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Migrações entre a Costa do Marfim e a Venezuela
Local, global e transnacional através da perspectiva

etnográfica

Pilar Uriarte Bálsamo

Resumo
Na realidade de muitos países de África, os deslocamentos de pessoas em direção
a países desenvolvidos da Europa e da América do Norte são freqüentes. Como em
muitos outros casos de movimentos de população os meios utilizados para o
traslado envolvem situações de ilegalidade, insegurança e indefinição em relação ao
êxito final da aventura. Neste trabalho analisaremos a experiência de dois grupos de
jovens migrantes com uma particularidade em comum. Além de ter passado por
situações de alto risco pessoal, estes jovens acabaram sua travessia muito longe do
destino planejado.
Por meio de uma abordagem etnográfica, o presente trabalho pretende entender as
formas em que identidades e pertencimentos grupais, nacionais, são construídos e
negociados no cotidiano de nativos e “africanos”, dando especial atenção à forma
em que elementos como cor e raça são utilizados por todos os sujeitos para cons-
truir uma forma particular de representar a sua “africanidade”.

Palavras chaves: Imigrantes, Etnografia, Africanidade

Resumen
En la realidad de muchos países africanos las emigraciones de personas en dirección
a los paises dearrollados de Europa y América del norte son frecuentes.Como en
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muchos otros casos de movimientos de poblaciones los medios utilizados para el
traslado envuelven la ilegalidad, la inseguridad y la indefinición en relación al êxito
final de la aventura. En este trabajo analizaremos la experiência de dos grupos de
jovens migantes com uma característica común. Además de haber pasado por
situaciones de alto riesgo personal, estos jóvenes acabaron su travesía muy lejos
del destino planeado.
Por medio de un abordaje etnográfico, el presente artículo pretende entender las
formas en que las identidades grupales, nacionales, son construídas y negociadas
en el cotidiano de nativos y africanos dando especial atención a la forma en que
elementos como raza y color son utilizados por todos los sujetos para construir
una forma particular de representar su africanidad.

Palabras Claves: Inmigrantes, Etnografia, Africanidad

Abstract
The focus of this paper is on the migratory movements from West Africa to Latin
America from the perspective of the subjects of that experience. This research
analyzes the case of eight West African immigrants from different countries. These
men left the port of Abidjan, Ivory Cost in January 2001. They remained on board
for approximately twenty days and were marooned in the Caribbean Sea for eight
days. They were found by a Venezuelan fishing boat and brought to land. Working
with migration process between these two locals. I intend to interpret the mean-
ings of these phenomena in the social and cultural contexts in which they take
place. Approaching to a migratory process that does not reflect a periphery-center
orientation allows a better understanding of the diversity and the complexity of
the migratory phenomenon. The migration process involves  the reasons that lead
to the decision to emigrate and the context in which this decision is made. The
dynamics of reception and social structuring of the foreigner within the new soci-
ety also need to be understood. This work shows the ways in which a particular
kind of foreigners, the immigrants, are seen as a “social problem” more than a
“sociological problem”.

Key words: Inmigrants, Etnography, Africanity

Introdução
O fenômeno migratório como um tema político, social e

acadêmico vem ganhando visibilidade no contexto mundial, produto
do ingresso de pessoas de países do terceiro mundo nos países
mais industrializados na Europa e na América do Norte.
Simultaneamente, tem se produzido um aumento gradativo e
constante das restrições sobre tal ingresso e permanência de
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estrangeiros nestes países, aumentando os obstáculos legais e
fortalecendo os controles policiais fronteiriços (DE HAAS, 2005).
Atualmente, é possível dizer que, mais do que políticas migratórias
propriamente ditas, encontramos políticas de segurança nacional
através da regulação coercitiva dos fluxos de população
(MANZANOS, 2005).

O tema das migrações também vem adquirindo relevância
na opinião pública e na imprensa da maioria dos países receptores
de imigrantes, que costumam apresentar os estrangeiros como a
causa dos problemas que estas sociedades enfrentam e em muitos
casos como um fator de desintegração e descaracterização da po-
pulação “originária”, fundamentalmente em termos nacionais e ra-
ciais (GUARNIZO, 1998; DELGADO, 2003). Ao trabalhar o fenômeno
migratório desde a perspectiva das ciências sociais e mais particu-
larmente da antropologia, é necessário prestar uma particular aten-
ção para estas idéias pré-concebidas com relação às formas em
que uma categoria particular de estrangeiros passa a ser vista como
imigrantes, transformando-se num “problema social” antes que num
“problema sociológico” (SAYAD, 1998).

O foco deste trabalho será os movimentos migratórios entre
África Ocidental e América do Sul a partir das vivências de seus
protagonistas. Neste tipo de deslocamentos muitos dos pressupos-
tos construídos da perspectiva dos países desenvolvidos devem
necessariamente ser reformulados colocando na discussão elemen-
tos de relevância construídos localmente. Descentrar o debate mi-
gratório do eixo norte-sul possibilita uma visão mais acabada da
diversidade e complexidade das dinâmicas de mobilidade de popu-
lação e resulta uma necessidade para entender os significados dos
deslocamentos para as pessoas envolvidas neles e a sociedade que
os recebe.

Os casos aqui analisados e as reflexões realizadas a partir
deles não pretendem fornecer respostas para o “problema” das
migrações, mas se inserir num debate que busca compreender os
movimentos migratórios de uma forma mais ampla, considerando
os sujeitos migrantes como agentes desse processo. Assim, o pre-
sente artigo se estrutura em três partes, as quais discutem, a partir
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de dados etnográficos, um pressuposto diferente acerca das migra-
ções.

O primeiro eixo de discussão trata da direção desses deslo-
camentos. Propomos aqui o abandono do pressuposto de um senti-
do único das migrações, no caso o sentido Norte-Sul. Pretendo en-
tender a forma em que os diferentes destinos são avaliados e por-
que alguns países são escolhidos como destinos preferenciais. Os
percursos e as opções de transitar ou permanecer em diferentes
lugares dependem de como esses destinos são valorados a partir de
elementos que envolvem muito mais do que uma idéia simplificada
do que signifique o “primeiro mundo”. Muitas destas pessoas con-
cebem o processo de deslocamento, não como um trânsito de um
lugar ao outro, no modelo dos movimentos migratórios tradicionais,
mas como uma transferência entre diferentes lugares e como um
projeto de vida multilocalizado.

A segunda parte refere-se às motivações que levam as pes-
soas a empreender esses deslocamentos. A migração é entendida
como uma procura por melhorias nas condições de vida. Em geral
tal melhoria é visualizada em duas categorias, as migrações
econômicas –– que correspondem ao conceito tradicional de imi-
grante –– e as migrações forçadas relacionadas às categorias de
refúgio, deslocamento interno, deslocamentos por crises ambientais,
entre outros. Essas categorias tendem a ser isoladas uma das ou-
tras, assim como colocadas em oposição. Tentarei desconstruir tal
oposição mostrando que todas elas são elementos presentes no pro-
cesso migratório nos mais diferentes graus do mesmo. Sem desco-
lar o sujeito migrante de suas condições reais de existência me
proponho a entender um âmbito complexo em que essas motiva-
ções são colocadas e priorizadas por cada indivíduo. Desta forma,
pretendo analisar a decisão de migrar e suas motivações a partir de
seus elementos positivos, como opções conscientes dos sujeitos e
não como “a últimas das alternativas” (LAMMERS, 2003).

Para concluir, pretendo discutir alguns dos conceitos émicos
através dos quais nossos informantes caracterizam sua experiência
migratória, os riscos e as expectativas com relação não somente ao
lugar de chegada, mas também relacionado às formas com que o
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deslocamento se realiza.  Meu objetivo é pôr em relevo as concep-
ções particulares de aventura, risco e projeto de vida, que envol-
vem com elas concepções de pessoa, família e sociedade particula-
res. Pretendo entender como essas concepções são construídas e
constroem projetos de vida desde uma realidade particular, em que
a decisão de migrar é vista como uma alternativa possível entre
outras.

Entender a forma com que essas experiências de desloca-
mento espacial são vividas pelos migrantes transnacionais, desde o
contexto cultural prévio onde são interpretadas, mas também desde
a capacidade criativa e de transformação desses sujeitos significa
dar ênfase ao conceito de agência (ORTNER, 1994; BINNIE, 2003;
ONG, 2003). A idéia do sujeito interagindo com suas condições de
vida perpassa os três eixos de discussão e a partir dela tento
contextualizar a experiência de um grupo de migrantes. Esta pers-
pectiva representa uma tentativa para contrapor narrativas
totalizantes que partindo de elementos políticos e econômicos colo-
cam o migrante como sujeito dos processos econômicos globais ao
mesmo tempo em que desconhecem as condições reais de existên-
cia nas quais estas decisões e ações são realizadas (GUARNIZO ET
AL,1998).

O Caso e seu contexto
Este artigo parte da pesquisa de campo realizada na costa

oriental da Venezuela e em sua capital, Caracas, durante o primeiro
semestre de 2005. Durante esse período fomos atrás de histórias
de oito náufragos provenientes da Costa do Marfim, encontrados
por uma embarcação de pescadores em janeiro de 2001. Contatamos
seis deles, com os quais realizamos pelo menos uma entrevista for-
mal e outros encontros informais. Entrevistamos também as pesso-
as que os receberam e que de diferentes formas participaram do
processo de inserção dos ‘africanos’ na realidade venezuelana. Estas
pessoas compreendem autoridades e funcionários dos serviços
médicos onde tais migrantes foram atendidos depois do resgate,
autoridades do governo e prefeitura que atuavam nesse momento,
assim como diferentes pessoas envolvidas de forma mais ou menos
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formal nas redes sociais destes jovens, tanto no momento da che-
gada, como atualmente. Foram entrevistadas também pessoas vin-
culadas a âmbitos institucionais e à sociedade civil que participa-
ram na regularização de sua situação jurídica através da tramitação
do Estatuto dos Refugiados no Alto Comissariado das Nações Uni-
das para os Refugiados (ACNUR). A pesquisa também deu relevo
aos históricos clínicos do hospital onde os imigrantes foram ingres-
sados, assim como aos registros de imprensa do momento em que
eles foram encontrados.1

Irei apresentar a experiência desses oito jovens africanos
ligados a partir de um acontecimento concreto, a viagem empreen-
dida desde o porto de Abidjan, escondidos num barco de bandeira
turca e que terminara na praia de Soro, um pequeno povoado de
pescadores, depois de navegar durante 17 dias num navio de carga
e permanecer outros sete numa balsa de madeira e tanques, à deri-
va no mar do Caribe. Trata-se de um grupo heterogêneo, de varia-
das posições socioeconômicas e que começaram a viagem por di-
ferentes motivos. Apesar de todos terem saído do mesmo porto
somente dois deles eram originários da Costa do Marfim. O restan-
te possuía origem diversa, sendo dois provenientes do Congo e os
outros originários da Nigéria, de Serra Leoa, do Togo e de Gana.
Todos os estrangeiros encontravam-se no país a mais de dois anos
e não tinham família ou vínculos próximos dali.

O caso chamou nossa atenção, num primeiro momento, por-
que pensávamos que se tratar de um caso único. No entanto, ao
aprofundar a pesquisa e tentar contextualizá-la num quadro maior
das migrações provenientes da África, compreendemos que este
não era um caso isolado, senão que estávamos frente a eventos
bastante comuns. Não somente no que se refere a se esconder em
navios de carga, mas também quanto ao fato dessas pessoas serem
abandonadas em alto mar ou perto da costa uma vez descobertas.

Encontramos casos de náufragos e polizones2  não somente
na Venezuela, mas também no Brasil, Argentina e Uruguai, além de
outros países da África e da Ásia. Eles apresentam algumas carac-
terísticas em comum, como o fato de se tratar de pessoas do sexo
masculino e na faixa etária entre 15 e 30 anos. Os barcos e navios
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que eles abordam provêm dos principais portos comerciais da re-
gião, e muitos deles não realizam a travessia pela primeira vez, mas
utilizam este procedimento habitualmente para realizar translados
internacionais, ou conhecem pessoas que têm se movimentado desta
forma.

Os migrantes africanos estão adotando métodos mais sofisti-
cados para evadir o aumento nos controles de fronteira e in-
gressar nos países desenvolvidos do norte. Um número cres-
cente de jovens se envolve em aventuras temerárias para con-
seguir chegar à Europa. Os movimentos são cada vez mais clan-
destinos, envolvendo passagens de alto risco e tráfico...
Polizones fazem viagens perigosas escondidos em barcos com
destino ao sul de Europa, e recentemente tem escolhido desti-
nos como Ásia Oriental. Agentes inescrupulosos exploram es-
ses jovens com promessas de passagens para Itália, Espanha e
França (APEDEJU, 2004, 02) [tradução minha].

O procedimento de embarcar em navios de forma clandesti-
na é freqüente ao ponto de que existem regulamentações e trata-
dos internacionais referentes a este tipo de situação. Eles estabele-
cem as medidas que devem ser seguidas pelas embarcações em
portos “de alto risco” para evitar o ingresso de migrantes nas mes-
mas. Também são determinadas as obrigações de cada Estado en-
volvido em situações deste tipo. Por último, estabelece os direitos e
garantias dos passageiros irregulares (IMO, 1997).

Contudo, resulta ser muito difícil medir em números totais a
quantidade de pessoas que saem de diferentes portos do continen-
te. O fato de embarcarem escondidos de forma irregular e a par-
ticipação de redes de mediadores no acesso aos barcos, que podem
configurar redes clandestinas de tráfico de pessoas, obscurece esse
número no momento da partida. Também resulta difícil conhecer
este número no local de destino, já que é impossível saber quantas
pessoas conseguem sobreviver à travessia, devido às condições
em que se ocultam no navio, por causa de abusos da tripulação uma
vez que são descobertos, ou diretamente pelo abandono no mar.
Não sendo possível recorrer a dados estatísticos, a contextualização
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do caso deve se realizar a partir de outros casos conhecidos de
forma direta, assim como de pesquisas bibliográficas e de pesqui-
sas na imprensa internacional.

Migração e direções
Em termos globais, o fenômeno migratório atual é imensa-

mente diversificado e de difícil claridade numérica. As estimativas
demográficas indicam que os movimentos de população ao redor
do globo não são características exclusivas do nosso tempo. Um
século atrás a proporção de migrações internacionais em relação à
população mundial total era similar ao da atualidade, em torno de
2,5 a 3 % (DE HASS, 2005).  A idéia de que a globalização tenha
produzido um maior número de migrantes não está de acordo com
os dados quantitativos que os organismos internacionais comuni-
cam.  Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2006, os
migrantes internacionais eram mais de 190 milhões de pessoas, dis-
tribuídos em todo o globo em diferentes proporções para cada con-
tinente (ONU, 2006).

Contudo, dizer que a proporção de migrações internacionais
continua mais ou menos estável em relação à população mundial
não significa dizer que as características desses movimentos não
se modificaram. Para analisar os movimentos migratórios, não é
suficiente citar apenas números, sendo necessário entender como
esta mobilidade se relaciona com processos históricos e mudanças
sociais (BILGER E KRALER, 2005). Os traslados de população, assim
como a forma com que são vivenciados mudaram, tanto para quem
se desloca como para aqueles que permanecem nas sociedades
emissoras e receptoras.

Um dos primeiros pensadores a trabalhar sobre as mudan-
ças produzidas na modernidade tardia e que refletem diretamente
nos processos de deslocamento de população foi Appadurai (1994).
Ele chama a atenção sobre o incremento nas últimas décadas dos
fluxos de informação, tecnologia e capitais, que teriam modificado
a percepção de identidades individuais e coletivas correspondentes
a espaços sociais territorialmente localizados. Na modernidade tar-
dia, os pólos que centralizam esses fluxos não respondem a uma
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ordem linear, mas múltipla, descontínua e sobreposta.
Trabalhos mais recentes, como o de Aiwa Ong (1999), fa-

zem uma revisão crítica deste conceito de “fluxos”. Segundo a au-
tora, Appadurai não estaria prestando suficiente atenção à
estratificação de classe vinculada ao sistema global de produção.
Ela propõe reconhecer e analisar o processo pelo qual um incre-
mento nas diferenciações de poder faz com que os sujeitos se apro-
priem das vantagens da mobilidade e das comunicações modernas
de forma diferenciada e desigual. Assim, mesmo que os fluxos de
informação tenham se incrementado e as distâncias sejam percebi-
das como menores, a forma com que as pessoas levam em prática
essa mobilidade desejada envolve graus de desigualdade cada vez
maiores.

Segundo o informe da Organização Internacional para as
Migrações (IMO) de 2005, o continente africano é o que apresenta
a maior mobilidade de população no mundo. Os dados sugerem
mais de dezesseis milhões de migrantes de origem africana em 2000,
frente a nove milhões em 1970. A longa história de migrações da
África compreende deslocamentos inter-regionais e
transcontinentais, traslados forçados, envolvendo diferentes formas
de escravidão, assim como deslocamentos voluntários. Eles repre-
sentam uma constante, transformando-se em um elemento
constitutivo da história do continente africano enquanto objeto de
análise (BILGER E KRALER, 2005).

A região da África Ocidental é particularmente afetada por
movimentos de população em diferentes escalas, inter-regional, in-
ternacional e transcontinental. No caso da Costa do Marfim, esta
possui um lugar particularmente importante nessas dinâmicas mi-
gratórias. Com uma população de mais de 16 milhões de habitan-
tes, ela é uma das regiões mais ricas do continente. Juntamente
com Nigéria e Gana, elas representam os principais pólos de atração
de população estrangeira na África Ocidental, sendo tal população
composta por migrantes econômicos ou por refugiados. Segundo
dados atuais das Nações Unidas, a Costa do Marfim se encontra
entre os primeiros vinte países que recebem mais migrantes inter-
nacionais no mundo (ONU, 2006).
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Esse papel privilegiado na recepção de imigrantes cresceu
durante as décadas de 60 e 70, mas foi a partir das dificuldades
econômicas do final da década de 80 e das decorrentes instabilida-
des políticas que os padrões de mobilidade na região têm-se modi-
ficado, gerando dinâmicas complexas de imigração e emigração.
Assim, enquanto o país mantém a liderança em recepção de
migrantes com relação a outros países, também representa um dos
portos com maior saída de pessoas, tanto de população nacional
como dos próprios imigrantes que recebe (APADEJU, 2004).

Tal tendência à saída de população se acentuou no início do
ano 2000, com a eclosão da guerra civil dentro do próprio território
da Costa do Marfim. A partir de 1999, a reputação do país como
um âncora da paz na região começou a cair, em função do golpe
militar vivenciado por ele, além de focos de violência no seio da
população civil. Gerou-se também um importante aumento da
xenofobia, na medida em que os nacionais entendiam o conflito
dentro de seu território como uma extensão dos conflitos bélicos
presentes em países limítrofes. A guerra expulsou no mínimo cerca
de 600 000 pessoas de suas casa sendo que, dentre elas, aproxima-
damente 80 000 eram migrantes ou refugiados, algumas das quais
retornaram a seus países de origem (DRUMTRA, 2003). Contudo,
um importante número de estrangeiros e nacionais que sobreviveu
a esse período ainda não regressou  a seu país de origem, seja por
falta de condições para concretizar esse retorno, seja por ter
reelaborado seus projetos de vida no novo local.

O caso que apresentamos faz parte desses fluxos migratóri-
os de percursos diversos determinados cada vez mais por dinâmi-
cas globais reelaboradas em cada local. O padrão tradicional de
emigração da África Subsahariana, fortemente vinculado à sua uti-
lização como mão-de-obra em países como França e Inglaterra
está mudando rapidamente. Muitos migrantes estão se aproximan-
do de atividades comerciais mais do que atividades vinculadas à
produção, e escolhendo destinos não-convencionais, sem conexões
lingüísticas ou vinculações coloniais. Esses destinos são países como
Itália, Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, África do Sul ou
Sudão, além de países da América do Norte.
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Estas mudanças envolvem não somente uma circulação maior
dos migrantes internacionais, mas também uma maior mobilidade
dentro da própria região. A emigração desde os centros urbanos
aumenta a demanda que eles exercem sobre o meio rural na procu-
ra de mão-de-obra. Assim, na região da África Ocidental encontra-
mos um padrão de substituição dos fluxos migratórios pelos quais
migrantes nacionais de origem rural se deslocam às cidades para
ocupar as posições dos nacionais urbanos que migraram para o
exterior. Em alguns casos, imigrantes de países vizinhos ocupam os
lugares dos nacionais, produzindo um padrão de migração em esca-
las, das áreas rurais às cidades e dali a destinos internacionais
(APEDEJU, 2004).

Dos oito jovens com que trabalhamos somente dois são naci-
onais da Costa do Marfim. Dos seis estrangeiros, pelo menos dois
já tinham passado por outros países antes de chegar a Abidjam, de
onde chegariam à Venezuela. Franz3 , comerciante de tecidos, que
contava dezenove anos no momento da travessia, nos disse ter sa-
ído de Gana, seu país de origem, com 16 anos. Sua partida resol-
veu-se por um lado em função de suas atividades comerciais, e por
outro em função das condições de insegurança da região e dos
conflitos políticos em que sua família se encontrava envolvida e que
conduziram à morte de seu pai. James, vários anos mais velho do
que Franz, também possui uma história bastante intensa de deslo-
camentos. Em Togo, seu país de origem, deixou a mulher e uma
filha e partiu para tentar a sorte na Holanda, onde ainda hoje mora
parte da sua família. No seu retorno passou por outros países antes
da Costa do Marfim, onde trabalhava como mecânico no porto.
Segundo nos explicou, ao se esconder no barco, pretendia chegar a
Europa, para novamente se estabelecer na Holanda.

Assim como James Oswald, que estava com ele quando abor-
daram o barco e Franz, disseram ter intenções de ir a Europa. Por
outro lado, Joseph e Cliff expressam uma preocupação maior em
abandonar o lugar do que em procurar um destino fixo. Sebastian
explica essa situação da seguinte forma,
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Nosotros íbamos en cualquier sitio. Cualquier país, no como
venimos en Venezuela… o venimos en Colombia, no, nosotros
íbamos en cualquier sitio a refugiarnos. Por los problemas del
país, de cada quien que tiene problemas en su país, como yo
[Costa do Marfim] como en el Congo, o como Togo, cualquier
país.

Por outro lado, mesmo que Europa não seja explicitada como
o destino esperado para a travessia, a grande maioria dos comentá-
rios utilizava países nesse continente para realizar as comparações
em relação às vantagens, benefícios e direitos de ser um refugiado
em cada local. Os países mencionados como ideais sempre se lo-
calizavam na Europa ou na América do Norte. A América Latina
não era considerada como um possível lugar de destino antes de
empreender a travessia e geralmente é mencionada como um lugar
desconhecido, mencionando apenas um par de países dos quais se
tinha ouvido falar antes de partir. Talvez pela proximidade (não de-
vemos esquecer que os depoimentos foram coletados depois de
quatro anos de vivência na Venezuela) o país mais mencionado
como sendo conhecido antes de chegar é a Colômbia, através de
notícias sobre a guerra e o narcotráfico.

As referências a outros países organizavam-se fundamen-
talmente em relação à presença de parentes. A maioria dos contatos
internacionais que eles têm com parentes, amigos ou redes sociais
se localiza em lugares como França, Itália, Canadá, ou outros paí-
ses da África, como África do Sul e não nos seus países de origem.
Nos casos em que o deslocamento envolve enfrentamentos políti-
cos e conflitos bélicos, a perda do contato com o país de origem é
explicada em função da destruição do lugar ou do deslocamento
absoluto da rede social para diferentes destinos, sendo que os que
ficaram são pensados como mortos.

Yo tenía poco contacto con la gente del Congo, siempre llamaba
mucho en Francia, mi tío y bueno, otras [personas de la] familia,
también conocidos…
Yo no tengo madre, pero papá si. Él agarró su camino, yo agarre
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por otro, yo hice mi camino, yo me fui por mi camino. Porque
cuando hay guerra, cuando la gente camina con su bolsa en la
cabeza tu ya no vas a saber más donde esta tu papá. Ellos
pensaban que yo ya estaba muerto. El día que yo llamé de aquí
de Venezuela hicieron una fiesta (CLIFF).

Por outro lado, os contatos mantidos no exterior também são
orientados em função de uma possível continuidade do deslocamento.
É o caso de Leonard, que pensa na possibilidade de viajar ao Cana-
dá, onde mora um de seus irmãos, através do plano de reunificação
familiar de ACNUR. Também Joseph, que praticamente não mantém
vínculos com sua família no Congo, se comunica com um tio na
Itália. Todos esses contatos são altamente valorizados e descritos
como possíveis portas de ingresso em outros países, a partir dos
mecanismos internacionais de refúgio ou acionando redes familia-
res ou comerciais nesses lugares.

Os percursos desses migrantes seguem as formas em que
eles pensam sua posição dentro desses circuitos migratórios, com-
pondo formas específicas do local e do global. O circuito migratório
é construído, não somente em relação aos lugares de moradia e de
origem, mas também em referência a uma multiplicidade de desti-
nos possíveis numa trajetória migratória que não é pensada como
finalizada. Tal processo de reconfiguração e recriação do espaço
social tem-se chamado dentro da antropologia e das ciências soci-
ais como transnacionalização. Os deslocamentos e re-localizações
que caracterizam as migrações envolvem a mobilidade não somen-
te entre espaços geográficos, mas também entre espaços sociais
construídos e significados culturalmente. A partir do conceito de
transnacionalização desenvolveu-se uma nova forma de classificar
experiências migratórias, como a de nossos informantes, mas que
não é exclusiva deles. Essas migrações, que não correspondem às
categorias clássicas de migração transitória, imigração de destino e
diáspora, conformariam um quarto tipo denominado de
transmigração (KIVISTO, 2003).

Em muitos casos, particularmente na experiência africana,
os motivos que levam essas pessoas a se deslocar e a abandonar
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seu lugar de origem se referem a estas crises econômicas, políticas
e até ambientais. Contudo, os contextos extremos envolvidos na
mobilidade de pessoas, não obscurece a forma com que os vínculos
familiares e de amizade se reconfiguram gerando processos de
transnacionalização e multilocalização. Nesses espaços, os sujeitos
transnacionais constróem seus projetos de vida, tomam decisões de
médio e longo prazo, estabelecem redes de parentesco e redes co-
merciais, tomam decisões de caráter político intervindo nas estrutu-
ras econômicas a partir de diferentes lugares do globo (BASCH ET
AL., 2003; GLICK-SCHILLER E FOURON, 1997).

Migrações econômicas, migrações forçadas e projetos de
vida

Ao trabalhar com o conceito de transnacionalização, muitos
autores dão ênfase na forma com que os sujeitos vivenciam a ex-
periência de morar no mundo globalizado. Abordar a re-configura-
ção das relações sociais da perspectiva translocal significa enfatizar
a perspectiva das pessoas que compõem essas redes e nas diferen-
tes formas que elas significam os espaços (PRIES, 2001; LINS RIBEI-
RO, 2003). Isso significa abordar os processos de globalização desde
as mudanças que esse processo produz no cotidiano dessas pesso-
as. Para compreender o fenômeno migratório da perspectiva dos
seus protagonistas é necessário desestruturar uma visão unidirecional
e economicista das migrações, como se elas fossem provocadas
unicamente por desigualdades econômicas. Isto não significa negar
as variáveis econômicas e a profunda desigualdade da ordem
econômica global. Os fluxos migratórios fazem parte de dinâmicas
complexas de um sistema econômico mundializado em que as na-
ções participam de formas diferentes e desiguais. A mobilidade das
pessoas responde à demanda de mão-de-obra dos países mais in-
dustrializados e introduz capitais nos países emissores através do
envio de remeças (DE HAAS, 2005; LEVITT AND SORENSEN, 2004).
Assim, a intensidade dos deslocamentos de população deve ser com-
preendida dentro de um sistema econômico onde cada uma das
partes     Estados nacionais, agentes financeiros e forças políticas   ,
joga seu papel, criando condições e rotas que mediam as migrações
(MANZANOS, 2005).
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Entender os fluxos migratórios como um componente funda-
mental das diferentes economias nacionais permite desconstruir a
idéia do indivíduo isolado usufruindo das vantagens de uma econo-
mia mais industrializada do que no país de origem. O imigrante deve
ser visto desde seu papel econômico ativo, tanto na economia do
país onde reside, muitas vezes realizando as tarefas que os nacio-
nais não estão dispostos a realizar; quanto no país de origem, intro-
duzindo capitais através do envio de remeças e gerando fluxos fi-
nanceiros que não eram tidos como importantes pela economia clás-
sica, mas que estão se mostrando cada vez mais um papel ativo nas
economias nacionais (MAZZUCATO, 2005; CAMPBELLl, 2005; HORST,
2004). Se o primeiro passo para compreender os processos migrató-
rios é colocar-los num contexto de dinâmicas demográficas gerais,
também parece necessário entender o papel ativo do sujeito na ges-
tação desses fluxos de população.

Outro elemento importante a considerar é que a migração
envolve altos custos e riscos consideráveis, além de conhecimentos
prévios e, em muitos casos, redes sociais no lugar de destino. É por
isso que parece mais correto associar os movimentos migratórios a
certo nível de desenvolvimento econômico, combinado a desigual-
dades de oportunidades de desenvolvimento dos projetos de vida,
do que a situações de pobreza absoluta (DE HAASS, 2005). Esta
tendência coincide com o perfil das pessoas que entrevistamos na
Venezuela. Nenhum deles responde ao estereótipo habitual da mi-
séria na África. Dois deles, Cliff e Leonard, possuem estudos su-
periores finalizados e trabalhavam em áreas relacionadas a sua for-
mação antes de começar o processo migratório. Antes de empre-
ender a travessia, todos eles tinham emprego na Costa do Marfim,
mesmo que estes empregos nem sempre correspondessem às ex-
pectativas ou à formação de cada um deles.

Olhar para a migração como uma escolha, não uma escolha
individual e livre, mas enquadrada sempre dentro de condições
determinantes e em muitos casos muito complexas, implica deixar
de lado todo o tipo de determinismos, não somente os econômicos.
Em oposição às migrações econômicas, mas também entendidas
como determinantes do deslocamento, encontramos outra catego-
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ria, a das ‘migrações forçadas’. Essa categoria diz respeito aos
refugiados e aos deslocados internos. São pessoas que podem ter
saído de seu lugar de residência ou atravessado fronteiras nacio-
nais em função de perseguições políticas ou étnicas, conflitos béli-
cos e outras formas de violência. Este tipo de movimento de popu-
lação conta com uma maior proteção por parte da comunidade in-
ternacional, mesmo que estes sejam insuficientes. Os mecanismos
de proteção destes deslocamentos forçados são estabelecidos a
partir de órgãos internacionais como o ACNUR das Nações Uni-
das. Desde o ponto de vista institucional, migrações econômicas e
deslocamentos forçados geram situações muito diferentes.

O caminho para desconstruir esta oposição entre migrações
econômicas e migrações forçadas segue dois rumos. Por um lado,
o resgate da capacidade de escolha do sujeito, enquanto um agente
social, com capacidade de ação, intervenção e transformação cria-
tiva da sua realidade (DE CERTAU, 2002). Por outro, a
contextualização dessa capacidade dentro de um contexto histórico
particular, no qual essas escolhas são realizadas, e que resiste a ser
encaixotado nas tentativas de precisão das categorias jurídicas, como
mostram os dados etnográficos como os que trabalhamos.

Em janeiro de 2001, quando o barco de bandeira turca que
transportava nossos informantes zarpou do porto de Abidjam, capi-
tal da Costa do Marfim, o país atravessava por uma importante
crise política e começava uma guerra civil (DUMTRA, 2003). A ins-
tabilidade política e econômica fez com que um alto número de
pessoas saísse por diferentes meios do país; muitos deles nacionais,
outros estrangeiros. Das seis pessoas que contatamos deste grupo
de oito, duas tinham envolvimento direto com os governos de seus
países, Leonard da Costa do Marfim e Cliff do Congo. Este último
encontrava-se na Costa do Marfim junto com Joseph desde 1999.
Assim como muitas outras pessoas, saíram dos seus países de ori-
gem em função da guerra civil, mas por motivos diferentes. Cliff,
de 32 anos, estava envolvido em atividade políticas no seu país, é
engenheiro florestal e trabalhava em projetos de desenvolvimento
agrícola do governo. Joseph não possui uma educação terciária (edu-
cação superior), seu ofício era o de latoeiro e provém de uma famí-
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lia de campesinos. No Congo, residia em uma região muito afetada
por conflitos bélicos e a insegurança geral da região fez com que
ele saísse de casa, convertendo-se primeiro em um deslocado in-
terno e posteriormente em um refugiado. A situação de Joseph re-
sulta parecida com a de Franz, originário de Gana, mas que desde
bastante tempo encontrava-se fora do seu país, em parte por causa
de atividades comerciais, em parte por causa da perseguição étnica
de que estava sofrendo sua família, e que fez com que assassinas-
sem seu pai.

Em uma situação um pouco diferente encontravam-se James
e Sebastian, que saíram da Costa do Marfim, também em função
do conflito, mas sem que ele tivesse uma vinculação direta com
suas atividades no país. James, originário de Togo, encontrava-se
na Costa do Marfim por motivos basicamente econômicos ao igual
que Sebastian, originário de Costa do Marfim. James trabalhava no
porto de Abidjan no setor de mecânica e tomou a decisão de viajar
na procura de um futuro melhor na Europa, e não diretamente fu-
gindo de perseguições. Contudo, os dois eram claramente afetados
pela situação de insegurança em que o país se encontrava.

Ao falar das motivações e das diferentes situações pelas
que cada uma destas pessoas atravessou até chegar à Venezuela e
as expectativas em função ao trajeto uma vez no novo país, os seis
entrevistados referem-se com diferentes ênfases à necessidade de
sair de uma situação de insegurança e a vontade de construir uma
nova vida longe sem as dificuldades pelas que estavam atravessan-
do. No caso dos quatro que não se encontravam no país de origem,
a decisão de sair da Costa do Marfim se apresenta como uma con-
tinuidade do processo migratório, e a decisão de se esconder num
barco como o procedimento mais próximo para sair. No caso de
Leonard, fugir num barco foi a opção mais segura, já que iria para
outro lugar e não precisaria ficar escondido no seu país.

Mi padre fue político, era secretario de un partido político allá,
que estaba luchando por el poder también. Pero entonces
mataron al presidente y fue un militar que tomó el poder, y dijo,
que si tú cortas un árbol hay que cortarlo hasta la raíz. Eso
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significa que todo alrededor hay que cortar. ¿Tú vas a escuchar
eso y te vas a quedar ahí? Si te agarran te matan, entonces que
hay que hacer, hay que salvar tu vida. Así fue que yo decidí
meterme en el barco.

Freqüentemente a imprensa internacional dá a conhecer ca-
sos de pessoas em diferentes países que arriscam sua vida e se
colocam em situações extremas na tentativa de chegar na Europa
ou na América do Norte. Por outro lado, muitos organismos inter-
nacionais e outras tantas organizações civis chamam a atenção sobre
a responsabilidade dos governos e da comunidade internacional fren-
te a esse tipo de situação e as profundas desigualdades que as
provocam. Contudo, tais denúncias que têm como objetivo
desconstruir as representações estigmatizantes dos migrantes, cor-
rem o risco de cair na vitimização, tirando dos protagonistas destes
eventos sua capacidade de decisão e ação (LAMMERS, 2003).

A língua inglesa diferencia as duas expressões trafficking
in persons e human smuggling. A primeira refere-se às pessoas
que são levadas ou pressionadas a se envolver em situações de
exploração fundamentalmente vinculadas a casos de mulheres e
crianças e que dizem respeito à exploração sexual e ao trabalho
escravo. A segunda é utilizada nos casos em que os migrantes uti-
lizam redes informais de migração, ingressando ao novo país atra-
vés de mecanismos ilegais, mas que não necessariamente colocam
a pessoa em situações de exploração (CARLING, 2006). Em qual-
quer um dos casos, para as pessoas que recorrem a estes tipos de
mecanismos, a viagem representa uma importante dose de risco,
poucas possibilidades de negociação e um alto grau de insegurança
em relação aos resultados da aventura. No próximo trecho tentarei
apresentar a forma com a qual nossos informantes apresentam,
caracterizam e avaliam sua experiência, passados quatro anos des-
de que realizaram a travessia.

A travessia dividindo duas etapas de vida
Os motivos que levam estas pessoas a iniciar seus traslados

devem ser analisados dentro de concepções particulares de risco e
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aventura e de expectativas em relação a seus projetos de vida.
Esses projetos são construídos no seio de uma rede social e de um
contexto histórico específico em que a migração é vista como uma
das alternativas com maior possibilidade de êxito, apesar dos im-
portantes riscos que ela supõe. Entender o deslocamento como um
evento a mais e como parte constitutiva desses projetos de vida
significa observar o fenômeno migratório dentro de seu contexto
histórico. Para isso, é necessário voltar sobre os elementos apre-
sentados acima que mostram a África como um continente marca-
do pelas dinâmicas migratórias. Neste sentido, muitos autores tra-
balham esses fluxos migratórios locais e regionais como uma estra-
tégia de inclusão social, melhoria das condições materiais e mesmo
acúmulo de capital cultural e social (BILGER E KRALER, 2005)

Trabalhos como os de Manuela Carneiro da Cunha (1985) e
Paul Gilroy (2001) mostram um longo processo histórico no qual foi
conformado um espaço de mobilidade da população negra, originá-
ria ou descendente de africanos, que pode ser caracterizado como
uma diáspora negra (GILROY, 2001). Os dois autores coincidem em
ampliar para além do continente e levar a uma escala transoceânica
a idéia do deslocamento como estratégia de inclusão social. Ambos
apresentam exemplos de como a mobilidade humana, mesmo nas
suas condições de violência mais extrema, como foi o caso do co-
mércio de escravos, não pode ser compreendida unicamente pela
dominação. É necessário levar em consideração a capacidade dos
sujeitos de definir seu destino e de aproveitar a situação de escravi-
dão, valorizando elementos simbólicos, identitários a partir de co-
nhecimentos adquiridos, capitalizando uma experiência da escravi-
dão para construir novas identidades de formas individuais e coletivas
(DA CUNHA, 1985).

Mas, se as idéias de ocupação multilocalizada e de diáspora
dão o contexto à experiência de nossos informantes e permitem
entender de forma conjunta e complementar situações de migração
forçada e opções migratórias, elas não podem responder ou falar
mais alto que as percepções de nossos próprios sujeitos em relação
à sua experiência migratória. Como são entendidos os riscos e os
lucros de empreender semelhante aventura? Como avaliam as situ-
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ações pelas quais atravessaram? Se, tal como vimos anteriormen-
te, a opção por sair do continente é um evento mais dentro de uma
trajetória migratória mais extensa, será que os riscos atravessados
por eles durante a travessia não são também vistos como um ele-
mento a mais dessa trajetória?

Mesmo que o deslocamento seja uma idéia muito presente, e
que as condições e riscos em que ele pode ser realizado sejam bem
conhecidos, a travessia é descrita por todos como um momento
diferente ou especial. Sair sem conhecer ao certo o destino final, se
esconder no navio apelando a redes informais ou aos conhecimen-
tos adquiridos trabalhando no porto, não são situações que apare-
cem como eventos corriqueiros, mas como alternativas possíveis
de enfrentar certo tipo de situações.

Mandaron a golpear al primer ministro de nuestro país, ahí en
Costa de Marfil, y el hombre se fue corriendo para Francia,
como tenía plata. Y otros ministros también se fueron. Entonces
yo le dije a Joseph, nosotros no tenemos recursos, aquí no
puede agarrar avión. Como nosotros somos refugiados aquí,
ellos no van a permitir que tú agarres avión. No vamos a esperar
al día que empiecen a sacar a la gente para que el ACNUR
empiece a sacar a la gente. Entonces fue lo que hablamos
nosotros. Con los pocos recursos que nosotros tenemos va-
mos a pagar, vamos para Senegal (CLIFF).

No caso de Cliff, como no do resto dos estrangeiros que se
encontram na Costa do Marfim, a travessia por navio se junta a
uma longa lista de meios de transporte utilizados, que inclui aviões e
grandes extensões percorridas caminhando. Todas elas envolvem
riscos, negociações e certo grau de informalidade nos
procedimentos. Em alguns casos, esta não é a primeira viagem rea-
lizada em navio. Assim, ela não somente é vista como mais uma
das alternativas possíveis, mas muitas vezes como uma das mais
seguras.

Mi problema estaba en salir de un peligro, a llegar a un sitio
donde yo voy a hacer mi vida, porque yo no soy la primera
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persona que va a hacer eso, porque yo vi también el presidente
de Gana, antes se iba en ese camino mismo. Entonces yo mi
problema era buscar una tierra (CLIFF).

Os caminhos para abordar o navio são descritos de diferen-
tes formas por cada um deles. Enquanto Cliff e Joseph chegaram a
ele através de pessoas especialmente ligadas a isso, James explica
que foi através de seus próprios conhecimentos do barco, pelo seu
trabalho de mecânico e por suas experiências prévias de viagem
que teve contato com esta possibilidade. Apesar das diferentes ver-
sões pensamos que em todos os casos existiu algum tipo de
intermediação de pessoas no porto de Abidjan, mais ou menos vin-
culadas a redes clandestinas que habilitam o acesso aos barcos.

Bueno, yo me metí en el barco. Yo no tenía conocimiento del
barco, pero las ganas que yo tenía de vivir, de seguir mi vida...
Yo me metí en ese barco, en ese barco yo me metí escondido.
Pero como siempre dios no se queda atrás, todo el mundo tiene
a dios que lo sigue. En el primer sitio donde yo estaba sentado
sobre la máquina, pensaba que ya estaba bien asegurado. Y lo
que significa cuando arranca el barco, esa maquina que da, a mi
me muele. Pero ahí alguien que estaba ahí me pinchaba, me
decía, levántate de ahí, porque tu no estas viendo nada, está
todo oscuro, pero levántate de ahí. Yo me muevo de ahí hace 15
minutos se prende el motor.
La prisa y el aceite que botaba el barco, yo me enteré un jueves,
yo seguí y me metí debajo, yo no sabía que había otra persona
mas adentro del barco, que tenía la misma mentalidad que yo
(LEONARD).

La gente que trabajaba ahí, esa gente llevó a nosotros… Y
después pagamos ese barco, y yo les dije, bueno, tiene que
salir… Entramos en el barco por intermedio de la gente que
estaba ahí. Ellos llevaron a nosotros sin que el capitán del bar-
co supiera. Bueno… ellos me dijeron que nada más, no ese no
dura mucho, tú puedes conseguir que, leche, y todas esas co-
sas, agua, agua y leche, lleva ese chocolate para que tengas
mas fuerza. Pero eso es mentira, mentira, porque ahí adentro
hace calor. Gracias a dios que estaba en la ventana, sino nos
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hubiésemos muerto. Y entonces estaba todo negrito, oscuro.
Nosotros mirábamos más o menos el sol, todo agua y no había
más la tierra (CLIFF).

Durante os vinte e quatro dias que passaram entre o mo-
mento da saída do porto na Costa do Marfim até o dia em que
chegaram às praias de Soro, um pequeno povoado na costa oriental
da Venezuela, muitas coisas aconteceram. Contar todas essas ex-
periências a quem não passou por elas não resulta uma tarefa fácil.
Os duros momentos que passaram, a angústia de não saber se con-
seguiriam sobreviver e os momentos de tensão com a tripulação,
fazem com que alguns fragmentos da travessia fiquem obscureci-
dos e em alguns casos apresentem versões contraditórias.

Esses elementos estão relacionados com o processo de ne-
gociação com a tripulação e o capitão do barco antes e durante a
travessia, fundamentalmente no que diz respeito aos elementos que
possam identificar o navio e seu capitão. As informações ligadas à
identificação são manejadas com particular cuidado por todos. A
vontade do capitão de permanecer no anonimato é apresentada
pelos narradores como uma prova da criminosidade da conduta do
capitão. A isso se associa também o porte de armas de diferentes
tipos e referências sublinhadas ao uso de drogas. A situação é des-
crita da seguinte forma por Leonard,

– ¿Quien va a bajar primero?
Dijo, estaba sentado con todo pronto. Yo le pregunte:
– Pero ¿no tiene las cosas de salvataje, no hay salvavidas?
– No
Yo le pregunté, porque y el me dijo,
– Porque esos cauchos tienen el nombre del barco y tienen el
número de matricula del barco, eso es una evidencia.
El estaba hablando así, clarito… algo de remedios, comida, nada,
porque todas esas cosas llevan la grifa del barco.
– ¿Ustedes van a bajar o no…? Yo estoy esperando que me
dicen…

As versões em relação ao trato recebido depois de que foram
achados pela tripulação também apresentam diferenças. Enquanto
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que alguns relatos referem-se a uma relação bastante fluída com o
capitão que os aconselhava e consultava sobre o lugar onde gostariam
de chegar, descrevendo este vínculo como o de amizade; outros
depoimentos falavam sobre a carga de trabalho em excesso que
lhes era atribuída, e sobre o perigo de vida que este representava.

Pasó la primera noche, porque yo tenía un reloj, pasó la segun-
da noche, y la tercera noche, la cuarta noche, verdad… Una
persona que gritaba, le llamó la atención a la gente del barco,
digamos el capitán, nos descubrieron… Salió, y nosotros, yo
estaba abajo, escuchando que le estaba preguntando cosas,
no, y después, ellos mismos los marinos empezaron a revisar el
barco. Cuando empezaron a revisar el barco descubrieron a
otro, y descubrieron a uno de nosotros que sabía donde yo
estaba escondido, decía que saliera, sino, van a tapar el barco,
van a sellar el barco, van a echar químicos por allá y tu mueres.
Ahí yo salí, cuando subimos arriba encontramos y nos encon-
tramos todos los ocho.
Pero antes de que nosotros saliéramos, ellos ya habían
descubierto tres, con esos tres, el capitán ya había hecho su
plan con ellos, o sea, llevarlos a un país para descubrir tierra.
Pero cuando nosotros salimos, vio que éramos más, que éra-
mos ocho, y eso yo creo que molestó un poquito al capitán. Ahí
cambió de idea, lo que dijo ahí que el, nos dijo a nosotros que el
que trabajaba, en el barco (no era de los modernos, era un barco
un poquito viejo), que el que cooperaba y trabajaba, tiene que
comer, va a tener un sueldo hasta que llegamos donde vamos
(LEONARD).

O período que passaram dentro do barco é caracterizado
nos dois extremos, desde a amizade e a capacidade de negociação
até a violência extrema chegando ao seqüestro dos documentos e
as ameaças de morte constantes.

El trabajo estaba repartido. Yo y [Cliff] él  con otro éramos
encargados para sacar las conchas del barco, que estaba podrido,
para volverlo a pintar. Era nuestro trabajo. Samuel su deber era
ayudar el ingeniero mecánico, allá abajo, en el fondo, y quien
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mas… Franz que estaba… Tú [Sebastian] estabas con el
cocinero, ayudando al cocinero. Franz estaba en enfermería.
Julio con el que hace latonería, el latonero del barco. Joseph,
que hacía Joseph… (LEONARD).

Em todos os casos se produz uma ruptura no momento em
que eles se aproximam de seus destinos, o que faz com que o capi-
tão decida abandoná-los no mar. Encontramos relatos de posições
enfrentadas entre parte da tripulação, que não achava correto deixá-
los no mar e ajudaram eles fornecendo cordas e outros elementos
para a sobrevivência na barca e o capitão. Leonard descreve desta
forma o diálogo com o capitão do barco, alguns minutos antes de
serem obrigados a abandonar o navio e descer na balsa.

Después de tres días, yo creo que el se reunió con su coman-
dante y con alguna gente del barco, y dijo… Nos llamó una
mañana, todos los ocho, antes de empezar a trabajar, y dijo que
va a fabricar una plataforma para nosotros. Que con esa plata-
forma, la gente de España y de Portugal navegaba hasta
Sudamérica, aquellos momentos de Cristóbal Colón. …
Yo me imagino, que cuando tú vas a fabricar una plataforma, era
algo bien seguro, con chalecos para navegar, agua, agua, comi-
da, cosas para sobrevivir…
Se sentó así arriba, en el último piso del barco. Lo que veíamos
nosotros, cada marinero salía con machetes, otros salían con
escopetas, con maderas, el mismo tenía su pistola cargada. …
hablaba tranquilamente, tranquilito así… voy a hablar en inglés
porque yo nunca me olvido de esas palabras que el dijo, eso fue
en la noche, después que se chifló:
– I wanted you people to know that today is today, anyone who
don’t want to go down should be dead. You people should
understand, if you go down and the rest don’t want to go down,
everybody should be dead.
Lo que significa – hoy es hoy, ustedes tienen que bajar sea lo
que sea, hay una cosa más que tienen que entender. Si baja uno
y el resto no quiere bajar, todo el mundo muere. Si bajan siete,
uno no quiere bajar todo el resto va a morir. Entonces ustedes
tienen que entenderse y bajan los ocho o mueren los ocho.

O período de tempo no qual permaneceram na balsa também
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não é facilmente narrado. Um dos relatos mais emocionados que
obtivemos foi durante um encontro com Sebastian na recepção da
pensão no centro de Caracas, onde trabalha e vive, com sua mulher
venezuelana e seu filho de menos de um ano. Contudo, a história
não veio em função de nossas perguntas, mas de uma provocação
do dono da pensão, um homem de uns cinqüenta anos, que até
então tinha ouvido nossa conversa sem muitas intervenções. Num
dado momento, ele decidiu interromper para contar sobre outro grupo
de náufragos, paraguaios, bolivianos e peruanos que teriam passado
por uma aventura maior e mais perigosa. Isto representava não
somente uma provocação pessoal, mas também uma deslegitimação
frente às pesquisadoras que vinham precisamente atrás da aventu-
ra. A provocação funcionou, e a partir disso obtivemos uma detalhada
descrição de cada uma das dificuldades e angústias que passaram
durante esses oito dias e sete noites à deriva.

Una noche, que yo nunca me voy a poder olvidar, todavía yo
no puedo olvidar, y cuando siempre me recuerdo de eso me dan
como ganas de llorar. Porque una noche como a las dos o tres
de la mañana, había una lluvia fuerte, había una lluvia fuerte…
y la balsa iba iba, y Leonard, levántate, levántate, y nosotros
nos pusimos a remar… (SEBASTIAN).

A maioria dos relatos com relação ao tempo em que estive-
ram na balsa, se divide entre a força de vontade que lhes permitira
sobreviver por sete dias no mar e a impossibilidade de manejar seu
próprio destino em função das condições em que se encontravam,
não restando mais recursos do que pedir aos deuses para salvá-los.

Samuel, Samuel el más pequeñito, también trabajó bastante,
bastante ha hecho. Que ahora no sabemos donde está, si está
en Venezuela o donde está. El fue, yo me recuerdo que el fue él
que trajo la idea, el séptimo día. Que ahora bueno, hablamos
con Dios. Cultura africana… Entonces los que tienen piezas de
dinero, los que tienen collares, los que tienen algo… Cosas
preciosas, les vamos a regalar al mar, eso fue al día siguiente
que recibimos ayuda. (LEONARD).
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Uma das coisas que Joseph lembra com maior medo são os
tubarões. Conta que dentro da balsa cada vez que alguém começa-
va a perder os ânimos ou a pensar que não sobreviveriam os outros
lhe davam ânimos dizendo que não poderia morrer já que isso cha-
maria a atenção dos tubarões e faria com que todos morressem.
Explica que rezava o tempo todo, pedindo a deus que os ajudasse a
sobreviver, mas que ao mesmo tempo lembrava do seu pai, que
sempre dizia que deus faz sua parte, mas que todos os dias é neces-
sário ajudar a si mesmo.

James lembra como se protegiam do sol e como resultava
muito mais difícil se proteger do frio, além da chuva que batia con-
tinuamente sobre as feridas do sol na pele. Explica que cada dia
que passava o nível da balsa ia descendo já que a água entrava nos
tanques furados. Com certa ironia, ele comenta que conseguiram
sobreviver somente porque estavam tão magros que não pesavam
sobre a balsa.

El tercero día ya empezamos a sentir que algo andaba mal, suena
adentro de los barriles agua. El hierro se despegó.Con la fuerza
del mar se va de lado. Si sale de debajo de la plataforma nos
quedamos sobre la madera, y esa madera se va pa’bajo,  no se
queda a flote. Cuarto día, quinto… seis….Ya el agua nos llega
aquí. O sea, estábamos concientes de que nos estábamos
muriendo poco a poco, sin agua, sin comida, lluvia en la noche,
sol en la mañana y en la tarde el frío. Los dientes sonaban, los
dedos ya estaban congelados. Ya estábamos viendo que no,
pero nadie quería decir a su hermano que no, ya no había
fuerzas?… (CLIFF).

Esses relatos se entrecortam com a descrição das diferentes
estratégias utilizadas para lograr a sobrevivência na balsa. Dormir
durante o dia e trabalhar para estar acordado durante a noite, quan-
do as ondas são maiores e é preciso dominar a balsa para cortá-las.

Me sentía muy triste, muy triste pues. Muy triste pero muy
optimismo, yo siempre hablaba… Mira, si vamos a morir, que
dios no va a permitir que pasáramos la noche. En la misma
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noche íbamos a morir. Pero ahora que pasamos la noche, ya
estamos acostumbrados. Ahora tiene que trabajar, que
cuando llega la ola, corta la ola, pa’ que la ola pase de lado.
Porque si pasa arriba, entiende… Pero después nos cansa-
mos, la gente se cansó de hacer ese trabajo, y ahí la gente
empezar a dormir, no había comida, el poco de agua que
nosotros teníamos, empezar a tomar chapa por chapa. Nos
vamos a morir, porque sin agua y sin comida estamos
muertos. En el día con sol tenía que dormir, y en la noche
tenía que levantarte porque a la noche el agua es más
peligrosa. (CLIFF).

Não brigar entre eles, se organizar respeitando a autoridade daque-
les que sabem mais sobre o mar e são mais velhos, mas fundamentalmente
se apoiar uns nos outros para não perder as forças e a vontade de sobre-
viver. Estes são elementos reiterados aqui e acolá na hora de falar sobre
esses oito dias na balsa. Apesar dessas diferentes estratégias menciona-
das por cada um deles, todos os relatos finalizavam na mesma situação. Ao
final da última noite, após atravessar uma forte tormenta e quando nin-
guém tinha mais força nem vontade de resistir, foi Deus quem empurrou a
balsa até a costa, onde foram vistos por uma embarcação de pescadores
de Irapa.

Mi papá siempre hablaba conmigo que el hambre perdona nada
más siete días. Después de siete días ya empiezas a morir. Bueno,
como ya llegó el tiempo, vamos a morir. El séptimo día entonces
empezó a llegar. El cielo se puso negro como a las seis de las
tarde. Es el día de la muerte. Todo negrito negrito, nosotros no
veíamos mas nada. Ahí la balsa empezaba a irse de arriba pa’bajo.
Yo le digo, bueno, ahora cada uno tiene que orar en su idioma,
el de su familia. La idea de botar dinero en el agua fue de James.
Para botar dinero en el agua. Porque en mi país cuando tú quieres
cruzar un río grande, siempre la gente deja cosas. Esta noche
era la noche más larga (CLIFF).

Conclusões
Se antes tentei contextualizar a travessia no barco não como

um evento isolado e fora dos planos, mas como sendo uma etapa a
mais dentro das diferentes trajetórias de migração de cada um des-
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tes oito jovens, ao ouvir os relatos e avaliações da travessia e fun-
damentalmente do período passado à deriva na balsa, podemos ver
que esta não representa um evento qualquer, mas delimita de forma
clara os momentos, os lugares, assim como duas etapas na vida
destas pessoas.

Yo estaba entre la vida e muerte. Las decisiones para vivir, como
dijo el capitán, que ahora la vida está entre sus manos. Bueno
tenemos que buscar ahora para que la vida, pero para mi
nosotros ya estábamos muertos. Aquí yo soy como una persona
que nació el 24 de enero de 2001. Otra vida que yo tengo que
empezar, porque estábamos muertos, estábamos muertos, si no
había tres personas para salvarnos, nadie iba a salir de esa
balsa, nadie iba a salir de esa balsa (CLIFF).

Resulta difícil estabelecer qual é o elemento que demarca
essas duas etapas. Certamente, não foi esta passada no barco ou
na balsa a primeira vez que estas pessoas sentiram a proximidade
da morte. A grande maioria deles, ao recordar sua vida antes de
sair de África, menciona episódios de violência, o fato de ter pre-
senciado a morte de familiares próximos e os deslocamentos como
uma estratégia para evitar a própria morte. Não é, então, a simples,
proximidade do perigo que faz parte da história de cada um deles
seja por opção ou por destino, o que diferencia esta travessia, mas
uma experiência particular de deslocamento que envolve riscos,
aventura, acaso e um alto grau de incerteza. Todas essas caracte-
rísticas podem ser resumidas na idéia de uma aposta muito grande
na crença de que pode existir um futuro melhor para além do oce-
ano, talvez na Europa, mas não necessariamente lá e sim onde o
navio os levar. A língua é, de longe, o elemento que mais demarca
essas duas etapas. Assim como as dificuldades de comunicação
são utilizadas como metáfora das dificuldades de se entender e ser
entendidos nesse mundo inesperado em que desembarcaram, o
domínio do espanhol é apresentado na atualidade como um sinal de
ter conquistado essa nova etapa.

Todos eles descrevem hoje o tempo após a viagem como
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uma nova etapa de suas vidas, mas não necessariamente pensam
permanecer na Venezuela. Ao conversar com eles, vemos que a
travessia marcou um afastamento forte da África, não somente em
termos geográficos, mas no que se refere aos projetos de vida, aos
vínculos com familiares e às perspectivas de retorno e reintegração
na comunidade. Tal afastamento, porém, não se verifica na ima-
gem da África e dos países de origem enquanto referente identitário,
vinculado a projetos políticos e culturais a longo prazo. Somente um
dos entrevistados, Franz, manifestou intenções concretas de retornar
ao país de origem, explicando que sua vida não faz sentido longe de
sua família.

Até aqui tentei apresentar um caso particular de migração
contextualizado numa perspectiva das migrações a nível global, mas
chamando a atenção para as características particulares e as con-
cepções locais que dão sentido ao deslocamento para os próprios
sujeitos migrantes. No mundo globalizado, onde a distribuição dos
recursos e os meios para criar um projeto de vida são desiguais,
nossos informantes se colocam numa posição, se não paradoxal, no
mínimo possuidora de uma grande ambivalência. Eles participam
da mobilidade, fazem uso da comunicação, mas a forma com a qual
eles fazem uso dela envolve riscos muito altos. Sua mobilidade não
parece corresponder à idéia de mundo seguro e previsível da
modernidade tardia, onde os riscos são virtuais e não físicos.
Polizones e náufragos apresentam na sua própria aventura a con-
junção entre duas representações temporais extremas de mundo.
Por um lado, o mundo das comunicações e por outro a mais extre-
ma dependência as condições naturais (climáticas) para a sobrevi-
vência.

Os motivos que levam essas pessoas a empreender seus tras-
lados devem ser analisados dentro de concepções particulares de
expectativas em relação a seus projetos de vida, construídos no
seio de uma rede social e de um contexto cultural específico. As
condições de vida nas quais é decidida a migração não permitem
em si mesmas explicar essa decisão, mas contextualizar as condi-
ções em que ela é tomada. Contudo, certa dimensão de acaso tam-
bém é importante quando o contexto em que tal decisão é tomada é
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de insegurança e risco pessoal, por dificuldades econômicas ou
conflitos políticos, e que levam a empreender a viagem. É por isso
que resulta fundamental compreender os significados particulares
que os sujeitos outorgam à sua experiência, contrapondo essas con-
cepções às visões gerais que tentam compreender o fenômeno atra-
vés de oposições simples e causas diretas.

Notas
1 A pesquisa foi realizada por uma equipe composta por mais três pessoas, Maria
Carolina Hidalgo, César Marin e Miguel Angel López. Os dados e depoimentos
aqui utilizados foram levantados em diferentes situações pelas pessoas integrantes
da equipe, não necessariamente em presença dos quatro integrantes.
2 A palavra polizón ou polizonte tomada como empréstimo do espanhol
(stowaway no inglês) não tem tradução direta ao português. O termo caracteriza
um tipo particular de viajante em navios de forma clandestina.
3 Todos os nomes aqui apresentados são fictícios.
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