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RESUMO: O processo de migração transnacional é hoje uma das questões 
centrais de debate na arena internacional. Muito tem se falado sobre o fluxo 
migratório haitiano no Brasil a partir de 2010, quando desastres naturais e crises 
políticas e econômicas motivaram milhares de haitianos a migrarem. Há muito 
mais tempo, a República Dominicana também tem tido que lidar com o problema 
da migração de haitianos, que buscam melhores condições de vida no país 
vizinho. Na primeira metade do século passado, a ida de haitianos para a 
República Dominicana foi incentivada pelos dominicanos para obter mão-de-
obra barata. No entanto, com o fluxo descontrolado na fronteira, a República 
Dominicana passou a estabelecer uma série de medidas, inclusive jurídicas, 
para conter a imigração na ilha. Para lidar com esse problema, o tratamento 
violento e abusivo contra haitianos e seus descendentes tem sido um elemento 
consistente das políticas públicas dominicanas, sendo o massacre de 1937 o 
caso mais notório. Expulsões em massa, geralmente realizadas com o uso da 
força militar, e deportações diárias de pequena escala, que atingem entre 50 a 
100 pessoas, têm sido utilizadas como mecanismos frequentes para expulsar 
haitianos da República Dominicana. Nesses processos de expulsão, ocorrem 
várias violações de direitos humanos, tais como a separação de famílias, 
crianças deixadas sozinhas, além de abusos verbais e violência física. 
Até hoje, imigrantes haitianos e dominicanos de ascendência haitiana encontram 
diversos obstáculos na garantia de seus direitos de nacionalidade e 
reconhecimento perante à lei na República Dominicana, tendo que enfrentar 
problemas graves de apatridia. Diante desse cenário, esta se propôs a ser uma 
pesquisa qualitativa, socio-jurídica, com vistas a descrever e compreender as 
bases histórico e sociais-econômicas dessa relação conflituosa entre Haiti e 
República Dominicana, como elementos de formação social e conformação 
jurídica de um sistema discriminatório. Nota-se que as consequências da 
colonização europeia a partir do século XV e do imperialismo norte-americano a 
partir do século XX perduram até hoje nesses países que foram explorados e 
oprimidos indiscriminadamente. Nesse sentido, considerando a pobreza em seu 
conceito mais ampliado, é possível notá-la como um elemento integrador entre 
violações a direitos civis e políticos, como é o caso do direito à nacionalidade, e 
violações a direitos econômicos, sociais e culturais, a exemplo da discriminação 
social, do desemprego e vulnerabilidades sociais enfrentadas pelos haitianos em 
solos dominicanos. Consideramos que há a necessidade de continuar as 
pesquisas sobre o tema para levantamento e compreensão da formação do 
sistema regional de proteção aos direitos humanos, como o sistema 
interamericano, e seus efeitos ou reflexos sobre essa relação entre países, mas 



sobretudo entre visões de mundo, entre processos históricos de consolidação de 
nações latino-americanas. 
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