar, vão levando. Eu não posso 
ajudar eles a aprender o português, não tem como, o que posso fazer é traduzir quando 
pedem. 

 

Seu capital linguístico lhe rendeu reconhecimento em sua vizinhança e capital social. 

Susie, acolheu e orientou muitos haitianos que chegaram depois, e ainda o faz com regularidade 

com adultos e idosos eventualmente necessitam se comunicar na língua. Acompanha-os na Polícia 

Federal, no banco, em consultas médicas. Conta que já acompanhou duas vizinhas haitianas em 

trabalho de parto no hospital. Além do elevado capital simbólico e social que dispõe em sua 

comunidade, de contar com um amplo raio de atuação e antecipação das oportunidades disponíveis, 

também seu capital mobilidade acresceu nessas situações burocráticas e no conhecimento de tudo 

que envolve estes auxílios: linhas de ônibus, ruas, bairros, parques e praças, locais em que se faz e 

os procedimentos para fazer documentação, lanchonetes, universidade, além da familiaridade que 

demonstra ter com a cidade. 

E foi através de conhecidos do mesmo bairro que tomou conhecimento do PBMIH.  

Matriculou-se em 2016 e permaneceu ali por mais ou menos dois anos. No PBMIH abriu uma nova 

rede de capitais sociais com colegas e professores, e fez amizades substanciais, entre elas as duas 

meninas (também haitianas) que sempre a acompanhavam e ainda hoje são suas grandes amigas. As 

idas ao PBMIH aos sábados tinha um sentido de reencontro amistoso, frequentemente se 

transformava em passeios pelo centro da cidade, ou em festas promovidas pelo próprio projeto. 

Portanto, além do capital linguístico, também elevou seu capital social no que diz respeito ao 

Nossa, eu adorava! Muito! Os professores eram muito bons, nem 

parecia aula, era engraçado. [...] Agora que a universidade fechou sinto muita falta  

de seu português, porém ressalta a força de sociabilização do projeto. Quando terminou o ensino 

médio na escola do bairro Sítio Cercado, passou a frequentar também as aulas de português na 

Universidade Uninter. Ali conseguiu uma bolsa para o curso em enfermagem que há muito 

planejava fazer. Mas a bolsa funcionava como reembolso: ela deveria pagar a mensalidade de 900 

reais para depois receber o dinheiro de volta. Susie não tinha o dinheiro para pagar e acabou não 

concluindo o curso. 

Passou então a procurar trabalho. Ligava para as agências de emprego, fazia buscas na 

internet ou se informava pelos amigos. Em fevereiro de 2019, conseguiu um contrato de emprego 
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de um ano em um escritório de representação farmacêutica. No período da última entrevista seu 

contrato tinha encerrado e ela novamente estava em busca de trabalho. Como estávamos em plena 

pandemia, com o confinamento e incerteza das previsões sociais, Susie aceitava que teria de 

tem que ter paciência. Mas eu tenho muita fé... Deus sempre me 

ajuda rasil, sentia-se muito 

Eu diria que de zero a dez, eu estou em oito  

E, com base nas experiências exitosas anteriores, continuava estudando para prepara-se 

para as novas oportunidades que chegariam. Na última entrevista, já em 2021, Susie fazia um curso 

de educação à distância como parte da estratégia para driblar o fechamento das faculdades imposto 

pela pandemia, enriquecer seu capital escolar e ainda ajudar sua mãe com a irmã de dois anos que 

nasceu em Curitiba. Alguns meses depois Susie encontrou um trabalho como vendedora em uma 

loja de produtos naturais em um shopping no centro da cidade, e em paralelo passou a oferecer 

cursos de marketing digital. Também estava namorando um rapaz haitiano que conheceu na igreja 

do bairro. 

 

Balanço da trajetória de Susie no Brasil 

 

A idade curta com que Susie saiu do Haiti e chegou ao Brasil obriga-nos a considerar as 

-la sobre porque veio ao Brasil é colocá-la 

sob a tentativa de compreender as razões de seus pais. Somente nos últimos anos no Brasil os 

acontecimentos em sua vida ganharam um fundo autônomo, relativos às suas próprias escolhas. 

Nesse sentido, a entrevista de Susie oferece à pesquisa o acesso indireto ao conjunto das relações 

familiares que estão na base da construção de seu projeto migratório, a que podemos ponderar 

algumas pistas para inferir as transmissões e reconversões de capitais que Susie traz em sua 

trajetória. 

Outra particularidade da abordagem do caso de Susie é a exposição mais clara de sua 

socialização primária no Haiti, nos períodos precedentes ao ato migratório. Não tanto porque ainda 

quando levada a falar de suas experiências e de si mesma. Sua saída prematura do país parece ter 

otimizado o registro de sua vivência anterior no Haiti enquanto universo de sua infância, aquele em 

que as atividades corriqueiras e repetitivas do cotidiano se destacam aos olhos apurados da criança 

(agente em socialização primária e portanto estranhado ao mundo comum), mas que tendem a 

passar desapercebidas aos adultos (por essa qualidade do habitus 

 

(BOURDIEU 2020, p. 209). A lembrança das fases antecedentes à migração é ainda acentuada por 
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aquele esquema de comparação que desenvolveu e expressou na construção de sua fala, de colocar 

o que viveu e vive no Brasil na contraluz do que viu e viveu no Haiti. 

São as lembranças que ela traz da avó, das colegas da escola, das diferenças dos ambientes 

em que falava cada língua, da vontade proibida de sair às ruas em Porto Príncipe, das pequenas 

compras que fazia no mercado, da distância da cidade natal à capital, etc., que refletem nas 

disposições que Susie exteriorizou e nos capitais que desenvolveu no Brasil. Assim, o respeito e 

comprometimento para auxiliar os mais velhos quando a solicitam, e as amizades que fez no 

PBMIH, proveram-na de elevado capital social; o aprendizado e os usos do português de acordo 

com cada situação, elevou seu capital linguístico; o gosto pelos passeios na cidade, resultante dos 

acompanhamentos que fez de vizinhos, enriqueceu seu habitus migrante e capital mobilidade. 

Assim, a análise do caso de Susie revela a evolução de suas disposições, recursos e capitais 

em continuidade com a formação no Haiti. Como posto, trazia uma inspiração um tanto vaga de 

partir para a diáspora, mas as possibilidades de migração só se concretizaram a partir da vinda dos 

tios ao Brasil. Em seguida, o processo de ajuste ao contexto brasileiro passa pelos capitais cultural e 

social que trouxe e que foi capaz de desenvolver aqui. Em sua infância foi colocada em uma escola 

particular relativamente rígida para meninas, e no Brasil retomou o mesmo ritmo para concluir seu 

percurso escolar com 18 anos, a idade considerada mínima pelo padrão brasileiro. Tornou-se 

bilíngue ainda na infância e aqui incorporou o português como terceira língua. Assim, conseguiu se 

posicionar no mercado de trabalho local através das agências de emprego que tomou conhecimento 

auxiliando seus conterrâneos. 

Todavia essa evolução não se apresenta em linha contínua e harmoniosa. O 

desenvolvimento de um capital escolar literário, por exemplo, que parecia promissor em sua pré-

adolescência, não se desenvolveu em um apetite para a literatura e nem evoluiu para um novo 

símbolo de distinção social, como poderíamos deduzir dos lucros simbólicos que obteve da relação 

de admiração que sentiu de suas tias por ela. No Brasil não se aproximou ou demonstrou afinidade  

com a literatura, as letras, as ciências humanas, mesmo que seja muito estudiosa, e tenha optado 

pela educação como curso a distância quando se viu obrigada a abandonar a enfermagem. 

Antes mesmo do último ano escolar Susie já estava decidida sobre sua vocação: seria 

enfermeira, seguiria a mesma profissão da mãe. A força de sua inclinação por essa área se expressa 

só volto ao Haiti quando tiver 

(o certificado do Conselho Regional de Enfermagem) e dois ou três anos de experiência. Porque 

enfermagem é igual matemática: o mesmo modo que você aprende aqui (as rotinas, procedimentos) 

você aplica em qualquer lugar iação de sua profissão (de escolha) ao fato 

migratório, isto é, à aspiração de retorno ou avanço na migração presente em seu horizonte, e a 
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possibilidade de alcançá-los mediante as disposições de seu habitus migrante e de capital 

mobilidade, sinalizados em sua própria aspiração e estratégia latente para a migração 
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4.7. Denise 

 

Denise tem 35 anos, é casada, tem três filhos, um com 14, outro com 6, e o mais novo, 

nascido no Brasil, com um ano e meio (idade contada no ano de 2021). Nasceu no Departamento 

sul do Haiti, em Des Cayes161. Provém de uma família de classe média, porém extensa e equipada 

de uma variedade de capitais: seus pais são agricultores, tem um irmão que veio ao Brasil com ela, 

um de seus primos é médico formado em Cuba e deputado pela mesma região, e um de seus tios é 

comandante da polícia no Departamento Sul do Haiti. Com esses parentes próximos ocupados em 

altos  cargos públicos, Denise poderia ser empregada e com um bom salário: é isso que 

acontece lá, pra você ganhar dinheiro você tem que ter um parente em área que dá dinheiro, e os 

serviços que dão muito dinheiro lá são os serviços públicos, na prefeitura. Daí, se você tem uma 

. 

Isto posto, no Haiti Denise conta com um arranjo volumoso de capitais, sobretudo social e 

político que, como colocado, poderia ser aproveitado para obtenção de outros bens, especialmente 

capital econômico e simbólico. Não obstante Denise acabou tomando um caminho que a levou cada 

vez mais longe de sua região natal. Cabe observar se e como esses capitais em potencial 

encontraram efeito sobre suas disposições migratórias. 

Denise tem parentes e amigos na diáspora, e, nos momentos de extrema dificuldade que 

viveu no Brasil, pôde contar com auxílio daqueles que moram nos Estados Unidos e Canadá. Do 

mesmo modo que, assim que teve condições, pôde retribuir ajudando aqueles que estão no Haiti e 

na República Dominicana. Participa, portanto,de uma rede integrada em escala transnacional 

(PORTES e WIND, 2004; CIURLO, 2014), que dispõe aos seus membros um intercâmbio elevado 

de capitais. 

Também possui capital linguístico, fala créole, francês, espanhol e português. Capital esse 

construído quase que inteiramente em situação migratória, em paralelo a um habitus migrante 

(mesmo o francês, alega Denise, foi consolidado na migração que fez a Porto Príncipe). Quando 

terminou o ensino primário, Denise se mudou para Porto Príncipe para continuar os estudos e 

ampliar suas chances objetivas: 

 
nto com minha mãe, meu pai, meu tio. É como 

uma cultura, sabe? Quando termina o ensino primário a gente vai pra capital tentar uma 

                                                           

161        Comuna des Cayes com 151 696, situada no 
Departamento Sul do Haiti, no arrondissement Des Cayes (IHSI, 2015). 
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coisa melhor, conseguir uma bolsa de estudos, conhecer outras pessoas, sabe? Porque se 
você fica na mesma cidade que nasceu só vai conhecer as mesmas pessoas  

 

oportunidades distribuindo o peso das decisões e dos riscos entre os membros envolvidos em rede 

mostrar-se contínuo nos projetos de Denise. Na fala citada também se destaca a atenção que Denise 

dá ao conhecimento de novas pessoas associando-o a novas oportunidades, o que se manifestará nos 

desdobramentos de sua trajetória. 

Em Porto Príncipe ela estudou, conheceu o marido e teve uma filha. Não chegou a 

completar o ensino secundário no Haiti. Ela e o marido optaram por migrar para a República 

Dominicana e lá concluir os estudos, antecipar sua ambientação naquele país e, uma vez mais, 

aumentar as chances de conseguir trabalho, salário e outros benefícios. Era a primeira migração 

externa de Denise. 

Na República Dominicana permaneceu por sete anos. Teve outra filha, aprendeu o 

espanhol e trabalhou em um restaurante onde descobriu sua grande vocação como cozinheira. O 

marido trabalhava como pedreiro e, instigado pela onda migratória de seus conterrâneos ao Brasil,  

resolveu tentar uma temporada de trabalho e conhecer as condições de vida aqui. Ela ainda não 

estava convencida. Fizeram um acordo: ele viria antes para verificar as condições de trabalho e ela 

viria em seguida com as filhas. 

O marido chegou em 2013 e foi logo contratado para trabalhar no setor da Construção 

Civil, então em expansão e elevada absorção da mão de obra migrante, principalmente em função 

da Copa do Mundo que seria realizada em 2014 no Brasil (CAVALCANTI et al, 2016). Animado 

com o dinamismo da economia do país, pôs-se a convencer a esposa a vir com os filhos. Para 

todos os haitianos 

têm um sonho de vir ao Brasil é um verdadeiro fanatismo que os 

haitianos têm com o Brasil. Você não faz ideia. Acho que eles gostam mais do Brasil do que do 

Haiti. É uma verdadeira loucura!  

Todavia, Denise gostava da vida que levava na República Dominicana, apesar dos 

conflitos, do racismo e da xenofobia contra os haitianos. Ela mesma não os havia vivido 

eu deixei meu trabalho lá, eu ganhava 

bem e deixei tudo lá para vir ao Brasil começar d  Nos últimos anos na República 

Dominicana, teve problema com a documentação: seu visto havia vencido e Denise vivia na 

lá não é como no Brasil, se eles veem que seu documento tá irregular, eles te 

prendem e te deportam. É muito ruim viver assim, sem nenhuma tranquilidade  
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Migração ao Brasil 

 

Denise chegou ao Brasil em 2016 com as duas filhas, três anos depois do marido. Contava 

com elevado capital mobilidade, falava três línguas, não havia terminado o secundário, e tinha 

experiência como cozinheira. Trazia um habitus cultivado na migração, sempre atento ao horizonte 

migratório, porém, agora com as filhas, ancorado na necessidade de garantir as condições 

econômicas para reprodução da família. 

Instalaram-se em Araucária, cidade à 30 quilômetros de Curitiba, em uma ocupação no 

bairro Capela Velha, junto a brasileiros e outros migrantes162. Aí conseguiram um terreno junto a 

muita vontade de trabalhar 

[porque] não gosto de ficar parada e nem de depender do marido

crise econômica iniciada no ano anterior, que havia transformado o cenário efervescente que o 

marido e outros haitianos haviam relatado (CAVALCANTI et al, 2016). Dispôs-se a toda sorte de 

eu queria mesmo era cozinhar, mas sabia da crise. Estava pronta para 

tudo, para serviços gerais, qualquer coisa

mas como eu ia ter experiência se não me davam trabalho?  

Informou-se, buscou na internet, foi às agências de emprego, preencheu cadastros, fez 

entrevistas e, não sendo aprovada, fez pressão para saber os motivos da reprovação. Descobriu que 

algumas empresas estavam evitando contratar haitianos por terem tido experiência (direta ou 

indireta) com alguns que abandonaram o trabalho assim que arrumaram outro melhor ou porque 

Eu não gosto disso, julgar uma pessoa por outra pessoa. Pessoas 

ruins existem em todo lugar, mas uma pessoa não pode pagar pelo que a outra fez só porque 

também é haitiana. Então tem muita empresa aqui no Brasil que não está contratando haitiano por 

isso  

Denise ainda tentou se inscrever nas modalidades de auxílios do Governo Federal, mas, 

fora o custeio da água, foi reprovada em todas devido ao salário do marido (novecentos reais) estar 

acima da linha de corte (seiscentos reais): 

 Esse foi um período difícil em que ela se viu obrigada a 

acionar sua rede migratória, recorrer aos parentes no Canadá e nos Estados Unidos. 

 

Encontro com o PBMIH 

 

                                                           

162        A prefeitura de Araucária facilitou a aquisição de 
pequenos terrenos visando o povoamento nessa região. Sobre a ocupação de Capela Velha, ver: MOURA e BAHL, 
2010. 
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Não sabe ao certo como descobriu o PBMIH, se através de conhecidos ou na internet, mas 

viu ali uma oportunidade para melhorar o português e, municiada da língua local, aumentar as 

chances de empregabilidade. No caso de Denise sua competência política não garantiu esquemas de 

atalhos para o aprendizado do português. Segundo ela, a língua espanhola que havia falado por anos 

na República Dominicana, interpunha-se e prejudicava seu aprendizado em português. De todo 

português do que os outros haitianos. O caso é que, por reconhecer no português tamanha 

semelhança, isso possivelmente criasse uma expectativa ansiosa de aprender a língua, o que não 

aconteceu: o português se sobrepôs ao espanhol sobrando os vícios nos verbos, pronomes e 

taque acelerado que talvez 

prejudicasse sua comunicação. 

Denise não chegou a completar três semestres no PBMIH devido as próprias oportunidades 

que o projeto lhe outorgou. No projeto acumulou desde o capital linguístico ao capital social: dentre 

as amizades que fez ali, uma em especial, espécie de liderança entre os haitianos, viria a ser decisiva 

em sua trajetória. Em suas falas Denise a descreve como fonte de motivação e ânimo, aconselhava-a 

tener calma, esperança, não desistir porque logo eu encontraria trabalho

a amiga lhe arrumou um teste para uma possível bolsa de estudos em gastronomia na Faculdade 

Positivo. Era a chance de tornar oficial a paixão profissional que havia descoberto na República 

Dominicana. Denise fez o teste e foi aprovada. Sentiu que as coisas estavam melhorando. Este é um 

exemplo do impacto indireto promovido pela frequentação do PBMIH enquanto local de acúmulo 

de recursos, mas também de abertura de outras oportunidades educacionais. 

A bolsa que Denise ganhou apenas a isentava da mensalidade do curso, e teria de arcar 

com o resto  transporte, comida e materiais. A faculdade ficava em Campo Comprido, distante 

cerca de 25 quilômetros de Araucária e, para gastar apenas uma passagem, Denise demorava quase 

uma hora para completar o trajeto. Para custear a passagem (4,25 reais à época, portanto 8,50 reais 

ida e volta uma média de 150 reais por mês), revendia semijoias na parte da manhã: saía de casa às 

10 horas para chegar as 13 horas na faculdade. 

No final de 2018, prestes a se formar em gastronomia, Denise encontrou seu primeiro 

emprego em uma fábrica de embalagens em Araucária. Pesquisando na internet, viu que a fábrica 

estava contratando, porém mais uma vez encontrou com uma barreira de exclusão dissimulada. Ela 

relembra com orgulho como conseguiu superá-la: 

  
-mail. Então 

quando abre vaga eu fico sabendo na mesma hora. Teve um dia que abriram noventa 
vagas para a fábrica em Araucária. E se tá na internet eu não ia chegar lá e perguntar se 
eles tinham vaga. Eles não podem falar que não tem. Como não tem? Tá na internet! Não 
tem pra estrangeiro? É isso? Então eu indiquei mais de dez haitianos, levamos carteira de 
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trabalho, currículo, tudo. Depois de um 

brasileiro eles contratavam. Então sabe como eu fiz? Eu fiz contato com as madres 
[religiosas] que são conhecidas das agências de emprego.[...]Então como eu fui com o 
nome delas, quando eu cheguei em casa me ligaram pra ir fazer o teste. Eu fui e fiz a 
indicação de outro colega, e combinam  

 

O modo de atuação contínua de ampliar as oportunidades, nesse caso, deu-se através do 

cadastramento nas páginas na internet das agências de emprego. Era um modo de ficar informada 

instantaneamente pelas redes virtuais. No mesmo sentido, Denise tinha consciência da força que 

poderia representar os vínculos, o incremento do capital social, advinda desde suas primeiras 

migrações para Porto Príncipe, e depois, já no Brasil, acionando os parentes e conhecidos nos 

Estados Unidos e Canadá. 

Foi com seu capital social que ela contornou a barreira seletiva aos haitianos e 

Denise mora, e dispunham de certo reconhecimento devido às suas ações tanto na comunidade 

quanto fora dela. Denise apostou na legitimidade das madres pra compensar a ilegitimidade dos 

haitianos que percebia como um obstáculo para a contratação, e teve sucesso. Com a contratação 

dos haitianos alcançou reconhecimento na comunidade e passou a dispor de créditos simbólicos. 

Denise deixou o trabalho na fábrica antes de completar os noventa dias de experiência para 

o registro em carteira. Pois, assim que acabou seu curso de gastronomia, uma colega de curso a 

informou sobre uma vaga de emprego em um restaurante-café, no centro de Curitiba. Foi a própria 

om umas 800 

perguntas eu a ligação, 

Senhora, está esquecendo de mim? A senhora me 

 

De início Denise assumiria a função de auxiliar geral, lavando panelas, limpando o chão e 

dando assistência na cozinha. Ainda não seria cozinheira, mas esse objetivo ficava agora mais 

próximo. Pouco a pouco foi evoluindo, passou à auxiliar oficial e, alguns meses depois, na data da 

primeira entrevista, Denise já ocupava o cargo de segunda cozinheira. Era um sonho que se 

realizava. Falando sobre isso, podia- É por isso que eu digo gente, por 

mais que esteja ruim a situação, tenham esperança, as coisas vão dar certo  

Denise continuaria evoluindo até chegar, dois anos depois, à primeira cozinheira. Dentro 

do restaurante o contingente de funcionários não era grande, mas a concorrência era acirrada. 

Denise teve que vencer maus tratos e hostilidades de colegas de trabalho que, em sua visão, temiam  

sua habilidade na cozinha e principalmente o seu diploma de gastronomia. Não tem dúvidas quanto 
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ao peso que seu curso e seu diploma tiveram em sua promoção e permanência no restaurante: o 

curso, além de funcionar como capital em sua forma institucionalizada, isto é, como documento 

indicador de uma competência legitimada, deu a ela um conjunto de estratégias que foram centrais 

para construir pratos mesmo com as limitações imediatas (construção de pratos, adaptação ao 

cardápio brasileiro, improvisação de ingredientes e temperos, variação do público, etc.). Denise 

conta como em uma dessas situações pode finalmente vencer em definitivo sua principal 

concorrente: 

 

sabe que eu fiz gastronomia, não gostava de mim porque eu fazia diferente.[...] Então a 

Deus que 
 

 

Durante a pandemia, o restaurante teve que fechar uma de suas salas e diminuir 

progressivamente o seu pessoal (em torno de 15 pessoas). As duas últimas entrevistas com Denise 

foram feitas ali. A essa altura ela trabalhava com apenas mais uma colega que dizia ser como uma 

irmã no Brasil (os donos confiava-lhe as chaves). Parecia animada, o restaurante vinha retomando 

lentamente suas atividades. A entrevista era feita enquanto ela terminava de limpar a cozinha, o 

último serviço antes de terminar o expediente. Ela finalmente havia alcançado a posição de primeira 

cozinheira no restaurante, porém ironicamente também era a única. Sua colega era gerente do 

restaurante e, portanto, de Denise. 

Alguns meses depois ela deixou o restaurante. A proprietária, sua chefe, não a liberou para 

a vacinação contra a Covid-19 (o que levava de duas a três horas na fila, e de alguma forma lhe 

tomaria todo um período do dia). Denise também estava machucada: apesar de nunca se cansar de 

cozinhar, como ela dizia, um dos braços dava sinais de paralisia. Segundo o médico que consultou 

após sua dispensa, a paralisia no braço se devia aos constantes choques térmicos a que o submetia 

provavelmente entre o frigorífico e o fogão. Não lhe sobrou opção se não sair. 

Estava sem trabalho novamente, em meio a uma grande crise econômica, política e 

sanitária, que se expressava então, diretamente, no desgaste que Denise teve no trabalho e que a 

levou à demissão; no insulto xenofóbico que viveu na fila do posto de saúde em que foi levar o 

filho; nos pedidos por socorro de vizinhos ou conhecidos de conhecidos. Entretanto guardava novas 

experiências, disposições e capitais. E dessa escala de análise se pode ver que, aquilo que 

fino entre as disposições duradouras do habitus OLIVEIRA e 

KULAITIS, 2017, p. 43). 
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Pois Denise avançou no enriquecimento de seu habitus migrante. A migração permanece 

em seu horizonte. Ela e o marido projetam empreender nova migração ao Canadá, aproveitando 

seus parentes naquele país. Assim, vem estudando inglês com o marido durante a pandemia, 

equipando seu capital mobilidade. É agora formada em gastronomia, fala português e segue com o 

objetivo de estudar se tornar chefe de cozinha. Para isso deve que completar o ensino médio no 

Brasil (já que não o havia feito no Haiti ou na República Dominicana), e tirar um certificado de 

proficiência em português, ou seja, institucionalizar sua competência linguística. 

A última vez em que nos falamos Denise requeria o certificado de proficiência do PBMIH, 

mas estava com dificuldades já que a faculdade estava fechada. Por sua vez, para se matricular no 

supletivo, visando uma conclusão rápida do ensino médio, precisa de alguns documentos que 

mandou vir do Haiti mas que foram interrompidos, segundo ela, em razão do assassinato do 

presidente do Haiti Jovenal Moïse (7 de julho de 2021). Sua especialização como chefe de cozinha 

depende agora da superação política da morte do ex-presidente no Haiti, e da reabertura da UFPR e 

do PBMIH. 

Também durante a pandemia e sem trabalho, Denise fez um curso de empreendedorismo à 

distância, avançando na concretização de seu maior sonho de ser dona de seu próprio restaurante. 

Ao final do curso, Denise ganhou quinhentos reais como incentivo ao início do empreendimento e, 

como ainda não tem o para não deixar o dinheiro parado

eu esperei uma oferta boa de 30% 

de desconto e fiz estoque desses produtos que sempre estão me pedindo  

Além disso organizava uma arrecadação de doações para haitianos e brasileiros de sua 

comunidade, em situação de carência principalmente de comida e itens de higiene (fraldasl para 

bebês e geriátricas, absorventes femininos). Trabalhava em articulação com a amiga que conhecera 

no PBMIH e que a levou ao curso de gastronomia em que se formou. Essa amiga, por sua vez, 

atuava junto à comunidade Nova Esperança, já comentada no caso de Édouard, no apoio de famílias 

e auxílios no mesmo sentido. De modo que era outra extensa e intrincada rede que Denise integrava, 

com vínculos étnicos e também político, religioso e social de intercâmbio de capitais. 

Sua vinculação a essa rede de organizações tem um componente intencional estratégico, 

como visto desde sua migração a Porto Príncipe, a saber, de aumentar as chances potenciais de 

obter benefícios em um dado espaço social. Porém vínculação também por engajamento pessoal, 

isto é, de comprometimento subjetivo, de identificação pré-consciente a partir de uma corporeidade 

sensível a códigos comuns a um grupo de pessoas. Grupo então que partilha de uma identidade 

(haitianos ou brasileiros de afinidade de classe social), que se manifesta na partilha de sentimentos 

comuns, de ocupação ou pré-ocupação em relação a experiências vividas particularmente por um 

indivíduo ou família. Constituição de grupo, no sentido de Bourdieu, como conjunto das práticas 



248 
 
classificatórias, gostos culturais e estilos de vida são fruto da posição de cada indivíduo, que por sua 

vez é decorrente da relação entre as origens (habitus) e os capitais herdados e/ou acumulados (apud 

OLIVEIRA e KULAITIS, 2017). O capital social revela aqui sua face carnal, relativa a disposições 

profundas e irredutíveis à instrumentalização puramente calculista que sua conotação mercantil 

pode supor.   

 

Balanço da trajetória de Denise no Brasil 

 

Denise alcançou a posição de primeira cozinheira, avançou no português e construiu sua 

própria casa no Brasil. Seu capital linguístico não a municiou de métodos que acelerasse ou 

facilitasse o aprendizado de português, mas suas disposições culturais e escolares a inclinaram a 

reconhecer sua carência comunicacional e trabalhá-la em um espaço de ensino. Foi assim que se 

dirigiu ao PBMIH. Ali percebeu um ambiente de possibilidades. Além da evolução da língua, 

acumulou capital social e estabeleceu contatos que se mostraram cruciais em sua trajetória. Foi 

assim que chegou à bolsa para o curso de gastronomia e, finalmente, ao trabalho no restaurante. O 

PBMIH aqui confirma-se como espaço articulado a um circuito de apropriação e intercambio de 

recursos educacionais. 

No caso de Denise, como foi visto com Marcus e Édouard, o PBMIH também ganha relevo 

na apresentação e aprofundamento sobre os elementos da cultura geral em que o português 

brasileiro está envolvido: a política, as tradições, as danças e a culinária brasileira e, portanto, de 

capital cultural. Pois, há que se ressaltar, a promoção que Denise teve em seu trabalho, passando à 

segunda e depois primeira cozinheira, está associado à evolução de sua compreensão (pra não dizer 

eu trabalhava 

à la carte, não com buffet ou prato feito muito arroz...muito feijão

acompanhamentos, mas especialmente os tipos de temperos e suas dosagens, bastante contrastantes 

com a culinária a que estava familiarizada. Ela mesma atribui a sua promoção definitiva ao posto de 

segunda cozinheira (e que consolidou sua vitória sobre uma de suas concorrentes na cozinha) a um 

Eu vi 

que no Brasil não usa vinho seco, nem queijo. O que eu fiz? Diminui o vinho e o queijo. Então [a 

 

Com esse trabalho Denise adquiriu segurança financeira e pode enviar dinheiro para 

parentes na República Dominicana. Com o envio de remessas ela reabastecia a rede migratória 

internacional de haitianos que a auxiliou nos primeiros momentos no Brasil, e ainda reafirmava os 

compromissos de proteção, reciprocidade e solidariedade que fundamentam a existência do grupo. 

Em consequência, Denise atualizou as possibilidades migratórias dela e dos demais membros das 
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redes, e consolidava (pode-se afirmar), o Brasil como mais um destino possível na diáspora 

haitiana. 

Novamente desempregada em um período de crises, Denise entende que partilha da frágil 

situação dos migrantes. Luta, junto ao marido, para avançar na documentação e conseguir a 

cidadania brasileira para assegurar a sua condição. Segue acumulando capitais e alimentando seu 

potencial de mobilidade com a aquisição de novos cursos e competências certificadas que ampliem 

gosta de dizer. 

Pelo que se depreende de sua trajetória e da durabilidade das disposições até aqui 

levantadas, é nesse sentido que Denise seguirá, ou seja, de acúmulo de capital mobilidade na forma 

de conhecimentos e meios necessários à migração, tais como passaporte, conhecimento linguístico, 

espaços de acolhimento, etc., e de desenvolvimento de um habitus migrante enquanto conjunto de 

disposições para ver e agir em processo migratório (OLIVEIRA e KULAITIS, 2017, p. 18). Por isso 

Denise diz não ter pressa para seguir ao Canadá, precisa ser prudente, garantir sua condição no 

-se continuamente 

novas pessoas  se você ficar no mesmo lugar 

só vai conhecer as mesmas pessoas  
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4.8. Jean 

 

Foram três entrevistas formais com Jean: a primeira no grupo focal, a segunda em um café 

em frente ao prédio da Reitoria da UFPR, e a terceira por chamada de vídeo. Jean fala 

tranquilamente, em tom médio de voz. Seu português surpreendeu por sua qualidade já no primeiro 

encontro no grupo focal. A modulação e inclusive as gírias nativas é notável. À primeira vista tem-

se a impressão de Jean ser tímido, e ele mesmo assume que é. No entanto, passada a primeira  

faço amizade com facilidade

que a timidez e a tranquilidade como atributos de uma personalidade agradável às pessoas em seu 

meio. 

Natural da região de Gonaïves163, Jean fala pouco sobre sua família. Sua mãe nunca 

tem medo do frio

em contato com ela e ainda tenta convencê-la de vir ao Brasil. O pai, por outro lado, com quem 

conviveu muito pouco, foi um diaspora: migrou aos Estados Unidos quando Jean ainda era criança, 

e lá morou e trabalhou como mecânico até a sua morte há alguns anos. Dele Jean emprestou os 

primeiros e mais profundos elementos para a constituição de um habitus migrante, tanto no que toca 

às remessas que contribuíram para toda a dinâmica social e econômica de sua família no Haiti, 

quanto da inspiração, do sonho do imaginário em que a vida adulta - o dinheiro e o trabalho  está 

associada ao empreendimento da diáspora. 

Jean é o mais novo entre quatro irmãos. Dois deles têm ensino superior completo (não 

informa os cursos) e dois apenas o ensino secundário. Todos incorreram em algum tipo de 

migração, seja interna, para Porto Príncipe, ou externa, para República Dominicana ou Estados 

Unidos. Mas é sua prima que Jean cita com mais frequência e relevância entre suas influências 

familiares. A prima que fez faculdade de medicina na República Dominicana e o precedeu na vinda 

ao Brasil. Aqui ela fez um mestrado na área da saúde em Porto Alegre, e em 2019 voltou para a 

República Dominicana. 

De longe, o pai continuava participando do andamento da casa. Jean diz que existia um 

Eu tinha que fazer faculdade, meus irmãos fizeram e eu tinha que 

fazer. Só depois eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas primeiro a faculdade

desde o ensino médio, em Gonaïves, preparava-

                                                           

163        Em créole 
Localizada no arrondissement de mesmo nome, a communa é capital do departamento de Artibonite, no centro do país. 
Dos cerca de 450 mil habitantes do arrondissement, 350 mil estão na capital. 
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trabalhar ajudando as pessoas  República Dominicana, 

Jean estabeleceu um diálogo a partir de seu interesse na mesma área, e assim alimentava seu 

imaginário coletando os detalhes sobre o curso todas as vezes em que se encontravam. 

Entretanto, perto de completar o ensino secundário, Jean se aproximou de um antigo 

amigo da família que o convenceu a fazer direito. Nessa área Jean poderia ter um bom trabalho, um 

bom salário, e poderia defender as pessoas. Além do que não precisaria ir morar na República 

Dominicana para encontrar esse curso, bastava ir a Porto Príncipe. E de fato, alguns anos depois, já 

formado, Jean não se arrepende da profissão que escolheu, gosta do direito e com ele de fato 

ajudar muita gente

radical, mas um deslocamento lateral, aproveitando do capital escolar que havia acumulado até 

aqui. 

Foi para cursar direito em uma boa faculdade que Jean migrou para a capital, nesse caso 

porque tem muita gente que pensa que a 

migração dentro do Haiti. Muita gente vai pra Porto Príncipe para trabalhar, estudar, às vezes 

para conseguir um segundo diploma ersidade do Estado do Haiti 

(L'Université d'État d'Haïti, ou UEH), instituição conhecida entre os haitianos por sua concorrência 

acirrada. Jean foi o único entre os entrevistados que cursou essa universidade. Os demais 

mencionaram sua seleção rigorosa e excludente, a pouca variedade de cursos oferecidos, e o 

elitismo flagrante  que a caracteriza. 

E Jean se formou com relativa facilidade, dentro do período mínimo de quatro anos e 

loma. Ele explica que 

também estudava cinema (audiovisual, como ele chama) em Porto Príncipe, e durante a faculdade 

conseguiu um emprego em uma ONG de publicidade e propaganda que, como a maioria das ONGs, 

pagava em dólar. Com esse dinheiro em mãos Jean teve um certo desapego da faculdade: já estava 

formado, com capital econômico elevado para os padrões de seu entorno, e, conforme avançava 

nesse trabalho, ia se distanciando da possibilidade de escrever o trabalho de conclusão de curso. 

Além disso, em Porto Príncipe, Jean era popular, tinha muitos amigos no meio universitário e 

artístico. Tocava em uma banda de músicas afros e caribenhas, na qual era o vocalista. 

Nesse sentido, poderíamos nos perguntar se Jean teria sucumbido, nos termos de Lahire às 

final. De todo o modo, sua vida 

pregressa seguia uma trajetória positiva, mas Jean sentia que precisava migrar, não sabe bem 

sempre foi um sonho, é difícil explicar, mas no Haiti é assim, todo mundo tem um 
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parente que está no exterior, é como uma cultura

experiência computada, tornar-se um diáspora, incorporar capital mobilidade e desenvolver um 

habitus migrante. 

 

Migração ao Brasil e encontro com o PBMIH 

 

Estava em Porto Príncipe em 2010, na ocasião do terremoto. Não aborda com detalhes o 

tema, apenas diz que foi muito forte e destruidor na capital e algumas regiões próximas, mas que 

não atingiu tão gravemente Gonaïves, sua região natal. A partir do terremoto, o visto para o Brasil 

ficou fácil. Sua prima veio ao Brasil em 2011 e partir de então Jean começou a montar as bases para 

a migração que já vinha alimentando há tempos. O Brasil seria sua primeira migração externa, a 

intenção era acumular o capital mobilidade que lhe faltava, assim como elevar o valor de seu capital 

cultural, dessa vez consagrado em diploma. Jean relata que foi essa resolução firmemente colocada 

na base de seu projeto que o fez suportar as grandes dificuldades com os estudos no Brasil. 

Saiu do Haiti em 2013. Reuniu suas economias e tomou um voo direto até São Paulo. De 

lá veio para Curitiba, e logo em seguida se incorporou ao PBMIH, naquela época ainda um projeto 

incipiente. O estudo do português era para ele condição central para dar corpo ao seu projeto de 

entrar na faculdade. Quando questionado sobre sua maior dificuldade no processo migratório, não 

hesita em responder que foi a língua. 

No primeiro ano morou em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Trabalhou em um 

estacionamento, deu aulas particulares de francês para alunos que pretendiam viajar a países 

francófonos, e deu aulas de créole no Celin. Seus amigos da banda que tinha no Haiti também 

vieram ao Brasil, e com eles Jean tocava em alguns bares e casas de show de Curitiba, e mesmo de 

Florianópolis e Rio Grande do Sul. Com o investimento de seus capitais culturais e linguísticos, 

Jean viveu um primeiro ano sem grandes problemas no Brasil, limitado a um orçamento baixo, 

porém com uma vida social muito ativa e movimentada que ia se articulando a brasileiros além dos 

haitianos. 

Ao final de 2014, contando um ano de PBMIH, ele conheceu os coordenadores do recém-

eu estava no lugar certo na hora certa

encontro. Nessa ocasião eles passavam nas salas do PBMIH para perguntar sobre quem tinha 

interesse em se candidatar para entrar na UFPR. Segundo eles, existia uma possibilidade dentro das 

normas da instituição que estava adormecida pela falta de candidatos, mas que agora poderia ser 

explorada com a chegada e demanda crescente de estrangeiros universitários. Para isso o candidato 

deveria cumprir com algumas exigências, como ter iniciado ou concluído uma faculdade no 

exterior, falar minimamente o português, e outras  que Jean cumpria. 
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Como tinha boa reputação no PBMIH, Jean foi convidado junto com mais alguns colegas 

para tentar uma das vagas. Não conseguiu validar seu diploma e nem equivaler disciplinas, já que 

não havia 

escolha: ou eu fazia ou não me contratavam pra trabalho nenhum

o direito no Brasil é 

bastante diferente -se em 2014, fez as provas e passou. Ele e mais cinco haitianos 

iniciaram o programa de ingresso (descrito no capítulo anterior) na faculdade de direito em 2015, 

sendo uma das primeiras turmas de estrangeiros e haitianos a ingressarem por essa via. Como fazia 

parte das turmas pioneiras, ajudou a abrir os canais para a regularização das formas de incorporação 

dos migrantes à universidade. 

Fez um primeiro ano leve, como experiência do que viria a ser o ano zero (já descrito no 

capítulo anterior). Desde o início sentiu que o desafio de estudar direito em outra língua demandaria 

tive que aprender o português duas vezes: na comunicação diária e na língua 

jurídica

aluguel e, por isso, continuar trabalhando como professor de línguas e em outros trabalhos 

eventuais. Mesmo assim passou a adotar um plano de trabalho que obedeceria até o fim do curso: 

assistia as aulas do curso pelas manhãs, almoçava no RU e voltava a tarde para estudar na 

biblioteca, pois em casa muitas distrações e armadilha

e pela noite, já em casa, estudava algumas horas de português. 

Dessa vez, com a experiência de fracasso na faculdade no Haiti, Jean colocava como 

prioridade maior a conclusão do curso. Retomava a autodisciplina (self-government) e ao controle 

das aspirações sobre os objetos contraproducentes (LAHIRE, 2003). De todo o modo, Jean jamais 

abriu mão do lazer aos finais de semana, o que exercia um efeito de equilíbrio com a rigidez da 

rotina semanal. Continuou a tocar com sua banda nos bares da cidade, a frequentar as festas - agora 

incluídas as festas da faculdade, os trotes aos calouros, etc. Muito afeito ao cinema, descobriu na 

cidade os festivais de cinema e de teatro, a cinemateca e os grupos de discussão sobre o tema. 

Com Jean vemos se manifestar outro efeito indireto e formalmente imprevisto do PBMIH, 

esse programa como acolhedor das disposições internacionais e de solo fértil para exteriorização e 

amplificação das habilidades e competências construídas nos países de emigração. Muito próximo 

em sala e o informou que um diretor de cinema ligou ao PBMIH procurando por um ator haitiano 

para um papel em um filme curta-metragem que se passaria em Curitiba. Jean fez o teste e passou. 

Porém, temeroso com o andamento da faculdade, fez um acordo com o diretor: faria o filme 

contanto que não se prejudicasse em seus estudos. 
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O filme obteve sucesso, surpreendeu toda a equipe, inclusive o diretor. Circulou nos 

festivais nacionais, ganhou prêmios, foi ao festival de Cannes e finalmente indicado a uma vaga 

para concorrer ao Oscar. Um dos focos das críticas ao filme era a boa atuação de Jean. Depois disso 

ele seria convidado por outras produtoras para longas-metragens, inclusive duas grandes agências 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Prevendo que isso prejudicaria seus estudos, declinou aos convites, 

mas manteve os lucros simbólicos que obteve na esfera do cinema alternativo. Aqui, mais uma vez, 

Jean se volta à priorização da faculdade e das disposições ascéticas e da autodisciplina como 

ferramentas subjetivas para o seu cumprimento, demonstrando capacidade de harmonizar suas 

aspirações e seu equilíbrio subjetivo com a organização ótima de seu tempo. 

Em uma entrevista que deu a um site de cinema, Jean diz que foi relativamente fácil fazer 

o filme, porque estava em meio a uma equipe muito boa, mas também porque havia estudado 

Minha mãe tem medo de 

frio, não viaja e não vem pra cá por que tem esse medo. Então, com o filme, eu podia dizer pra ela 

que não era tão frio, porque [no filme] eu tava sempre de camisa 

filme e o colocou pra circular, junto às premiações, entre os seus conhecidos no Haiti, alguns dos 

quais vieram parabenizá-lo nas redes sociais. Com isso Jean era agora, de antemão, um gros 

diaspora no Haiti: poderia não só contar com capital simbólico (boa reputação e prestígio) entre os 

seus no Haiti, mas emprestá-lo à sua família, e assim por diante. 

No segundo ano da faculdade foi contemplado com uma bolsa de estudos da PRAE (Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis), e com isso ganhou passe livre no Restaurante Universitário, o que 

lhe garantia três refeições por dia nos sete dias da semana. Aqui se vê o habitus migrante e o capital 

mobilidade acumulado no percurso migratório, funcionando como ante sala para aquisição de 

outros tipos de capitais, nesse caso o capital econômico e universitário (OLIVEIRA e KULAITIS, 

2017, p.2017). 

Sob essas novas condições, Jean atualizou a antiga organização de seu tempo de forma a 

aumentar seu rendimento. Mudou-se para o centro da cidade visando ficar mais perto do estudo e 

dos trabalhos, e para não gastar dinheiro e energia física com transporte. Com o tempo e a energia 

sobrante, avançou nos estudos e se matriculou em disciplinas optativas. Conseguiu se incorporar 

como estagiário na Sala 28, trabalhando ao lado de seus professores de direito e vinculado ao 

PMUB e o PBMIH. Com isso Jean poderia retribuir a esses programas tudo o que havia conseguido 

através deles, cumular e devolver capital social a esse circuito (PORTES, 2000). Na Sala 28, 

abordava migrantes, atuando como intérprete e prestando auxílio jurídico. Dessa experiência  e 

encadeando sua trajetória a partir do PBMIH e PMUB , Jean formaria, junto àqueles professores 

que inicialmente o convidaram a ingressar na UFPR, seu projeto de mestrado, que na última 
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entrevista, em 2021, estava sendo desenhado para fazê-lo no curso de Direito ou Relações 

Internacionais. 

Praticando diariamente o português na faculdade e no estágio, Jean desenvolveu sua 

proficiência na língua e, aos poucos, deixou de ir ao PBMIH aos sábados para se concentrar em 

seus próprios métodos de estudos. Continuou com seus programas de lazer aos finais de semana. Os 

membros de sua banda pouco a pouco foram deixando o Brasil, mas Jean passou a construir uma 

para testar, ver no que dá. Porque não consigo ficar sem música

(Em 2021 lançou seu primeiro álbum). Nesses finais de semana de festas, conheceu sua atual 

namorada, uma brasileira formada em publicidade e propaganda. Devido à afinidade e o comum 

interesse pelo cinema e temas afins, tornaram-se amigos e depois namorados. Eram as disposições 

profundas de seu habitus 

 

Nos últimos anos da faculdade, tendo que cumprir os créditos do estágio obrigatório, Jean 

conseguiu uma vaga na Defensoria Pública do Paraná. O prédio fica no centro de Curitiba, e como 

Jean morava no centro, conseguia fazer o estágio pela tarde em alguns dias da semana e levar 

adiante 

chamados aqueles que recorrem à Defensoria Pública. O defensor, a quem Jean prestava auxílio, 

tornou-se um amigo, assim como os professores da faculdade. Com essa rede de sociabilidade, Jean 

conseguiu integrar um círculo de advogados de Curitiba, conhecer e ser conhecido por eles. 

Portanto construiu um patrimônio social e simbólico de tal qualidade, capaz de render lucros 

profissionais, universitários e econômico. 

Em 2019 Jean finalmente se formou com certificação. Somente ele e outro haitiano, 

também seu amigo, dentre os seis que entraram em 2015, concluíram o curso no tempo mínimo 

estimado aos estudantes de direito. 

Jean não pretende voltar tão cedo ao Haiti, mesmo que o retorno esteja sempre em seu 

horizonte. Por ora quer terminar o mestrado, e quem sabe engatar um doutorado. Interessa-se cada 

vez mais pela política de seu país, reflexo de sua experiência pessoal como migrante, mas também 

do trabalho na Sala 28 que o reapresentou à sua própria cultura, agora sob um novo ângulo. É esse 

reencontro com sua cultura que dá corpo à sua atual pesquisa sobre a migração haitiana. No balanço 

sobre os lucros que alcançou em sua trajetória no Brasil, Jean se vê enriquecido de capital 

no 

, sem sua formação no exterior. 

 

Balanço da trajetória de Jean no Brasil 
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O capital mobilidade de Jean tem seu princípio na transmissão quase insensível e 

inconsciente das influências de seu meio familiar sobre seu habitus migratório. Em seu imaginário, 

Jean acompanhou a jornada do pai, associava-o às mensagens e ao dinheiro vindo do exterior, 

percebia-o através das falas dos familiares e vizinhos. O pai era quem encarnava a diáspora. 

Também dos irmãos, e sobretudo da relação com a prima, tomou elementos geradores das 

representações e práticas que forjaram a base de seu habitus migrante. Essa influência da prima e 

dos irmãos é ele quem aponta e descreve como se deu. 

Mas, a certa altura de sua trajetória, quando estava em Porto Príncipe, Jean relata a 

evolução de uma espécie de impulso para migrar, como posto no caso de Madeleine, de um desejo 

condizente com sua natureza social, portanto da vontade e da decisão de migrar como cumprimento 

de seu destino social (BOURDIEU, 2020). Essa é a ação das influências silenciosas e vitais sobre 

seu habitus migrante, oriundas da relação com seu pai e das referências dispostas na cultura 

haitiana, para a criação de ações para situações migratórias específicas (OLIVEIRA e KULAITIS, 

2017). São recursos que, conforme atuem no processo migratório, tornam-se capitais mobilidade. 

Da família também trouxe capital escolar e universitário, seguindo uma carreira escolar 

com referência nas carreiras dos irmãos e da prima. Assim, a mudança do curso de medicina para o 

de direito, ocorrida na passagem do ensino secundário para o ensino superior, não tem o sentido de 

uma inversão radical de sua primeira opção, para a qual se preparou longo tempo. Antes, sua 

alteração delineia uma transição horizontal e contínua no que diz respeito aos capitais culturais e 

escolares que havia construído para levar adiante o caminho da medicina. Estes recursos e capitais 

foram igualmente investidos no curso de direito, e se mostraram eficazes em seus resultados. 

Quanto ao malogro visto na conclusão de sua formação em direito na prestigiosa 

Universidade do Estado do Haiti, e de acordo com a análise dos pontos levantados em sua trajetória, 

não se deve às disposições hedonistas a que Jean teria sucumbido, como sugerido anteriormente. É 

mais provável que tenha ocorrido pela naturalidade com que Jean se relacionava com os objetos 

culturais, naturalidade essa ligada à idade em que construiu essa relação com os objetos culturais, e 

que se mostra, por exemplo na facilidade relativa com que entrou e se formou (mesmo que de forma 

completa) na UEH. 

fazer sem obedecer a obrigação de fazê-

então eram coincidentes com o que era exigido no ambiente escolar e universitário. Repetidas 

vezes, e sob variados ângu Eu nunca tive problemas na escola 

ambiente escolar. De todo modo, dessa experiência em Porto Príncipe ou, em certa medida, às 

custas de seu diploma de direito (capital cultural institucionalizado), Jean construiu o capital 
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econômico que o possibilitou vir ao Brasil de avião, evitar a violência das rotas clandestinas, e se 

manter durante os primeiros períodos no Brasil. 

Esse foi um primeiro constrangimento das forças externas que lhe impôs a revisão de suas 

estratégias. Mais tarde, já na segunda tentativa de concluir o curso de direito no Brasil, Jean dispôs-

se àquele self-government a que emprestamos de Lahire, como contraface negativa das aspirações, 

em seu viés de controlá-las sobre aquilo que não se deve aspirar (distrações, procrastinação, 

uma rotina que o impedia de sucumbir a tentações, de obter maior rendimento nos estudos e no 

trabalho, estratégias análogas às vistas nos casos de Marcus, Édouard e Susie, também 

universitários e bem-sucedidos em seus projetos de cumprir com o programa da universidade 

(exceção de Susie por conta da insuficiência econômica). 

Por sua vez, com o cumprimento de suas atividades de lazer como forma imprescindível 

de aliviar a carga de trabalho semanal, Jean pode manter sua personalidade tranquila, não ansiosa, 

aliada ao tempo e favorável aos encontros que veio a ter nos círculos sociais que abriu em Curitiba. 

Jean multiplicou o volume de seu capital social em grande parte derivando-o de valor de seu capital 

cultural (expresso no conhecimento sobre cinema, música) o que se reflete, por exemplo, na 

variedade dos círculos sociais de que participa, no que diz respeito às suas estruturas de campo 

(com lógicas e disputas e capitais próprios), porém arranjados em uma mesma porção do espaço 

social: universidade, cursos de direito, psicologia, medicina, amigos do cinema, amigos da música, 

amigos professores e chefes de trabalho. 

espaço social construído a partir de uma topografia (BOURDIEU, 2011), isto é, do levantamento da 

distribuição das propriedades ou capitais mais atuantes em cada porção e que apontam para a 

proximidade dos modos de vida, gostos e estilos, e que supõe, pela proximidade daqueles que se 

encontram em uma mesma porção, a probabilidade de afinidade e simpatia, e mesmo de paixão e 

amor (BOURDIEU, 2011). Com seu posicionamento nesse espaço e as competências sociais 

inscritas em seus capitais, Jean consegue investir suas disposições na variedade deste espaço e obter 

retornos na forma de chances objetivas que podem levar à amizade, e ao namoro. 

Assim, a trajetória de Jean demonstra que quanto mais capitais, maiores as chances de 

inserção positiva e manutenção dos capitais em relação aos seus projetos, e, principalmente, em 

relação ao espaço objetivo que busca ocupar. Pois os diferentes espaços implicam em diferentes 

obstáculos e desafios que, por sua vez, exigem, portanto, diferentes modalidades de capitais para as 

estratégias de respostas. Por fim, vale sublinhar o PBMIH e o PMUB como espaço contínuo de 

amplificação de seus capitais trazidos do Haiti: primeiro a partir do capital linguístico, como 

conector de suas disposições subjetivas com as novas condições objetivas; mas também como 
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espaço de oportunidades imprevistas, existentes em estado potencial a que Jean, estando no lugar 

certo e na hora certa, como ele afirma, pôde emprestar recursos para investir na sequência de sua 

trajetória migratória, como foi o caso do convite à faculdade de direito e à participação no filme que 

lhe rendeu prêmios e bens simbólicos. 
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4.9.  Cécile 

 

Cécile foi contatada através de um amigo em comum, também haitiano, que se propôs a 

apresentá-la como alguém que frequentou o PBMIH e que se prontificaria a conceder a entrevista. 

Fomos apresentados e demos início a uma primeira e breve conversa ainda em 2020. Cécile já 

falava muito bem o português. A segunda conversa aconteceu em 2021, devido à pandemia, em uma 

longa chamado de vídeo. 

Cécile é natural do Cabo Haitiano164

era chamada no esplendor da colônia francesa, e como Cécile 

de sua região, como a Citadelle Laferriére (onde um grande amigo seu trabalhava como guia) e o 

Palácio de Sans Soucis, antigas residências do imperador Henry Cristophe165,, das quais ela é 

Independência Haitiana166. 

Cécile vem de uma família de classe média e de intensas trocas e transmissões de capitais, 

principalmente de capital cultural e mobilidade. Seus pais são divorciados há mais de dez anos, 

cada um tendo um filho em seus segundos casamentos, sendo ela a filha mais velha. Do pai Cécile 

herdou os capitais mobilidade e linguístico:formado em administração, passou uma longa 

temporada nos Estados Unidos, tornou- fluente em inglês

tipo o correio ões de 

fronteira na República Dominicana. Foi assim que Cécile conheceu as regiões fronteiriças do país 

vizinho, tendo acompanhado o pai e aproveitado para fazer compras, ou para ver sua mãe.  

Da mãe Cécile emprestou, além das experiências migratórias (exemplo de migrante 

mulher em um ambiente hostil, de aprendizado prático da língua), a vocação profissional junto a 

área da saúde. Quando se divorciou, sua mãe foi para a República Dominicana. Lá se formou em 

enfermagem e trabalhou na área por alguns anos. Conheceu o atual esposo e com ele teve um filho, 

irmão de Cécile, hoje (2021) com sete anos de idade. 

                                                           

164        Dados do Cabo Haitiano ou Le Cap já foram 
apresentados no caso Madeleine. Cécile vem da zona urbana da comuna, com cerca de 170 mil habitantes (IHSI, 2015). 
165         Alejo Carpentier trouxe esses monumentos em sua obra 

ástico. 
166        Cécile tem especial apreço pelos eventos que 
caracterizam sua região e que de certa forma se sente herdeira. Foi em homenagem a uma das personagens centrais 
desse evento que foi escolhido esse pseudônimo. Cécile Fatiman aparece na literatura como a alta sacerdotisa vodu que 
ao lado de Boukman, presidiu a cerimônia no Bois Caïman em agosto de 1791. Foi ela quem profetizou a revolta que 
libertaria os escravos de Saint-Domingue. 
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Para não abrir mão da escola em que estudava no Haiti, considerada muito boa por ela e 

por seus pais, Cécile continuou morando com o pai, a madrasta e a irmã mais nova no Haiti, mas 

encontrava-se frequentemente com a mãe e o irmão. Antes do divórcio, quando ainda moravam 

todos na mesma casa, Cécile conta que era comum alternar o créole com o francês nas conversas 

domésticas, em geral quando se referiam a tema essas coisas não têm no 

créole créole 

predominasse. Esse exercício linguístico ainda no ambiente familiar, viria a ser uma importante 

fonte de recursos e técnicas para o aprendizado e manejo da língua no Brasil. 

meu pai tinha muitos livros, minha irmã também começou a ter

Esse é um caso ilustrativo do efeito do capital cultural em sua forma objetiva, na forma de objetos 

que compõem um ambiente que exerce certa influência na formação dos esquemas classificatórios 

do habitus do agente. 

Na infância, Cécile ingressou em uma escola canadense de viés católico e trilíngue: 

ensinava em francês e dava a opção para o aluno aprender o inglês ou o espanhol ao longo dos 

ensinos primário e do secundário. A essa época sua mãe ainda não havia partido à República 

Dominicana e, portanto, não falava espanhol. Logo, foi o pai, já falante do inglês, que acabou a 

inspirando maiormente. Nessa escola Cécile reforçou seu capital linguístico em sua forma 

institucional e formal, e incorporou esse ambiente em que diferentes línguas coexistem no 

cotidiano. A

dia migrar para lá. Para isso o inglês, junto ao francês que já dominava, seria o idioma a ser 

aprendido  sendo as duas línguas oficiais daquele país. Portanto, Cécile estruturava aí um habitus 

migrante e se abastecia de instrumentos linguísticos e culturais, assim como de inspiração e 

conhecimento que comporiam a base de seu capital mobilidade. 

Cécile frequentou essa escola por catorze anos. Conta ela que lá o ensino era tão bom 

quanto rigoroso, e lhe exigiu esforço e disciplina para acompanhar os programas. Traz daí a 

impressão de que para estudar é preciso abrir mão de coisas como diversão e festas, e se dedicar 

Eu me esforcei muito pra estudar quem tem esse objetivo tem que 

lutar muito -estar com o ambiente e o processo 

experiência cundário as aulas passaram a ser dadas exclusivamente em inglês por 

professoras anglófonas. 

Sua primeira formação escolar foi bem avaliada, reconhecida em diploma, e por ela 

conheço muitos haitianos 

que não falam francês, e que não sabem nem ler. Porque são pessoas muito pobres e acabam 
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abandonando a escola

bolsa e cursar uma boa faculdade, e posteriormente seguir uma carreira fora do alcance de seus 

conterrâneos. 

Saindo do secundário, com cerca de dezoito anos, Cécile conseguiu uma bolsa parcial para 

ingressar nos quadros da prestigiosa Université Notre-Dame d'Haïti (UNDH), também de viés 

católico e com filiais em mais de vinte regiões do país167. Na região onde estava a Faculté de 

médecine et des sciences de la santé (FMSS), ela optou pelo curso de medicina, muito em 

decorrência dos diálogos estreitos que mantinha com a mãe enfermeira. Mas mesmo com a bolsa, o 

o restante dos custos era ainda muito alto, e o diploma que teria, caso conseguisse saldar tais custos 

sonho de 

viajar  

O problema do reconhecimento da formação universitária era o mesmo que vivia sua mãe 

na República Dominicana, cujo exercício de sua profissão como enfermeira estava restrito àquele 

território. Cécile cursou apenas um ano de medicina no Haiti, de 2015 a 2016. Ainda assim, 

semelhante ao caso de Jean, a despeito faltar-lhe a institucionalidade, somou elevada bagagem 

cultural vinda do ambiente doméstico, expresso no apreço pelos livros e a comunicação bilíngue, e 

de capital escolar e universitário engendrados em seu percurso educacional formal. Contava assim 

com disposições afinadas com a migração, faltava-lhe colocá-las à prova no ato migratório e as 

transformar em habitus migrante e capital mobilidade. 

 

Migração ao Brasil 

 

Em 2014, na República Dominicana, levantou-se um novo surto de perseguição aos 

haitianos168 que invalidava a carteira de trabalho da mãe de Cécile e impossibilitava sua atividade 

profissional como enfermeira. Foi assim que sua mãe decidiu vir ao Brasil com o irmão e o 

padrasto. Vieram para Curitiba e se instalaram no bairro Campo Comprido, e em pouco tempo 

estavam trabalhando e fazendo cursos gratuitos de português e obtendo outros auxílios. 

A 

educação no Brasil é melhor -lhe a mãe por telefone, valia a pena tentar. Em dilema com sua 

faculdade e ansiosa por viajar, Cécile se convenceu a tentar uma primeira experiência no Brasil. O 
                                                           

167        Para mais informações sobre a instituição, ver site: 
https://www.undh.edu.ht/ 
168        Na literatura existem vários momentos de perseguição e 
expulsão dos haitianos na história desse país. Segundo Bulamah (2020), a partir do censo nacional de 2010 e a decisão 
168- la s o Estado dominicano operou uma política dúbia em 

ilegalidade dos milhares de haitianos residentes nesse território. 
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projeto era obter uma formação que fosse reconhecida em um território mais abrangente, assim 

como trabalhar e ficar mais perto do Canadá e da concretização de sua carreira. 

Com o visto em mãos, tomou um voo e veio direto a São Paulo. Chegou em fevereiro de 

2017, e no mesmo dia veio a Curitiba juntar-se à mãe. Conta que se surpreendeu ao ver como a mãe 

e o irmão se comunicavam habilmente em português. No dia seguinte se matriculou no mesmo 

curso de português que frequentava a mãe, na Fundação Honorina Valente169, entidade de cunho 

filantrópico que, desde 1981, coordena programas sociais voltados a crianças e adolescentes 

carentes, assim como idosos. Com a chegada dos migrantes sírios e haitianos, a partir de 2010, a 

Fundação iniciou um projeto de acolhimento segundo as demandas que os migrantes apresentavam. 

Abriu outras frentes sobre trabalho e moradia junto à Prefeitura e órgãos associados e, 

posteriormente, passou a dar suporte aos estudos de migrantes170. Um dos primeiros resultados 

desse trabalho foi o Curso de Português para Imigrantes171. 

Cécile frequentava esse curso três vezes por semana no período da noite. Fora das aulas, 

seguia um plano de estudos baseado em suas experiências anteriores com o inglês e o francês. 

Comunicava-se ao máximo em português com a mãe e o irmão, estudava através de aplicativos no 

celular, assistia novelas e filmes e escutava músicas brasileiras. Sua avaliação era a de que a mãe e 

que é muito próximo

como o francês era do mesmo tronco latino, buscou identificar proximidades e equivalências entre 

essas línguas (vimos como isso não funcionou no caso de Denise). Esse foi um período a que Cécile 

dependência total da mãe e do irmão para fazer qualquer coisa  

Alguns meses depois, já com domínio básico do português, apresentou-se a uma vaga de 

emprego no Restaurante Popular da Matriz, no centro de Curitiba, direcionado às camadas mais 

pobres da população 172. A vaga foi informada pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência 

Social), instituição governamental parceira da Fundação Honorina Valente. A entrevista foi 

um pouco mais em seu português. Era seu primeiro trabalho no Brasil (e na vida), e era sua 

migração ganhando forma no território de acolhimento. 

                                                           

169        Para mais informações ver site: 
https://comunicacao.mppr.mp.br/2019/11/22116/MPPR-promove-hoje-em-Curitiba-evento-para-estimular-
voluntariado.html 
170        Para mais informações sobre as formas de fomento da 
Fundação, ver site: https://faculdadebagozzi.edu.br/noticias/fundacao-honorina-valente-apresenta-projeto-resgatando-
sonhos/ 
171        Para mais informações sobre o curso de português, ver 
site: https://fas.curitiba.pr.gov.br/noticia.aspx?idf=2573 
172         Para mais informações sobre o Restaurante Popular, ver 
site: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/restaurante-popular-amplia-horario-e-fornecera-marmita/55335 
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No correr dos dias, especialmente depois do período considerado de experiência no 

trabalho, descobriu um ambiente muito distante do que havia imaginado. Ela mesma levanta os 

pontos de tensão em seu primeiro trabalho: 

 
al, porque lá é um restaurante que atende mais de duas mil 

pessoas por dia. Então é pesado. Pra mim, que era novinha, nunca tinha trabalhado na 
vida, era muito trabalho. Tinha que fazer trabalho pesado, carregar coisas pesadas. E os 
chefes não tratavam a gente bem, não sei porque. Eles estressavam as pessoas, berravam 
na minha orelha, e sempre queriam mais, mesmo que eu desse meu melhor, eles queriam 

 
 

Cécile estabeleceu vínculos de cumplicidade com as nutricionistas e as cozinheiras que 

que é 

assim mesmo, é assim que as coisas funcionam

aos berros e grosserias. Sua trajetória estudantil e o tipo de cenário que aprendera a dominar não a 

prepararam para aquilo: não reconhecia os códigos, a linguagem, suas disposições e competências 

se mostravam nulas. Estava decepcionada com o trabalho e consigo mesma. 

Sua saída definitiva se deu por uma punição que recebeu por um dia em que se ausentou 

para ir ao médico examinar a dor que sentia no braço. Cécile foi diagnosticada com bursite no 

ombro e tendinite na extremidade do braço direito, provavelmente devido ao peso que carregava e 

aos movimentos repetitivos. A punição veio de forma implícita e silenciosa, através de um volume 

com os braços em perfeito estado. Até hoje, quatro anos depois, ela afirma sofrer com as lesões no 

braço. Sentia-se então deprimida, frustrada, mas não poderia mais continuar no restaurante. 

Confessou-se assim a uma amiga boliviana da Fundação Honorina Valente, enquanto lamentava sua 

decisão de pedir demissão. 

Foi sua amiga boliviana quem a indicou aos funcionários do Colégio Internacional em que 

Cécile veio a trabalhar. Seus dois filhos estudavam nessa escola em que os pais são regularmente 

convidados a participar na sua gestão. Como o Colégio Internacional tem ensino trilíngue, a amiga 

boliviana falou sobre o capital linguístico de Cécile e, portanto, de sua compatibilidade às 

exigências da escola. Cécile foi convidada para uma entrevista feita em inglês e francês, os idiomas 

que ela afirmou dominar, além do português e do créole. 

O entrevistador e diretor da escola, era anglófono, e Cécile sentiu que estava realmente 

sendo testada, mas sentiu-se à vontade, relembra ela, como se estivesse em seu ambiente. E de fato, 

havia passado seus primeiros dezoito anos de vida em uma escola trilíngue como aquela. Foi 

contratada. Trabalharia na moderna biblioteca da escola de segunda a sexta, das nove às dezessete 

horas da tarde, com pagamento de dois salários-mínimos, além do transporte e refeição. Eram seus 
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capitais construídos ao longo de sua trajetória, transformando-se em capital mobilidade, e ensejando 

sua transmutação em capital econômico. 

O novo trabalho ficava em Santa Felicidade, mesmo bairro em que Cécile passou a morar 

com a família um mês antes. Agora ela indicaria livros, organizaria a biblioteca e faria empréstimos 

lá é um alívio, um paraíso. Estou 

no meio dos livros, sinto-me em casa. Não tenho do que reclamar. Eles tratam todo mundo muito 

bem  trabalho abriu um leque de possibilidades para a acumulação de outros capitais. Cécile fez 

amizades rápido, conheceu outros quatro haitianos que trabalhavam no restaurante da escola. 

Falando inglês e português durante a manhã e à tarde na escola, trabalharia em sintonia com a 

evolução de seus capitais cultural, linguístico e social. 

Nesse mesmo período, Cécile tomou conhecimento, através de amigos da Fundação, de 

que a Universidade Positivo faria um vestibular e que a Fundação Honorina ofereceria bolsa parcial 

aos alunos com melhor desempenho na prova. Resolveu tentar o curso de fisioterapia, na mesma 

área da saúde, porém com preço acessível e, como a universidade dava a opção de estudar à noite, 

estaria liberada para trabalhar e pagar o restante que a bolsa não cobria com o salário que agora 

recebia. 

Fazer a prova não foi difícil mas me esforcei muito para me preparar

Informando-se sobre a prova, viu que a redação tinha maior peso na nota final, e escrever em 

português exigia o avanço em seu nível de português. Pediu à professora da Fundação que a 

treinasse, passou a fazer redações em português e a professora as corrigia. Cécile passou entre os 

primeiros na prova, e assim cumpria não só com a intenção inicial do projeto migratório, mas com 

sua vontade profissional interrompida no Haiti. 

 

Encontro com o PBMIH 

 

Com o estudo noturno na faculdade, Cécile teve que abandonar as aulas da Fundação e 

encontrar um novo curso para avançar na língua portuguesa e ter condições de acompanhar as aulas. 

De o português da Fundação era só um início, eles mesmo diziam que 

se alguém precisasse de níveis mais avançados, deveria buscar outros curso

eles me falaram sobre o curso da Federal e 

que as aulas eram aos sábados

estudando o português durante a semana, através dos aplicativos e das conversas com a família, 

novelas, músicas, e outros recursos, e aos sábados frequentaria o PBMIH. 

Entrou no ano de 2018 e permaneceu até o início da pandemia, quando o PBMIH 

suspendeu suas atividades junto com a faculdade onde funcionava. No PBMIH aperfeiçoou seu 
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português e elevou ainda mais seu capital social. Em avaliação, ela comenta que as aulas aos 

sábados cumpriram exatamente com seu objetivo: evoluir na comunicação e principalmente na 

escrita, para conseguir ter um bom desempenho nas aulas de fisioterapia. No primeiro ano de 

faculdade, Cécile teve dificuldades com o acompanhamento das aulas, mas era atendida pelos 

Os professores me davam mais tempo pra entregar as 

colegas de turma, quando viam que eu não tava entendendo, também vinham me explicar sem eu 

dizer nada  

Na data da última entrevista (2021) Cécile estava cursando seu último ano de fisioterapia. 

agem com a que tinha visto 

em anatomia, que eu achava que ia ter mais dificuldade, os 

nomes eram em latim ou muito perto, da mesma família. Foi mais fácil do que eu imaginava

amizades no curso, amigos de estudos e de lazer. Em 2021, já com a pandemia em curso, dizia estar 

com saudades da sala de aula, mas se comunicava diariamente com os colegas pela internet. 

Cécile se emociona ao falar das saudades do Haiti, da cidade em que nasceu e morou, 

quase toda minha família tá lá, meu pai, minha irmã, minha avó, os tios, os amigos..

Nós nos 

reunimos, fazemos churrasco. O pessoal toca nossas músicas, e as festas haitianas são muito boas. 

Disso não sinto tanta falta

oportunidades para o que pretende fazer. Depois de se formar, pensa em fazer um mestrado e ganhar 

experiência trabalhando em sua área, enquanto observa as possibilidades de ir para o Canadá, 

 

 

Balanço da trajetória de Cécile no Brasil 

 

Cécile apreende de seu universo familiar os recursos elementares que, na experiência 

concreta da migração, forjam seu habitus migrante e seu capital mobilidade. É interessante observar 

como ela concilia as influências: do pai atende à prioridade dada ao inglês, da mãe retira inspiração 

para planejar sua carreira profissional. De todo modo, de sua família Cécile herdou capital cultural 

nas três formas apontadas por Bourdieu (2020): na forma incorporada, pelo uso corriqueiro do 

francês em casa (garantindo também o capital linguístico que será valorado em sua escola); na 

forma objetivada, nos livros que compunham parte do ambiente doméstico e que se apresentam ao 

fundo de suas lembranças da irmã e do pai; e na forma institucionalizada, se visto na escola de alto 

padrão que os pais a matricularam e deram condições para que nela Cécile concluísse seus ensinos 

primário e secundário. 
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Esses três elementos se apresentarão no encadeamento de sua trajetória no Brasil. O 

capital linguístico e as disposições culturais incorporadas assumem peso decisivo na recusa da 

situação vivida em seu primeiro trabalho, portanto atuam menos no agenciamento positivo daquele 

ambiente, do que pela incapacidade de gerar ações de ajustamento, de evitar as angustias, a aversão, 

o desconforto, a frustração. Ou, por outro lado, poderia-se afirmar, as disposições profundas de 

Cécile agem no sentido de negar aquele espaço, de classificá-lo como inviável, custoso, 

dispendioso. 

Esse capital linguístico será o vetor de seu trabalho seguinte, no colégio trilíngue. O 

encontro de Cécile - ou melhor, de seu habitus enquanto conjunto de disposições para pensar e agir 

-, com esse trabalho, ganha o sentido 

vale a analogia com o caso anteriormente visto de Madeleine, a saber: não de um momento de 

(realinhamento, reposicionamento) de sua natureza socialmente constituída no passado, com o seu 

destino socialmente reservado (em termos de probabilidades estatísticas, por exemplo, que os 

agentes utilizam de alguma forma em suas projeções estratégicas). É por meio de sua amiga, 

também conhecida em um ambiente de intercâmbios linguísticos, que ela encontra um ambiente 

análogo àquele que viveu quase que sua vida inteira. E já na entrevista Cécile sentiu esse reajuste no 

espaço e no uso pleno de suas competências linguísticas. 

Ora, esses encontros com sua amiga e, depois, por meio dela, com o seu novo trabalho, 

Cécile que atua de forma classificatória e seletiva em relação às oportunidades objetivas em que o 

espaço social se apresenta conforme ela se movimenta. Uma seleção como esquema de preferências 

e rejeições, que a levou ao tipo ou qualidade de investimento que teve na Fundação em que 

começou a praticar o português; assim como dos capitais que trouxe inscrito em seu corpo e que sua 

amiga pôde reconhecer como uma qualidade distintiva, como elemento de admiração e confiança de 

a tal ponto que poderia indicá-la a trabalhar no colégio de seus filhos. 

No caso de Cécile, o encontro com o PBMIH aconteceu só mais tarde, quando ela já 

estava há mais de um ano no Brasil. Mas é interessante notar como seu percurso em relação a esse 

projeto delineia o sentido inverso das trajetórias, por exemplo, de Marcus e de Jean. Se para estes o 

PBMIH funcionou como receptor e condutor a outros espaços de acumulo e investimento de 

capitais (no teatro ou cinema ou na faculdade), no caso de Cécile o PBMIH foi como o final de sua 

trajetória de investimentos, indicado de dentro de um outro espaço de formação cultural, do Colégio 

Internacional onde ela trabalhava com os outros haitianos que a sugeriram o projeto. Cécile já 

estava em um período de aperfeiçoamento do seu português para instrumentalização nas aulas de 

fisioterapia. Ela avalia o impacto do PBMIH como direto, cumprindo com os objetivos a que se 
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propôs de melhorar o nível de sua compreensão e escrita. O PBMIH, ladeado ao Colégio 

Internacional e à Fundação Honorina Valente (e poderíamos adicionar o CRAS - Centro de 

Referência da Assistência Social), aparece aqui como parte de um circuito que se articula pela ação 

de seus agentes e dos migrantes haitianos. 
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4.10. Renée 

 

A primeira entrevista com Renée ocorreu por telefone e de forma introdutória. Renée foi 

identificado nos cadastros do PBMIH como um aluno de presença regular e assídua, contando mais 

de três anos no projeto. Renée respondeu a uma primeira tentativa de contato por internet 

(Facebook) e daí trocamos números de telefone. Por telefone, agendamos as duas entrevistas 

seguintes para serem feitas no posto de gasolina em que trabalhava, no bairro Água Verde, nos 

horários de intervalo do trabalho. As duas entrevistas aconteceram em 2021. 

Renée tem uma esposa e um filho que nasceu no Brasil. É natural da seção rural de 

Gonaïves173, no departamento de Artibonite. Seu pai é agricultor e a mãe comerciante, 

representando o modelo padrão de divisão do trabalho das famílias da região (IHSI/RPGH, 2003; 

2015). Alinhado à cultura de sua região, ao terminar o ensino secundário, deu início a um curso 

técnico em agronomia. Assim que concluiu o curso conseguiu emprego como professor auxiliar em 

uma escola da cidade, e passou a dar corpo à expectativa de assumir um cargo como professor 

titular dali há alguns anos. 

Renée fala pouco e em tom baixo, mas fala bem o português. Define-se como tranquilo, 

não tímido, devido ao ambiente rural e interiorano em que se criou. Fala créole e francês e, apesar 

de nunca ter ido para a República Dominicana, aprendeu o espanhol estudando por si mesmo. 

Também estudou o inglês, mas, devido à falta de prática, perdeu a capacidade de comunicação 

nessa língua. Renée não conta com nenhuma experiência migratória. Jamais migrou a outro país ou 

mesmo internamente. Tampouco seus parentes ou pessoas próximas o fizeram. De modo que esse é 

o caso com menor índice de capital mobilidade. Mesmo assim ele não é nulo: Renée alude à cultura 

Lá no Haiti migrar é 

normal  

O terremoto e os efeitos destrutivos sobre a infraestrutura socioeconômica foram a 

principal motivação para a saída do Haiti. A escola em que trabalhava teve parte de sua estrutura 

destruída. Somou-se a isso, no mesmo ano do terremoto e na mesma seção do departamento em que 

Renée morava, o surgimento da epidemia do cólera174. A crise se agravou nos anos de 2011 e 2012, 

                                                           

173        Região já descrita nos casos de Marcus e Jean, ambos 
também de Gonaïves, Renée vem da parte rural da communa, com 75 mil habitantes. 
174        Sobre a origem da epidemia, ver: GUIMIER, L. 
L'épidémie de choléra en Haïti: lecture géopolitique d'un enjeu de santé publique. Hérodote, 2011/4 (n° 143), p. 184 à 
206. 
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levando o Haiti ao posto de país com mais casos de contaminação por cólera no mundo175, deixando 

mais de 30 mil haitianos mortos e mais de 800 mil infectados. 

Em meio ao cenário de caos, Renée ficou sem trabalho e sem perspectiva de futuro. Em 

suas palavras, o terremoto o deixou sem opções, percebeu que havia apostado tudo na promoção 

para professor titular na escola em que trabalhava como auxiliar. Com escasso capital mobilidade, 

sua única referência era um amigo não muito próximo que o antecedeu em sua vinda ao Brasil, e 

aqui tem bastante trabalho. 

Você é jovem, tem curso e força para trabalhar s, Renée 

decidiu arriscar. Deixaria a mulher em Gonaïves: acordaram que assim que ele estivesse 

estabelecido no Brasil daria um sinal para que ela viesse (como no caso de Denise). 

Nas incursões que fez a Porto Príncipe (era a primeira vez que ia à capital) para elaboração 

dos documentos de viagem, conheceu outros haitianos que planejavam seguir ao mesmo destino. 

Como faria a viagem por terra e por rotas ainda desconhecidas à época, Renée juntou-se ao grupo. 

No Equador ouviu rumores sobre haitianos que estavam sendo roubados ou mesmo sequestrados na 

Bolívia. O grupo de Renée optou por fazer a rota pelo Peru para chegar ao Acre. Nesse caminho 

também foi alvo de tentativas de roubo, mas conseguiu passar ileso. Uma vez superados os perigos 

do trajeto, outros problemas apareceram, entre os quais ele enfatiza o trabalho e a língua. 

 

Migração ao Brasil 

 

Chegou ao Brasil em 2011, na crista das primeiras migrações haitianas. Ficou três anos em 

Porto Velho, capital de Rondônia. Aí tirou a documentação para se regularizar, buscou trabalho e 

procurou se ambientar ao novo país. Tomando como modelo seus estudos anteriores de idiomas, 

estabeleceu um plano de estudos que o acompanhou por anos, e que consistia em se expor ao 

máximo à língua e ir otimizando os métodos de aprendizagem. Comprou um dicionário de 

português-inglês (não encontrou em francês), apanhou textos e panfletos que lhe passaram a mão: 

eu precisava aprender rápido pelo menos o mínimo  

Não diz exatamente como se manteve financeiramente nesses três anos que esteve em 

um pouco de tudo

auxiliar de cozinha. Nos períodos seguintes viu chegar cada vez mais haitianos em Rondônia e a 

oferta de trabalho diminuir junto aos salários. Em nova conversa (também por internet) com o 

                                                           

175        Ver links: https://mst.org.br/2020/10/21/tribunal-
popular-julga-os-crimes-cometidos-pela-minustah-onu-no-haiti/; e 
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/movimentos-realizam-campanha-por-justica-e-reparacao-para-vitimas-da-
colera-no-haiti 
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amigo que estava no Brasil, soube de Curitiba e da expressiva oferta de trabalho no setor da 

construção civil. Tomou um ônibus e veio. 

Chegou a Curitiba em 2014, instalou-se no bairro Campo Comprido, na parte oeste da 

cidade, por sugestão do mesmo amigo que o havia informado sobre a cidade. Lá conheceu um 

pastor que o acolheu em sua igreja e abriu um espaço de sociabilidade que o ajudou a se estabelecer 

e conseguir trabalho. Uma vez estabelecido, porém, sinalizou para que a esposa viesse do Haiti. 

Dada sua específica estrutura de disposições e capitais, tendeu se orientar para o setor de 

serviços no mercado de trabalho e religioso (evangélico) no campo cultural. Seu primeiro emprego 

em Curitiba foi como auxiliar de operador de grua176 na construção de um prédio. Recebeu 

um trabalho muito perigoso, se você não prestar atenção pode 

morrer

tempo depois teve problemas na vesícula, e, por orientação do médico, teria de operar e ficar alguns 

meses sem trabalhar. Antes, porém, de tirar licença para a cirurgia, foi demitido do trabalho. 

Nesse período em que ficou sem trabalho, Renée adotou a prática de se cadastrar em sites 

de oferta de empregos na internet para manter- é 

assim que eu funciono, se você for olhar meu e-mail vai ver um monte de informações que chegam, 

porque eu me cadastro em tudo. Depois eu tiro um tempo pra ler

trabalho como repositor de prateleira em um mercado em seu bairro. Ali trabalhou cerca de um ano 

até se informar sobre vagas abertas em uma fábrica de construção de painéis em Araucária, cidade a 

trinta quilômetros de Curitiba. 

Devido à estratégia de se informar pela internet, Renée afirma ter sido o primeiro haitiano 

a se oferecer para as vagas da fábrica. Com isso não só foi contratado para trabalhar como porteiro e 

com um salário maior, mas passou a ser requisitado para indicar outras pessoas para as vagas de 

trabalho na fábrica. Aqui estava a possibilidade de expandir seu capital social. Durante a entrevista, 

comentei que o nome daquela fábrica já havia sido mencionado por outros haitianos, ao que Renée 

responde é verdade, tem muitos haitianos na fábrica. E fui eu quem indicou os haitianos 

para trabalhar lá  

Logo (essa é uma hipótese), valendo-se do capital cultural que o levou a adotar as 

estratégias via internet (o que pressupõe a competência técnica nesse domínio assim como do 

português), e que se mostraram eficazes na aquisição do emprego na fábrica, Renée teria ampliado 

seu capital social entre haitianos e brasileiros ao se colocar como um  intermediador da oferta desse 

recurso tão caro aos haitianos migrantes que é o trabalho; assim como ganhado posição de destaque 

                                                           

176        Grua ou guindaste, é o equipamento utilizado para a 
elevação e movimentação de cargas e materiais pesados. 
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na fábrica ao se colocar como representante dos futuros trabalhadores. Quer dizer, tais condições 

estavam dadas. Porém, não foi o que ocorreu. Vejamos. 

Renée trabalhou como porteiro nessa fábrica por três anos (entre 2015 e 2018), o período 

mais longo quando comparado aos seus outros empregos. Quando saiu (não informa o motivo) 

permaneceu nove meses desempregado. Em 2018 também nasceu seu primeiro filho. Assim, 

novamente em busca de trabalho, e agora com um filho para sustentar, notou um certo esfriamento 

do mercado e a dificuldade crescente em conseguir emprego se comparado à época em que chegou. 

Pôs-se a estudar, fez um curso de cabeleireiro à distância, mas descobriu um problema de vista que 

o impedia de exercer profissionalmente esse ofício. O curso não foi de todo inútil: aprendeu 

 

Nesse período, Renée também se voltou com mais afinco ao estudo da língua. Em sua fala, 

entendeu que a concorrência se acirrava e que deveria aperfeiçoar suas habilidades para responder 

ao período ruim pelo qual  passava o mercado brasileiro, a começar pelo português, veículo de todas 

A língua faz toda a diferença

só pensam em trabalhar, ganhar dinheiro

mesmo a desconsideram por completo: 

Brasil, aqui não fala francês, não fala créole, aqui fala português. É uma obrigação falar a língua, 

. 

Como posto anteriormente, a importância da língua se mostrou relevante assim que os 

problemas com as rotas clandestinas foram superados. Mas já em Curitiba e encontrando-se 

desempregado em meio a um mercado em recessão, sentiu a necessidade de ir além daquele 

mínimo para se comunicar  

 

Encontro com o PBMIH 
 

Renée não sabe ao certo quando começou no PBMIH, diz que foi logo que chegou em 

Curitiba, provavelmente em 2015. Não temos os registros desse ano, mas seu nome aparece nos 

cadastros dos anos de 2017 e 2019, desaparecendo em 2018, ano em que passou maior tempo 

desempregado. Também não sabe ao certo quanto tempo pe foi muito 

tempo

ficaria mais fácil retirar a cidadania - pretensão de caracterizar institucionalmente ser capital 

mobilidade. 

Em sua avaliação, o PBMIH o teria ajudado a melhorar não só sua pronúncia, mas o modo 

de praticar a língua, comunicando-se sem medo de errar e se informando sobre temas que gosta e 

que tem prazer em estudar:  E eu 
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praticava  O aperfeiçoamento do português abriu oportunidades de conseguir novos empregos de 

no posto de gasolina [em que trabalho] seria impossível se não falasse o 

português sociabilidade para Renée. Pois 

quando questionado sobre as pessoas com quem conviveu no PBMIH, afirma não conhecer 

conheço apenas por nome  

Antes de trabalhar no posto de gasolina, Renée teve um emprego temporário na construção 

civil, dessa vez como auxiliar na instalação de drywall (paredes de gesso). Mas assim que a 

construção foi concluída, Renée se viu novamente sem trabalho. Não muito tempo depois foi 

aqui tem que 

fazer de tudo um pouco

na 

prática  

boa ortância da língua para 

dialogar com seus colegas e clientes: 

 
Aqui é bom, me sinto à vontade. Muitas pessoas trazem problemas de casa, querem 
arrumar confusão. Mas isso não me pega mais. Esses problemas sempre vão existir, não 
tem jeito. Então eu faço a minha parte e não ligo pros problemas dos outros. 

 

Renée explica que desenvolveu um esquema para preservar sua tranquilidade: em todos os 

trabalhos por que passou, e mesmo nas situações da vida que ultrapassam a esfera do trabalho, 

deparou-se com problemas, pessoas problemáticas

não me deixo levar por coisas que não 

levam a nada. Essas coisas não me pegam[...]. Outros colegas brigam... já vi colega ir embora [do 

trabalho] por causa de briga  

outro o mantém distante e sem vínculos sólidos com seus colegas de trabalho. Isso se evidencia na 

observação de sua relação no trabalho: de conversas rápidas e superficiais, que não demostraram 

intimidade. É o que pode estar na base de sua permanência relativamente curta e da rotatividade nos 

empregos (a exceção do trabalho como porteiro, por definição um trabalho isolado, em que 

permaneceu por três anos). 

 

Balanço da trajetória de Renée no Brasil 

 

Apesar do reduzido capital social e mobilidade (somando os colegas de viagem ao Brasil, 

sua experiência em Rondônia, o domínio básico do português e a documentação que lhe dava livre 
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passe para se movimentar no Brasil), contando apenas com um contato prévio à migração e o 

vínculo posterior com o pastor em Curitiba, as vezes em que Renée os acionou foram de grande 

valia para o delineamento de sua trajetória, tanto para vir do Haiti ao Brasil, quanto para vir de 

Rondônia a Curitiba e se estabelecer em Campo Comprido. Todavia, as articulações que ele fez com 

os espaços e os agentes que o levaram à capitalização não envolve a participação de outros agentes 

que não o pastor da igreja, a esposa e ao filho como meio quase exclusivo de suas relações. 

As disposições que o guiaram até o PBMIH revelam a existência de capital cultural 

incorporado atuando no reconhecimento da necessidade e vantagem de aprender o português em um 

espaço formal, assim como das aspirações e competências para trabalhar seus métodos de 

aprendizado e reavaliá-los (compreendeu, por exemplo, que a prática da língua tem mais 

importância que o estudo teórico ou gramatical). Nesse processo, Renée investiu e acumulou capital 

linguístico, mesmo que não tenha retirado do PBMIH outras oportunidades que não o aprendizado 

da língua. 

Fora isso, Renée não conta com qualificações, certificados ou mesmo competências 

específicas que tenham sido aproveitadas no longo período em que se encontra em Curitiba. As 

estratégias  competências para explorar oportunidades objetivas pelo computador e pelas redes 

sociais  que o levaram ao trabalho na fábrica de Araucária, e que o teriam colocado em posição-

chave de intermediação entre os empregadores e os haitianos, não se converteram em capital social. 

Renée não conseguiu fazer dessa posição uma fonte de lucros simbólicos ou materiais que, por 

exemplo, o auxiliasse nas conquistas de novos trabalhos ou no suporte em momentos de 

desemprego. 

Desse modo, os capitais que investiu ao longo de sua trajetória desde a saída do Haiti até 

sua movimentação em Curitiba, foram refreados pela escassez de outros capitais, principalmente o 

social. O curso técnico de agronomia que fez no Haiti, não o proveu de recursos (técnicas, 

habilidades, artimanhas) potenciais para fazer frente, de forma proveitosa, às situações de trabalho 

com que se deparou. Renée não chegou a tentar aproveitá-los em domínios similares ou análogos, 

como, por exemplo, as plantações do Assentamento Nova Esperança ou como professor da 

disciplina. Ao contrário, essa formação parece ter reforçado nele um ethos rural de distanciamento e 

inaptidão social no espaço urbano em que se instalou. Pois ele mesmo associa sua timidez e 

tranquilidade ao tipo do ambiente em que se formou. 

Nesse sentido, é possível estabelecer que a gênese desses esquemas de ação que Renée 

eu aprendi observando, na prática

origem familiar e no universo agrário da região em que se formou. Em continuidade com esse 

universo familiar, o curso de agronomia, assim como o trabalho como auxiliar de professor, passa 

pela mesma descrição que faz Renée, de aprender pelo exemplo prático, em que a comunicação se 
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faz pela demonstração, observação e repetição dos movimentos físicos do trabalho, isto é, sem o uso 

excessivo da palavra. 

Aí pode estar as razões de sua comunicação moderada, sua socialização curta e com pouca 

chance de rendimento social. O que também torna compreensível a duração curta nos empregos 

(exceção do trabalho como porteiro), a participação contida no PBMIH e, por outro lado, sua 

habilidade (pelo uso recorrente) com os sites, a internet e as redes sociais. Assim, é aos registros de 

suas experiências que ele recorre para responder da melhor forma às situações encontradas, e que 

têm se demonstrado capazes de ampará-lo nos casos de incerteza, tal como o esquema de 

preservação da tranquilidade que racionalizou e ao qual obedece. 

Renée não tem pretensão de ir embora. Durante a pandemia deu início aos processos de 

aquisição da cidadania brasileira. Sua inclinação ao aperfeiçoamento de suas competências, estando 

a língua nativa no centro, está sempre voltada ao contexto brasileiro. Sua esposa retornou ao 

trabalho no mercado do bairro e seu filho de cinco anos gosta da escola em que estuda. Ele conta 

fala bem o português

assegurar a vida da família no Brasil. 

Renée menciona um ou outro parente que mora em outros países, mas são parentes 

distantes em terras distantes, dificilmente conversíveis em um recurso a ser mobilizado. Seu capital 

mobilidade ainda é baixo, e não lhe oferece expectativas positivas que compensem os custos de 

retomar a migração para outro país. Ademais, Renée não demonstra interesse nesse sentido. Parece 

agarrar-se ao seu esquema de tranquilidade e paz, priorizando a melhora no trabalho em que está, a 

vida familiar e a prática da religião em comunidade. 

A vantagem parece estar em que essa mentalidade, assente em uma temporalidade 

permanente, dispensa-o da ansiedade e angústia do provisório e da expectativa de partir sob a qual 

vivem os outros migrantes; vantagem também na eficácia do investimento concentrado voltado a 

um mesmo espaço, minimizando os riscos de depreciação do valor de seus capitais, e garantindo 

uma rentabilidade constante, mesmo que baixa, no destino migratório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

(Alejo Carpentier, O reino deste mundo) 

 

 

O escritor cubano Alejo Carpentier, escrevendo sobre o Haiti revolucionário (e anos antes 

de Gabriel Garcia Marques), foi considerado um dos fundadores do realismo fantástico. No prefácio 

de o Reino deste mundo o autor nos adverte que, ao nos aproximarmos demais do universo haitiano, 

arriscamos ser tomados, como arriscou Ulisses, pela melodia encantada de suas sereias. De fato: 

dificilmente encontramos um trabalho, dissertação ou tese que não se tenha demorado na colorida 

cauda histórica que se desenrola a partir de um tema ou um motivo que empurre o pesquisador ao  

Haiti177. Pois também o pesquisador dessa tese teve de cair nesse virtuoso erro de se deixar encantar 

para, socorrido pelo orientador e por doses traumáticas de sociologia, colocar às claras suas próprias 

inclinações e perspectivas passionais em relação ao seu objeto de pesquisa. 

Com esse que vos escreve, foi um acontecimento traumático, ainda no início do doutorado, 

que me levou ao real maravilhoso e absurdo do Haiti. Foi em uma manhã fria e normal: uma 

senhora haitiana bateu à porta da sala em que fazíamos uma reunião em razão de uma pesquisa 

sobre os migrantes e refugiados no Paraná encomendada pela ACNUR. A senhora pedia trabalho, 

para qualquer coisa uês carregado, . 

A senhora tinha frio, estava agasalhada para suportar o rigoroso inverno curitibano. Fez a pergunta 

da porta da sala, um pouco sem jeito, talvez intimidada pela pompa do prédio de bela fachada e pelo 

conforto da sala em que nos encontrávamos - ar-condicionado, café quente e bolachas com pão de 

queijo para mastigar com o café. O esposo foi mandado embora do trabalho e agora precisavam 

trabalhar dobrado para sustentar a filha.  

Foi desse contraste entre o interior e o exterior da porta que emoldurava aquela senhora 

que me veio a pergunta: como isso aconteceu? Como uma mulher representante do que fora a 

o sustentáculo da 

França em seu estertor absolutista, revolucionário e napoleônico, como aquela senhora e aquele país 

                                                           

177        Em especial Gauthier (2002), Buck-Morss (2011), 
Audebert (2011) e Bertrand (2013). 
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foram capazes de chegar a isso? Ora, como a senhora, pois, atravessara terra e mar para bater 

naquela porta para implorar pelo mínimo para reproduzir o amanhã de sua pequena família?  

E foi dessa forma, de pergunta em pergunta sobre os migrantes haitianos, de indignação em 

indignação, de encantamento em encantamento, que rapidamente me vi nas costas da África pré-

colonial, há mais de quinhentos anos. E foi de lá que fui resgatado. 

É claro que não se pode abranger a totalidade, isto é, como no meu caso, querer partir da 

turbilhão da vida não cabe 

evolução do processo mesmo de produção dos dados e informações nessa larga escala temporal, a 

tese extrapolaria em muito as circunstâncias do doutorado. Finalmente foi preciso fazer o que se 

pode com o que se tem, aceitar certas limitações, acidentes de percurso e imprevistos. Escolher, 

decidir e, ainda que hesitante, bater o martelo. 

Assim foi a atenção concentrada no objeto mesmo da pesquisa, o PBMIH, que comandou 

minhas escolhas teóricas e metodológicas. A adoção de uma escala intermediária de análise, apta à 

variação das lentes de observação (aproximação ou distanciamento, redução ou ampliação), 

possibilitou o registro das ações estratégicas em que se manifestavam os haitianos diante das 

situações que afrontavam no PBMIH e em seu entorno: cada um segundo suas condições subjetivas 

particulares, cada condição indicando os espaços objetivos relativos ao seu condicionamento. Tais 

condições foram se mostrando coerentes ao longo da pesquisa, à operacionalização segundo os 

conceitos da teoria da prática e dos capitais a que Bourdieu forjou como variações daquela forma de 

poder concentrado a que Marx dera inteligibilidade em sua discussão sobre o capital. 

Uma vez ancorado sob o objeto de análise, havia o temor em se deixar cair naquela 

redução interacionista que criticavam Bourdieu e Lahire, a saber, de tomar os agentes como livres e 

voluntaristas, sem passado, sem antecedentes estruturais coercitivos, obedientes apenas às suas 

racionalidades. Com a ad

inocentemente sobre a imigração e sobre os migrantes, isto é, não se pode escrever sem se perguntar 
178, havia-se então que se investigar a relação dos 

haitianos do PBMIH, em meio às amplas estruturas objetivas da migração haitiana. 

Desse modo, a perspectiva de agentes dotados de corporeidade e disposições carregadas de 

agência e de estratégias não se deixaria abandonar às estruturais objetivas que finalmente se impõe 

aos haitianos migrantes, por exemplo, através da dificuldade quase intransponível para a realização 

dos projetos de vida em seu país depois de séculos sob ataque e sabotagem das grandes potências 

                                                           

178        Sayad, 1998, p. 21. 
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ocidentais e das catástrofes devastadoras que regularmente se abate sobre o país. Tampouco a  

pesquisa cairia na ilusão de sujeitos autodeterminados e determinantes de seus destinos. 

Sim, essa tese partilha do entendimento factual de que o Haiti sofreu contundentes 

ofensivas bélicas179 e econômicas180, de silenciamento181 e patologização182, atacado pelas nações 

escravocratas e depois castigado por esse mesmo silenciamento imposto pela hegemonia de 

Estados-nação ditos democráticos. Como se viu, a tese converge com as afirmações de que o Haiti 

tem ocupado funções específicas na divisão internacional do trabalho. No século XX essa divisão 

fora posta no papel, no projeto de tomada do mare nostrum estadunidense (AUDEBERT, 2013), em 

braceros -de-açúcar e 

banana nos países caribenhos (República Dominicana, Cuba, Bahamas) e, posteriormente, nas 

costas norte-americanas (Flórida, Miami). No século XXI os resquícios daquela divisão ainda 

vigoram, porém somados à nova tendência das migrações sul-sul, nesse caso, migração do Haiti 

para os países do hemisfério sul-americanos (Brasil, Argentina, Chile e um pouco mais ao norte, 

Equador e Costa Rica). 

Nem por isso se trabalhou nessa tese com a perspectiva de sujeitos vitimados, respondendo 

como autômatos a estas determinações estruturais. E se a tese conseguiu evidenciar as equações 

inventivas e originais que os agentes, individual ou coletivamente, realizam em meio às situações 

apresentadas, assim como a complexa extensão da diaspora a que estão investidos, então se  

colaborou em alguma medida aos estudos da migração haitiana no Brasil. 

De todo modo, mesmo que na diaspora se tenha criado uma cultura exuberante, plena de 

referências e inspirações que auxiliam na migração e florescem na formação do imaginário, do 

aventurar na diaspora não deixa de ser uma necessidade tornada em virtude. Migrar ainda implica 

em pesadas negociações consigo mesmo e com seu entorno, sofrimento por interromper antigos 

sonhos, solidão por deixar suas origens e ingressar em uma rota ao desconhecido. 

Apesar de o seu contrário também ser verdade, isto é, dado o estágio de desenvolvimento 

que a cultura diaspórica alcançou, comandando em grande parte as atribuições de status, identidade, 

posições e representações na hierarquia social haitiana, as causalidades das migrações individuais 

ou em grupos podem ser reportadas a esse universo relativamente autônomo da diaspora. Da 

diaspora não tanto como meio, mas como fim. É a virtude da diaspora tornada em necessidade de 

migrar, como se o meio tivesse se tornado em fim, tal como se pode apreender das falas de Denise: 

                                                           

179        Guerrero, 1998. 
180        Piketty, 2021. 
181         
182         
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e de Jean: já 

. E aqui vale o arremate de De Brito (2010) e Oliveira e Kulaitis (2017), a 

saber, de que a força da diaspora tem por efeito produzir identidades internacionais, indivíduos-

mundo. 

Assim, as migrações haitianas ao Brasil devem ser vistas à luz das diferenças de poder 

entre nações183, ainda que nas migrações sul-sul, isto é, diferenças relativas a um país pobre para 

um país emergente184

internacional se reproduz dentro 185. Deste modo, se por um lado  

vemos um conjunto de países, do qual o Brasil passou a fazer parte, que produz migrantes como 
186, aposentados, estudantes, 

mochileiros e aventureiros, por outro lado, temos países que exportam migrantes como mão de 

obra, como corpos para o trabalho menosprezado localmente e como energia vital para a boa saúde 

da economia nacional e internacional. 

Nesse sentido, as autorizações humanitárias promulgadas pelo governo brasileiro em 

relação aos migrantes haitianos, e a sua observação pelos órgãos competentes (na prática, deixada a 

refletem as mesmas relações assimétricas vistas em grande parte dos aspectos da vida dos haitianos 

e, sobretudo, no trabalho e no interior das instituições em que se inscrevem. As concessões de visto 

 expressão de Bourdieu, não 

é suficiente para a permanência, movimentação e reprodução qualitativa da vida dos haitianos na 

sociedade brasileira. 

Esse trabalho, como se viu nos casos do PBMIH e do PMUB, foi levado a cabo pelos 

sujeitos que se auto incumbiram de abordá-los e organizar soluções consistentes para os muitos 

problemas não acudidos nos programas governamentais de acolhimento, mas que se avolumavam 

em meio a uma sociedade despreparada para conviver com estes migrantes, especialmente nessa 

porção sul do globo, profundamente marcada por séculos de escravidão, racismo sistêmico, e 

desigualdades gritantes. Isso dificilmente pode ser esquecido quando a pesquisa se volta às 

situações de vida dessa população migrante, ainda mais nos momentos de crise. 

                                                           

183         Afirmação de Saskia Sassen (apud CAVALCANTI, 
2017). 
184        Em uma configuração subimperialista, como elaboram 
Villen (2017), Magalhães(2015) e Seitenfus (2006). 

185        (apud CAVALCANTI, 2017) 
186        O termo é de Martín-Cabello que estudou essas culturas 

Vivir el espacio y tiempo gobales: reflexiones em torno a las subculturas de los mochileros y los 
expatriados corporativos (2021). 
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O PBMIH e depois o PMUB e todos os projetos aí articulados, foram, portanto, uma das 

respostas para essa migração em Curitiba e Região Metropolitana, juntamente aos próprios 

haitianos que os acionaram e participaram engajadamente em sua construção através das 

organizações haitianas elaboradas logo na chega ao Brasil, desde 2010. O encontro - dos migrantes 

haitianos interessados no aprendizado do português com as professoras e voluntários - que deu 

origem ao PBMIH e ao PMUB, reforça os efeitos das homologias estruturais como propulsores do 

encontro e permanência da relação entre estes agentes. São agentes pertencentes a culturas 

diferentes porém atravessadas de potencialidades universais, tão universais quanto é a extensão dos 

mercados de bens culturais, universitários, simbólicos e econômicos nestas vastidões sul-

americanas; tão universais quanto pode ser o emprego mais ou menos bem-sucedido das 

disposições e dos capitais trazidos pelos haitianos desses mercados culturais e investidos no espaço 

do PBMIH e de seu entorno. 

 O encontro dos haitianos desejosos de aprender o idioma brasileiro, e dos professores e 

voluntários que resultaria no PBMIH, estava vocacionado a se produzir por meio da identificação 

entre os agentes, pelo reconhecimento de similitudes, transação de afinidades e partilha de 

sensibilidades. Isso, devido às homologias presentes nos espaços em que se formaram como agentes 

(escola, universidade, movimentos sociais e políticos, ambiente de exortações familiares, 

experiências migratórias e linguísticas), e que, por conseguinte, exercem um poder de estruturação 

(do PBMIH, do PMUB, do Programa Reingresso, do Ano Zero e outros) a partir das relações 

duráveis entre esses agentes.  

É nesse sentido que o acaso é repetidamente referido pelos professores brasileiros para 

explicar o PBMIH, ou os saltos de fé evocados pelos alunos haitianos: é o acontecimento 

imprevisível, porém, com maiores probabilidades de acontecer no espaço e no tempo em que 

aconteceram, devido as variáveis socialmente estruturadas que as condicionam, porém invisíveis 

aos agentes diretamente implicados na situação. E se essa tese contribuiu para lançar luz a algumas 

dessas variáveis, pode então se dizer exitosa. 

O delineamento das predisposições ao desenvolvimento dessas relações no PBMIH, 

demonstraram que não se trata do encontro de quaisquer professores e nem de quaisquer alunos, 

mas daqueles que compartilham de determinadas propriedades que não estão previstas nos 

encadeamentos institucionais e que podem abrir sempre algo novo, imprevisto, sui generis. Com 

esse desenho sobre a topologia das lógicas dos espaços e das propriedades sociais, pode-se 

compreender que, apesar das distâncias aparentes, os haitianos possam ter maior afinidade com 

brasileiros do que com dominicanos ou cubanos. Do mesmo modo que universitários brasileiros 

podem se identificar mais com haitianos do que com aqueles brasileiros que produzem essa 

atmosfera de xenofobia e preconceito, ao mesmo tempo em que atacam as instituições de ensino, as 
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abordagens linguísticas modernas (pejorativamente alcunhadas de politicamente corretas), os 

recursos de pesquisa, etc.   

Por sua vez, os haitianos, ao se articularem ao PBMIH e demais projetos do PMUB, 

imprimem nestes projetos a propensão em se conectar a redes institucionais que se lançam para 

além dos limites nacionais. Na medida em que os agentes dos projetos do PMUB trabalham sua 

estrutura para abordar os migrantes internacionais, também adquirem instrumentos 

subjetivos/objetivos propícios ao trabalho em escala internacional. É o que se vê no tipo de 

exploração que os haitianos fazem do projeto, articulando-o às suas trajetórias migratórias e à 

diaspora, e os efeitos que provocam nos agentes do PBMIH, como visto nos seminários nacionais e 

internacionais em que estes trocam as experiências com projetos similares nos doutorados 

sanduíches que levam os nomes e experiências do PBMIH e do PMUB para França e Alemanha 

(casos de Souza e Jeniffer apresentados), ou ainda para países da África e Ásia (caso de outros 

professores)187. 

Quanto à circulação dos variados capitais cultural, escolar e universitários, social, 

simbólico e econômico, promovidos direta ou indiretamente pelo PBMIH nos espaços de relações 

que abarcava, e apreendidos em variados graus pelos agentes, tem-se a sua ampliação na evolução 

das trajetórias dos haitianos. Os capitais apreendidos pelos agentes significam oportunidades de 

integrar outros espaços, assim como de reabastecer os seus capitais ou diversificá-los (capital 

escolar que se torna capital universitário, social ou político). 

Foi assim que, na variação de suas trajetórias, os migrantes haitianos passados pelo 

PBMIH, articularam uma série de instituições que podem ser postas como presentes em um mesmo 

circuito no espaço social. No caso de Marcus os cursos em Pinhais, o teatro. No caso de Édouard, o 

MST, a FAS. No de Madeleine: as Brigadas internacionais, a Pastoral da Terra. No caso de Cécile, o 

CRAS, a Fundação Honorina Valente e assim por diante. Todos os casos abriram algum tipo de 

articulação do PBMIH com o seu exterior a partir de suas trajetórias. De tal forma que, a definição 

do que é o do que faz o PBMIH e o PMUB, passa por essa abrangência complexa que articula 

outros projetos de extensão, atores e instituições que têm também seus objetivos próprios, a 

depender de sua estrutura, da formação de seus quadros e das condições para fazê-lo, mas que  

circunstancialmente podem se unir sob um mesmo horizonte de ação, nesse caso, para acolher, 

amparar e preparar da melhor maneira os migrantes e refugiados para seus respectivos projetos 

migratórios. 

                                                           

187        Foram os casos de professores e voluntários do PBMIH 
entrevistados, que foram ou mesmo que estavam nesses países na ocasião da entrevista, mas que não puderam ser 
expostos na tese devido a dificuldades em acordar as condições de sigilo, em razão sobretudo da lentidão desses 
processos éticos durante a pandemia. Ainda assim sou grato as contribuições riquíssimas que, nessas condições, deram a 
essa tese. 
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Voltando-se ao interior do PBMIH e dos projetos do PMUB, as análises permitiram obter, 

nas manifestações ricas e variáveis dos haitianos nesses espaços, propriedades comuns de tomadas 

de ações relativos aos investimentos, pretensões e estratégias de aproveitamento do PBMIH. Desse 

projeto como espaço diferentemente percebido e avaliado enquanto capaz de prover vantagens nos 

diferentes projetos dos diferentes agentes. Tais propriedades comuns podem ser trabalhadas nas 

construções de grupos enquanto categorias de análise. 

Para esta tese, esse trabalho foi feito em relação aos capitais atuantes na base das diferentes 

percepções e investimentos que agrupavam aqueles agentes que exploraram mais e os que 

exploraram menos os recursos dispostos no PBMIH. Estes capitais e os seus resultados, por sua vez, 

foram inferidos pelos dados junto aos cadastros do PBMIH  tempo de permanência no curso, 

níveis avançados, anos de entrada no projeto, idade, idiomas declarados, ocupações , e aqueles 

elaborados a partir das falas dos haitianos selecionados, aparecendo as informações sobre como e 

porquê e com quais capitais se recorreu ao PBMIH, e quais aqueles que foram incorporados ou 

valorizados nesse projeto e na sequência da trajetória  conquista de emprego e renda, inserção em 

redes sociais, reconhecimento político e social em organizações ou associações, reconstrução do 

projeto migratório, e outros. 

Isto posto, no avanço da pesquisa foram verificadas algumas das hipóteses e proposições 

levantadas. Em uma primeira proposta, verificou-se que a busca dos bens culturais oferecidos no 

PBMIH é maior entre aqueles que detém em maior grau capital cultural e suas variações (capital 

escolar, linguístico, político, artístico, universitário, mobilidade e outros) que ganham ênfase sob a 

forma incorporada. Isto é, daqueles que detém disposições subjetivadas capazes de reconhecer a 

existência e atribuir importância e valor aos recursos dispostos no projeto e no programa PMUB. É 

a lógica da diacrisis

(Bourdieu, 2015, p. 213), que reconhece diferenças, propriedades comuns, possibilidades futuras, 

etc. Assim, quanto mais capital se tem, mais se pode acumular e assim por diante em um ciclo 

virtuoso. 

A capitalização dos haitianos no PBMIH se expressa, por sua vez, no tempo de 

permanência no curso e nos destinos articulados a partir do projeto, na conquista ou promoção de 

trabalho, ou no ingresso em um curso da UFPR ou outra universidade. Foram os casos de Denise e  

Susie. Esta, como se viu, vinculou-se ao curso de enfermagem, posteriormente abandonado em 

função dos elevados custos financeiros. A decisão e confiança de Susie em retomar o curso, tem 

parte na capitalização feita no PBMIH: a poupança que vem fazendo para pagar a faculdade, advém 

da renda obtida com os trabalhos no shopping no centro da cidade (que conheceu em detalhe nos 

passeios que fazia com as amigas do projeto após as aulas do PBMIH aos sábados), e com os cursos 

de marketing digital, que se associa aos cursos de informática junto às aulas do PBMIH. Denise 
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construiu amizades fortes no PBMIH, uma delas, uma amiga em especial, indicou-a a vaga no curso 

de gastronomia da Universidade Positivo que posteriormente a levaria ao trabalho no restaurante. 

Também emprestou capital linguístico importante para o seu trabalho, liberada para aproveitar das 

aulas do PBMIH devido aos cuidados com os filhos na creche do projeto. 

 Com o alargamento do tempo de permanência, aumentam as chances objetivas de 

aproveitamento dos agentes, amplia-se o leque de possibilidades dentro do projeto. O PBMIH pode 

ser assim uma porta de entrada aos cursos da UFPR, como mostram os casos de Jean e Marcus que 

avançaram aos programas de ingresso nos cursos superiores da Universidade. Com a bolsa de 

psicologicamente. Com o retorno à universidade ele reencontrava sua natureza social, o conforto 

subjetivo de estar contemplado em suas expectativas objetivas, e de cumprimento com os propósitos 

seus e de sua família. Marcus garantiu a legitimidade em relação aos olhos conterrâneos que o 

vigiavam. Mesmo crítico a representação elitista da universidade que fazem os haitianos, 

compreendia que seria agora um popstar -lo. 

Jean também refez o curso de direito nas bases brasileiras, fez da biblioteca do prédio da 

UFPR seu lugar cotidiano, garantiu as refeições diárias no Restaurante Universitário, conseguiu 

bolsa, mudou-se para o centro da cidade e para mais perto do trabalho e dos círculos sociais de que 

não abria mão. Nesses trajetos conheceu sua namorada. Estagiou na Defensoria Pública do Paraná 

no último ano de curso, e lá integrou um novo círculo de colegas do direito e defensoria de Curitiba. 

No PBMIH Jean recebeu a proposta do filme que foi um grande sucesso, e adensou seu já rico 

capital social em Curitiba. No outro estágio que fez na Sala 28 do projeto de direito no PMUB, 

conheceu de outro ângulo a migração haitiana e se inspirou a investir no novo projeto de pesquisa 

de mestrado. A última vez em que nos falamos, Jean estava cursando o mestrado em relações 

internacionais na Universidade Latino Americana em Foz do Iguaçu, instituição também de grande 

presença de haitianos e outros migrantes, o que aponta para o acúmulo de capital mobilidade junto 

ao PBMIH. Contou que o colega que o acompanhou no percurso desde o PBMIH, até a obtenção 

conjunta do título de bacharel em direito, atualmente se encontra na França, também realizando seu 

mestrado. 

 Em outros casos, como o de Cécile, Édouard e Madeleine, a entrada no PBMIH se deu em 

períodos intermediários de suas trajetórias em Curitiba, isto é, quando já estavam vinculados a 

outras universidades. No PBMIH se capitalizaram, principalmente no que diz respeito ao português 

que utilizavam em seus respectivos cursos universitários (fisioterapia, pedagogia, fisioterapia), e ao 

capital social que lhes abriu canais de inserção em outros grupos e redes. No caso de Édouard, o 

capital social resultou em sua atividade na Comunidade Nova Esperança em que futuramente 

também viria a estabelecer residência. 
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Cécile foi apresentada ao PBMIH por colegas haitianos do trabalho, alcançou seu objetivo 

de se aprimorar no português para ter um melhor desempenho em seu curso e profissão, mas 

também construiu vínculos com colegas do projeto, e encontrou nas aulas das tardes de sábado uma 

forma de lazer que se prolongava para além das aulas. No caso de Madeleine se destaca o capital 

simbólico e político com que atuou na Pastoral da Terra, em Santa Felicidade, e na Associação dos 

Haitianos de Curitiba, através da qual veio a integrar as primeiras demandas de elaboração do 

PBMIH, em 2013. Nessa ocasião abriu canais de comunicação direta com a embaixada haitiana no 

Brasil, com o reitor e pró-reitor da UFPR, além dos professores dos projetos reunidos no PMUB. 

Renée, por sua vez, consolidou as bases de sua vida pessoal, voltada à família, à religião, 

ao trabalho e seu objetivo de levar uma vida segura e tranquila, longe de riscos de perigo. A seu 

modo, cumpriu com seu projeto familiar de aumentar as chances de emprego e retorno financeiro. 

 

Outra hipótese foi desenvolvida sobre a probabilidade de que as disposições e capitais que 

ensejam o ingresso e permanência no PBMIH, sejam identificadas pelos agentes e tornadas 

inteligíveis com um certo trabalho de provocação junto à entrevista, e se apresente em uma 

sequência mais ou menos proveitosa à reconstrução e anàlise na pesquisa. De início houve dúvidas 

sobre como realizar essa operação, sobre suficiência dos dados, o modo de o fazer, com quais 

conceitos ou metodologia, e sua viabilidade no tempo restante do doutorado. 

O conceito de trajetória desenvolvido por De Brito (2010), encorajou essa reconstrução 

através das falas dos agentes entrevistados, analisadas à luz dos dados estatísticos anteriormente 

montados sobre os níveis de instrução e a distribuição do capital escolar no Haiti, fortemente 

marcado pelo analfabetismo e o monolinguismo, diferenças de qualificação profissional nos meios 

urbano e rural. Estes dados, por conseguinte, são cruzados com informações dos registros de 

entrada dos haitianos no Brasil, levando em conta suas diferenças anuais (aumento da participação 

das mulheres pela reunificação familiar, elevação dos níveis de instrução e qualificação 

profissional, incorporação de novas regiões de proveniência), assim como dos dados montados com 

os questionários/cadastros do PBMIH e do PMUB. 

O conjunto de informações apresentadas, oferece condições para a consulta dos 

movimentos anteriores das trajetórias dos agentes da migração ao Brasil, ao universo da 

adolescência, de incorporação da segunda ou terceira língua na escola ou na família, das primeiras 

experiências migratórias internas, das exortações ou traumas que os migrantes trazem como 

subsídios para ação no presente, ou mesmo que tomavam consciência durante as entrevistas ou 

entre os encontros. Com isso, escrutinado aquele processo de retenção do passado e sua alocação no 

presente formulado por Wacquant, pode-se di habitus

descreve, foi provado e ingerido empiricamente. 
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Ao fim, o que era uma leitura a contrapelo das trajetórias individuais de casos selecionados 

como representativos da amostra, possibilitou o avanço na afirmação da diaspora haitiana em 

Curitiba junto ao PBMIH, como estruturante das relações observadas. Pois se um dos indicadores 

desse conceito é a memória coletiva e a continuidade das tradições da região de origem no destino 

migratório, vimo-as manifestas nas alusões recorrentes aos acontecimentos históricos de grandeza 

segundo a tradição histórica haitiana. E mesmo nos trabalhos de campo, como comentado 

anteriormente, pude participar de festas e reuniões em que elementos de larga tradição haitiana eram 

usados (comida, dança, bebida etc.). 

 Todo haitiano, afirmou Audebert (2011), traz uma falta, um senso de injustiça histórica a 

ser resolvida. As memórias inscritas nas disposições diaspóricas são as guerras, a revolução e a 

independência, trazidas nas falas de Marcus, Madeleine, Jean, concretizadas em ícones, na 

celebração da Batalha de Vertiéres, nos circuitos turísticos, Citadelle Laferrière ou no Palácio Sans-

Souci de Henry Cristophe, exaltada com orgulho por Cécile, ou na culinária, nas festas e danças 

cultivadas por Marcus, Cécile, Denise e Jean. O período Duvalier e a ascensão de Aristide está na 

nós somos da 

geração pós 86 ria e vínculos estão 

voltados à própria diaspora que, devido ao estágio avançado de seu desenvolvimento, aparecia 

como referência cultural, tradicional, estética, política, linguística nas falas e demais referências 

semi-conscientes feitas pelos migrantes todo mundo tem um parente ou amigo na 

 

Uma terceira hipótese desenvolvida remete aos capitais, entre eles o capital mobilidade e o 

habitus migrante, são transferidos e recuperados em meio a diaspora. Nesse caso são os elementos 

subjetivos, os recursos mobilizados para fazer frente aos diferentes aspectos, problemas, 

dificuldades, estratégias vivenciadas no percurso migratório. Mesmo a religiosidade, ou o capital 

religioso, quando articulado à diaspora (enquanto intermediadora das representações de origem), e 

ao contexto migratório, converte-

 

A fé, pode servir para a explicação de suas trajetórias se entendida como uma visão 

acurada, uma atenção permanente, mas sobretudo um olhar seletivo, fruto de um planejamento 

consciente, uma vontade avaliada na conversa do agente consigo mesmo, uma projeção de futuro, 

uma expectativa na realidade presente; mas fruto também do desejo profundo maturado no tempo, 

nutrido pelas motivações instiladas desde a infância, ou desde um tempo perdido na memória e no 

encontram tran  
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Édouard, assim como Marcus, pode se valer dessas disposições como intuições, 

pressentimentos mobilizados para tomar certo caminho na falta de uma certeza segura, na falta do 

tempo hábil para tomar tal ou qual decisão, como quando Édouard teve que decidir se aceitava ou 

não fazer o doutorado na PUC mesmo sem auxílio financeiro, mesmo sem ter certeza se conseguiria 

comer e se manter. Ou ainda nos grandes esforços feitos por Marcus para terminar as aulas técnicas 

que começou no bairro Boqueirão, à distância de quilômetros da cidade de Pinhais onde morava. As 

aulas ocorriam no período da noite, e quando Marcus fazia o percurso com uma bicicleta velha, sob 

chuva e frio, repetia como um mantra a cada peda eu vou terminar esse curso! Eu comecei 

agora vou terminar -realiza porque mobiliza 

disposições antigas inconscientemente, de modo que o agente não percebe que faz o que está 

fazendo, que se movimenta na direção daquilo que deseja e que trabalhou para alcançar, e não o 

contrário, de uma realidade que atende à sua espera. 

Outra hipótese abordada dizia respeito ao funcionamento da diaspora haitiana e sua 

possível afinidade com o habitus migrante e o capital mobilidade. A título de consideração final, 

vale colocar que o uso do conceito da diaspora foi abandonado no meio da tese, e retomado ao 

final, quando se mostrou possível trabalhar com o habitus migrante e o capital mobilidade. 

Em relação a nossas análises, o desejo de continuar a migração, ele também um recurso 

migratório, não necessariamente cresce com os resultados positivos da migração ao Brasil, mas 

ganha novos revestimentos de segurança e autoconfiança sobre as possíveis próximas migrações. E 

aqui o PBMIH joga um papel fundamental no sentido dos ganhos de segurança, de facilitador do 

cumprimento dos objetivos postos nos projetos migratórios, e de desenvolvimento de 

conhecimentos para a migração, ou seja, de capital mobilidade. Pois, no caso de malograr aqueles 

objetivos e o projeto migratório ao Brasil, os recursos migratórios adquiridos podem impulsionar à 

fuga, ao retorno ou à fixação no Brasil. Por outro lado, o capital mobilidade exerce efeitos ao longo 

da trajetória migratória no Brasil, e na capitalização variável (capital econômico, linguístico, 

cultural) dos agentes para ganhos de posição segundo esses capitais. 

Por seu turno, nos casos analisados, o capital mobilidade e as disposições do habitus 

migrante inicia seu processo de desenvolvimento desde a primeira infância no Haiti, reforçando-se 

nas formações posteriores na escola, universidade, na família, no trabalho e nas referências culturais 

advindas do caldo de experiências migratórias atribuídas à diaspora. Em todos os casos analisados, 

mesmo que em graus bastante variados, houve algum tipo de menção direta e consciente nesse 

Meu pai migrou para os Estados Unidos Fui estudar em Porto Príncipe, é como um 

costume lá Lá no Haiti o maior sonho que a gente tem desde pequeniniho em migrar Tem uma 

palavra que a gente usa lá no Haiti: é a 

habitus migrante eram também recobrados pelos agentes para descrever as diferentes situações em 
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Sou tranquilo por causa do lugar em que nasci Como não tinha 

escola na minha cidade eu tive que migrar

inspirou a sempre avançar, a me tornar mais competente  

A relação com a cultura migratória é vivida desde a infância, em migrações internas, ou no 

uso doméstica das remessas enviadas por uma parente no exterior. Na maioria dos casos, a 

mobilidade interna apresentou-se como uma etapa preparatória para as grandes emigrações 

posteriores, quando as rotas migratórias ao Brasil estivessem mais ou menos desenvolvidas188. Nos 

termos dessa tese, encontra-se aí o princípio de desenvolvimento de uma cultura de 

comportamentos e valorações, de incorporação de disposições e competências para migrar, ou seja, 

de formação intersubjetiva e intercâmbio de capitais mobilidade e de instituição de um habitus 

vocacionado às migrações. É uma cultura, no sentido colocado por Bourdieu, como um conjunto de 

esquemas de ações distribuídos (desigualmente) no contexto haitiano, e que dizem respeito aos 

modos de migrar e de criar ações de respostas para estas situações. 

Assim, e desde o nosso universo de análise, a diaspora se apresenta em termos de um 

habitus coletivo, nos termos de Bourdieu (2020b), de uma instituição que se faz corpo, e de um 

corpo que se faz instituição. Uma cultura como fruto de ações repetidas de gerações em relação aos 

diferentes contextos em que se encontram, como foi visto na historicização da migração haitiana. 

Há que se ressaltar essa atualização constante como produto de uma situação histórica 

socioeconômica que favorece esse tipo de ação (de guerras civis, golpes, catástrofes naturais). 

 De todo o modo, essa cultura municia os agentes haitianos para migrar e responder aos 

problemas migratórios, vistas nas causas assim como em seus efeitos; no aumento das 

possibilidades de migrar devido aos recursos e experiências adquiridas nas ou durante as migrações. 

Oliveira e Kulaitis e De Brito têm razão em afirmar que esse habitus migrante, o arranjo das em 

capitais mobilidade, tendem a produzir indivíduos-mundo, ou identidades internacionais. Isto é, 

agentes cujas referências para a formação identitária, extrapolam os limites nacionais no que toca 

aos projetos, mas também aos afetos e afinidades. 

Uma última colocação sobre o capital mobilidade e o habitus migrante. Para análise dos 

efeitos da migração para os agentes migrantes, tem se utilizado do capital humano. Ao contrário do 

que se tem visto com a utilização crescente do capital humano para os estudos das migrações 

internacionais (ALARCONS, 2017)  estando marcado por suas construções a nível nacional , a 
                                                           

188        É desse período, entre o colonial e a independência que 
se estabeleceu a figura do Marronnage. Inicialmente referente aos africanos e seus descendentes escravizados que 
fugiam dos trabalhos forçados e às condições impostas pelo sistema colonial (HANDERSON, 2010, 2015). Atualmente 
se usa a palavra marron para os haitianos que estão fugindo em escala regional ou (trans)nacional por alguma situação 
associada à política, ao jurídico, à feitiçaria do vodu, às brigas entre familiares e amigos. A palavra marronnage está 
articulada à mobilidade das pessoas, isto é, o deslocamento de um lugar para outro e também associada à categoria de 
diáspora.    
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língua, isto é, a detenção de um ou mais idiomas, não gera, por si mesma, resultados positivos ou 

menos ainda rentabilidade econômica aos migrantes. A posse de uma ou duas línguas deve estar 

associada aos contextos em que essa competência opera, ou seja, o mercado específico que o 

conceito de capital linguístico pressupõe para sua realização diferencial, capital linguístico como 

bens classificantes em relação aos demais capitais em posse de outros agentes, para então se tornar 

num ativo rentável, como se usa no capital humano. 

Nesse sentido, são aqueles que, no exemplo da tese, procuram o PBMIH e aplicam em seu 

entorno o português aprendido, o português brasileiro, que estão mais propícios a obter lucros 

simbólicos e econômicos com o emprego da língua. São eles, pois, que procuram o projeto por 

Eu não 

fui promovido porque não falava bem o português. Tem que falar

Então eu fui estudar, porque eu 

sabia que para conseguir trabalho tinha que falar a língua dois movimentos, presente e 

futuro, por sua vez, pressupõem maior probabilidade de emprego e rendimento da língua como 

capital linguístico, possivelmente assim previsto pelo agente que investiu no acúmulo desse capital. 

É o que se viu no caso de Cécile, em sua trajetória no Brasil codificada sob o signo da língua. 

A metodologia e os conceitos utilizados na tese conduzem a pesquisa a perspectiva 

diferente daquele que, utilizando do capital humano, e de técnicas quantitativas condizentes ao 

conceito formulado no campo econômico, para concluir que a propriedade do monolinguismo 

formal ou do bilinguismo em comparação com os agentes que não as possuem, não acarretam 

efeitos positivos, compreendendo por isso salários maiores e assim por diante189. 

O capital linguístico e o capital cultural de onde ele deriva, não necessariamente (ou muito 

raramente) se expressa em lucros financeiros ou conversões em capital econômico. O contrário 

pode ser mais provável: o capital artístico, expressão por excelência do capital cultural, eleva-se em 

proporção inversa ao capital econômico e assim por diante. Entre o capital cultural e econômico, 

quer dizer, entre os espaços ou campos em que cada capital ganha sentido, existe aquele intervalo 

de independência a que Bourdieu denomina de autonomia relativa, mas que chegou a denominar 

-

de uma espécie de capital quando fora de seu campo de ação. É isso que permite pensar formas de 

disputa e de condicionamento social para além do viés puramente econômico. 

                                                           

189        A equação 
subentendida é que a posse da língua formal ou bilinguismo levam a salários maiores. Chiswick (criticado por Alarcón, 
2017) conclui que os homens migrantes bilíngues ganham 40% menos do que os monolíngues. Ora, essa é uma das 
problemáticas a que respondem as diferentes formas de capitais e lógicas de disputas no amplo campo das migrações. 
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O aumento de capital linguístico, nesse sentido, ou universitário, artístico, não implica 

necessária e diretamente em salários maiores, se não que conduzem a maior capacidade de 

agenciamento, de precisão de leitura e de precisão no planejamento estratégico de ações em relação 

aos diferentes contextos da sociedade de destino. E, tendo em vista o capital mobilidade, maiores 

chances de aproveitar e ascender na diaspora. O que pode significar segurança, status, capital 

social, capital mobilidade como facilidade maior para circular entre regiões ou países, capital 

cultural, simbólico e, em meio a esses, o capital econômico. 

O capital econômico é um dos elementos da caracterização da diaspora através das 

remessas (o dixième departement do Haiti). Mas lembremos que, entre os migrantes haitianos, é 

comum que conhecimentos de rotas, de documentação, de comunicação no idioma local e de 

estratégias para evitar coiotes e policiais corruptos, sejam muito mais valorizados que o dinheiro 

por si mesmo. Desse ponto de vista, o capital econômico perde sua relevância pressuposta como 

absoluta. 

Por fim, não se pode dizer que, nesse curto espaço de tempo, a migração haitiana no Brasil 

tenha alcançado um nível seguro de conforto ou bem-estar  sobretudo nos últimos três anos houve 

uma piora refletida na elevação do desemprego ou do emprego precário, das hostilidades, 

violências, xenofobia e racismo, e mesmo da pandemia da Covid-19 e sua desastrosa gestão. Por 

outro lado, o resultado que alcançaram as suas práticas, sobretudo daqueles que detém volume 

elevado de capital cultural, demonstra que a partir do encontro com o PBMIH, o PMUB, e outros 

espaços sociais de acolhimento, os migrantes haitianos conseguem se recuperar do rompimento 

violento e traumático da migração, mobilizar de melhor maneira as competências e habilidades 

incorporadas desde o Haiti ou nos países intermediários pelos quais passaram, e contribuir na 

elaboração de redes inconstitucionais de acolhimento e promoção dos migrantes, seja na 

Comunidade Nova Esperança, na Associação de haitianos de Curitiba, ou de seu trabalhos em 

escolas, em clínicas, no comércio e outros destinos que aqui foram demonstrados.   
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ANEXOS 

 

Modelo do cadastro do PBMIH utilizado como questionário para a pesquisa 

 

Fonte: PBMIH 
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Verso do cadastro do PBMIH 

 

Fonte: PBMIH 
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Modelo de questionários construído por mim junto às colegas do doutorado 
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Gráfico: Produção e importação de arroz proveniente dos EUA de 1985 a 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Comércio dos EUA, Escritório do Censo dos EUA, Estatísticas do Comércio Exterior, 
Ministério da Agricultura e de Desenvolvimento Rural, FAO, 2000. 

 

Gráfico: Evolução do número de imigrantes ocupados no mercado de trabalho formal do 

Brasil por 

continentes - 

2010 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Neto e Simões, 2020. a partir de Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da 
Economia, base harmonizada RAIS-CTPS estoque, 2010-2019. 
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Gráfico:  Rendimento médio mensal real dos imigrantes no mercado de trabalho formal, por 
continentes - 2010 a 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Neto e Simões, 2020. a partir de Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da 
Economia, base harmonizada RAIS-CTPS estoque, 2010-2019 
 
 

Mapa : Polos de desenvolvimento regional 
 

 

 
 

 

Fonte:  Ismane Desrosiers, 2019. 
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Gráfico: Total de imigrantes haitianos com vínculo no mercado formal de trabalho, Brasil, 
2011-2014 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2015 (apud 
TONHATI et al, 2019). 
 

 

 


