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Resumo 

O objetivo do artigo é analisar como os imigrantes haitianos no Brasil, a partir da 
experiência da rádio JHP (Jovens Haitianos Progressistas), se apropriam e produzem 
conteúdo midiático. São examinados seus processos de entrada no País como 
consequência de uma série de fatores, ou seja, entendendo esse evento como um 
conjunto, e não algo centrado apenas no terremoto de janeiro de 2010. Tal cenário 
é investigado à luz dos estudos da interatividade e convergência midiática (COGO, 
BRIGNOL, FRAGOSO), no contexto da contemporaneidade. Na Rádio JHP, esse 
cenário se mostra por meio de sua presença no ambiente digital, principalmente por 
sua página no Facebook, visando consolidar-se como “porta-voz da comunidade 
haitiana no Brasil”. 
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Introdução 

 A partir do ano de 2010, em consequência de inúmeros fatores 

combinados, especialmente o terremoto ocorrido em janeiro do mesmo ano, iniciou-

se um grande fluxo migratório de haitianos rumo ao Brasil. Em sua maioria homens 

adultos (entre 25 e 39 anos), deixavam suas famílias no Haiti e migravam para o 

Brasil na busca de recursos para garantir-lhes uma vida melhor. Para tanto, 

arriscavam-se em trajetos perigosos sob a direção de coiotes que cobravam um alto 
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preço para depois os deixarem, muitas vezes, no meio do caminho, em situação de 

ilegalidade e sem perspectivas. 

 O fluxo trouxe ao Brasil cerca de 75 mil imigrantes (FERNANDES e FARIA, 

2015), que se depararam com um país bem diferente do que o retratado na mídia, 

em dimensões muito maiores do que sua terra natal. Assim, somados a problemas 

como a dificuldade linguística e o preconceito, os haitianos tiveram de enfrentar em 

seu cotidiano diversas questões, envolvendo, entre outros, regulamentação jurídica, 

acesso à moradia, ao trabalho, saúde e educação.  

 Ao contrário da maneira que eram imaginados por grande parte da 

sociedade receptora, boa parte dos imigrantes tinha estudo, bons currículos e 

experiência profissional. Muitos possuíam cursos técnico e superior, além de falarem 

até três idiomas, entre eles, o espanhol e francês (MORAES, ANDRADE e MATTOS, 

2013). Logo, as dificuldades enfrentadas pelos haitianos no Brasil somadas à 

necessidade de auxiliar os familiares, manter contato e a interação com outros 

imigrantes em outras partes do País e do mundo, contribuíram para que eles se 

organizassem socialmente e se mobilizassem por meio das mídias digitais.  

 Como resultado dessas iniciativas e amparados pelas tecnologias da 

comunicação e informação, desenvolve-se a rádio JHP - Jovens Haitianos 

Progressistas, com o intuito de mobilizar outros imigrantes no Brasil e  desconstruir 

os imaginários criados pela mídia que associam a imigração haitiana à pobreza e 

criminalidade. 

 Por meio de um balanço dos conceitos de interatividade e convergência 

midiática, sintetizo a conformação da rádio no ambiente digital, como um processo 

de apropriação das mídias digitais que se inserem em ações de ativismo dos 

imigrantes haitianos no Brasil. 

 

Imigração Haitiana no Brasil: Causas e processos de entrada 

 Situado ao sul de Cuba, o Haiti fica no caminho entre a América do Norte 

e a América do Sul. De clima tropical, o país, que faz fronteira terrestre a leste com 

a República Dominicana, foi colonizado pelos espanhóis a partir de 1492, que o 

batizaram de Ilha de Hispaniola, ou seja, “pequena Espanha”.   

 Sua população é majoritariamente negra (cerca de 95%), formada por 

povos africanos vítimas da escravidão. Os idiomas falados são o francês e o crioulo, 
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pois em 1695 por meio do Tratado de Ryswick, a Espanha deu à França o domínio da 

parte ocidental da ilha, onde fica o Haiti. 

 Durante esse período, a colônia era administrada por cerca de 40 mil 

franceses, número aproximadamente dez vezes menor que o de escravos, com 

maioria deles a serviço nas fazendas de açúcar. Após a eclosão da Revolução 

Francesa, os escravos decidiram se apropriar dos princípios de “Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade” para lutar por sua própria autonomia, culminando em uma guerra 

iniciada em 1791 sob a liderança de Toussaint L'Ouverture. Os esforços do povo 

resultaram na independência do país em Janeiro de 1804, tornando o Haiti a 

“primeira república negra do mundo”. 

 O país teve sua história marcada por intervenções, corrupção, ditaduras e 

desastres ambientais, que culminaram em violência, desigualdade social e 

instabilidade política desde os primórdios de sua formação. Logo, pode-se perceber 

que a atual situação do país não é isolada e, muito menos, superficial. (MORAES, 

ANDRADE e MATTOS, 2013).  

No início, eram os índios os principais habitantes da ilha Hispaniola, 
totalmente massacrados com a chegada dos europeus. O Haiti passou, então, 
a ser um depósito de escravos trazidos da África, cujos descendentes, após 
a independência do país em 1804, conheceram poucos momentos de 
verdadeira soberania econômica e política. (LOUIDOR, 2013, p. 13). 

  

 De acordo com o relatório de 2010 da United Nations Conference on Trade 

and Development – Unctad, a nação haitiana é a que tem o maior índice de pobreza 

extrema da América. Como aponta ALLEGRI (2013, p. 09), “Em 1970, o Haiti produzia 

95% dos alimentos que consumia. Hoje está importando cerca de 50% de sua 

necessidade alimentar”.  

 Por seu histórico de instabilidade política, desde 2004, a ONU 

(Organização das Nações Unidas) manteve no Haiti uma força de paz (Minustah), 

comandada militarmente pelo Brasil, que encerrou as operações em outubro de 

2017. Ela fez do Haiti o maior receptáculo de ajuda internacional da história, com 

15 bilhões de dólares em investimentos. Contudo esta não foi a primeira missão 

implementada pela ONU no país. Desde o fim da ditatura militar em 1990, a 

Organização intervém nos assuntos da nação, para mediar conflitos e tentar 

reestabelecer a ordem. Como ocorreu em 1994, quando autorizou o envio de uma 

força multinacional comandada pelos EUA para que se restaurasse a segurança e a 

paz, e o governo do presidente deposto pelos militares. 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

4 

 Após o período de 13 anos de Minustah, o que se observa é um povo com 

expectativa de vida de 64 anos, 40% analfabeto e com um orçamento composto em 

90% de dinheiro enviado pela diáspora, ou seja, sem autonomia econômica. 

 Durante este período, o país também foi, por diversas vezes, atingido por 

catástrofes naturais, entre elas: chuvas, furacões e, o mais grave deles, o terremoto 

em janeiro de 2010. Com 7,3 graus de magnitude sísmica na escala Ricther, os 

tremores destruíram a capital Porto Príncipe. Estima-se que cerca de 80% das 

construções da cidade vieram abaixo. Os danos ainda incluíam 230 mil vidas haitianas 

dizimadas e outros 1,5 milhões de habitantes desabrigados, sem saneamento básico, 

coleta de lixo, sem rede de água e esgoto. (GIRALDI, 2012 apud MORAES et al, 2013). 

 Diante do cenário em que o país se encontrava, para muitos haitianos, a 

solução foi construir uma nova vida em outros lugares, ou seja, a emigração. Isso os 

levou a destinos como o Canadá, Estados Unidos, França, República Dominicana e 

Brasil. Conforme explica SILVA (2014, p. 31) “O acréscimo dessa nova rota migratória 

ao campo de possibilidades dos haitianos deve-se, em grande parte, ao evento 

catastrófico do terremoto, mas não se resume a ele”. Silva ainda comenta que, 

historicamente o Haiti tem tradição migratória, desdobrada simultaneamente nos 

contextos local, nacional, regional e global, em que se pode compreender que a 

migração é pautada na busca por trabalho e a oportunidade de promover a melhoria 

das condições de vida da família. No final de 2011 e início de 2012, o fluxo migratório 

para a América do Sul se intensificou. Conforme dados da Secretaria Nacional da 

Justiça, citados por MORAES, ANDRADES E MATTOS (2013), só no Brasil, estima-se 

que chegaram aproximadamente 10.000 imigrantes haitianos no período até 30 de 

junho de 2013.  

 Os motivos para a escolha do Brasil estão relacionados à conjuntura 

internacional atual em que as legislações migratórias de países como Estados Unidos 

e França, tradicionais destinos da imigração haitiana, que vêm impondo severas 

restrições à entrada de imigrantes desde 2001, após o atentado contra as Torres 

Gêmeas. Além disso, há autores, como FERNANDES (2010) e SILVA (2013), que 

apontam a presença de tropas brasileiras no Haiti como fator para disseminar a ideia 

do Brasil como “país de oportunidades”.  

O terremoto dinamizou o que era uma prática conhecida da sociedade 
haitiana, a emigração, e o Brasil entrou na rota migratória por fatores 
diversos, como a rigidez para a entrada dessas pessoas em países como 
Estados Unidos, Canadá, França, além do agravamento de questões étnicas 
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com a vizinha República Dominicana. O discurso de uma economia em alta 
e a possibilidade de empregos com a realização da Copa do Mundo de 2014, 
somadas à relativa facilidade de transpor a fronteira do Brasil são elementos 
que contribuíram para essa imigração. (COTINGUIBA; PIMENTEL, 2014, p.80) 

  

 Inicialmente, o trajeto mais utilizado pelos imigrantes haitianos para 

chegar ao Brasil foram as vias aéreas que saíam de Porto Príncipe, passavam pela 

Cidade do Panamá ou São Domingo (Rep. Dominicana) com rumo a Quito ou Lima. 

Partindo desses dois pontos, o trajeto seguia por via terrestre, terminando nas 

cidades brasileiras de Tabatinga (AM), Assis Brasil (AC) e Brasiléia (AC). Outro fator 

a se observar, de acordo com FARIA e FERNANDES (2012), é que redes de tráfico 

recrutavam haitianos prometendo uma vida em países desenvolvidos, mas os 

abandonavam no Equador. É possível que muitos tenham vindo ao Brasil a partir do 

Equador. 

 Ao chegarem no país, os imigrantes haitianos solicitavam refúgio, 

baseados no Direito Internacional dos Refugiados e na Legislação Brasileira, o que 

levava à emissão de um protocolo, conhecido como carteira provisória de 

estrangeiro.  No entanto, o Conare avaliou que não havia fundamentos para a 

concessão de refúgio para os haitianos, já que tal status pressupõe hipóteses de 

perseguição. A solução encontrada foi o Conselho Nacional de Imigração (Conig) criar 

o visto por razões humanitárias, alegando que a saída compulsória de seu país de 

origem poderia gerar claros prejuízos à proteção de seus direitos humanos e sociais 

fundamentais. 

 Dados da Polícia Federal, coletados de 28 mil imigrantes em 2015, revelam 

que 70% dos haitianos que chegam ao Brasil têm entre 25 e 39 anos. Destes, 29% são 

mulheres, número que vem crescendo, indicando uma possível “reunião familiar”. 

(FERNANDES e FARIA, 2015). A pesquisa da Polícia ainda revela que, a partir 2015, 

metade dos imigrantes chega pela região Sudeste do Brasil (50,3%). A entrada pela 

região Norte foi mais relevante nos anos de 2011 e 2012, mas, devido ao aumento do 

fluxo migratório e consequente escassez de oportunidades de trabalho e dificuldades 

de acolhimento, os imigrantes passaram a se deslocar para São Paulo, gerando um 

fenômeno de migração interna. (BAENINGER e PERES, 2017). São Paulo passou então 

a se firmar como o destino mais procurado, concentrando cerca de 30% da diáspora. 

Apesar disso, a região Sul se destaca com 41,6% do total dos haitianos no Brasil. 

(FERNANDES e FARIA, 2015). 
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 A chegada em um novo país tende a ser difícil. Os imigrantes precisam 

equilibrar as diferenças culturais, culinária, práticas, entre outros, tendo que 

adaptar-se ao contexto do destino escolhido. COTINGUIBA e PIMENTEL (2012) 

destacam que a principal dificuldade dos imigrantes haitianos era vencer a barreira 

linguística. Já Silva (2016) explica que a maioria dos haitianos imigrantes no Brasil 

têm domínio de francês, espanhol e inglês. Logo, os esforços foram destinados ao 

aprendizado da língua portuguesa. 

 Embora ainda haja distâncias a se percorrer, a comunicação anda de mãos 

dadas com a reestruturação tanto do país quanto dos imigrantes haitianos. Por meio 

do uso da tecnologia, ela é capaz de ultrapassar as fronteiras, permitindo a 

manutenção dos laços com os familiares que ainda estão no Haiti, assim como 

garantindo o acesso a novas oportunidades daqueles que aqui estão. 

 

Comunicação Digital: Processos de incorporação às redes sociais 

 A comunicação digital, amparada pelas tecnologias da comunicação e 

internet, tem gerado inúmeras mudanças na vida em sociedade e no processo de 

produção midiática. Como define BAILÉN (2012) apud COGO (2012), “o aqui e o ali 

deixam de ter sentido”, porque a conectividade desse sistema de comunicação 

permite “acesso” a outros territórios, que vão além da dimensão física e 

ressignificam as experiências sensoriais. 

 Além de modificar as relações entre tempo espaço, esse sistema se 

caracteriza por ser fluido em todas as direções, gerando encontros em outras 

dimensões sociais (como política, cultural, econômica, etc.), se tornando muito útil 

na organização de movimentos e redes sociais, associando grupos e disseminando 

ideias. Sendo assim, “lo global, lo local y la cultura particular (lo nativo) aparecen, 

así, entremezclados y estas nuevas realidades generan, a su vez, nuevos problemas 

y dificultades” (BAILÉN, 2012, p. 7 apud COGO, 2012, p. 8 ).  

 Dentre as principais características da comunicação digital, algo que tem 

sido chave para seu desenvolvimento e conquista de espaço na vida cotidiana é a 

possibilidade de maior interatividade dentro de seu ambiente. Essa interatividade é 

tida por FRAGOSO (2001, p. 1) como “um dos elementos principais, senão o mais 

importante, da redefinição das formas e processos psicológicos, cognitivos e culturais 

decorrente da digitalização da comunicação”, reconfigurando o modelo básico dos 
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processos comunicativos, composto apenas de emissor, mensagem e receptor. Assim, 

a matriz se conforma por um receptor que também produz conteúdo. 

A redução das distâncias entre emissor e receptor, num reconhecimento da 
multidimensionalidade do processo comunicacional, define, justamente, 
uma das características da internet na medida em que suas potencialidades 
técnicas e possibilidades de uso favorecem uma maior participação através 
da ruptura de um modelo de um para todos e da instauração de dinâmicas 
de produção mais pautadas em um todos para todos, como aponta Lemos 
(2003) ao analisar o que chama de liberação do polo da emissão. (COGO, 
BRIGNOL, 2011; p. 89) 

 
 A interatividade “corporifica uma atividade interpretativa análoga àquela 

que se verifica em torno de todo produto midiático” (FRAGOSO, 2001, p. 9) e essa 

corporificação, dentro do ambiente digital, o ciberespaço, pode ser realizada de 

diversas maneiras, tais como texto, imagem, som ou pela hipertextualidade, 

carregando até produções particulares de outros tipos de mídias, que não a digital. 

É nesse ponto que se denota outra característica de importância da comunicação 

digital, a convergência midiática, que é a capacidade de agregar produções 

desenvolvidas em outros meios ou, como descrevem COGO e BRIGNOL (2011: p. 83): 

“a novidade das mídias digitais estaria em suas estratégias singulares de remidiação 

da televisão, do cinema, da fotografia e da pintura, e de outros meios, através de 

releituras, referências, adaptação dos seus conteúdos, formatos e linguagens”. No 

contexto da convergência midiática, são desdobrados processos que se caracterizam 

também pela maneira de apropriação do conteúdo recebido em adição a outros tipos 

de mídias, como também a utilização de um mesmo sistema de armazenamento e 

canalização do material apropriado (COGO, BRIGNOL, 2011).  

 A soma das características citadas resulta em um modelo de comunicação 

baseado na interconexão entre diferentes tipos de meios e, logicamente, mídias, 

associado a um empoderamento do receptor, que ganha mais espaço e uma nova 

função na matriz de comunicação, mesmo que venha a ser limitada a um “número 

de caracteres”, ou “megabytes”.  

 Uma vez que a internet e seus suportes tecnológicos são relativamente 

acessíveis, o digital é amplamente disseminado e aceito, promovendo conexão com 

o mundo, maior visibilidade e ofertando voz aos demais grupos sociais. Em 

consequência da incorporação da comunicação digital à vida cotidiana, ela se 

transforma em principal portal de comunicação e relacionamento das redes sociais, 

pois “os meios alcançam onde a interação pessoal e a influência institucional não 
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chegam, gestando uma cultura midiática que se constituiria por um novo modo de 

desenho das interações e por uma nova forma de estruturação das práticas sociais 

marcada pela existência dos meios” (COGO, 2012, p. 12). Com base nesses fatores, 

CARDOSO (2007) pontua que até mesmo as tomadas de decisão estariam associadas 

à interação dos indivíduos com as mídias.  

 Com o digital se tornando parte fundamental dos processos de organização 

das redes sociais, passa também a ter um papel central nas redes migratórias, se 

estabelecendo como portal de comunicação entre os migrantes e seus países de 

origem, inclusive reunindo a diáspora e fortalecendo os laços de seus grupos. 

 

Metodologia de Pesquisa 

 Como principal método de pesquisa, foi utilizada uma análise netnográfica 

dentro dos principais portais utilizados pela rádio no ambiente digital, 

compreendendo seu perfil no Facebook, site institucional  e aplicativo para 

dispositivos de sistema Android, o Rádio JHP Brasil. 

 

Site da Rádio JHP 

 Em seu site, a organização atua de maneira informativa, fazendo dele um 

portal de notícias e de conexão entre o Brasil, o Haiti e o mundo. Desse modo, grande 

parte do conteúdo disponibilizado é formado por notícias, separadas dentro dos três 

campos citados. Dentro da plataforma também é possível encontrar vagas de 

emprego direcionadas a imigrantes situados no Brasil e conteúdo para 

entretenimento, como receitas da culinária haitiana e dicas de saúde. 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

9 

 

Interface do aplicativo 

 

 No aplicativo transmissão da programação é sintonizada em tempo real, 

contando com músicas internacionais e nacionais (brasileiras), além de sucessos do 

kompa, o principal ritmo haitiano. Em outras abas, é possível realizar contato ou 

acessar as redes sociais da rádio. 

 

Página do Facebook 

 O Facebook é a principal ferramenta de comunicação da rádio JHP. Com 

cerca de 1000 curtidas, a atualização no conteúdo da página é constante, gerando 

certa movimentação entre as curtidas, comentários e compartilhamentos dos 

seguidores. Dada a importância desse veículo, foi realizado um recorte detalhado de 

todo o conteúdo gerado durante o ano de 2017. 
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Recorte dos dados 

 

 Ao todo, os posts somam 286, sendo separados em quatro categorias, a 

saber: vídeos, eventos, links e imagens/fotos; e em duas subcategorias de produção: 

“deles” e “de outras páginas”, com os dados organizados mensalmente.  

 Em uma análise geral, destaca-se a categoria dos vídeos, com 39% do total 

postado, sendo que desses, 65% é de produção própria. A maioria dos vídeos é 

composta por lives realizadas dentro dos estúdios de gravação, onde os integrantes 

da equipe mostram os programas ao vivo. Os links também chamam atenção, não 

apenas pela quantidade diante do total, mas porque 76% deles são de produção da 

própria página, muitas vezes apresentando notícias recém postadas no site da rádio. 

As imagens, por sua vez, chamam atenção por serem a categoria com menor 

porcentagem de produção própria (58%), ou seja, são os itens mais compartilhados 

de outras páginas, muito em função da parceria que a rádio tem com outras 

organizações em prol de imigrantes haitianos, ajudando a divulgar seus eventos e 

trabalhos. Por fim, os eventos organizados são, em maioria, festas para entreter o 

público haitiano no Brasil, trazendo bandas e artistas que tocam o kompa.      

 

Rádio Jovens Haitianos Progressistas: Processo de apropriação das mídias digitais 

 A Rádio JHP (Jovens Haitianos Progressistas), é uma organização 

desenvolvida por imigrantes haitianos no Brasil. Formada oficialmente em dezembro 

de 2016, é resultado da união dos projetos individuais de Neer Joseph e Ryan James 

Parker.  Neer Joseph, ao fim de 2015, dois anos após sua chegada no país, decidiu 
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criar um grupo no aplicativo WhatsApp para divulgar oportunidades de emprego a 

outros imigrantes haitianos. Nessa plataforma ele também compartilhava 

informações para ajudar os integrantes do grupo a se estabelecerem legalmente, 

além de ajudar na retirada da documentação necessária para obter o visto de 

residência, e até se dispondo a traduzir o que fosse necessário para essa 

regularização em solo brasileiro.  

 Por meio do aplicativo, ele gravava e postava áudios no grupo que reuniu 

cerca de 200 participantes. A partir daí, a mecânica similar a uma rádio já havia se 

estabelecido: “já tinha iniciado uma espécie de rádio no WhatsApp. A aceitação foi 

muito boa. Os haitianos gostaram porque informava sobre fatos que eles jamais iriam 

saber pelo noticiário brasileiro” (COGO, ALMEIDA, 2017, p. 14). Com o tempo, Neer 

decidiu criar uma rádio a partir dessa experiência, que chamou “Power Love”, mas 

até então só produzia conteúdos esporadicamente. 

 Por meio do desenvolvimento das redes que alimentavam, Ryan e Neer 

vieram a se conhecer, resultando na união dos projetos com outros oito imigrantes. 

Assim, surge a rádio JHP com sede estabelecida em Santo André, no bairro de Utinga. 

 

Logotipo da Rádio JHP 

 

 A instituição se caracteriza como uma rádio comunitária, por se comunicar 

como “aquela que se insere num contexto alternativo, que é o do enfrentamento 

com o projeto de dominação capitalista e nele define-se como agente de definição 

do projeto popular” (GOMES, 1990, p. 47). Além disso, não foi pensada para o 

mercado, ou seja, para gerar lucros aos seus administradores. 

 O grupo se define como “a porta voz da comunidade haitiana no Brasil e 

no mundo inteiro”, com a missão de “promover a cultura haitiana através do nosso 

trabalho”, sendo “uma Web rádio comunitária que funciona 24 horas por dia”. Sobre 

isso, é possível entender que:  
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A A inserção nos movimentos populares atribui, portanto, sentido político à 
comunicação popular à medida que as práticas e experiências comunicativas 
cumprem um papel instrumental na defesa dos interesses e na expressão das 
reivindicações dos grupos populares. A comunicação comunitária está, 
assim, relacionada com as necessidades dos movimentos de resistência e 
reivindicação. (COGO, 1998, p. 39) 

 

 Suas áreas de atuação se concentram no ambiente digital, sendo uma web 

rádio, com páginas em redes sociais como Facebook , Instagram,  Twitter  e seu 

próprio site e com presença marcada nos dispositivos móveis por meio de seu 

aplicativo, o “Rádio JHP Brasil”. Dessa maneira, ao analisar suas atividades, é 

possível compreender as bases de sua conformação no ciberespaço, que se 

caracterizam principalmente pelas já citadas interatividade e convergência 

midiática. 

 No campo da interatividade, muitas são as manifestações a se destacar. 

Desde sua organização, que se constitui sobre este alicerce, mas com a 

especificidade de ser uma instituição totalmente desenvolvida por imigrantes, que, 

a partir da possibilidade e acesso às mídias digitais, passaram a produzir suas 

mensagens e fortalecer-se como causa, rede e movimento social. 

 A partir daí, desdobra-se a principal forma de uso, dada a interatividade 

pela rádio: a disseminação de suas ideias enquanto movimento social. Por fatores 

relacionados à produção, como a abrangência e expansão que podem ser atingidas 

no ciberespaço, o fluxo de informações que pode ser produzido e a 

hipertextualidade, a comunicação digital se torna o sistema mais utilizado pela 

rádio, de maneira que, apenas no ano de 2017, foram realizadas 286 postagens 

apenas em sua página no Facebook, das quais 189 eram material próprio. Esses dados 

contrastam com o número de eventos promovidos fora do ambiente digital, que não 

passam de sete, e, mesmo assim, foram divulgados em sua página. 
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Vídeo postado em resposta a uma declaração polêmica de Donald Trump. 

 

 Dentro das comunidades movimentadas na internet, além de projetar suas 

mensagens, a emissora propicia interação com o público, principalmente por meio 

dos “comentários”. Essas informações, associadas às já citadas características da 

produção digital orientada pela interatividade, dão a visibilidade necessária para os 

discursos do grupo e alimentam suas perspectivas de uma sociedade mais justa, 

igualitária e com o mesmo sentido de imagem que eles objetivam (COGO, PÁSSARO, 

2017). 

 

 

Comentários sobre a divulgação de um evento. 

 

 No campo da convergência midiática, as apropriações são visíveis também 

desde sua formação, marcada pelo fato de ser uma “web rádio”. Desse modo, é 
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identificada pelo formato de uma rádio em um sistema digital, ancorado no 

ciberespaço. Além disso, a convergência se aplica ao modo em que opera também 

nas redes sociais, pois o conteúdo disponibilizado pelo grupo é diversificado, 

elaborado de forma dinâmica combinando diferentes propriedades midiáticas. 

Assim, podemos dizer que o modelo de comunicação massiva se mantém e 
pode ser identificado em lógicas presentes na própria Internet, mas é 
impactado por um modelo de comunicação que se baseia, entre outros 
aspectos, na relação entre as mídias, em um espaço de participação maior 
do público na produção da informação e de autonomia no processo 
comunicativo. (COGO, BRIGNOL, 2011; p. 83). 
 

 

Considerações Finais 

 Compreende-se, após o estudo dos processos de migração no escopo Haiti-

Brasil, que o êxodo ocorrido nos anos de 2010, 2011 e 2012 não foi unicamente 

causado pelo terremoto de janeiro de 2010. Foi consequência de uma história 

nacional e transnacional de corrupção, ditaduras e crises governamentais que 

geraram grandes abismos sociais, falhas no sistema econômico, improdutividade e, 

consequentemente, pobreza à maior parte da população.  

 O Brasil foi escolhido, desde então, como um dos principais destinos dos 

imigrantes haitianos, modificando o fluxo que, até então, era majoritariamente 

destinado aos Estados Unidos, República Dominicana, Canadá e Europa. Não se sabe 

ao certo a razão principal, mas estão envolvidos fatores, como a presença constante 

das forças armadas brasileiras em território haitiano, por meio da Minustah, 

restrições impostas aos migrantes nos países norte americanos e europeus e, 

inclusive, a escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014, com a 

possibilidade da abertura de muitas vagas de emprego. 

 Muitos dos imigrantes, alguns até com boas experiências de trabalho e alto 

grau de escolaridade, não foram devidamente acolhidos em território brasileiro, 

sendo discriminados e prejulgados. Em reação a esse cenário, foram organizadas 

associações e entidades ativistas como a rádio JHP, trabalhando com base na ampla 

rede de comunicação digital, para ganhar visibilidade e assegurar seu direito à 

cidadania. 

 Com base nessa experiência, é possível perceber como a produção da rádio 

se orienta em uma prática contradiscursiva e comunitária. A apropriação das mídias 

digitais se torna uma ação chave para que os movimentos sociais na 
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contemporaneidade adquiram visibilidade. Pelo que as reflexões de Cogo e Brignol 

(2011) sobre os estudos da recepção configuram como: 

[...] a passagem de uma sociedade dos meios, responsáveis pela veiculação 
de mensagens para as massas, para uma sociedade midiatizada, em que os 
meios não apenas constroem e fazem circular sentidos, mas configuram uma 
ambiência e redefinem nossa experiência. (COGO, BRIGNOL, 2011; p. 79) 

 

 Como base nessa premissa, para que a voz dos movimentos possa ser 

ouvida na sociedade contemporânea, é necessário que se posicionem dentro do 

ambiente midiático, podendo expandir a partir do momento em que se utilizam das 

tecnologias de comunicação digital. 
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