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RESUMO 

 

Este trabalho abordou questões relacionadas a imigração haitiana na região do Meio 
Oeste Catarinense, procurou-se pesquisar o contexto de vida destes imigrantes na 
região e quais seus objetivos futuros. Para embasar o referencial teórico desta 
pesquisa, apresentou-se um resgate histórico sobre a África o elo de ligação do Haiti 
e do Brasil. Trata resumidamente sobre a situação do Haiti antes da proclamação da 
república e após o terremoto de janeiro de 2010, resgata brevemente a história do 
Meio Oeste Catarinense e a escravidão no Brasil, bem como as cotas dos negros e 
um breve resgate da história da imigração no Brasil. Neste trabalho pretendeu-se 
explanar através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa com 9 haitianos, algumas 
dúvidas referentes aos motivos da imigração para a região do Meio Oeste 
Catarinense, bem como as perspectivas futuras destes haitianos em relação a 
moradia e trabalho.  
 

Palavras chaves: Imigração, haitianos, região Meio Oeste Catarinense.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ��	�	��	 ���s���� �s����
 o tema do contexto de vida de imigrantes 

haitianos: história, família, trabalho e projeto de vida na região do Meio Oeste de Santa 

Catarina. Pretendeu-se elaborar uma pesquisa para compreender como este povo de 

culturas e costumes diferentes adaptou-se na Região do Meio Oeste de Santa 

Catarina. 

O Haiti é considerado o país mais pobre da América. Ao longo de sua história 

de colonização até ser considerado república, passou por diversas guerras, misérias 

e ainda hoje sofre com guerras civis. 

Em janeiro de 2010 o país foi devastado por um terremoto que matou milhares 

de pessoas e deixou outros milhares sem moradia e comida. Os Haitianos que já 

sofriam com guerras civis e a falta de recursos. Estavam ainda mais vulneráveis. De 

acordo com Alessi (2013) “em 12 de janeiro de 2010, cerca de 1.200 militares 

brasileiros atuavam no país quando um terremoto de, aproximadamente, 5.9 graus na 

escala Richter devastou a capital Porto Príncipe e outras regiões no país”. 

Em condições desumanas em seu país de origem muitos haitianos resolveram 

migrar para outros países da América para ter a chance de uma vida melhor. O Brasil 

foi um país que recebeu imigrantes haitianos após o terremoto.  

De acordo com as normativas do conselho nacional de imigração, instituído 

pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de1980, com a finalidade de sanar a imigração 

ilegal no país, houve a necessidade de criar uma resolução normativa número 97, no 

sentido de conceder os vistos permanentes para os haitianos, com o intuito de melhor 

atender esta demanda cada vez maior destes imigrantes no Brasil. 

Com o crescimento das indústrias na Região do Meio Oeste Catarinense, e a 

falta de mão de obra para o trabalho nesta região. Muitas empresas fretaram ônibus 

para buscar estes haitianos que se encontravam em outras regiões do país. Muitos 

em situações difíceis sem empregos ou abrigos. Os que demonstraram interesse em 

trabalhar foram trazidos. Com isso o número de imigrantes haitianos nesta região nos 

últimos anos aumentou consideravelmente. 

Nesta pesquisa pode-se entender como esta mudança de cultura afetou a vida 

destes cidadãos haitianos, quais eram as expectativas dos mesmos em relação a 

vinda para a Região do Meio Oeste Catarinense. E quais seus planos para o presente 

e futuro.  
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Com a imigração dos haitianos no país cada vez mais crescente percebeu-se 

a falta de preparo do Brasil para receber e acolher estes imigrantes, que chegam a 

região norte do país e não encontram trabalho e condições de moradia. Muitos 

imigrantes que não encontram oportunidades nestas regiões, têm vindo a região do 

Meio Oeste de Santa Catarina para encontrar emprego e melhores condições de vida. 

Com a crescente demanda destes imigrantes houve a necessidade de 

entender um pouco como este povo de costumes diferentes dos da região se adaptou 

a este novo mundo. Os haitianos estão cada vez mais incorporados na região do Meio 

Oeste, mais, trouxeram com eles a tradição e cultura de seu país de origem. Estas 

diferenças culturais ainda se destacam na região e influenciam os planos de vida, de 

carreira e familiar destes imigrantes.  

Ao observar o crescente aumento da população de imigrantes haitianos na 

região. Entendeu-se a dificuldade dos mesmos de se adaptar a uma nova cultura, uma 

nova língua e costumes diferentes dos contidos em seu país de origem.  

A região do Meio Oeste de Santa Catarina foi colonizada basicamente por 

imigrantes italianos e alemães. Atualmente apresenta características herdadas por 

seus colonizadores. Como por exemplo: a linguagem que ainda é aprendida e 

passada de geração a geração.  

Nesta região há poucos descendentes de africanos, de cor de pele negra ou 

parda comparado com o número de descendentes de alemães e italianos de cor de 

pele branca. Com a vinda dos imigrantes haitianos iniciou-se um choque de cultura 

nesta região. Por serem descendentes de africanos os haitianos possuem a cor de 

pele negra, possuem um dialeto próprio, e apresentam costumes diferentes aos 

habituais da região. 

Por se tratarem de descendentes de escravos africanos e como a população 

do Brasil na maior parte das regiões também apresenta esta descendência. E a 

pesquisadora também é descendente de africanos. Houve o interesse de conhecer a 

história deste povo que desde sua colonização sofre com a miséria e a pobreza. Com 

isso o desejo de abordar como estes imigrantes haitianos se sente neste novo 

ambiente. De que forma se sentem com esta mudança de cultura, como foi lidar com 

ela e quais eram as expectativas para o presente e futuro. 

Para isso investigou-se o contexto de vida destes imigrantes haitianos na 

Região de Meio Oeste de Santa Catarina. Estudou-se o fenômeno de imigração no 

contexto brasileiro, considerando o processo de miscigenação, as relações sociais e 
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familiares vivenciadas por imigrantes haitianos que se fixaram na Região do Meio 

Oeste Catarinense, procurou-se compreender as relações que imigrantes haitianos 

estabeleceram com o trabalho e a geração de renda.  

Investigou-se neste projeto as expectativas de 9 imigrantes haitianos em 

relação ao projeto de vida, família, trabalho e futuro na Região do Meio Oeste de Santa 

Catarina. Através de uma pesquisa qualiquantitativa semiestruturada. Pretendeu-se 

entender os motivos e os desafios enfrentados por estes imigrantes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

��� REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1.1 A história da Escravidão Africana e a chegada as Américas 
 
 

Este tema de fundamental importância para a compreensão e concepção da 

sociedade atual no país, contudo, encontra-se defasado de matérias para pesquisa. 

A escravidão do povo africano iniciou-se anteriormente ao tráfico de seu povo para as 

Américas. Albuquerque e Filho (2006) ressaltam em seu livro uma história do negro 

no Brasil. “Para se conhecer a história dos escravos negros trazidos para América 

primeiro temos que conhecer a fundo a história da África”. 

 

Quando, no século XV, os europeus desembarcaram na África eles se deram 
conta de que estavam diante de modos de vida bem distintos dos seus. Entre 
os africanos a organização social e econômica girava em torno de vínculos 
de parentesco em famílias extensas, da coabitação de vários povos num 
mesmo território, da exploração tributária de um povo por outro. A vinculação 
por parentesco a um grupo era uma das mais recorrentes formas de se definir 
a identidade de alguém. Isto quer dizer que o lugar social das pessoas era 
dado pelo seu grau de parentesco em relação ao patriarca ou à matriarca da 
linhagem familiar. Nessas sociedades a coesão dependia, em grande parte, 
da preservação da memória dos antepassados, da reverência e privilégios 
reservados aos mais velhos e da partilha da mesma fé religiosa. 
(ALBUQUERQUE, FILHO, 2006, p. 13) 
 
 

Conforme menciona Albuquerque e Filho (2006). O povo africano em sua 

cultura já mantinha uma forma de escravidão chamada de escravidão doméstica. 

“Consistia em aprisionar alguém para utilizar sua força de trabalho, em geral, na 

agricultura de pequena escala, familiar”. Os escravos com o passar dos anos eram 

integradas as famílias aumentando o número de subordinados ao patriarca. Este tipo 

de escravidão garantia as famílias o aumento de membros, na época as famílias que 

tinham o maior número de pessoas eram consideradas as mais poderosas. 

 

Não era só na guerra que se corria o risco de ser escravizado. Em muitas 
sociedades africanas, o cativeiro era a punição para quem fosse condenada 
por roubo, assassinato, feitiçaria e, às vezes, adultério. A penhora, o rapto 
individual, a troca e a compra eram outras maneiras de se tornar escravo. As 
pessoas podiam ser penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas. 
Nesta situação, caso seus parentes saldassem o débito, extinguia-se o 
cativeiro. Tais formas de aquisição de cativos foram mais ou menos comuns 
em diferentes períodos e lugares da África. O rapto e o ataque a vilas se 
tornaram mais freqüentes quando o tráfico de escravos tomou grandes 
proporções. (ALBUQUERQUE, FILHO, 2006, p. 15) 
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Os africanos foram inicialmente escravizados pelo povo árabe que 

identificaram que com as trocas e vendas deste povo seria um bom modo de aumentar 

suas riquezas e posteriormente este comercio foi explorado pelos Europeus. Segundo 

Estevez apud Lovejoy (2008) “Esse processo já havia sido iniciado, no entanto, desde 

a dominação dos muçulmanos, mas com a chegada europeia esta instituição altera 

de maneira significativa a organização da vida social da região” 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a escravidão, nas sociedades africanas, 
estava fundamentalmente ligada à categoria de trabalho. A identidade do 
escravo se constituía através das atividades destinadas a eles pelo seu 
senhor. Desse modo, como chama a atenção Lovejoy, os escravos não se 
configuravam necessariamente como uma classe social. “Sua dependência 
podia resultar na subordinação de sua identidade à do seu senhor, de quem 
dependia sua posição, ou poderia levar ao desenvolvimento de um 
sentimento de camaradagem com outros escravos, e por conseguinte formar 
a base para uma consciência de classe”. (ESTEVEZ apud LOVEJOY, 2008, 
p.3) 

 
 

A religião islâmica era implantada ao povo, pois, os que não seguiam a mesma 

fé eram considerados infiéis e poderiam ser mantidos cativos. Albuquerque e Filho 

(2006) relatam “Com a expansão islâmica a história da África ganhou novos rumos. 

Desde os fins do século VIII, os árabes, partindo da região do Golfo Pérsico e da 

Arábia, disseminaram o islamismo pela forçada palavra, dos acordos comerciais e, 

principalmente, das armas”. 

 

Desse modo, a escravidão doméstica africana foi dando lugar à escravização 
em larga escala. A partir do século XV, com a presença europeia na costa da 
África, esse processo ganhou dimensão intercontinental e fez da África a 
principal região exportadora de mão-de-obra do mundo moderno. Todas as 
grandes nações europeias então se envolveram no tráfico e disputaram 
acirradamente sua fatia nesse lucrativo negócio. Holandeses, franceses, 
ingleses, espanhóis e, principalmente, portugueses lançaram-se na conquista 
dos mercados africanos. (ALBUQUERQUE, FILHO, 2006, p.20) 
 
 

Os portugueses desembarcam na África atrás de ouro, porém, são 

recebidos com desconfiança pelo povo africano, que não facilitaram os acessos 

dos portugueses ao interior do país e as rotas trasaarina. Com o passar do tempo 

e a insistência dos portugueses acabaram conquistando alguns povos. 

Albuquerque e Filho (2006) relatam que [...] o principal objetivo dos portugueses, 

que era se apropriar do comércio transaariano, ainda não havia sido alcançado. 

Tão poucos tiveram acesso às minas de ouro, como sonhavam. 
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Ao sucesso comercial dos portugueses passou a corresponder o infortúnio 
do continente africano. No litoral, a venda de escravos passou a determinar 
a prosperidade e a força militar de uns e a miséria de outros grupos africanos. 
O comércio com os europeus reforçou o poder de chefes dispostos a guerrear 
contra povos inimigos com o único intuito de fazê-los cativos. A presença 
portuguesa redimensionou a vida de populações litorâneas que, até então, 
não tinham poder econômico e político significativo e que passaram a ter na 
captura de cativos uma atividade corriqueira, sistemática. A guerra produzia 
o cativo e o comércio distribuía o escravo. (ALBUQUERQUE, FILHO, 2006, 
p.24) 
 
 

Valter Roberto Silvério ressalta em seu livro Síntese da coleção História Geral 

da África (2013), como o comércio internacional desde o século XVI criou um novo 

sistema geoeconômico e aumentou a dominação sobre os povos da África e 

Américas. 

O período que se estendeu de 1500 a 1800 viu estabelecer-se um novo 
sistema geoeconômico orientado para o Atlântico, com seu dispositivo 
comercial triangular, ligando a Europa, a África e as Américas. A abertura do 
comércio atlântico permitiu á Europa, e mais particularmente, á Europa 
Ocidental, aumentar sua dominação sobre as sociedades das Américas e da 
África. (SILVÉRIO, 2013, p.17) 

 
 

De acordo com o autor Estevez apud Lovejoy (2008, p.2) declara que a seis 

características básicas para os proprietários de escravos. Que estão descritas a baixo: 

 

1-O escravo é uma propriedade, portanto, são entendidos como bens 
móveis, na medida em que estão sujeitos à compra e venda. 
2- O escravo é o “estrangeiro” por excelência. 
3- O uso comum da coerção e/ou violência física. 
4- A força de trabalho encontra-se à disposição de seu dono. 
5- O escravo não possui direito à sua sexualidade. 
6- Em geral, a condição de escravo é herdada. 
 
 

Com o passar do tempo os portugueses começaram a sofrer para achar o 

ouro na África, com a chegada de outros países ao continente africano com mais 

recursos e que pagavam menos impostos. Segundo Silvério (2013), “Não obstante, 

eles não tardaram a perceber que a África possuía uma outra mercadoria, também 

fortemente procurada pelos europeus: os escravos”.  

H"#$%&'(# )*+,+- &%."/" 0Naturalmente, havia todo tipo de homem entre os 

escravos, desde antigos chefes tribais, como era o caso do pai de Toussaint 

L`Ouverture, até homens que tinham sido escravos em seus próprios países”. 

 



18 

 

Em Os Jacobinos negros, James (2000) salienta que nos navios, os escravos 
eram espremidos nos porões uns sobre os outros dentro de galerias. A cada 
um deles era dado um metro a um metro e meio apenas de comprimento e 
de meio metro a um metro de altura, de tal maneira que não podiam nem se 
deitar ao comprido nem se sentar com a postura reta. Ao contrário das 
afirmações espalhadas tão insistentemente sobre a docilidade do negro, as 
revoltas nos portos de embarque, a bordo, eram constantes. Por isso, os 
escravos tinham de ser acorrentados: a mão direita à perna direita, a mão 
esquerda à perna esquerda, e atrelados em colunas a longas barras de ferro. 
Nessa posição eles permaneciam durante a viagem, sendo levados ao 
tombadilho uma vez por dia para se exercitar e permitir que os marinheiros 
“limpassem os baldes”. (HANDERSON apud JAMES, 2010, p.40) 

 

A África desempenhou um importante papel na exportação de mão-de-obra 

para as colônias europeias na América. De acordo com Silvério (2013) “O tráfico 

negreiro, entretanto, apenas alcançou a sua plena expansão quando foram criadas as 

grandes plantações de cana-de-açúcar na América”. 

 
O Brasil, em razão de sua dimensão e da ausência de preocupação com a 
reprodução biológica dos negros, foi o maior importador de escravos das 
Américas. Estudos recentes estimam em quase 10 milhões o número de 
negros transferidos para o Novo Mundo, entre os séculos XV e XIX. Para o 
Brasil teriam vindo em torno de 3.650.000. (BRASIL, 1988, p.9) 

 
 

Os negros exerciam várias atividades na construção de um novo mundo 

na América. Trabalhavam nas lavouras, nas casas de seus senhores de forma 

domésticas e foram os primeiros a trabalharem nas fábricas. Conforme relatam no 

Livro da Biblioteca Nacional, Brasil (1988) “Os negros do campo cultivavam para a 

exportação — atividade que dava sentido à colonização — a cana-de-açúcar, o algodão, 

o fumo, o café, além de se encarregarem da extração dos metais preciosos”.  

 

2.1.1.2 Racismo e preconceito racial no Brasil 

 

O racismo foi estudado com mais vigor no século XX pelo motivo de dois 

grandes fatos históricos: O holocausto judeu e a escravidão africana. De acordo com 

Wedderburn (2007) “O surgimento do racismo era considerado fruto do conceito de 

raça, termo que, etimologicamente, vem do italiano razza, que, por sua vez, tem 

origem no latim ratio. ” A forma como os europeus lidaram com as diferenças de raças 

no momento em que estabeleceram contato com culturas diferentes seria uns dos 

primeiros indícios de racismo. 
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De mesma maneira, aqueles argumentos que pretensamente se enraízam 
numa visão cientificam para proclamar a inexistência do racismo devido à 
inexistência da raça como fenômeno biológico, são inconsistentes. Todavia, 
tais argumentos operam de uma base de mínimo conhecimento sobre o 
racismo como realidade histórica. Com efeito, desde seu início, na 
Antiguidade o racismo sempre foi uma realidade social e cultural pautada 
exclusivamente no fenótipo, antes de ser um fenômeno político e econômico 
pautado na biologia. O fenótipo é um elemento objetivo, real, que não se 
presta à negação ou confusão; é ele, não os genes, que configura os 
fantasmas que nutrem o imaginário social. É o fenótipo que serve de linha de 
demarcação entre os grupos raciais, e como ponto de referência em torno do 
qual se organizam as discriminações “raciais”. (WEDDERBURN,2007, p.11) 

 

No Brasil a primeira forma de racismo foi conhecida com a chegada dos 

portugueses ao país. Os índios foram tratados como raça inferior e sem direitos as 

terras que eram dos seus ancestrais. Para Botosso apud Munanga (2012), entre os 

séculos XV e XVII saber se os índios eram seres humanos como os europeus ou 

bestas – tal como animais sem racionalidade ou alma – motivaram especulações 

científicas e religiosas. 

 

A escravidão se espalhou pela América no período da colonização e 
permaneceu por séculos. Mais tarde, por pressões internacionais foi, aos 
poucos, sendo abolida, deixando, porém, uma cultura racista impregnada nos 
homens, mediante uma cultura que preza apenas o exterior do ser humano e 
a sua condição social. (SILVA,2005, p.93) 
 

 
 Com a colonização no Brasil os negros do continente africano foram trazidos 

para trabalharem nas fazendas dos senhores como escravos. A figura 1 demonstra a 

diferença entre os brancos e negros, percebe-se que os negros eram tratados como 

mercadorias pertencentes ao seu dono. Conforme descrito no livro da Biblioteca 

Nacional, Brasil (1988) Além de trabalho, obediência e respeito às leis e dispositivos 

disciplinares, os senhores exigiam dos escravos fidelidade, humildade e aceitação dos 

valores brancos. 
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Figura 01: Escravo sendo açoitado em Minas Gerais 
 

 
               Fonte: Wikipédia, 2015 

 
 

Mesmo com a abolição da escravatura os negros ainda foram considerados 

inferiores, a visão que os homens brancos tinham desta raça ainda continuava a 

mesma, eles enfrentaram dificuldades para sobreviver e encontrar trabalho. De acordo 

com Lara (2010) a alforria não modificou as condições dos negros no Brasil. “Se o 

Brasil possuía maiores taxas de alforria que outras nações escravistas, isso não 

significou uma distensão nas relações sociais; ao contrário. ” 

 

Na virada do século XX, o negro livre defrontou-se com o imigrante europeu, 
valorizado pelos donos das terras como mão-de-obra mais eficiente em 
contraponto ao negro, crivado de novos rótulos pejorativos. O emigrante 
simbolizava a idéia de progresso, enquanto o negro representava o atraso. O 
negro passa a ser definido pelas novas teorias científicas como incapaz para 
o trabalho livre e responsável pela desordem social e pelo crime. Com a 
abolição da escravatura, a intensificação da imigração européia foi a 
alternativa encontrada para “branquear” a raça brasileira. (SILVA,2005, p.95) 
 
 

A abolição da escravatura foi um negócio de branco, os negros foram 

alforriados sem nenhum direito ou forma de se manterem as diferenças de classes 

sociais e os direitos adquiridos não representaram grandes diferenças na vida dos 

negros como ressalta Brasil (1988) não houve a distribuição de terras para os ex-

escravos, assistência econômica e social, acesso à educação, ampliação do direito à 

participação política, reformas, enfim, que fizessem do negro um cidadão. 

 
Na conjuntura da abolição do tráfico atlântico de escravos, o contingente de 
libertos vivia sob a ameaça da revogação da alforria, da reescravização e da 
escravização ilegal – práticas que se associavam a diversas restrições dos 
direitos de cidadania para esses homens e mulheres que haviam conseguido 
escapar da escravidão. Tais tensões cresceram ainda mais no momento da 
Abolição e logo depois dela. (LARA, 2010, p. 16) 
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Mesmos com a libertação dos escravos no Brasil a relação de raça ainda era 

predominante, os portugueses estipularam um modo de estabelecer diferenças entre 

os agora “livres” escravos. Dependendo da família e religião em que uma pessoa 

nascia definia a sua posição social. Eram definidos como raça de sangue puro 

superior. Como ressalta Albuquerque e Filho (2006) Segundo a lógica do antigo 

regime português, quem não professasse ou fosse recém convertido à fé católica era 

considerado descendente de “raça infecta”, gente de “sangue impuro”. 

 

O estatuto de pureza do sangue limitava o acesso de determinados grupos 
sociais, como ciganos, indígenas, negros e mulatos a cargos públicos, 
eclesiásticos e a certas irmandades religiosas, assim como à titulação de 
barão e conde. Desse modo eram garantidos os privilégios da nobreza 
europeia formada por cristãos velhos. Era, portanto, a religião e o nascimento 
que justificavam as desigualdades sociais. Ao longo do século XIX, a 
discriminação fundamentada na religião e na descendência foi perdendo 
terreno, e os critérios de diferenciação racial ganharam o sentido moderno, 
“científico”, que o termo raça passou a incorporar. (ALBUQUERQUE, FILHO, 
2006, p.204) 

 

O preconceito racial é uma discriminação uma humilhação para quem sofre 

que causa sofrimento e é baseado apenas por questões de raça. Como ressalta Silva 

(2005) [...] é uma ideologia que estabelece relação hierárquica entre características 

raciais e culturais e dissemina ideias de que algumas raças são, por natureza, 

superiores a outras. 

 
A segregação socioeconômica que os negros sofrem no Brasil está 
naturalizada nas relações de poder e subordinação e pode ser denominada 
como racismo, uma vez que se afirma de maneira sistemática e institucional 
a superioridade de um grupo racial. (BOTOSSO,2012, p.1) 
 
 

A escravidão foi um dos fatores determinante na formação da sociedade atual. 

As diferenças estabelecidas pelos escravos na sociedade trouxeram consequências 

vivenciadas pelos seus descendentes como o preconceito racial. Para Lara (2010) [...] 

uma herança do passado colonial que sobreviveu por quase todo o século XIX, 

deixando marcas profundas na sociedade brasileira, como um pecado de origem. 

 

Na Psicologia Social, a definição mais utilizada para o preconceito é a 
explicitada por Allport (1954), como sento uma atitude negativa em relação a 
uma pessoa baseada na crença de que ela tem as características negativas 
atribuídas a um grupo. Essa atitude seria constituída por dois componentes: 
um cognitivo, a generalização categorial, e um disposicional, a hostilidade, 
que influenciaria comportamentos discriminatórios. (PEREIRA, TORRES, 
ALMEIDA apud JONES; ALLPORT, 2003, p. 97). 
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Para Azevedo (2007) [...] “o indivíduo é pobre porque é negro, é negro porque 

é pobre. ” Atualmente foram criadas várias políticas de inclusão da raça negra nas 

instituições de ensino, uma forma de inserir os negros nas Universidades e no 

mercado de trabalho. Mas mesmo com todas estas ações a raça negra ainda é 

discriminada e muitos estudiosos acreditam que estas cotas aumentam ainda mais o 

preconceito. De acordo com a autora [...] políticas públicas de Estado que instituem 

formalmente a categoria "Raça Negra", concentrando-se na conquista de direitos de 

"raça" e na afirmação da "diferença", seja ela vista como cultural ou biológica. 

 
O racismo é identificado e reconhecido pela população brasileira. Uma 
pesquisa de opinião realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2003 
(Santos & Silva, 2005), demonstra que 87% dos brasileiros/as admitem que 
há racismo no Brasil, contudo apenas 4% se reconhecem como racista. 
Podemos extrair duas conseqüências desses dados: a primeira é que o 
racismo existe não pela consciência de quem o exerce, mas sim pelos efeitos 
de quem sofre seus efeitos. A segunda conseqüência é que o racismo no 
Brasil, embora perceptível, se localiza sempre no outro, nunca nas práticas 
cotidianas de seus agentes, o que torna ainda mais difícil sua superação. 
(CICONELLO apud SANTOS; SILVA, 2008, p.1) 

 
 

�������	 �	������  C:;-  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2011), 

no Censo Demográfico de 2010, 97 milhões de pessoas se declararam negras, ou 

seja, pretas ou pardas, e 91 milhões de pessoas, brancas. Como demonstrado no 

gráfico 1 a população branca era maior que a negra entre 1980 e 2000. Em 2010, 

houve uma mudança, de um possível aumento de pessoas que se declararam pardas. 

Como resultado, houve a taxa de crescimento da população negra entre 2000 e 2010 

representadas neste gráfico pela cor azul para os que se declararam brancos e lilás 

para os que declararam pardos ou negros. 
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Gráfico 01- População Brasileira segundo a raça em 1.000 habitantes 

 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 2010 

 

Mesmo com o crescente número de negros no Brasil ainda enfrentamos um 

modelo de nação Caucasiano, forjadas pelas heranças da colonização. Para Azevedo 

(2007) [...] continua a se reproduzir nas inúmeras decisões que são tomadas 

diariamente nas mais diversas instituições nacionais, perpetuando a presença do 

racismo e de seus efeitos sociais em cadeia entre os brasileiros afrodescendentes. 

No ano de1988 houve vários movimentos sociais resultantes dos movimentos 

negros o que procedeu na modificação da lei como ressalta Chaves; Shaun (2013) A 

nova Constituição brasileira, de 1988, passou a considerar o racismo como crime, o 

que foi regulamentado no ano seguinte, pela a Lei 7.716, do deputado negro Carlos 

Alberto Caó (por isso conhecida como "lei Caó"). 

 

2.1.1.2.1 A Cultura Afro-brasileira 

 

De acordo com Medeiros; Almeida (2007) a cultura Afro-brasileira está 

presente em toda a nossa trajetória de formação de nação. O Brasil foi o país que 

mais recebeu escravos africanos e, após a abolição, a luta pelo reconhecimento na 

sociedade tem sido incessante.  Falar sobre a cultura afro implica abordar temas como 

a discriminação, miscigenação e as lutas sociais. 
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Para Bock; Furtado e Teixeira (2008) “a cultura é a melhor expressão ou 

fotografia do avanço da humanidade. Nossas conquistas estão depositadas nos 

objetos e nas ideias que construímos ao longo desse tempo histórico em que nos 

desenvolvemos”. 

Conforme menciona Albuquerque e Filho (2006) O Brasil é um país formado 

pelas culturas de africanos, europeus e índios. Ao longo das décadas de 1930 e 1940 

essas ideias de mestiçagem e de democracia racial foram entrelaçadas na construção 

de uma identidade nacional. A cultura negra foi sendo identificada como uma cultura 

nacional. 

 

A cultura carrega possibilidades psíquicas, de subjetividade, que vamos 
reconstruindo em nós. E esse movimento não é algo repetitivo, porque cada 
um fará essa tarefa e se tornará um humano “igual”, com as mesmas 
capacidades, mas “diferente” porque cada um “se construirá” tornando-se um 
humano singular. (Bock; Furtado; Teixeira, 2008, p.76) 
 
 

Porém o caminho para que a cultura afro-brasileira ganhasse destaque no 

Brasil foi árduo. Os movimentos negros enfrentaram resistências para serem 

aceitos na sociedade. Por ter suas raízes nas periferias do país. Para Ciconello 

(2008) A valorização da negritude tem como consequência o questionamento dos 

lugares sociais de subordinação em que a população negra está inserida: no mercado 

de trabalho, no território, nas representações simbólicas da sociedade brasileira, 

dentre outros espaços. 

 

A formação do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, 
que depois passou a se intitular apenas Movimento Negro Unificado (MNU), 
contestava a ideia de que se vivia uma democracia racial brasileira, ideia que 
os militares adotaram na década de 1970. Mas a questão racial também não 
encontrava lugar nas organizações de esquerda. Para a maioria delas, a 
desigualdade e o preconceito raciais eram decorrentes da exploração da 
classe dominante no sistema capitalista. Para a esquerda, só a revolução 
socialista poderia aniquilar toda e qualquer desigualdade, por isso não fazia 
sentido uma luta específica contra o racismo. Ao eliminar a desigualdade 
social, automaticamente se eliminaria a desigualdade racial – era assim que 

a maioria da esquerda pensava. (ALBURQUERQUE; FILHO, 2006; p.290) 

 
  

De acordo com o IBGE (web,2015) vinte de novembro é o Dia da 

Consciência Negra. A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 incluiu a data no 

calendário escolar, tornando obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira 
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nas escolas.  Os alunos aprendem sobre a África, história dos negros no Brasil e a 

influência dos negros na cultura brasileira. 

 

[...] Momento em que foi instituído o dia da Consciência Negra, vigente até os 
dias atuais, com a intenção de promover o combate ao racismo onde o negro 
estiver inserido e evidenciar o passado histórico dos negros no Brasil, “O 
saber ler e escrever é visto como condição para ascensão social, ou seja, 
para encontrar uma situação econômica estável, e, ainda, para ler e 
interpretar leis e assim poder fazer valer seus direitos. (ERAS; SILVA apud 
GONÇALVES; GONÇALVES SILVA; 2009; p.84) 

 

Como ressalta Chaves e Shaun (2013) no dia 09 de janeiro de 2003, foi 

sancionada a Lei 10.639/03, que realizou modificações no calendário escolar em todo 

o Brasil a baixo citado algumas destas leis. 

 

Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:  
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.  
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
políticas pertinentes à História do Brasil.  
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras.  
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 
Nacional da Consciência Negra’."  
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 
Constituição, 1988) 

 
 

Mesmo com a lei e campanhas realizadas para acabar com as diferenças de 

raças no país, o nível de desigualdade ainda é grande. O que alimenta os 

preconceitos, pois, os negros são a camada mais pobre da população brasileira.  Para 

Eras e Silva (2009) A trajetória da população negra brasileira é marcada pela luta 

contra o preconceito, a discriminação e o racismo, em que a exclusão e abandono 

fazem parte na vida dessa população. 

 

O Brasil é extremamente desigual. Considerado um país de renda média 
(middle income country), ou de médio desenvolvimento humano (medium 
human development), possui desigualdades de renda tão elevadas, que 
setores expressivos da população vivem em condições de pobreza enquanto 
uma minoria detém grande parte da riqueza nacional. Segundo dados oficiais, 
o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo, onde 20% dos mais 
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ricos detém 63,2% da renda nacional e os 20% mais pobres apenas 2,4% 
(CICONELLO apud UNDP 2008, p.3). 
 
 

De acordo com Albuquerque; Filho (2006) A população afro-brasileira trabalha 

mais e ganha menos do que a população branca, ocupa postos de trabalho mais 

precários e está mais exposta ao desemprego. A desigualdade social está em todas 

as áreas da sociedade, demonstra a má divisão de renda estabelecida no país. 

Mesmo com os programas sociais e leis para inclusão dos negros, estes ainda são a 

raça predominante que vive abaixo da linha da pobreza, o que aumenta a 

discriminação e dificulta a inserção dos negros nas Universidades e no mercado de 

trabalho. O gráfico 2 demonstra a porcentagem da população vivendo abaixo da linha 

da pobreza entre os anos de 1995-2005. 

 

Gráfico 02- Porcentagem da população vivendo abaixo da linha da pobreza, 

segundo cor/raça- Brasil 1995-2005. 

 
Fonte: PNAD 1995-2005 – Dados sistematizados por IPEA (2007, p.289)  
Obs: A população é composta de pretos e pardos. 
 

Os aspectos da pobreza deixam marcas e causam sofrimento pela forma 

como estas pessoas são tratadas. É preciso estar atento para esta situação. A falta 

de conhecimento e o acesso à educação, saúde de qualidade é um dos principais 

problemas enfrentados por esta população. Para Bock; Furtado e Teixeira (2008) 

tomemos a desigualdade social. De forma superficial, poderíamos dizer que a 

desigualdade é marcada por uma situação social em que poucos se apropriam de 

muita riqueza e muitos dividem entre si a pouca riqueza que resta.  
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É senso comum em nossa sociedade de que vivemos em uma democracia 
racial, onde todos se respeitam mutuamente. Vendem a imagem de que o 
Brasil é um país onde existem lugares e oportunidades para todos; Brasil da 
miscigenação cultural e racial, fruto das relações entre as diferentes etnias 
tecidas desde a colonização. Essa imagem se reproduziu durante séculos de 
história, porém, nem sempre a imagem de Brasil das diferenças étnicas, 
difundido pelos meios de comunicação, refletiu a realidade, ou seja, a todo 
instante, nos deparamos com uma série de episódios seja nos jornais 
impressos, nos noticiários da televisão relatos de discriminação racial, de 
imposição de padrões culturais, de desvalorização da cultura e da etnia de 
determinados grupos, dentre tantos outros aspectos. A própria propaganda 
oficial do governo brasileiro prega uma liberdade racial que vemos não 
condizer com a realidade, a não ser se relida como ideário a ser alcançado. 
(FILHO; OLIVEIRA; NASCIMENTO,2012, p.112) 
 
 

Pelos números do Censo Demográfico realizado pelo IBGE, no ano de 2010, 

o Brasil contava com uma população de quase 191 milhões de habitantes, dos quais 

cerca de 15 milhões se declararam como pretos (7,6% do total) e 82 milhões como 

pardos (43,1% do total). Como demonstrado na Tabela 1 do Censo Demográfico de 

2010 a população negra e parda vem crescendo e já ultrapassou o número dos que 

se declaram brancos no país. 

 

<=>?@= AD População residente, segundo a cor ou raça Brasil e Grandes Regiões – 2010 
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Fonte: Censo Demográfico, 2010 
 

 
A partir da inclusão da cultura afro-brasileira nas escolas exigida pela lei 

10.639/03, observa-se a tentativa de transmitir valores e conhecimento de um povo 

sofrido que ajudou a construir o país e nunca foi reconhecido pela sua cultura 

considerada inferior.  A ressalva, porém, é como este conhecimento será transmitido 

para os alunos. Conforme Medeiros; Almeida (2007) a real necessidade de um 



28 

 

conhecimento maior do conteúdo, agora obrigatório, leva a diversos questionamentos, 

que, cremos, devem impulsionar mais em direção à prática, que aos constantes 

debates de fundo ideológico. 

 

2.1.1.2.2 Leis e Cotas nas Universidades 

 

Como já mencionado os negros sofreram e ainda sofrem discriminação. Sua 

história no Brasil é cercada de lutas para poder se firmar como povo, demonstrando 

seu valor e a importância de sua cultura para o país. Para Albuquerque; Filho (2006) 

uma das grandes conquistas do movimento negro foi conscientizar uma grande parte 

da sociedade brasileira em relação à questão racial e convencer o governo a 

abandonar sua passividade conivente diante das desigualdades raciais. 

. 
A educação não se restringe à aquisição da escrita, menos ainda ao saber 
exclusivamente escolar. [...]. Os negros brasileiros aprenderam a lutar contra 
o preconceito e a discriminação raciais, incluindo em seu ideário 
reivindicações que visavam romper com o abandono exigindo direitos sociais 
e iguais oportunidades de educação e trabalho. [...] No ideário de luta dos 
negros brasileiros a educação sempre ocupou lugar de destaque: ora vista 
como estratégia capaz de equiparar os negros aos brancos, dando-lhes 
oportunidades iguais no mercado de trabalho; ora, como veículo de ascensão 
social e, por conseguinte de integração; ora como instrumento de 
conscientização por meio do qual os negros aprenderiam a história de seus 
ancestrais, os valores e a cultura de seu povo, podendo a partir deles 
reivindicar direitos sociais e políticos, direito à diferença e respeito humano. 
(SILVA apud GONÇALVES, 2005; p.94) 
 
 

A educação é a melhor forma de quebrar o preconceito e estabelecer um 

acesso de qualidade para todos é um desafio. A população negra vem crescendo no 

Brasil e as diferenças na educação entre brancos e negros é um ponto extremamente 

preocupante. Muitos afro-brasileiros não conseguem ingressar em uma Universidade 

por falta de recursos financeiros. Conforme ressalva Bezerra; Gurgel (2011) esta 

situação se agrava para os mais pobres, porque o acesso gratuito pelas Universidades 

Públicas não é fácil, dado o pequeno número de vagas, pouco mais de 12% das vagas 

oferecidas. 

 
Mas é principalmente no sistema educacional que se percebe a desigualdade 
de oportunidades. Em 1992, 28.234.039 alunos estavam matriculados no 
ensino fundamental, 52 por cento brancos, 43 por cento pardos e 4,5 por 
cento pretos. Esses números equivalem mais ou menos à distribuição de 
brancos, pardos e pretos na população brasileira, ou seja, no nível da 
educação fundamental não existe desigualdade. Mas na medida em que 
aumenta o nível de escolaridade aumenta a desigualdade. No ensino superior 
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são 1.665.982 estudantes, sendo que 78,6 por cento brancos, 17,4 por cento 
pardos e apenas 1,4 por cento pretos. Além da disparidade dessa situação, 
que obviamente compromete as chances dos negros no mercado de trabalho, 
o preconceito se encarrega de acentuar a desigualdade. Ou seja, mesmo 
quando têm a mesma escolaridade, os negros têm menos oportunidade de 
emprego, remuneração e ascensão social. (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006, 
p. 301) 
 
 

Para tentar acabar com a diferença existente entre os negros, pardos e 

indígenas ao acesso nas universidades foram criadas cotas. Segundo Filho, Oliveira 

e Nascimento (2012) [...] visando remediar essas desigualdades, diversas 

universidades brasileiras vêm adotando políticas de cotas, seja com reserva de vagas 

para negros ou aquelas que beneficiem alunos oriundos de escolas públicas. 

 
Para Castro, os números do Instituto de Perícia Econômica Aplicada- Ipea 
(2000) demonstram a necessidade urgente de criação de ações afirmativas 
que possam reparar as desigualdades entre brancos e negros no Brasil. A 
política de criação de cotas é uma das alternativas encontradas pelas 
entidades negras para reparar as enormes diferenças socioeconômicas 
existentes entre brancos e afrodescendentes. Porém, “somente a criação de 
cotas não resolve o problema. É preciso uma política que assegure a 
preparação da comunidade negra, pois sem isso a situação desses jovens 
que vão entrar na universidade ou no mercado de trabalho pode ficar ainda 
pior” (SILVA apud CASTRO, 2005, p. 98) 
 

Uma das formas de tentar acabar com as diferenças de raças e classes 

sociais no Brasil, foi criar uma lei, para que todos tenham direito a uma educação de 

qualidade. De acordo com Brasil, Constituição (1988) a Lei no 12.711, de 29 de agosto 

de 2012, fica estabelecido cotas para negros, pardos e indígenas para que todos 

tenham direito a um ensino técnico, médio ou superior de qualidade. 

 

O tema das ações afirmativas – em especial as cotas raciais – vem sendo 
foco de inúmeras discussões na mídia, em órgãos governamentais, trabalhos 
diversos e até em tribunais de justiça. “Ações afirmativas podem ser 
compreendidas como ações públicas ou privadas, ou ainda como programas 
que buscam promover oportunidades ou outros benefícios para pessoas 
pertencentes a grupos específicos alvo de discriminação”. A instituição de 
cotas é um dos recursos de correção e compensação aos mecanismos de 
discriminação. (FILHO, OLIVEIRA; NASCIMENTO apud JACCOUD, 2012, p. 
179) 

 
 

Os direitos dos negros, pardos e indígenas estão garantidos pela Constituição 

Federal, representada pela Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012 que define: 

 

Art. 1o  As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério 
da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos 
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cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. 
Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 
artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 
salário-mínimo e meio) per capita. 
Art. 3o  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata 
o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos 
e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).(BRASIL, Constituição, 1988) 
 
 

Para Bezerra; Gurgel apud Gramsci (2011), a educação é o processo de 

formação integral do ser humano, [...] em suas dimensões política, econômica e social, 

na condição de sujeitos livres que, pela sua ação consciente e coletiva, constroem, 

não só o mundo em que vivem, como a si mesmos. As cotas seriam uma forma criada 

pelo estado para garantir o acesso a uma educação de qualidade. 

 

A maior parte das instituições pesquisadas pelo IPEA, entretanto, optou por 
um sistema de cotas raciais, divididas em três diferentes modelos. O modelo 
de “cotas raciais” o estudante deve se identificar como negro – ou indígena – 
e participar de um processo de avaliação de sua auto declaração. Não há 
obrigação de que o estudante seja oriundo do sistema público de ensino ou 
que apresente baixa renda familiar. O modelo de “cotas raciais e sociais 
independentes” utiliza, separadamente, os critérios de ser egresso de escola 
pública e de ser negro ou indígena, formando um sistema em que há dois 
subconjuntos distintos de reserva de vagas em um mesmo processo seletivo. 
As “cotas raciais e sociais sobrepostas” operam com dois critérios 
complementares a serem observados simultaneamente: os candidatos 
devem se autodeclarar negros e ser egressos de escolas públicas. (FILHO; 
OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2012, p.180). 
 

Esta lei causa muitas discussões, alguns autores ressaltam que as cotas 

também são uma forma de discriminação. Para Frias (2012) toda Discriminação e 

Ruim, segundo o qual as cotas são injustas porque estabelecem uma discriminação 

positiva para compensar as discriminações negativas sofridas por negros, pobres e 

índios [...]. 

Neste interregno a escola, não fornece nenhum elemento que venha auxiliar 
na formação da identidade racial e, além disso, reforça de forma negativa 
alguns estereótipos que prejudicam o processo socializador, não havendo 
indicação de que a mesma esteja preparada para lidar com todos esses 
problemas. Principalmente, não leva em conta a desvantagem econômica e 
social do aluno negro. (SILVA,2005, p. 97) 
 
 

A configuração como a questão das cotas deve ser transmitida para que não 

seja criada outra forma de discriminação. Segundo Lobo (2011) “ sou contra cotas por 
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raça nas universidades, não só pelos motivos que normalmente se coloca: de que 

estamos instalando agora a diferença de raça de forma clara no Brasil”. Também a 

autora destaca: 

Não defendo o sistema de cotas nas universidades porque, diferentemente 
do que ocorre em outras áreas, nas instituições educacionais de alto nível, 
no caso do Brasil, principalmente nas universidades públicas, a questão do 
mérito é fundamental e pressupõe, além da bagagem acadêmica necessária 
para responder a própria vocação do aluno, uma vez que são os mais 
vocacionados os que possuem mais chances de se tornarem os profissionais 
ou cientistas que se pretende formar nestas instituições, estabelecendo-se 
qual perfil de aluno é mais adequado às necessidades do país, 
independentemente de cor, credo, sexo, etc.,(LOBO, 2011, p.1) 
 

 
Os negros estiveram sempre submetidos a preconceitos desde que foram 

trazidos para o Brasil, sobre sua condição diferente no plano sócio cultural. De acordo 

com Filho, Oliveira e Nascimento (2012) a partir disso, o modo como as diferenças 

naturais e culturais são construídas socialmente, na forma de desigualdades sociais, 

revela-se um problema científico e político nas sociedades contemporâneas 

multirraciais. 

De acordo com Bezerra; Gurgel apud Oliveira (2011, p.15), na concepção de 

Vigotsky: 

[...] é impossível pensar o ser humano privado do contato com um grupo 
cultural, que lhe fornecerá os instrumentos e signos que possibilitarão o 
desenvolvimento das atividades humanas. O aprendizado, nesta concepção, 
é o processo fundamental para a construção do ser humano. O 
desenvolvimento da espécie está, pois, baseado no aprendizado que, para 
Vigotsky, sempre envolve a interferência, direta ou indireta, de outros 
indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e dos significados. 

 
 

Segundo Filho, Oliveira, Nascimento, (2012) no sistema de “cotas sociais”, o 

aluno que pleiteia uma vaga pelo sistema de cotas deve necessariamente ser oriundo 

do sistema público de ensino, ou seja, proveniente de escolas municipais, estaduais 

ou federais. Por se tratarem de alunos de origem pobre a forma como estes alunos 

serão recebidos nas universidades também pode influenciar na sua capacidade 

acadêmica.  

Também em Lopes; Neto (2005), tem-se uma confirmação do que foi 
proposto, em relação à aceitação acadêmica, uma vez que, para o Autor, os 
discentes que apresentam relacionamento interpessoal e desenvolvimento 
acadêmico positivo terão maior possibilidade de alcançar um excelente nível 
de aprendizado. Ser aceito no grupo pelos colegas é fundamental, pois 
aprimora suas habilidades sociais e fortalece a capacidade de reação diante 
de situações de tensão. (BEZERRA, GURGEL apud LOPES; NETO, 2011, 
p.15) 
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Conforme destaca Silva (2005) [...] crie um pacto com valores de todos os 

grupos étnicos brasileiros, onde negros, índios, amarelos e brancos vejam 

representadas suas imagens de brasileiros na execução de todos os tipos de tarefas 

que nossa cultura pressupõe e requer. 

 

A desigualdade social brasileira e marcada por uma desigualdade racial. Por 
um lado, há proporcionalmente mais negros pobres e não escolarizados do 
que seria de se esperar, e por outro lado, a renda e a alta escolaridade estão 
desproporcionalmente concentradas entre a população branca. Isso quer 
dizer que a loteria social está enviesada contra os negros. Segundo algumas 
teorias da justiça, especialmente aquela conhecida como igualitarismo de 
sorte (luck egalitarianism), o Estado tem a função de neutralizar a sorte na 
medida em que isso for possível, isto e, a justiça exige que sejam tomadas 
medidas para que quem nasceu em um contexto social mais carente tenha 
as mesmas oportunidades de quem nasceu em contextos melhores [...]. 
(FRIAS, 2012, p.144) 

 

Para Filho, Oliveira e Nascimento (2012) a adoção de cotas sociais é sim um 

grande passo para a inclusão de minorias que geralmente não tem acesso ao ensino 

superior público brasileiro, porém não dão conta do problema sozinhas. São 

necessárias várias políticas que auxiliem a população mais carente a ter acesso 

adequados a saúde, educação, trabalho e uma melhor forma de vida sem 

preconceitos e discriminações. 

 

2.2.1  História do Haiti: independência, cultura e linguagem 

 

A ilha de Santo Domingo como era conhecido o Haiti no período da 

colonização era um dos principais meios de renda da economia europeia responsável 

pela maioria da produção de café e açúcar do mundo. Santos (2010) ressalta “Os 

homens brancos exploraram todos os recursos naturais desse território como forma 

de alimentar o mercado europeu. ” 

 

Os povos africanos trazidos para o Haiti vieram da região de Guiné, Angola, 
Nigéria, Senegal, Sudão, sendo a maioria do Golfo do Benin. Os europeus 
tinham como estratégia de escravização dos africanos a dissolução de laços 
familiares, étnicos e linguísticos, a divisão de trabalho baseada em 
hierarquias que quebravam a coesão entre os negros, a proibição dos cultos 
religiosos africanos e era imposto a todo negro escravizado o batismo 
católico. Essas estratégias eram utilizadas com o intuito de dividir para 
dominar. (SANTOS,2010, p.2) 
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Conforme menciona Gorender (2004) “ No início do século XIX, o Haiti era a 

colônia mais produtiva das Américas e a primeira a conquistar a Independência 

nacional, em 1804”.  O autor ressalta quais as principais fontes da riqueza do país na 

época. “[...] Além de produzir café, anil, cacau, algodão e outros gêneros, o Haiti 

produzia sobretudo o açúcar, em condições mais competitivas do que as outras 

colônias da época. ” 

 

O tratamento dado pelos escravistas aos seus servidores era terrivelmente 
cruel. A par do trabalho, que esgotava rapidamente as energias, pesavam 
sobre os escravos a alimentação escassa, a moradia sórdida e a inexistência 
de assistência médica. A labuta diária se processava durante longas 
jornadas, sob acionamento freqüente do açoite dos feitores. Qualquer 
expressão recalcitrante era logo duramente castigada. Os mais 
indisciplinados sofriam o castigo de serem enterrados de pé, apenas com a 
cabeça de fora. Assim imobilizados, acabavam mortos depois de sofrer a 
horrível tortura de ter o rosto lentamente devorado pelos insetos e abutres. 
(GORENDER,2004, p.298) 

 
O ���� proclamou a independência no ano de 1804. Com a vitória de escravos 

negros sobre as tropas francesas comandadas por Napoleão. Após este marco 

histórico muitos dos países que mantinham um número maior de escravos na época 

ficaram com medo das reações dos mesmos. De acordo com Figueiredo (2006, p. 

374). 

O Haiti teve uma valorosa luta contra a metrópole francesa, iniciada em 1791 
com a célebre cerimônia de Bois-Caïman conduzida por Boukman, na qual 
vodu e revolta se uniram para combater os senhores brancos, sendo em 
seguida liderada por Toussaint Louverture, Dessalines e Christophe, que 
venceram as tropas de Napoleão. 
 

A religião passa a ser uma força para lutar pela liberdade. De acordo com 

Rodrigues (2008) “[...] se a religião necessita de ser expressa em comunicação para 

outrem, então essa religião já não é a religião do simples indivíduo, mas do grupo que 

a assume num quadro discursivo específico”. 

 

Ao enxergar o potencial que a prática do Vodu trazia para a resistência dos 
negros a escravidão, a Igreja Católica começa a propagar que a prática do 
Vodu era algo vergonhoso e realizou campanhas anti-supersticiosas, 
chamadas por alguns de operação de limpeza. Os padres se referiam ao 
Vodu como macaquice indigna de um povo civilizado, além de satanizar e 
demonizar essa prática religiosa e tudo que era usado supersticiosamente. A 
igreja caracterizou-se por sua prática repressiva e perseguidora do Vodu no 
Haiti. Eles diziam que iriam tirar o país do domínio de Satã e colocá-lo dentro 
da civilização, "ou servia-se a Jesus, ou servia-se ao Diabo". (SANTOS, 2010, 
p.2) 
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Rodrigues (2008) salienta a importância da linguagem crioula e o vodu para 

manter viva as crenças herdadas pelos escravos. Ele relata está importância:  

 

Dentro dessa lógica é facilmente compreensível porque o vodu e a língua 
crioula trilharam durante muito tempo o mesmo caminho, sendo um o esteio 
do outro. Numa sociedade tão estratificada, onde as crenças populares foram 
perseguidas, ridicularizadas, impedidas de serem praticadas e a língua 
crioula vista com olhos não menos preconceituosos e eurocêntricos, a 
sobrevida da língua e da religião dependia de uma tomada de posição bem 
clara. Era preciso não ceder à pressão do colonizador, conservar o terreiro 
do vodu como o local onde a língua crioula poderia ser falada livremente, pois 
só através dela poder-se-ia perpetuar a tradição do vodu, guardando suas 
histórias, seus segredos, seus ritos. Sobretudo numa sociedade de tradição 
oral, numa religião oral, desprovida de livro sagrado, a língua cumpre uma 
função primordial. Manter a língua viva passa a ser a única forma de manter 
vivos seus valores, suas tradições e suas crenças. (RODRIGUES, 2008, 
p.58) 

 

Segundo Figueiredo (2006) O Haiti foi a Cuba do século XIX: sofreu um 

bloqueio econômico das potências e não tinha nem dinheiro nem tecnologia para 

continuar produzindo o açúcar, o café e outros produtos agrícolas que exportava até 

sua independência.  Com isso o país que estava devastado e sem o apoio de outras 

nações obrigou-se a estabelecer o único regime que conhecia o modelo Francês. Os 

escravos que subiram ao poder não sabiam como comandar o país que acabou se 

tornando um regime tirano.  

  
|z }~�� nu �t�rnu yn �p�o� ytrpz vzp ortzt�yp un�p �pu orn�pu yt
Napoleão Bonaparte e a Europa jamais perdoou esta humilhação infligida à 
raça branca. O Haiti foi o primeiro país livre das Américas. Os Estados Unidos 
haviam conquistado antes a sua independência, mas tinha meio milhão de 
escravos a trabalhar nas plantações de algodão e de tabaco. Jefferson, que 
era dono de escravos, dizia que todos os homens são iguais, mas também 
dizia que os negros foram, são e serão inferiores. (GALEANO, 2010, p.2) 

 
�	 ������ ��� ���	��� �����) “Então começou o bloqueio. A nação recém-

nascida foi condenada à solidão. Ninguém lhe comprava, ninguém lhe vendia, 

ninguém a reconhecia”. 

 

|�ortop�on� xn�n p��u p ��yt�t�y����p� �nz p �rn�xpzp��n yp �r�zt�rp

república negra, o país implantou o único modelo nacional que conhecia, o 
modelo francês. Como o povo nunca pôde ser integrado à nação a fim de 
construir uma verdadeira democracia ocidental, o antigo escravo, ao se tornar 
chefe de estado, se vê confrontado com a tentação de se identificar com o 
estado e com a nação, tornando-se assim um tirano, já que sua vontade 
torna-se expressão da vontade da nação. (FIGUEIREDO, 2006, p.375). 
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O aiti após sua independência ficou só a mercê de carniceiros pagando 

dividas da França. Conforme menciona Galeano (2010),“[...] A Europa havia imposto 

ao Haiti a obrigação de pagar à França uma indenização gigantesca, a modo de 

perdão por haver cometido o delito da dignidade”. 

 

O Haiti fora a pérola da coroa, a colônia mais rica da França: uma grande 
plantação de açúcar, com mão-de-obra escrava. No Espírito das leis, 
Montesquieu havia explicado sem papas na língua: “O açúcar seria 
demasiado caro se os escravos não trabalhassem na sua produção. Os 
referidos escravos são negros desde os pés até à cabeça e têm o nariz tão 
achatado que é quase impossível deles ter pena. Torna-se impensável que 
Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, e sobretudo uma 
alma boa, num corpo inteiramente negro”. (GALEANO, 2010, p.2) 
 
 

Após a independência do Haiti, os brancos franceses que residiam no país 

foram todos executados, por ordem do novo líder. Handerson (2010) 

salienta“[...]�	������	� 	���		��	
 
�� �������� ������ �� �����	�	� �� �����

sendo de Dessalines as palavras na língua Créole “koupe tèt boule kay” (corta cabeça 

e queima casa)”. 

 

[...]. Assim, ao longo do século XIX — dominado pelo positivismo e pelo 
darwinismo — escritores e pesquisadores, convencidos da barbárie africana, 
tentaram provar que houvera uma melhoria no tipo negro no Haiti, devido aos 
efeitos positivos do cruzamento de raças, com o aporte de sangue branco, 
com a progressiva seleção da espécie e devido ao clima ameno do país. 
Assim, a defesa da raça negra consistia em mostrar que o haitiano se 
distanciava dos significantes da barbárie (o vodu e o crioulo) herdados da 
África, e se aproximava dos significantes da civilização herdados da França: 
a língua francesa, os usos e costumes, as práticas políticas e jurídicas. “A 
língua francesa é a mais corrente, a única em uso, e todos os camponeses a 
compreendem... Os hábitos e costumes, as festas, o direito, as instituições, a 
roupa, tudo é francês: toma se como modelo em tudo a França. 
(FIGUEIREDO apud JANVIER; HURBON, 2006, p. 377). 
 
 

Após todo este episódio de barbárie de acordo com Handerson (2010) “[...] o 

Haiti sofreu terrivelmente com o isolamento resultante. Os brancos foram banidos do 

país por muitas gerações e, segundo o nosso entendimento, o país teve e tem ainda 

suas dificuldades inevitáveis duplicadas por aquele massacre”. 

 

Ao longo do século XIX era muito difícil para os negros da diáspora pensar 
em si mesmos e na África sem os preconceitos difundidos pelo positivismo e 
confirmados pela prática escravista. Não se pode ser anacrônico e pensar o 
século XIX com as ideologias do século XX, criticando aqueles que não 
souberam (puderam) valorizar suas culturas e suas origens. (FIGUEIREDO, 
2006, p. 378) 
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Handerson (2010) ressalta que “No período entre 1804 e 1820, o Haiti passou 

por nova fase econômica, social e política. O sistema colonial desestruturou-se e foi 

implantada uma economia agrícola de subsistência no espaço do antigo sistema 

agroexportador”. 

A partir de 1806, duas facções dirigem o país. O Rei Henri Christophe no 
norte, representando a facção dos “negros”, o presidente Alexandre Pétion 
no sul, representando a facção dos “mulatos‟. Desde este momento se 
acentuaram, dentre outros fatores, as particularidades regionais que 
singularizam o norte e o sul hoje, em várias dimensões, culturais, políticas, 
etc. Socialmente costuma-se dizer que no norte a escala de preconceito de 
cor é menor, tendo em vista que os habitantes têm a tonalidade de pele mais 
preta do que os do sul que são mais claros e há mais preconceito de cor. 
Essa relação de conflito de cor entre mulatos e negros no país percorreu toda 
a história da nação até os nossos dias. É interessante perceber que no Haiti 
a categoria utilizada para pensar o universo das relações entre mulato e 
negro é “cor” e não “raça”. (HANDERSON, 2010, p.56) 
 

 
Para Figueiredo (2006) estas diferenciações de cor de pele também afetaram 

o Brasil, de acordo com ele. “Talvez esta mirada mais ampla possa nos esclarecer 

sobre a postura etnocêntrica das elites quase brancas no Brasil, constituídas de 

mulatos que preferiam atribuir sua cor trigueira a uma pretensa origem indígena e 

tentavam amaciar seus cabelos com babosa [...]”. 

 

2.1.3 Motivos da Imigração Haitiana para o Brasil 

 

De acordo com Moraes; Andrade; Mattos (2013) a recente crise generalizada 

que se instalou na primeira república negra do mundo não pode ser entendida de 

forma pontual e simplória. É necessário compreender sua história, marcada por 

intervenções, regimes ditatoriais, corrupção e desastres ambientais [...]. O Haiti um 

dos países mais pobre das Américas, foi quase devastado por um terremoto em 12 

de janeiro de 2010. Muitos haitianos que perderam tudo o que tinham, migraram para 

outros países procurando melhores condições de vida. 

 

As palavras “miséria”, “diáspora” e “instabilidade” costumam se repetir nas 
narrativas veiculadas sobre a história e a realidade do Haiti. Tendo sido uma 
nação pioneira na obtenção da independência e na abolição da escravidão, 
o país e a população são, no entanto, lembrados atualmente na agenda 
internacional como incapazes de se recuperar e desenvolver, passadas 
décadas de crises políticas e pobreza, acompanhadas de intervenções 
externas e ajuda internacional. O terremoto de alta magnitude que acometeu 
o país em janeiro de 2010 reforçou, em grande medida, essa imagem 
infortuna do país ao provocar mais de 200.000 mortes e levar cerca de 1.6 
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milhão de pessoas a se deslocarem e perderem suas habitações. (THOMAZ, 
2013, p. 131) 
 
 

Um dos países que mais acolheu estes imigrantes fora o Brasil.  A ligação do 

país com o Haiti vem muito antes do terremoto. De acordo com Alessi (2013) em 30 

de abril de 2004, o Conselho de Segurança da ONU criou a MINUSTAH (Missão das 

Nações Unidas para a estabilização do Haiti), [...]O Brasil foi apontado pela ONU como 

líder dessa missão com objetivos pacificadores no Haiti. 

 

Depois do terremoto de 12 de janeiro, que deixou um saldo de mais de 250 
mil mortos, quase 10 bilhões de dólares foram prometidos ao Haiti para a sua 
“reconstrução”. Desse total, pouco mais de... 1%, até agora, chegou ao país, 
onde 1,3 milhões de pessoas vivem ao relento. O desemprego atinge 80%. 
(COGGIOLA, 2010, p.1) 
 
 

Após o terremoto a situação que já era precária no país ficou ainda pior. Estas 

condições aproximaram mais os haitianos do exército brasileiro e este vinculo pode 

ter sido a causa de tantos imigrantes terem escolhido o Brasil para recomeçar. Como 

relata Alessi (2013) o exército brasileiro, [...] intensificaram ainda mais as relações e 

trabalhos após a tragédia. Inúmeros são os relatos de cidadãos haitianos que 

aprenderam o português e se aproximaram dos brasileiros durante todo esse período. 

 

Figura 2: Desenho esquemático mostrando abalos secundários do tremor 

 
Fonte: G1 (2010). 
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O terremoto, com magnitude sísmica 7,0 na escala Richter, po����v n �p�u p

aproximadamente 22 quilômetros da capital. O palácio presidencial, várias 
escolas, hospitais e outras construções ficaram destruídos após o terremoto 
e estima-se que 80% das construções de Porto Príncipe foram destruídas ou 
seriamente danificadas. Porto Príncipe e as favelas de Cité Soleil e Bel-Air 
foram construídas de forma espontânea com a ausência de recursos mínimos 
de construção civil. Isso potencializou a destruição. (COGGIOLA, 2010, p.1) 
 
 

Após o terremoto o Haiti se encontrava-se em uma situação desesperadora. 

Segundo Moraes; Andrade; Mattos (2013) o país encontra-se com o sistema político 

desorganizado, a economia destroçada e a população desnutrida [...] havendo muitas 

doenças e falta de infraestrutura para trata-las. Esse quadro [...] faz com que muitos 

haitianos optem por deixar o país com destino, principalmente para o Canadá, os EUA, 

a França, as Antilhas Francesas, a República Dominicana e o Brasil. 

 
Ao analisar diversos momentos da história da humanidade, percebe-se que 
sempre houve deslocamentos de pessoas que por estarem fugindo de 
condições difíceis dentro do seu país de origem, como perseguições, 
conflitos, guerras, pobreza, extrema miséria e fome tiveram de deixar pátria, 
raízes, cultura e família para migrarem, por uma vida melhor ou, apenas, pela 
sobrevivência. Dentro da categoria dos deslocados, situam-se os refugiados, 
vistos como “vulneráveis entre os vulneráveis” (MILESI, 2012a, p.1) e cuja 
condição é tão antiga quanto à própria história, embora sua efetiva proteção 
pela comunidade internacional tenha sido criada somente, segundo Barreto 
(2006, p. 2), com a Sociedade de Nações e, mais tarde, com a Organização 
das Nações unidas (ONU), quando nasceu o atual Regime de Proteção aos 
Refugiados. (PACÍFICO, PINHEIRO apud MILESI; BARRETO, 2013,p. 108) 

 
 

O Brasil vem se destacando nos últimos anos com a Copa do Mundo de 2014, 

as Olimpíadas de 2016. De acordo com Alessi (2013) diversas oportunidades de 

desenvolvimento com grandes empresas multinacionais se transferindo para cá, 

agregando o fator da proximidade com os militares brasileiros no Haiti, fizeram do 

Brasil um destino atraente para o refúgio dos haitianos. 

 

Os resultados dos grupos focais demonstram que os fluxos mais referidos 
pelos haitianos que vieram ao Brasil são dois: o primeiro indica saída de Porto 
Príncipe, passagem pelo Panamá, Equador, Peru e finalmente Tabatinga 
(Manaus), no Brasil; o segundo, saída da República Dominicana, passagem 
pelo Equador e Peru, entrando no Brasil pela cidade de Brasiléia, no Acre. 
Esses trajetos coincidem com os relatados por vários autores (FARIA, 2012; 
SILVA, 2013) que pesquisaram a imigração de haitianos para o Brasil. 
(FERNANDES, CASTRO el.at apud FARIA, SILVA,2014, p.72) 
 
 

Para auxiliar os refugiados foram criadas leis como a Declaração Cartagena 

1984, que amplia a definição de refugiados na América para não somente os de 
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guerras, mais, também como ressalta Pacífico e Pinheiro (2013) “sua vida, segurança 

ou liberdade foram ameaçadas pela violência generalizada, agressão estrangeira, 

conflitos internos, violência massiva dos direitos humanos ou outras circunstâncias 

que tenham perturbado gravemente a ordem pública”. 

 

Desde a formulação desses instrumentos legais, no entanto, o termo 
“refugiado” foi expandido na prática para fazer frente a um crescente número 
de pessoas que também precisavam de assistência e proteção internacional 
– uma vez situadas fora de seu país de origem – mas que não se 
enquadravam nesse escopo normativo. Assim, a definição legal e o 
entendimento comum da identidade dos refugiados mudou juntamente com 
os contextos políticos globais e regionais ao longo do tempo. (THOMAZ, 
2013, p.135) 
 
 

De acordo com Brasil (2012) o Conselho Nacional de Imigração, cria a 

resolução normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012 que dispõe sobre a concessão 

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

nacionais do Haiti: 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente previsto 
no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, 
condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma 
Lei, circunstância que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro.  
Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta 
Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições de 
vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele 
país em 12 de janeiro de 2010. 
Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter 
especial e será concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, por 
intermédio da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe.  
Parágrafo único. Poderão ser concedidos até 1.200 (mil e duzentos) vistos 
por ano, correspondendo a uma média de 100 (cem) concessões por mês, 
sem prejuízo das demais modalidades de vistos previstas nas disposições 
legais do País. 
Art. 3º Antes do término do prazo previsto no caput do art. 1º desta Resolução 
Normativa, o nacional do Haiti deverá comprovar sua situação laboral para 
fins da Convalidação da permanência no Brasil e expedição de nova Cédula 
de Identidade de Estrangeiro, conforme legislação em vigor. (BRASIL, 2012, 
p.1) 
 

O Brasil vem se comprometendo para acabar com o tráfico de imigrantes haitianos 

colocando em pratica o que determina a lei para que os imigrantes não sofram nas 

mãos dos coiotes. Conforme afirma Moraes, Andrade e Mattos (2013) O governo 

brasileiro tem se empenhado para intensificar a liberação de vistos e de documentos 

aos haitianos que já se encontram em solo brasileiro, bem como vem treinando novos 

agentes da Polícia Federal, contudo o tempo para obtenção dos papéis é de três 

meses em média. 
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A definição das rotas dependia das facilidades de transporte, da possibilidade 
de entrar no território brasileiro e, ordinariamente, dos interesses dos coiotes 
que já atuavam nesse trajeto (FARIA, 2012). Eles divulgavam a ideia de que 
a crise econômica não havia atingido o Brasil e que este estava precisando 
de mão de obra, portanto apresentava uma grande capacidade de 
empregabilidade, com salários que podiam chegar até o valor de R$4.000,00. 
Essa ideia vendida pelos coiotes teve custo alto para os haitianos que vieram 
para o Brasil. (FERNANDES, CASTRO el at apud FARIA, p.74) 
 
 

Segundo Télémaque (2012) a embaixada do Brasil em Port-au-Prince, tem 

aumentado a procura de vistos pelos haitianos. De acordo com para se candidatar à 

permissão, o postulante deve ter passaporte em dia, ser residente no Haiti e 

apresentar atestado de bons antecedentes e ainda pagar US$ 200 para a emissão do 

visto. 

É necessário que o Governo Brasileiro e seus órgãos reguladores ofereçam 
a devida importância à situação em que esses seres humanos se encontram, 
buscando atuar de maneira mais prática a regularizar essa situação. 
Haitianos e cidadãos oriundos de outras nacionalidades encontram-se 
jogados em abrigos, casas de apoio, regiões de fronteiras ou até mesmo 
sendo explorados por brasileiros sem escrúpulos que se aproveitam da 
vulnerabilidade em que se encontram, que é agravada ainda mais por 
entraves burocráticos e falta de estrutura. A situação já ocorre há mais de três 
anos e está na hora de proporcionar uma resposta mais prática e menos 
teórica. Empregadores em busca de mão de obra, já faltante em nosso país, 
e que gostariam de contratar essas pessoas, concordam que o Governo 
poderia mediar e contribuir, facilitando a regularização da documentação. 
Uma grande chance que certamente os haitianos que aqui estão não querem 
deixar passar. (ALESI, 2013, p.85) 
 

 
Estes imigrantes chegam no Brasil sem destino definido a procura de 

emprego, com o número cada vez maior de haitianos no país, observa-se a falta de 

preparo do governo em conseguir destinar estas pessoas para uma melhor condição 

de vida.  Como ressalta Télémaque (2012) em 2011, ano e meio pós-terremoto, 

apenas em Tabatinga (AM) chegou a ter quase 500 haitianos esperando pelo visto 

provisório como refugiados no Brasil. Ainda a autora relata [...] entre eles, há pessoas 

de todos os perfis. Muito deles tem cursos superior e falam, pelo menos duas línguas. 

 

2.1.3.1 Imigrantes haitianos no Brasil 

 

Após passar por diversos países até chegar ao Brasil. Como descreve 

Thomaz (2013) os haitianos chegam ao país e procuraram, imediatamente, requisitar 

refúgio. Com o número crescente de refugiados foi necessário estabelecer uma cota 

de vistos restringido para 1.200 por ano (uma média de 100 por mês), sendo 
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concedidos pelo Ministério das Relações Exteriores via sua embaixada em Porto 

Príncipe. 

 

Relatos de haitianos publicados em diferentes mecanismos de comunicação 
trazem diferentes motivações sobre a escolha do Brasil como local de 
morada. A maior população haitiana hoje fora do Haiti se encontra nos 
Estados Unidos. Dados do governo americano apontam cerca de 200.000 
(duzentos mil) haitianos residentes no país. Alguns haitianos afirmam que 
primeiramente tentaram migrar para a Guiana Francesa, em virtude da língua 
materna em comum. Outros informam que a proximidade com militares 
brasileiros na MINUSTAH foi um fator determinante para a escolha do país. 
Embora estudos acadêmicos não comprovem, todavia, a real motivação da 
escolha pelos haitianos do nosso país como morada e refúgio, não se pode 
negar que existe um número crescente de haitianos chegando ao nosso 
território apesar das dificuldades que todos enfrentam durante o trajeto e após 
a chegada. (ALESI, 2014, p.5) 
 
 

Ao chegar no Brasil os imigrantes haitianos enfrentam muitos obstáculos por 

se tratar de um “mundo” totalmente diferente do seu país de origem. Para Barbosa 

(2013) colocando- se ainda diante deste homem, três grandes desafios, a adaptação 

à nova cultural, a inserção no mundo do trabalho e a realização psicossocial e afetiva. 

 

Os vistos são válidos por cinco anos, após os quais o haitiano deve 
comprovar situação laboral para obter a permissão para permanecer no país 
por mais tempo. Além dessas medidas, o governo brasileiro reforçou o 
patrulhamento nas fronteiras setentrionais, cooperando com países vizinhos 
para tanto. Pressionado pelo Ministério da Justiça brasileiro, o Peru passou a 
exigir vistos aos haitianos chegando em seu território. Em contraste, o 
Equador, ainda que exposto à mesma pressão do Brasil, recusou-se a exigir 
esses documentos dos haitianos. (THOMAZ, 2013, p.140) 

 
 

Para ajudar os haitianos quando chegam ao Brasil estão se mobilizando 

diversas ONGs (organizações não governamentais) também como organizações 

religiosas para prestar suporte a estes imigrantes. Segundo Alesi (2014) estas 

organizações como, por exemplo, cidades como Brasiléia, no Acre, têm uma grave 

crise humanitária instaurada, com pouca infraestrutura que proporcione o mínimo para 

a subsistência dessas pessoas. 

 

A imigração haitiana para o Brasil, pela fronteira do Acre, teve início em 
dezembro de 2010. Com momentos de pico e declínio, já passaram pelo Acre 
mais de 15.000 imigrantes. Eles não ficam lá, pois seguem para o Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Manaus e Rondônia. Para o governador 
Tião Viana, todos os haitianos receberam atenção humanitária: abrigo, café 
da manhã, almoço, janta, documentação, atenção a saúde, atividades 
culturais e contratação para o trabalho. (ALESI, 2014, p.8) 
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A vida dos haitianos no país está repleta de obstáculos conforme afirma Sales 

(2013) os desafios enfrentados pelos imigrantes haitianos no Brasil são muito maiores 

do que simples falta de emprego ou salários baixos. A própria competição e o racismo 

e outras formas de violações de direitos vão reaparecendo de acordo com a 

necessidade. 

 

A imigração implica na inserção e diálogo do indivíduo a uma cultura, língua, 
regras culturais e de funcionamento diferente; a um novo meio, muitas vezes 
hostil. Tendo o mesmo que atravessar diferentes etapas e desenvolver 
estratégias de adaptação que lhe permita resolver as dificuldades 
relacionadas com a condição de imigrante, para alcançar melhor qualidade 
de vida para si e para os seus, o vetor principal do seu ato imigratório 
(BARBOSA apud RAMOS, 2013, p.2) 

 
 

Mesmo com o apoio do Governo algumas cidades não tem o preparo 

adequado para receber uma quantidade razoável de imigrantes haitianos. Que 

acabam por causar desconforto em seus moradores locais que necessitam dividir os 

poucos recursos como saúde e trabalho com estes refugiados. Alesi (2014) relata as 

dificuldades da população fronteiriça “Embora os moradores mostrem compreensão e 

solidariedade com os haitianos, as manifestações de cansaço e descontentamento 

são cada vez mais frequentes”. 

 

Muitos não gostam de ter seu país invadido por “refugiados”, não gostam de 
ver seus espaços sendo ocupados por “invasores” ou mesmo “exilados”, pior 
ainda quando são pobres trazendo mais problemas que soluções. Esta uma 
é visão que definitivamente está difundida dessas críticas migratórias, 
principalmente as ilegais. (TÉLÉMAQUE,2012, p.48) 
 

 
De acordo com Fernandes; Castro et al (2014) realizadores de uma pesquisa 

sobre a vida dos haitianos no Brasil, descrevem a visão de alguns entrevistados sobre 

o trabalho no país. “Vale a pena ressaltar que, dentre aqueles que declararam estar 

trabalhando no momento da entrevista, 66,8% indicaram que a atividade exercida não 

era compatível com as suas habilitações”. 

 
O salário que recebem no Brasil é, na visão de 73,6% dos entrevistados, 
insuficiente para sobreviver, mesmo assim, 43,1% informaram que 
conseguem fazer alguma economia. Para praticamente todos os 
entrevistados, qualquer recurso economizado é enviado às famílias no Haiti. 
Esses envios representam um quarto do salário para 55,9% dos entrevistados 
que responderam à questão, metade para 28,8% e mais da metade do salário 
para 15,2%. (FERNANDES; CASTRO et al, 2014, p.64) 
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Os haitianos que chegam ao Brasil ficam em sua maioria em alojamentos 

esperando vagas de emprego. Muitas empresas de diversas regiões do país têm 

procurado estes trabalhadores como ressalva Cotinguiba (2014) em Brasileia, [...] são 

os empresários ou representantes de empresas de diferentes lugares do Brasil que 

se dirigem até o local para a contratação dos haitianos, com o auxílio do governo 

acriano. 

Identificamos durante a pesquisa com os haitianos que muitos daqueles que 
têm qualificação ou profissão não encontram trabalho na área para a qual têm 
habilidade e alguns exemplos citados foram as costureiras, enfermeiras 
(técnicas), dentre outras. Identificamos também muitas dificuldades em 
encontrar trabalho, especialmente por não falarem o português. Também 
ficaram evidentes as dificuldades para se adaptarem ao trabalho no Brasil, 
pois culturalmente possuem ritmos e dinâmicas de trabalho diferentes. 
(FERNANDES; CASTRO et al, 2014, p.77) 
 
 

De acordo com Fernandes; Castro et al (2014) o que se sabe é que, apesar 

das resoluções normativas e uma tentativa (mesmo que inicial) do governo de acolher 

os haitianos, todavia não existe estrutura física ou preparação dos órgãos 

governamentais para esta acolhida. É necessário estar preparados para a quantidade 

cada vez mais crescentes destes imigrantes e garantir seus direitos. 

Para os contratantes destes trabalhadores imigrantes no município de 

Balneário Camboriú (SC) o que chama a atenção para a contratação destes 

profissionais, segundo Magalhães (2014) a “aparência impecável” e a “limpeza 

pessoal” são, inclusive, fatores que incidem na própria contratação do trabalhador, 

especialmente naqueles serviços de supermercado que atendem mais ao público. 

 
Para vários dos participantes dos grupos focais, o primeiro local de moradia 
no Brasil foi o alojamento do centro de acolhimento na cidade de Brasiléia. 
Ao conseguir a documentação e a possibilidade de se deslocar para outras 
cidades, os arranjos de moradia se tornam diversos e vão mudando ao longo 
do tempo, tais como: moradia de favor (cedidas por amigos ou familiares); 
moradia coletiva (dividida com várias pessoas, inclusive com familiares, 
rateando custos); moradia individual; pensão e moradia fornecida pelo 
empregador. (FERNANDES; CASTRO et al, 2014, p.79) 
 

 
Para Sales apud Paula (2013) o Brasil está habituado com estrangeiros 

“branquinhos” e não de centenas de homens, mulheres e crianças negras falando o 

crioulo haitiano.  “Ao contrário dos primeiros, os “branquinhos”, que na maioria das 

vezes encontraram e encontram as “fronteiras abertas” por parte das autoridades 

governamentais, os imigrantes haitianos encontraram as “fronteiras fechadas”. “ 
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Nesta complicação, destacam-se as críticas da suposta “política” de 
seletividade dos imigrantes para o Brasil. No seu artigo intitulado “O Haiti não 
é aqui, nem ali” o pesquisador de Direitos Humanos e Direito de Refúgio, 
Toledo (2012), reclama que no momento em que o governo brasileiro decide 
limitar a entrada de haitianos, o número de portugueses e espanhóis 
migrando para o Brasil não para de aumentar. Recordando que além dos 
haitianos há um número imenso de estrangeiros de diversas nacionalidades 
engrossando o atual fluxo migratório para o Brasil, o pesquisador acusa que 
a chegada da denominada “mão-de-obra qualificada” – que, ressalte-se, 
migra também fugindo da crise do trabalho – é incentivada pelo governo e, 
celebrada pelas grandes empresas e pela mídia. Admite que de fato não há 
como negar a importância do trabalho qualificado, mas aponta ainda que, por 
outro lado, será difícil para o governo defender esta política migratória das 
acusações de racismo. (TÉLÉMAQUE apud TOLEDO,2012, p.56) 

 
 

Os haitianos são seres humanos e devem ser tratados com respeito já 

passaram por diversas situação difíceis para conseguir moradia e trabalho no Brasil. 

Para Magalhães (2014) está e muitas outras questões específicas do povo haitiano 

fazem perceber a importância de se conhecer a sua história, de se respeitar sua 

cultura, para o entendimento de sua condição humana particular. 
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meados do século XIX, era caboclo, provindos principalmente da miscigenação entre 

indígenas destas comunidades; afro - desdentes preponderantemente de origem 

bando e congolês [...]. Já Sachet; Sachet (2001) ressalva “com o passar dos anos, 

surge o homem típico do planalto, conhecido como caboclo. Ele trabalha na condução 

das tropas, nas fazendas de criação de gado ou na colheita de erva-mate. 

A região caracterizou-se pela sua herança, decorrente de um longo processo 
histórico com numerosos conflitos. As disputas territoriais iniciaram-se 
séculos atrás, quando Portugal e Espanha, por meio do Tratado de 
Tordesilhas, brigavam pela posse daquelas terras. Essa luta se remete ao 
Brasil Colônia, no entanto, foi substituída por outras até o início do século XX, 
quando Paraná e Santa Catarina, mais uma vez, vão transformas a região 
em palco de disputas por limites. (JUNIOR, 2009.p.80) 
 
 

Com a vinda da estrada de ferro para esta região do Brasil abriram novos 

horizontes para os colonizadores. Criando mais formas de ganhar dinheiro explorando 

o solo, as riquezas e a mão de obra dos nativos. Causando um dos estopins para a 

guerra do Contestado. De acordo com Migliorini; Fraga; Sousa (2015, web) “Foi 
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sua vez, a construção da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande evidencia os laços 

estreitos com a Guerra do Contestado”. 

 

A construção dessa ferrovia teve início em 1890 em Santa Maria/RS rumo à 
região central do País. Várias foram as empresas que atuaram na construção 
da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande, até que, por volta de 1905, foi 
promovida a vinda do empreendedor norte-americano Percival Farquhar para 
o Brasil. Este fundou a Railway Company e adquiriu o controle acionário da 
Companhia Estradas de Ferro São Paulo – Rio Grande. A concessão feita à 
empresa previa como pagamento a cessão de terras às margens da rodovia. 
(MIGLIORINI; FRAGA; SOUSA, 2015, p.2) 
 
 

O povo que vivia nesta região retirava seu sustento de forma agrícola e 

pecuária.  De acordo com Junior (2009) “Foi neste cenário que ocorreu a Guerra do 

Contestado, o fato mais genuíno e marcante da história regional, que eclodiu pela 

junção de motivações sociais, econômicas, políticas e culturais”. 

 

Em 1912, José Maria percorreu a região do Contestado ministrando ervas 
medicinais, orientando o povo e pregando. A boa fama que obteve com suas 
curas, levou-o a ser convidado para a festa do Bom jesus, em Taquaruçu, na 
época, no município de curitibanos. A permanência de José maria na região, 
após a festa e o progresso aumento de pessoas junto ele, despertou a 
desconfiança do Coronel Albuquerque, prefeito de Curitibanos. Os 
acampados eram lavradores, ervateiros e pequenos posseiros provenientes 
do Vale do Rio do Peixe e de outras terras, de onde foram expulsos pela 
Estrada de Ferro e pelos coronéis. (FUNDAÇÃO CATARINENSE DE 
CULTURA, 2013, p. 13) 
 
 

Conforme relata Junior 2009, p.81 em relação aos conflitos existentes na 
região: 
 

§u �n�¨x�onu ut ��ot�u�¨��pz �nz pu ytz�uu©tu yt zv�onu orpªpx«pynrtu�

quando esses não ofereciam mais vantagens nem para a construção de mais 
trilhos, nem para as extrações de madeira. Conseqüentemente, ampliava-se 
o número de rebeldes que vagavam pelo Contestado sem moradia e 
emprego. Foi dentro deste cenário, durante os anos entre 1912 a 1916, que 
ocorreu a Guerra do Contestado, onde os conflitos se tornaram responsáveis 
pela morte de mais de 30.000 homens e mulheres incluindo velhos, crianças 
e inválidos. 

 
Os conflitos na região resultaram em violentas lutas em muitas mortes 

especialmente dos rebeldes. Conforme ressalta Ramos (2002) “Além dos ataques 

constantes das forças policiais, enfrentaram epidemias, fome e dificuldades de 

organização interna, as quais levaram ao aniquilamento das forças rebeldes e a vitória 

das tropas governamentais”. 
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Como causas do movimento do contestado põem ser citadas várias, entre 
elas: interesses econômicos, políticas e religiosos. Mas, entende-se que a 
questão de terras foi crucial, segundo Queiroz (1977, p.179), quando relata o 
bilhete deixado por um sertanejo durante o conflito: “... O governo da 
República toca os Filhos Brasileiros dos terrenos que pertence á nação e 
vende para o estrangeiro. Nós agora estamos dispostos a fazer prevalecer os 
nossos direitos”. (RAMOS apud QUEIROZ, 2002, p. 27) 
 
 

Após muitos conflitos, os limites dos estados do Paraná e Santa Catarina foram 

estabelecidos e a guerra chegou ao fim. Com comenta Junior (2009)“Os governos de 

Santa Catarina e do Paraná, em 1916, resolvem seus limites por meio de um tratado, 

intitulado “acordo de limites”, realizado no Rio de Janeiro, quando ficaram estabelecidas 

as atuais fronteiras dos dois Estados”. 

 

Com o fim do conflito do Contestado, a colonização no Oeste Catarinense foi 
sendo impulsionada. A intensificação de tráfego pela Estrada de Ferro São 
Paulo- Rio Grande do Sul e a atuação de empresas colonizadoras trouxeram 
muitos colonos vindos do sul. Mesmo com características de minifúndio, uma 
grande parcela da população ficou excluída de ser proprietária. (Ramos, 
2002, p.29) 

 
A imigração no estado de Santa Catarina se intensificou. De acordo com 

Thomé, 2007, p.75: 

 
mn ¨��px yn u¬�vlo XIX e nos primeiros anos do Século XX, o Paraná, 
emancipado de São Paulo em 1853, administrou e promoveu a ocupação das 
terras ao Norte e a Oeste do Rio do Peixe, pelos seus municípios de Rio 
Negro, Porto União da Vitória, Palmas, Itaiópolis e Três Barras, enquanto que, 
por sua vez, Santa Catarina ocupou a área até a margem esquerda do Rio 
do Peixe pelos municípios de Lages, Curitibanos, Campos Novos e 
Canoinhas. Neste tempo, começaram a chegar ao Setor Setentrional, na área 
administrada pelo Paraná, as primeiras levas de imigrantes, resultado dos 
planos paranaenses de colonização, compostas principalmente de alemães, 
russos, poloneses, ucranianos e alguns italianos, austríacos e suíços. 
 

 
Com a possibilidade de conseguir um pedaço de terra na região, muitos 

imigrantes se dirigiram para o território. Entre eles os que mais migraram para região 

do Contestado foram os Alemães e Italianos. De acordo com Thomé (2007, p.78) 

 

Finda a I Guerra Mundial, chegaram mais famílias à Colônia Rio Preto (depois 
Princesa Isabel e atualmente Ipoméia, bem próxima à Colônia Rio das Antas). 
Com mais intensidade depois de 1918, a Colônia XV de Novembro e a 
Colônia Rio das Pedras (hoje Videira) receberam alemães e teuto-brasileiros. 
A partir de 1918, nas maiores áreas no Alto Vale do Rio do Peixe, foram 
constituídas mais colônias mistas em Ibicaré, Rio Caçador, Rio das Antas, 
Rio Preto, Caçador (Santelmo), Rio das Pedras, XV de Novembro e, com 
tiroleses, a de Treze Tílias, originando, assim, um segundo grupo de 
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�nzv��ypytu otvon-brasileiras na região, que se consolidaram até o final da 
década de 1950, quando praticamente cessou o fluxo migratório colonizador. 
 
 

 Thomé (2007, p. 79) ressalta a chegada dos Italianos na região do 
Contestado: 
 

No contestado, a primeira leva de imigração foi marcada pela integração e 
obrigatória convivência dos imigrantes (colonos) com a população 
considerada nativa (caboclos). Depois de 1918, na segunda leva, no Alto Vale 
do Rio do Peixe não se constituíram núcleos fechados italianos ou alemães, 
como ocorreu em outras partes do País e até mesmo no Paraná e em Santa 
Catarina. Na maior parte salvo raras exceções. Os projetos colonizadores 
foram efetivados em colônias mistas3. Os imigrantes italianos e germânicos, 
miscigenando-se comos nativos e com imigrantes de outras origens, pelos 
processos de assimilação cultural contribuíram para que, gradativamente, 
fosse se compondo um homem do Contestado. Tanto quanto um homem 
brasileiro ou um homem catarinense. O elemento estrangeiro não pode ser 
considerado um corpo estranho, e sim, parte deste corpo. Entretanto, isso 
não significa que em Santa Catarina não houve tentativas de construção da 
Italianità. 
 
 

Com a imigração os povos oriundos da região foram sendo esquecidos como 

afirma Ramos apud Breves (2002) “os antigos caboclos passaram a ser minoria 

ínfima. Seus antigos costumes vão desaparecendo para dar lugar aos hábitos mais 

progressistas dos brasileiros de origem italiana, alemã e outras”. 

 

O afluxo de imigração para as colônias do Vale do Rio do Peixe cresceu 
muito, a maioria com imigrantes europeus e descendentes de imigrantes, 
egressos das colônias velhas do Rio Grande do Sul, do Sul do Paraná e do 
Sul e Norte/Nordeste de Santa Catarina. Foram estas levas humanas que 
desbravaram as florestas e começaram a gerar riquezas. Ao longo das 
diversas linhas (travessões ou caminhos rurais) construíram capelas e 
abriram escolas primárias. Além da exploração da erva-mate e das madeiras 
de pinho e de lei, implantaram culturas agrícolas e, na pecuária, 
desenvolveram a suinocultura. Em seguida, ergueram os primeiros moinhos, 
motivando também a cultura do trigo. Elas se estabeleceram com coragem e 
determinação, fazendo surgir selarias, alfaiatarias, oficinas de consertos e 
fabricação de ferramentas, hospedarias e hotéis, casas de comércio, 
serrarias e novos moinhos. (THOMÉ, 2007, p.76) 
 
 

Os migrantes que chegavam a região eram vistos como compradores de 

terras para aumentar a lucratividade das companhias que investiam nas terras e 

lucravam com a venda das mesmas. Ramos (2002) lembra “os migrantes de origem 

européia eram bem vistos pela elite dominante. Eles eram uma opção ideal para 

clarear a raça e trazer novos padrões culturais. ” 

 
A busca das origens, a negação do estrangeiro e a ideia de que o sentimento 
nacional. São o mecanismo que une a nação, mais do que a própria ideia de 
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pátria geográfica, são, enfim, os critérios mais comuns de definição. Daí a 
importância dada ao sangue (ou raça) e à língua como elementos 
fundamentais da nacionalidade. Não é à toa que, na língua alemã, um único 
termo. Volk signifique simultaneamente nação, etnia e povo. (...) O elo que 
liga um povo(ou nação) é o que os alemães chamam de Volksgemeinschaft 
e Deutschtum, o que quer dizer uma comunidade de interesses e uma cultura, 
raça e língua comuns a consciência nacional alemã (THOMÉ apud 
SEYFERTH, 2007, p. 82). 
 
 

Com a vinda dos imigrantes para a região do Contestado e o esquecimento 

dos caboclos como reais donos das terras. Mudou o rumo da história da região. Muitos 

costumes nativos foram sendo esquecidos dando espaço para a tradição e cultura dos 

imigrantes. Como menciona Ramos (2002) “ o século XIX fica marcado pelo aumento 

da propaganda para atrair imigrantes e a tentativa de povoar as terras brasileiras, 

trazendo mão-de-obra europeia e também procurando branquear a nação. 

 

2.1.5 Os movimentos migratórios no Brasil 

 

O Brasil desde seu descobrimento até os dias atuais tem convivido com a 

chegada de migrantes de várias partes do mundo. De acordo com Oliveira (2013) “a 

imigração internacional seguiu sendo expressiva até os anos 1930, incluindo também 

a população de origem asiática. As estimativas dessa população estrangeira giravam 

ao redor de 4,05 milhões”. 

 

O Brasil por ter sido uma das Colônias de Portugal recebeu uma parcela 
importante de sua população vinda do exterior. Estimativas davam conta da 
existência de 1 a 3 milhões de nativos quando os portugueses por aqui 
chegaram. A necessidade de manter o domínio territorial combinada com as 
atividades extrativistas e, posteriormente, a exploração da cana-de-açúcar 
fizeram com que a metrópole enviasse para cá um expressivo contingente 
populacional; inicialmente vieram os degredados e logo depois a mão de obra 
escrava. Esse tipo de força de trabalho sustentou os sucessivos ciclos 
econômicos até meados do século XIX. Estima-se em aproximadamente 3 
milhões o volume de negros africanos que para cá foram trazidos para 
submeterem-se ao trabalho escravo. (OLIVEIRA, 2013, p.205-206) 
 

A migração no país ganhou força no século XIX com a vinda dos imigrantes 

Europeus para o Brasil para trabalhar nas lavouras e nas indústrias. De acordo com 

Romani (2015, web) uma comunidade de trabalhadores imigrantes, antes minúscula, 

agora crescia e se misturava aos trabalhadores brasileiros já estabelecidos, (...) 

protagonista do surto de desenvolvimento industrial em curso no país. 
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A imigração, no conceito estrito da palavra, ou seja, o ingresso de 
estrangeiros em “um país para nele encontrar trabalho e com a intenção 
presumida de aí estabelecer-se” (Oliveira, 1987: 77-78), só começou de fato 
no Brasil a partir de 1808, com o Decreto de 25 de novembro, permitindo a 
concessão de sesmarias aos estrangeiros residentes no Brasil. (IOTT apud 
OLIVEIRA, 2003, p.2) 
 
 

A imigração iniciada pelos europeus ganhou força, de acordo com Seyferth 

(2002) “[...] como argumento justificativo para um modelo de colonização com 

pequena propriedade familiar baseado na vinda de imigrantes europeus – portanto 

distinto da grande propriedade escravista – foi construído mais objetivamente a partir 

de meados do século XIX”. 

 

As medidas adotadas por D. João VI refletem o interesse da Coroa 
portuguesa em incentivar a imigração européia para o Brasil. Através da vinda 
de imigrantes europeus e da criação de núcleos coloniais de pequenos 
proprietários, o governo pretendia ocupar, fazer produzir e valorizar terras 
despovoadas; instaurar uma agricultura camponesa policultura que 
abastecesse as cidades e os latifúndios escravistas mais próximos; além de 
criar uma classe social intermediária entre os latifundiários e escravos (IOTT 
apud MANFROI et al, 2003, p.3) 
 

 
A forma como estava sendo conduzida a distribuição das terras para os 

colonizadores desagradava os latifundiários do país, como comenta Iott apud Lazzari 

(2003) em 15 de dezembro de 1830, a Lei do Orçamento, suspendendo os créditos 

para a colonização estrangeira, [...] na medida em que tornou impossível qualquer 

nova tentativa e colocou em perigo as colônias já existentes.  

 

Assim, a colonização não seguiu, exclusivamente, o princípio civilizatório que 
exigia imigrantes brancos europeus; tampouco significou uma recusa ao 
modelo escravista de exploração agrícola. Surgiu de uma lógica geopolítica 
de povoamento, articulada à ocupação de terras públicas consideradas 
“vazias” – sem qualquer consideração pela população nativa, classificada 
como nômade e incivilizada, na medida em que esse sistema de ocupação 
territorial avançou a partir da década de 1840(quando terminou a Revolução 
Farroupilha). (SEYFERTH, 2002, p.119) 
 

 
Após muitas leis e discussões a respeito dos direitos dos imigrantes que 

habitavam as colônias no Brasil, Iott (2003) destaca “Finalmente, alei de naturalização 

de 23 de outubro de 1832, estabelecendo que pudessem se tornar cidadãos 

brasileiros todos os estrangeiros, maiores de 21 anos, residentes no Brasil há, pelo 

menos, quatro anos”. 

 



5! 

 

A realidade do Brasil, como ressalta Baeninger (1996), desde os anos 1980 
até hoje,vem sendo marcada por uma imigração com características novas 
em relação aos fluxos imigratórios, principalmente provenientes da Europa, 
do final do século XIX e início do XX.Hoje, os atores sociais responsáveis 
pelo aumento das entradas no Brasil são, em primeiro lugar os latino-
americanos, mas também asiáticos, africanos, além dos refugiados políticos 
de diferentes nacionalidades. Uma imigração, portanto, de caráter diferente 
daquela histórica, uma vez que principalmente circunscrita a contextos 
periféricos. (VILLEN apud BAENINGER, 2013, p. 2) 
 

Nos últimos anos houve relatos da crise econômica que estão passando 

muitos países desenvolvidos pelo mundo. Isso contribuiu para que nos últimos anos 

tenha aumento o fluxo de imigrantes internacionais em nosso país. Segundo Oliveira 

(2013) “no Censo Demográfico 2000, as principais Unidades da Federação de destino 

dos imigrantes internacionais eram São Paulo e Paraná, seguidas de Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul”. 

 

Dois fatores principais ajudariam a explicar o aumento de entradas de 
pessoas vindas do estrangeiro: i) a estabilidade econômica no país, que vem 
sustentando o desenvolvimento das atividades produtivas desde a segunda 
metade da década de 1990; e ii) a crise financeira que vem afetando de forma 
vigorosa os países desenvolvidos desde 2008, cuja financeirização da 
economia fez com que a bolha imobiliária americana estourasse arrastando 
com ela todo o sistema financeiro mundial.4 Esses fatores atraíram não só 
estrangeiros, como também provocaram o retorno significativo de brasileiros 
que viviam no exterior.(OLIVEIRA, 2013, p. 197) 
 

A certa dificuldade em se estudar os fenômenos migratórios e os seus 

principais efeitos na sociedade atual. Segundo Cunha (2005) “No caso da migração, 

pode-se dizer que muitos desses fenômenos dificilmente poderiam ser estudados a 

partir das informações recolhidas nos Censos ou na Pesquisa Nacional por Amostras 

Domiciliares – PNAD”. 

 

O papel do imigrante, homens e mulheres, na composição da “classe que vive 
do trabalho” e seu lugar nas “novas morfologias” e na “forma de ser” do 
trabalho no Brasil (Antunes, 2009) nos colocam novos desafios teórico-
analíticos ainda pouco explorados, que precisam ser empreendidos para o 
avanço no conhecimento do fenômeno da imigração internacional no Brasil. 
(VILLEN apud ANTUNES, 2013, p.3) 

 
 

A parcela de emigrantes que viviam no exterior nos anos 2.000 era maior que 

dos imigrantes estrangeiros no país de acordo com o IBGE. Conforme ressalta Oliveira 

(2013) em seu artigo [...] os estrangeiros representariam 0,8% da população residente 

no Brasil, sendo a parcela de nossos emigrantes no mundo, algo ao redor de 1,6%, 

quando comparada a essa mesma população. 
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Os modelos explicativos e esquemas interpretativos do fenômeno migratório, 
de abordagem macro ou micro-social, inspirados em escolas clássicas ou 
histórico-estrutural, atribuem aos desequilíbrios espaciais de natureza 
econômica a determinação básica dos fluxos migratórios (SALIM 1992, 
EBANKS 1993). As desigualdades das taxas decrescimento econômico, da 
oferta de empregos e de nível de salários tenderiam criar áreas propensas à 
evasão populacional e áreas destinadas à atração migratória, originando 
fluxos de pessoas em busca de trabalho ou melhores rendimentos. A 
disponibilidade de serviços públicos e políticas sociais nas áreas mais 
dinâmicas constituir-se-iam também em fatores potencializadores do 
fenômeno (BAENINGER 2000). (OLIVEIRA; JANNUZZI apud SALIM; 
EBANKS; BAENINGER, 2004, p.3) 
 

 
Os motivos da migração podem ser variados, algumas pessoas migram por 

motivo de trabalho, estudos, moradia, falta de recursos ou para acompanhar a família. 

“Oliveira; Jannuzzi (2004) comentam de uma determinada faixa etária de migrantes. 

A necessidade de buscar oportunidades de formação educacional e profissional em 

centros regionais maiores também seria outro fator mobilizador de jovens, sobretudo 

aqueles na faixa de 15 a 24 anos”. 

 

[...] a migração motivada por questões relacionadas à Moradia é bem menos 
frequente que as motivadas por Trabalho e pela necessidade de acompanhar 
a família. Contudo, passam a ser mais significativas a partir das idades 
próximas à formação do núcleo familiar, a partir dos 20 a 24 anos, crescendo 
de importância até as idades mais avançadas. Entre os jovens de 20 a 24 
anos, 9,7 % declararam ter migrado por necessidade de uma nova moradia, 
moradia mais barata ou moradia em local mais aprazível. Entre os migrantes 
de 65 anos ou mais, essa cifra passa a 23 %, desbancando, inclusive o 
Trabalho como segundo motivo mais citado. (OLIVEIRA; JANNUZZI, 2004, 
p.5) 
 
 

De acordo com Simai e Baeninger (2012) em sua resenha do livro mobilidade 

humana a diversidade sociocultural (2011). Citam alguns pontos importantes que os 

autores do livro destacam: 

 

Os autores utilizam uma variedade de situações,disciplinas e metodologias, 
contemplando aspectos relevantes da relação migração e cultura, tais como 
as trajetórias do deslocamento,as fronteiras, as identidades,os contatos 
transnacionais, a memória cultural, a transmissão da identidade pelas 
gerações, as questões da diferença cultural e hibridismo, as histórias orais da 
migração e a função das novas tecnologias e seu papel entre culturas.(SIMAI; 
BAENINGER, 2012, p.1) 
 
 

A forma como os migrantes são vistas no pais e os principais conflitos que a 

vinda de um número considerável de imigrantes causa no país, tem sido bastante 
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evidenciada nos últimos tempos especialmente os refugiados que entram no Brasil 

ilegalmente.  De acordo com Oliveira e Moreira (2013) “Dentre os grupos de migrantes 

que chegam constantemente ao Brasil, destacamos três nacionalidades: Colômbia, 

Bolívia e Haiti. Há vários motivos que permeiam a vinda dessas populações ao país”. 

 

Todavia, entende-se que o recente aumento no volume de entrada de 
estrangeiros não faz com que a participação relativa dos imigrantes internac-
ionais na população brasileira seja significativa, ao ponto de se afirmar que o 
Brasil é um País de imigração. A conjuntura econômica proporciona a elabo-
ração de cenários que apontam para a intensificação nos fluxos imigratórios. 
Esse cenário favorável à imigração poderá atrair não só mão de obra quali-
ficada, mas também trabalhadores de países em desenvolvimento, vizinhos 
ou não do Brasil. Nesse contexto, alguns aspectos devem ser levantados: i) 
como a sociedade brasileira irá se comportar em relação a esses migrantes? 
ii) a mídia e segmentos conservadores que enaltecem a chegada da força de 
trabalho européia e americana, mas criticam a entrada de haitianos, pautarão 
a discussão sobre imigração no Brasil? (OLIVEIRA, 2013, p.209) 

 

O Brasil necessita estabelecer formas de lidar com a vinda destes migrantes. 

Como argumenta Oliveira (2013) “para a promoção de políticas públicas e de um 

estatuto jurídico que assegurem os direitos dos migrantes, sejam os dos nossos 

nacionais no exterior, sejam os dos estrangeiros que para cá se dirigem”. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada obedecendo aos princípios éticos de acordo com a 

instituição acadêmica e os parâmetros do curso de Psicologia. Os meios e critérios de 

pesquisa foram apresentados da seguinte forma: natureza e tipo de pesquisa, 

população amostra, procedimentos, análise dos dados, apresentação, análise dos 

dados e resultados; realizando uma melhor conjuntura dos parâmetros e métodos 

obedecidos para a produção da pesquisa, levantamento de dados e posterior análise 

desses dados.  

 

2.2.1 Natureza e tipo de pesquisa  

 

Esta pesquisa apresentou um caráter bibliográfico, realizada através de livros, 

revistas, artigos científicos e sites eletrônicos. Dalfovo; Lana; Silveira apud Marconi; 

Lakatos (2008), “definem pesquisa como instrumento fundamental para a resolução 

de problemas coletivos”. Além disso, realizou-se uma pesquisa descritiva de natureza 

qualitativa e quantitativa, com a execução de uma entrevista estruturada com 

perguntas abertas e fechadas, com o propósito de explorar o objetivo do estudo.  

 

Em linhas gerais a pesquisa bibliográfica é um apanhado sobre os principais 
trabalhos científicos já realizados sobre o tema escolhido e que são 
revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e 
relevantes. Ela abrange: publicações avulsas, livros, jornais, revistas, vídeos, 
internet, etc. Esse levantamento é importante tanto nos estudos baseados em 
dados originais, colhidos numa pesquisa de campo, bem como aqueles 
inteiramente baseados em documentos. (BONI; QUARESMA apud LUNA, 
2005,p.71) 
 
 

Segundo Gerhardt; Silveira (2009) “à pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, etc”. Este método de pesquisa é uma forma do 

pesquisador coletar informações aprofundadas e imprevisíveis, mas, de grande 

significado para a pesquisa. Ainda de acordo com o autor, a pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as 

relações entre variáveis, etc. A junção das duas formas de pesquisa permite conseguir 

mais informações que as duas separadamente. 
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Hymann (1967) indica pesquisa como descritiva, na qual descreve um 
fenômeno e registra a maneira que ocorre e, também como experimental, 
quando há interpretações e avaliações na aplicação de determinados fatores 
ou simplesmente dos resultados já existentes dos fenômenos. (DALFOVO; 
LANA. SILVEIRA apud HYMANN, 2008, p. 4) 

 

Para Gerhardt; Silveira apud Triviños (2009). A pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de 

estudo pretende descrever os fatos e fenômenos determinada realidade.  Já Dalfovo; 

Lana; Silveira (2008) ressaltam sobre a pesquisa descritiva o estando dentro de 

análises quantitativas e qualitativas, quando há um levantamento de dados e o porquê 

destes dados. 

 

2.2.2 População amostra  

 

Conforme Gerhardt; Silveira (2009)“é essencial determinar qual será a principal 

fonte das informações a serem coletadas. A unidade de análise pode ser uma pessoa, 

um grupo, uma empresa, uma sala de aula, um município”. Segundo Marconi e 

Lakatos (2011), “a amostragem é uma parcela convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo”.  

 

Independentemente do âmbito da análise, precisamos saber quais os 
sujeitos da pesquisa. A escolha de quem vai ser estudado mantém uma 
relação estreita com dois aspectos principais: 1) até que ponto queremos 
generalizar ou concluir algo para um pequeno grupo ou para uma população 
maior; e 2) quantos casos, indivíduos, unidades de observação precisam ser 
estudados para que os resultados sejam considerados ‘científicos’. As 
técnicas de amostragem permitem reduzir o número de sujeitos numa 
pesquisa, sem risco de invalidar resultados ou de impossibilitar a 
generalização para a população como um todo. (GERHARDT; SILVEIRA, 
2009, p.68) 

 

A pesquisa de campo foi realizada com imigrantes Haitianos que atualmente 

residem na região do Meio Oeste Catarinense. A amostra dessa pesquisa equivaler a 

dez imigrantes haitianos, porém, pela dificuldade de comunicação a pesquisa realizou-

se com nove imigrantes. A entrevista estruturada apresentou dez questões pré-

elaboradas com perguntas abertas e fechadas.  

 

2.2.3 Procedimentos  
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Os procedimentos escolhidos para uma pesquisa são extremamente 

importantes para delimitar a forma como serão coletados os dados e os instrumentos 

a serem utilizados. De acordo com Gerhardt; Silveira (2009), a coleta de dados é a 

busca por informações para analisar e explorar o fenômeno que o pesquisador quer 

descobrir. A forma técnica que o pesquisador utilizar para o registro e a medição dos 

dados deverá preencher os seguintes requisitos: validez, confiabilidade e precisão. 

Para a realização da pesquisa, primeiramente foram contatadas empresas e 

órgãos sociais da região para obter o contato de trabalhadores haitianos, após, 

apresentação do projeto e autorização das entrevistas foram agendas entrevistas com 

nove haitianos de ambos os sexos residentes na região do Meio Oeste Catarinense.  

Os haitianos responderão um questionário combinado por 10 perguntas 

estruturadas, contendo algumas questões objetivas e outras subjetivas, de modo a 

constituir a descrição do perfil psicossocial apresentado por eles. A entrevista fora 

feita de forma individual, em dias e horários marcados previamente.  

Do mesmo modo ao iniciar as entrevistas, foram apresentados os objetivos da 

pesquisa e o motivo da escolha desta população. Mencionados o sigilo e a 

confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguindo os princípios da 

ética em pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica constituiu-se de forma pela qual foi feita a avaliação 

dos resultados obtidos na pesquisa de campo. E a junção do entrosamento prático e 

teórico no entendimento da abordagem psicológica. Desta forma melhor 

compreendido as respostas apresentadas pelos imigrantes haitianos. 

 

2.2.4 Análises dos dados 

 

Conforme Gerhardt; Silveira (2009), “a análise tem como objetivo organizar os 

dados de forma que fique possível o fornecimento de respostas para o problema 

proposto”. As análises dos dados se produziu a partir do agrupamento das respostas 

obtidas por todos os haitianos participantes da pesquisa. Estes dados foram 

analisados estatisticamente em gráficos e tabelas, bem como, descritos e comentados 

em forma textual.  
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A codificação ou análise é o procedimento através do qual os dados são 
divididos, conceitualizados e se estabelece suas relações. Todo o processo 
analítico que neste momento se inicia, tem por objetivos: construir a teoria, 
dar ao processo científico o rigor metodológico necessário, auxiliar o 
pesquisador a detectar os vieses, desenvolver o fundamento, a densidade, a 
sensibilidade e a integração necessária para gerar uma teoria (CASSIANI; 
CALIRI; PELÁ apud STRAUSS & CORBIN, 1996, p, 80). 
 
 

Ainda de acordo com Gerhardt; Silveira (2009) “esta análise implica 

processamento de dados, através da geração (normalmente mediante o emprego de 

técnicas de cálculo matemático), da apresentação (os dados podem ser organizados 

em gráficos ou tabelas) e da interpretação”. Nesta pesquisa foram obtidas as análises 

dos dados de maneira interpretativa. 

 

2.3  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

� �	�e
��� ��	������� �	�	-se obter um levantamento de dados para que esta 

possa apresentar um resultado, de maneira que, estes dados sirvam de subsídio ao 

grupo científico e a sociedade em geral. Após a efetivação do estudo teórico e 

aplicação de entrevista em 9 imigrantes haitianos residentes na região do Meio Oeste 

Catarinense, foi possível compilar os dados e proceder à análise qualiquantitativa, 

visando atingir os objetivos propostos. 

Para melhor identificar os participantes da pesquisa e auxiliar no levantamento 

de dados foram divididos os entrevistados em sujeito 1 ao sujeito 9. Assim seguem os 

gráficos, análises e discussões feitas a partir da agrupação de todos os dados 

coletados através das entrevistas aplicadas.  

Segue a baixo o gráfico relacionado a idade de cada participante da pesquisa. 
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Gráfico 03- Idade  

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

Este gráfico 03 demostra a idade dos participantes da pesquisa, observa-se 

que os entrevistados têm idades entre 20 anos a 29 anos 5 haitianos, 30 anos a 39 

anos 3 haitianos e 40 anos a 49 anos 1 haitiano. Estes dados demonstram que a 

incidência de jovens imigrantes em idade ativa é maior. 

 

Mais de 30% da população está concentrada na faixa etária de 25 a 29 anos, 
seguida dos imigrantes do grupo etário de 30 a 34 anos, que representam 
aproximadamente 25% da população em estudo. [...]. Observar que a quase 
totalidade dos haitianos que obtiveram a permissão de estada no país estão 
em idade ativa. (FERNANDES; CASTRO, Et al 2014, p.30) 
 
 

Maalouf (2005) disserta sobre a visão que o estrangeiro transmite ao chegar 

em outro país. Como é visto pelo senso comum atualmente. Segundo o autor: 

 
Para o senso comum, hoje em dia, estrangeiro é alguém que vem de outro 
lugar, que não está em seu país e que, ainda que em certas ocasiões possa 
ser bem-vindo, na maioria das vezes é passível de ser mandado para seu 
país de origem, repatriado. A categoria sócio-política que o estrangeiro ocupa 
o fixa numa alteridade que implica, necessariamente, uma exclusão. 
(MAALOUF apud KOLTAI, 2005, p.16) 
 

 Em seguida apresenta-se o gráfico que corresponde ao sexo dos 

entrevistados. 
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Gráfico 04- Sexo 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

Neste gráfico 04 evidencia-se que 7 dos entrevistados são do sexo masculino 

e 2 são do sexo feminino. Há porcentagem de imigrantes haitianos do sexo masculino 

é maior que o sexo feminino. 

 

A invisibilidade das mulheres nas pesquisas sobre migrações internacionais 
não reside somente no seu ocultamento nesse fenômeno, mas também no 
retratá-las como coadjuvantes na posição de membro da família, conferindo 
um sentido estereotipado às suas experiências. Desse modo, investigações 
capturadas pelo discurso patriarcal deixam de dar voz às percepções das 
mulheres imigrantes em relação ao seu mundo, negligenciando o fato da 
imigração ser vivenciada de forma diferenciada por homens e mulheres 
(Kosminsky, 2004). Inicialmente, é a Antropologia feminista que busca 
compreender as repercussões da imigração na vida das mulheres, 
desvelando os diferentes efeitos produzidos na vida de ambos os sexos, que 
passam a questionar valores enraizados do que é ser mulher/homem e outros 
aspectos da cultura que carregam consigo (RODRIGUES; STREY; 
ESPINOSA apud BRETTEL; DEBERJEOIS; KOSMINSKY, 2009, p.422) 
 
 

Conforme ressalta Fernandes; Castro et al (2014) os mais jovens alegam que 

vieram para o Brasil para trabalhar e estudar. Outro motivo também mencionado, 

especialmente pelas mulheres, foi a reunificação familiar. 

 

Outras pesquisas envolvendo migrações internacionais apontam que esse 
deslocamento físico pode gerar sintomas psicossomáticos nos membros 
familiares, uma vez que a mudança geográfica é acompanhada de 
transformações culturais. Pesquisas, a partir de experiências clínicas com 
mulheres latinas nos Estados Unidos, revelam que os/as profissionais da 
saúde devem ter o cuidado de considerar os fatores inerentes ao processo 

±tz����n

²pu�vx��n
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migratório, como aculturação, conflitos nos papéis de gênero no atendimento 
de mulheres imigrantes (Espin, 1987; Soto & Shaver, 1982). Segundo 
esses/as autores/ as, não entender essas questões inerentes ao processo 
migratório pode conduzir a um diagnóstico errado. (RODRIGUES; STREY; 
ESPINOSA apud ESPIN; SOTO; SHAVER, 2009, p.424) 
 
 

A seguir apresenta-se o gráfico correspondente a escolaridade dos 

participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 05- Escolaridade  

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

Em análise do gráfico 05 demonstra que dos entrevistados 45% possuem o 

ensino fundamental, 22% o ensino médio e 33% o ensino superior. De acordo com 

Télémaque (2012) a verdade é que muitos desses migrantes econômicos possuem 

sólida formação educacional, com curso secundário, técnico ou mesmo superior, 

dispostos a dar melhor de si para enviar recursos a suas famílias no Haiti. 

 

Em relação aos dados sobre o nível de instrução, é importante lembrar que o 
sistema escolar do Haiti é diferente daquele em utilização no Brasil, 
principalmente no tocante às séries e graus de ensino. Assim, os dados 
relativos à educação constantes nas bases do CNIg –Conselho Nacional de 
Imigração devem ser considerados como indicativos de um nível de instrução 
e, possivelmente, não correspondem à real escolaridade dos imigrantes. 
(FERNANDES, CASTRO, Et al,2014, p.29) 

 
O próximo gráfico apresenta o estado civil dos imigrantes haitianos 

entrevistados. 
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Gráfico 06- Estado Civil  

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

O índice do gráfico 06 demonstra que 3 dos entrevistados alegam ser solteiro, 

4 casados e 2 viúvos. Os participantes solteiros o sujeito 4 e sujeito 6 ressaltam que 

“gostariam de encontrar uma esposa no Brasil”. 

Conforme Fernandes; Castro, Et al (2014) as informações de 2013 indicam 

que 35,8% das mulheres estavam em algum tipo de união ao receber o visto e, no 

caso dos homens, esse percentual era de 15,2%. 

Ao realizar as entrevistas com as entrevistadas do sexo feminino, percebeu-

se que as mesmas responderam o questionário perguntando aos maridos quais 

respostas deveriam colocar. De acordo com Albuquerque; Cunha (web, 2015) a 

história da mulher foi marcada pela opressão e pela exploração e pelo 

aprofundamento do machismo. A mulher passa a condição de submissa ao homem, 

tornando- se uma escrava do lar e objeto sexual. 

 

Atribuir está pseudo desagregação familiar a fatores de ordem apenas sócio-
econômicos, tais como o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, à 
revolução sexual ou mesmo às condições de pobreza não parece suficiente. 
É preciso examinar, ainda que rapidamente, o caldo de cultura onde esta 
nova sintomatologia se ancora. (VILHENA, web 2015, p.7) 

 

O próximo gráfico ressalta os motivos dos imigrantes terem deixado o Haiti. 
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Gráfico 07- Motivos para deixar o Haiti 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

O gráfico 07 apresenta os motivos dos entrevistados terem deixado seu país. 

5 entrevistados alegam terem migrado pela pobreza existente no Haiti e 4 

entrevistados alegam outros motivos. Conforme menciona Oliveira; Moreira (2013) o 

fluxo migratório de haitianos no Brasil é recente e intenso. Os fatores migratórios são: 

desastres naturais, instabilidade política, problemas econômicos e estruturais. 

 

A tentativa de fugir de sua própria história conduz o refugiado para longe de 
sua terra natal, com esperança de que esse rompimento radical com os seus 
será salutar e facilitará seu renascimento. A fantasia de “refazer sua vida em 
outro lugar”, de “recomeçar do zero”, não é nem realista nem compatível com 
o que se conhece sobre o funcionamento humano. (BORGES; POCREAU, 
2009, p.234) 
 
 

 Os autores Borges; Pocreau (2009) ainda ressaltam “assim, aos traumas 

vividos no país, acrescenta-se, muitas vezes, o trauma do exílio, e a migração torna 

mais complexa a restauração do equilíbrio psíquico, a reparação das desordens e a 

cicatrização das feridas”. 

 

“[...] as razões que deram início ao fluxo migratório do Haiti para o Brasil são 
imprecisas. Algumas hipóteses levantam que a participação do Brasil na força 
de paz no Haiti, através da Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
no Haiti - MINUSTAH, tenha despertado o interesse pelo país. Outra hipótese 
é de que ante o fechamento da fronteira da Guiana Francesa – destino 
privilegiado dos haitianos na América do Sul – os mesmos foram impelidos a 
dirigir-se ao Brasil, onde esperam encontrar mais oportunidades de trabalho, 
dado seu crescimento econômico, às obras de infraestrutura com vistas à 
Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, à construção de 
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hidrelétricas e ainda à repercussão midiática que vem adquirindo nos últimos 
anos. (FERNANDES; CASTRO, Et al apud FARIA, 2014, p.69). 
 

Em seguida o gráfico que representa o tempo de residência dos entrevistados 

na região do Meio Oeste Catarinense. 

 

Gráfico 08: Tempo de residência 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

De acordo com o gráfico 08 os participantes da pesquisa residem na região 1 

entrevistado a 1 ano e 2 meses, 3 entrevistados a 7 meses, 3 entrevistados a 4 meses 

e 2 entrevistados a 5 meses. Conforme menciona Magalhães (2014) atualmente, 

1.134.000 haitianos residem fora do país, isto é, 11,05% da população, segundo 

dados do Migration International Institute (MPI, 2013). 

  

Os principais pontos de entrada no Brasil são as fronteiras do Peru com os 
Estados do Acre e Amazonas. Ao chegarem à fronteira, estes imigrantes 
apresentam uma solicitação de refúgio, alegando as péssimas condições de 
vida no Haiti e a impossibilidade de se continuar vivendo naquele país após 
o terremoto. Sendo o Brasil signatário das convenções sobre o acolhimento 
de refugiados, as autoridades na fronteira registram estas solicitações e as 
encaminha ao órgão competente: o Comitê Nacional para Refugiados – 
CONARE, do Ministério da Justiça, para análise. Enquanto aguardam a 
tramitação do pedido de refúgio, os imigrantes recebem uma documentação 
provisória (Cadastro de Pessoa Física – CPF e Carteira de Trabalho) que lhes 
permite circular pelo país na busca por trabalho” (²ÐÑÐÒ�Ó|µ apud 
PATARRA, 2014, p.243). 

 

Em seguida o gráfico que representa onde se encontra a família dos 

participantes da pesquisa atualmente. 
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×ØÙÚÛÜÝ 09- Família 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

Neste gráfico 09 apresenta onde se encontra a família dos entrevistados, o 

sujeito 1 e sujeito 2 responderam que suas famílias residem com eles e em outros 

países.  O sujeito 3 e sujeito 7 relatam que suas famílias residem no Haiti e o sujeito 

4, sujeito 5, sujeito 6, sujeito 8 e sujeito 9 dizem que suas famílias vivem em outros 

países. Magalhães (2014) comenta que [...] o envio das remessas indica a 

manutenção dos laços afetivos e materiais com a família, ao passo que guarda íntimas 

relações com a dedicação ao trabalho, com o nível de poupança e consumo e com as 

estratégias econômicas familiares.  

 

A família pode ser pensada sob diferentes aspectos: como unidade 
doméstica, assegurando as condições materiais necessárias a sobrevivência, 
como instituição, referência e local de segurança, como formador, divulgador 
e contestador de um vasto conjunto de valores, imagens e representações, 
como um conjunto de laços de parentesco, como um grupo de afinidade, com 
variados graus de convivência e proximidade... e de tantas outras formas. 
(VILHENA, web 2015, p.2) 
 
 

Segundo Maalouf (2005) ressalta a dificuldade que a imigração provoca, [..] 

trata-se de um tipo de desenraizamento que torna, ás vezes, difícil para o imigrante e 

para seus descendentes reconhecerem-se em sua especificidade étnica, no novo 

ambiente que os recebe. 
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Atualmente, isto é, para os fluxos migratórios atuais, a resposta reside na 
atuação das redes sociais: os amigos e parentes que já migraram dão 
referências positivas do lugar àqueles que ficaram incentivando-os a migrar 
e construindo uma rede de relações sociais e laborais na qual o migrante se 
inserirá. Previamente, já se têm garantias de emprego, hospedagem e ajuda 
inicial, dentro de uma rede de relações sociais centrada na conterraneidade. 
(MAGALHÃES, 2014, p.245) 

 
 

Em seguido um quadro contendo as respostas dos participantes sobre o 

motivo da escolha da região do Meio Oeste para estabelecer residência. 

 

Quadro 01: Motivos da escolha da região do Meio Oeste para estabelecer 

residência 

Entrevistados àÝáÛâÝã äåØå æãáåçæèæÜæØ Øæsidência 

éêëìíîï ð 
ñïòóêì ôõï îíôö÷ øìòùíúï ôï û÷íîí ì øoube 

que por aqui tinha serviço

Sujeito 2 
ñïòóêì ôï û÷íîí ôõï îíôö÷ ìüýòìþï e soube 

que aqui tinha emprego

Sujeito 3 
ÿê ùìôöï ý÷ò÷ ï Eò÷øí�� ýïòóêì �� ôï û÷íîí

não tenho mais serviço, trabalho não é fácil 

éêëìíîï S 
ÿøø÷ ìø�ï�ö÷ �÷ òìþíõï �ï �ìíï �ìøîì ý÷ò÷

estabelecer residência porque ajuda nóø

éêëìíîï � 
ñïòóêì ÷ëê�÷ ôós 

éêëìíîï � 
Nõï ø÷	ì ô÷�÷ ÷óêí ôï Eò÷øí� 

éêëìíîï 
 
ñïòóêì ôõï îìôöï üêíîï øìòùíúï ôï û÷íîí 

éêëìíîï � 
ñïòóêì ÷ëê�÷ ôóø 

éêëeito 9 
ñ÷ò÷ ÷ëê�÷ò ÷ P÷�÷ò ýïòîêþê�ø 

±n�otq SANTOS, 2015. 

 

Neste quadro 01 os entrevistados relatam os motivos da escolha da região 

para estabelecer moradia. O sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3 e sujeito 7 ressaltam “a falta 

de emprego no Haiti” e este foi o principal motivo escolhido por eles para virem a 

região a oportunidade de emprego. De acordo com Télémaque (2012) [...] no Sul do 
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Brasil onde tem muitas propostas na área de trabalho, sobretudo, no trabalho 

industrial.  

O Haiti, em decorrência da sua história de golpes de estado, da negligência 
dos governantes e mais recentemente pela destituição de Aristide da 
presidência, é um país que não tem, hoje, estrutura organizacional para 
oferecer aos seus cidadãos o mínimo de infraestrutura básica: água 
encanada, saneamento básico, luz elétrica, hospitais públicos, emprego, 
sistema penitenciário organizado, garantias constitucionais que assegurem o 
direito do contraditório e da ampla defesa, segurança pública, entre 
outros.(CARVALHO, 2010, p.257) 
 

Para os entrevistados o sujeito 5 e sujeito 8 “viveram para região pela ajuda 

ofertada pela população”. O sujeito 6 alega “não saber nada do Brasil e veio para 

região por causa de amigos imigrantes que já moravam aqui”. E o sujeito 9 relata “ter 

interesse em aprender a língua portuguesa”. Conforme comenta Télémaque (2012) 

[...] preferiu então o Brasil, tomando por base as impressões de um “povo acolhedor” 

e a abundância de empregos. 

 

A presença haitiana no estado impõe, ademais, um desafio ao registro teórico 
das migrações em Santa Catarina: romper com a tradição de construção de 
narrativas epopeicas, de supervalorização da saga imigrante italiana e alemã, 
de um lado, e, de outro, de romper o silêncio sobre a presença negra, 
indígena e mesmo árabe em nosso estado. (MAGALHÃES, 2014, p.251) 
 
 

 Conforme Maalouf (2005, p.12) comenta sobre o que ouve-se dos imigrantes 

em clínica, quais suas queixas e as dificuldades enfrentadas.  

 
 
É frequente ouvir dessas pessoas, na situação clínica, a queixa de que 
sentem uma ruptura em si mesmas e um desalojamento da continuidade de 
ser proporcionadas pelas suas inserções no fluxo de vida de seus ancestrais. 
São feridas que as isolam das formas sensoriais peculiares aos seus países 
de origem. Em contato com essas formas, esses indivíduos sentem que elas 
os revigoram e as curam. Se estivermos atentos a essas questões, 
poderemos perceber que cada região da terra tem um certo tipo de 
huminosidade, de cheiros de sonoridade de estética que caracteriza aquela 
comunidade. O imigrante é profundamente sensível a esses elementos. 
(MAALOUF, 2005, p.12) 
 
 

O próximo quadro relata as principais dificuldades encontradas para os 

imigrantes haitianos na região do Meio Oeste Catarinense. 
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Quadro 02: Principal dificuldade encontrada para os imigrantes Haitianos na 

região do Meio Oeste Catarinense 

�áØæâÛãáå�Ýã �ØÛ�ÜÛäåÛã �ÛÚÛÜ�è�å�æã æ�ÜÝ�áØå�åã 

éêëìíîï ð 
DíPí�ê��÷�ì �ì øì �ïüêôí�÷ò �ïü ÷ø

pessoas

éêëìíîï � 
DíPí�ê��÷�ì �ì øì �ïüêôí�÷ò �ïü ÷ø

pessoas

éêëìíîï � 
Aóêí� ôõï îìôöï ýòï	�ìü÷ �ïü ôíôþê�ü�

tudo vai bìü ý÷ò÷ üíü 

éêëìíîï S 
Aóêí îê�ï �ìòîï ìü üíôö÷ ùí�÷ 

éêëìíîï � 
Nõï òìøýïô�ìê � ýìòþêôî÷ 

éêëìíîï � 
ÿøî� îê�ï �ìòîï ý÷ò÷ üíü 

éêëìíîï 
 
A �íPí�ê��÷�ì �ì P÷�÷ò �ïü ïêîò÷ø ýìøøï÷ø 

éêëìíîï � 
Nõï òìøýïô�ìê � ýìòþêôî÷ 

éêëìíîï � 

ÿê ìô�ïôîòï üêíî÷ �íPí�ê��ade, porque 

tenho bastante tempo sem trabalhar, não 

sei o que faço, está muito duro. Eu sair do 

meu país e conseguir um trabalho

±n�ot: SANTOS, 2015. 

 

Conforme os participantes da pesquisa as principais dificuldades na opinião 

deles na região foram para o sujeito 1, sujeito 2 e sujeito 7 “a dificuldade de 

comunicação e a diferença da linguagem” é o maior desafio para estes imigrantes.  Já 

que o francês e o crioulo são suas línguas oficiais. Com relata Figueiredo: 

 

Em relação à educação, detecta problemas graves devido ao fenômeno da 
diglossia, ou seja, o fato de coexistirem duas línguas no país, com estatutos 
diferenciados: de um lado o francês, língua ocidental prestigiosa, praticada 
pelas elites letradas, língua de uso escolar e social e, de outro lado, o crioulo, 
língua ágrafa, oral, falada pela grande maioria da população, língua praticada 
no seio da família, que exprime, portanto, os sentimentos íntimos e as 
emoções. (FIGUEIREDO, 2006, p.385) 
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Para o sujeito3, sujeito4, sujeito 6 mencionam “que não tem problemas na 

região que está tudo certo e bem em suas vidas”. O sujeito 5 e sujeito 8 não 

responderam à pergunta. E o sujeito 9 disse “eu encontro muita dificuldade, porque 

tenho bastante tempo sem trabalhar, não sei o que faço, está muito duro. Eu sair do 

meu país e conseguir um trabalho”.  Demonstram pelas respostas dos entrevistados 

a preocupação com o emprego e a falta de comunicação e como a população os 

ajudam na região. 

A conjuntura econômica proporciona a elaboração de cenários que apontam 
para a intensificação nos fluxos imigratórios. Esse cenário favorável à 
imigração poderá atrair não só mão de obra qualificada, mas também 
trabalhadores de países em desenvolvimento, vizinhos ou não do Brasil. 
Nesse contexto, alguns aspectos devem ser levantados: i) como a sociedade 
brasileira irá se comportar em relação a esses migrantes? ii) a mídia e 
segmentos conservadores que enaltecem a chegada da força de trabalho 
europeia e americana, mas criticam a entrada de haitianos, pautarão a 
discussão sobre imigração no Brasil? (OLIVEIRA, 2013, p.209) 
 
 

Em seguida o gráfico que representa quantos imigrantes estão empregados. 

 

Gráfico 10- Empregos 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

O gráfico 10 aponta a porcentagem de entrevistados que se encontram 

empregados atualmente 67% relatam que estão trabalhando e 33% mencionam que 

estão desempregados. Os haitianos que não estão trabalhando mencionam “estão 

6�´

33%

µ�z

m�n
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sendo ajudados pela paróquia a procurar empregos bem como realizando um curso 

de costura para qualificação profissional”. 

 

Na medida que a presença do imigrante é uma presença estrangeira ou que 
é percebida como tal, cria-se a situação de uma presença provisória, mesmo 
que está presença se torne durável. Não se sabe mais se se trata de um 
estado provisório que se gosta de prolongar indefinidamente ou, ao contrário, 
se se trata de um estado mais duradouro que se gosta de viver com um 
intenso sentimento de provisoriedade. Os imigrantes entram provisoriamente 
em uma sociedade que sentem hostil e que muitas vezes se torna definitiva. 
Um imigrante é uma força de trabalho uma força provisória, temporária, em 
trânsito. Foi o trabalho que fez nascer o imigrante, que o fez existir. Esse 
trabalho condiciona a existência do imigrante, é o trabalho que o mercado 
para imigrantes lhe atribui. O elemento econômico determina os outros 
aspectos do estatuto do imigrante. A imigração de trabalho contém o germe 
da imigração de povoamento, que a prolongará. (MAALOUF, 2005, p.17) 
 
 

Para Oliveira (2013) menciona sobre os dados do Conselho nacional de 

Imigração (CNIg), sobre os estrangeiros que solicitam vistos para o trabalho no Brasil. 

Segundo o autor: 

 
Dados do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) apontam que a vinda de 
força de trabalho se manteve após o Censo, uma vez que a solicitação de 
vistos para trabalho de estrangeiros apresenta tendência de intenso 
crescimento, com destaque para aqueles bem qualificados, sinalizando que 
o mercado de trabalho brasileiro cada vez mais se apresenta como uma boa 
alternativa para a mão de obra estrangeira. (OLIVEIRA, 2013, p.209) 
 
 

Os empregadores também comentam sobre os pontos positivos e negativos 

de se contratar estes imigrantes de acordo com Fernandes; Castro; Et al, 2014, p.111. 

 

Em entrevistas com representantes das empresas, percebemos que as 
ponderações dos autores citados anteriormente a respeito dos discursos 
positivo e negativo sobre os haitianos procedem, pois em discurso positivo 
relataram que os trabalhadores haitianos faltam pouco ao trabalho, não têm 
envolvimento com roubos ou furtos e mantêm postura de boas relações 
sociais, respeitando as hierarquias. Em discurso negativo relataram que os 
haitianos são mais “moles” para realizar o trabalho ou apresentam ritmo muito 
diferente dos brasileiros. (FERNANDES; CASTRO; Et al, 2014, p.111) 

 
 

A seguir apresenta-se o gráfico da maior dificuldade para os entrevistados. 
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Gráfico 11- Principais dificuldades 

 
Fonte: SANTOS, 2015 

 

Neste gráfico 11 apresenta quais as principais dificuldades enfrentadas pelos 

participantes. Para o sujeito 1, sujeito 3, sujeito 7 seria a diferença de cultura. Oliveira; 

Moreira (2013) destacam [...] já a questão cultural pode ser vista por duas vias. Se por 

um lado, miscigenação cultural ganha destaque, por outro, a perda da identidade 

nacional devido ao grande influxo de estrangeiros nos países receptores também é 

uma ameaça constante.  

 

As reflexões suscitadas pelo percurso dos refugiados (a maioria deles 
expostos a situações extremas no próprio país de origem) não têm, 
necessariamente, repostas. Porém elas sugerem direções e forçam a pensar 
o sofrimento em novos termos, menos técnicos e teóricos, e de forma mais 
humanista. Tais questões existem em qualquer contexto cultural, conforme 
modalidades e significantes específicos. O sofrimento é universal. Ele faz 
parte da condição humana, mas sua estruturação, sua expressão, é 
fundamentalmente cultural, assim como a maneira de reagir ou de compor 
com ela. Sabe-se que algumas das grandes funções psicológicas da cultura 
são tornar o real suportável, proteger o indivíduo e o grupo, colocando à sua 
disposição modalidades de defesa, significações, soluções possíveis de 
reparação, tornando-se indispensável à sobrevida da pessoa, mesmo 
podendo contribuir à sua eliminação, caso o equilíbrio do grupo se encontre 
comprometido. (BORGES; POCREAU  2009, p.234) 
 
 

Segundo os entrevistados, sujeito 2, sujeito 5 a principal dificuldade é a 

linguagem e a comunicação. E para o sujeito 8 e sujeito 9 é a linguagem e a 
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comunicação bem como a falta de moradia e trabalho. O sujeito 9 alega “estar difícil 

conseguir um emprego na região”.  

 

Até 1987, o francês era a única língua oficial do país. A língua “Créole” era 
discriminada pela elite dominante e dirigentes do país. [...] Logo, um elemento 
irredutível na construção da nação haitiana é o idioma Créole. Essa forma de 
expressão, que necessita do corpo e dos gestos para se fazer compreender 
de maneira plena, é um dado elementar nessa mudança de símbolos da 
identidade do povo haitiano. (HANDERSON, 2010, p.64) 
 
 

Posteriormente o gráfico representando se os entrevistados sofreram algum 

preconceito.  

 

Gráfico 12- Preconceito  

 
Fonte: SANTOS, 2015.  

 

Conforme demostrado neste gráfico 12 os entrevistados alegam que não 

sofreram nenhum tipo de preconceito na região. Segundo Guimarães (2004) o 

preconceito de cor, entre nós, seria um sintoma da incompletude da revolução 

burguesa e da sociedade de classes. Seria uma persistência do passado, enquanto 

“negros” e “mulatos” seriam apenas “metamorfoses do escravo”. 

 

Na Psicologia Social, a definição mais utilizada para o preconceito é a 
explicitada por Allport (1954), como sento uma atitude negativa em relação a 
uma pessoa baseada na crença de que ela tem as características negativas 
atribuídas a um grupo. Essa atitude seria constituída por dois componentes: 
um cognitivo, a generalização categorial, e um disposicional, a hostilidade, 
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que influenciaria comportamentos discriminatórios (Jones, 1972). (PEREIRA; 
TORRES; ALMEIDA apud ALLPORT; JONES,2003, p. 97) 
 
 

De acordo com Guimarães (2004) que comenta o preconceito no Brasil [...] do 

mesmo modo, as queixas de preconceito e o seu registro, mais abundantes no Sul 

que no Norte, não se devem a valores introduzidos por imigrantes recentes, mas às 

características próprias ao processo de mudança social.  

 

 O Brasil sempre procurou sustentar, através de teorias científicas, a ideia de 
um país cordial, sem discriminação racial. Porém, há um racismo camuflado, 
disfarçado de democracia racial, o que o torna mais perigoso, pois não se 
sabe de onde ele vem, dificultando as formas de combatê-lo. (SILVA, 2005, 
p.93) 
 
 

O preconceito pode ser representado por grupos dominantes que se avaliam 

positivamente e grupos que são avaliados negativamente. Para Pereira; Torres; 

Almeida (2003) o preconceito apresenta-se composto pela negação de emoções 

positivas em relação ao grupo alvo do preconceito e, principalmente, pela acentuação 

das diferenças culturais expressa na percepção de que os membros dos outros grupos 

não aderem aos valores do trabalho. 

O próximo gráfico representa quais os objetivos futuros em relação a moradia 

dos entrevistados. 

 
Gráfico 13- Moradia 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 
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Conforme as respostas dos entrevistados em relação aos objetivos futuros 

sobre a moradia, 3 participantes responderam que desejam voltar ao pais de origem 

o Haiti. Para Magalhães (2014) quando perguntados sobre o desejo de voltar ao Haiti, 

os entrevistados tiveram de fazer um balanço principalmente entre a saudade dos 

familiares que ficaram, as condições de vida e de trabalho além de suas perspectivas, 

e as duras condições de vida reinantes no Haiti. 

 

Para Simone Weil (1943), o enraizamento é a necessidade mais importante 
e desconhecida da alma humana, sendo difícil defini-la. “Um ser humano tem 
raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma 
coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 
pressentimentos do futuro. Participação natural, ou seja, ocasionada 
automaticamente pelo lugar, nascimento, profissão, meio. Cada ser humano 
precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber o quase totalidade de sua vida 
moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios dos quais faz parte 
naturalmente. (MAALOUF apud WEIL, 2005, p.23)  

 

Em contrapartida 6 participantes desejam imigrar para outro país, onde já 

possuem familiares residindo. Relatam que “estão juntando dinheiro para irem 

embora”. 

Interessante notar que nem todos os participantes dos grupos focais tinham 
a intenção de fazer a migração para o Brasil e, quando saíram do Haiti, 
buscavam chegar a outros países. No entanto, circunstâncias na jornada ou 
informações incompletas sobre a documentação necessária impediram-nos 
de completar o trajeto até o destino desejado. (FERNANDES; CASTRO, Et 
al, 2014, p.71). 
 
 

Em seguida o gráfico que demonstra se os entrevistados se arrependeram de 

ter migrado para o Brasil. 
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Gráfico 14- Migrar para o Brasil 

 
Fonte: SANTOS, 2015. 

 

No gráfico 14 demonstra se os entrevistados arrependeram-se de ter migrado para o 

Brasil, 100% dos participantes relatam que não se arrependeram. Conforme ressalta 

Alessi (2014) [...] empresas multinacionais se transferindo pra cá, agregando o fator 

da proximidade com o militares brasileiros no Haiti, fizeram do Brasil um destino 

atraente para o refúgio dos haitianos.  

 

Todo ser humana nasce no interior de uma cultura particular, aprende a 
organização própria á sua cultura por meio da língua e das tradições de seu 
grupo. Sem este domínio de uma parte da memória coletiva, seria condenado 
á incomunicabilidade, talvez até á loucura. A vida moderna, que destruiu 
muitos canais de transmissão da tradição, ameaça o indivíduo de uma 
enfermidade particular, a desculturação: é então desejável que ela compense 
os canais desaparecidos com novas possibilidades. É bom que no interior de 
uma cultura existam conhecimentos partilhados por todos: isto garante uma 
melhor participação na vida social. (MAALOUF, 2005, p.25) 

 
Segundo Fernandes; Castro et al (2014) relatam alguns dos motivos 

mencionados por imigrantes haitianos por terem migrado para o brasil. De acordo com 

os autores: 

Alguns saíram do Haiti porque ouviram dizer que o “porto” do Brasil estava 
aberto, outros mencionaram ter vindo para o Brasil sem nenhuma informação 
sobre o país e alguns vieram porque ouviram falar que no Brasil poderiam ter 
documentos e mais liberdade. (FERNANDES; CASTRO, Et al, 2014, p.71). 

 
 

Em conversa com os imigrantes haitianos referem que acreditaram ser “mais 

fácil a vida no Brasil. Ter mais empregos”. 
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2 CONCLUSÃO 

 

O ��������� ���
��� �	��	 ���s���� ��� � �	 ����	�	� � ����	��� �	 ���� ���

imigrantes haitianos que residem na região do Meio Oeste Catarinense, quais seus 

objetivos futuros. Com o fluxo grande destes imigrantes, ainda a pouco conhecimento 

sobre os reais motivos da vinda dos haitianos para esta região. O interesse acadêmico 

surgiu em poder ouvir estes imigrantes entender seus motivos de terem deixado o 

Haiti e perceber como esta mudança afeta a existência destes haitianos e de suas 

famílias. 

Em busca de uma melhor condição de vida estes haitianos deixaram seu país 

fugindo da pobreza, com a esperança de encontrar uma vida melhor no Brasil, 

oportunidades de emprego e um modo de mandar dinheiro para suas famílias que se 

encontram no Haiti ou em outros países. 

Cada vez mais está migração vem se tornando destaque na mídia brasileira, 

pois, com a crise atual que se encontra no país os imigrantes não estão conseguindo 

emprego e o sonho de ajudar as famílias fica cada vez mais difícil. Nesta pesquisa 

percebeu-se que mesmo com as dificuldades encontradas no país muitos alegam que 

estão felizes por estarem aqui, pois, recebem ajuda dos moradores e de órgãos 

sociais. 

Os entrevistados percebem que a maior dificuldade encontrada é a 

linguagem, pois, se torna mais difícil ainda conseguir emprego sem entender direito a 

língua e a cultura diferente, que causa estranheza entre o povo brasileiro e os 

haitianos.  

O objetivo dos imigrantes haitianos entrevistados seria ter uma melhor 

condição de vida no Brasil. Ganhar mais dinheiro e conseguir unir suas famílias. Os 

participantes da pesquisa ressaltam que pretendem ir embora do país, voltar para o 

Haiti ou imigrar para outro país. Acreditam que será mais fácil suas vidas em outros 

países, pois suas famílias se encontram ou pela facilidade da língua já que muitos 

querem migrar para países de dialeto francês ou inglês. 

Percebeu-se com este projeto como os imigrantes haitianos tinham uma vida 

difícil no Haiti e como sofreram para chegar ao Brasil, acreditando que no país 

conseguiriam ter uma vida melhor. Mais a realidade do país não está fácil e a falta de 

preparo para receber estes imigrantes fica evidente. Tudo o que viram e enfrentaram 
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em seu pais, os familiares que ficaram para trás e a incerteza dos seus futuros causam 

sofrimento psíquico.  

Os imigrantes haitianos imigraram de seu país pela falta de condições de 

moradia, trabalho e alimentos. São um povo sofrido mais que vem lutando para 

conseguir se estabelecer ter uma melhor condição de vida. Neste projeto ficou 

evidente que os entrevistados não pretender estabelecer moradia na região. Estão 

apenas tentando juntar dinheiro para poder encontrar suas famílias que se encontram 

no Haiti e em outros países. O Meio Oeste Catarinense é apenas mais um degrau na 

vida destes imigrantes para que consigam seguir em frente e enfim encontrar um lar. 
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�� �� C��#	��� Contexto de vida de imigrantes haitianos: história, família, trabalho e 

projeto de vida na região do Meio Oeste de Santa Catarina

Á�	� �� ����	���	���� B��������� 	 �� S�$�	 
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a estabelecer residência na região do Meio Oeste. Tentar analisar como esta mudança de 
cultura afeta o desenvolvimento psicológico destes indivíduos e quais os objetivos que estes 
imigrantes possuem em relação a família, trabalho e projetos de vida.
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5� Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento 
	� e
	 �	�	#��� �	� �	�	������	 �	 e
��e
	� 	������%&�� 

6. ; ���������%&� �� 	��
�� �&� �����	���' �
���� ���� ���V� &� �	�' �������s�������

�	��
�� ����	���%&� ������	��� ���������� � ���� �	 ���V ����	� ���
� ���� �	����	��	

�	��� �	�e
���� � �	�e
������ �����' ���� �	�����'�	�� 



85 

 

7� A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá 
���	��	��� �� ��	����	���� �� ������V����� �� ������	��� �a����� 	���  

8� Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 
sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 
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9� Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
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que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa 
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1.� Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 
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mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 
teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.
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�à�<+=>?=: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 
RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável 
deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua 
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Entrevista Estruturada 

 

Questionário para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso com o 

Tema: Contexto de vida de imigrantes haitianos: história, família, trabalho e 

projeto de vida na região do Meio Oeste de Santa Catarina 

Entrevistadora: Tatiane Pereira dos Santos 

Orientador: Clayton Luiz Zanella 
 
 
Dados Pessoais: 
 
Idade:_____________     Sexo: (  ) Feminino       (  ) Masculino 

Escolaridade: (  ) Fundamental      (  ) Médio    (   ) Superior 

Estado Civil: (   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a)   (    ) Divorciado(a)   (   ) Viúvo(a) 

 
Dados Gerais:  
 

1. Quais os motivos que o fizeram deixar o Haiti? 

(  ) Terremoto   (  ) Pobreza   (  ) Guerra Civil   (   ) outros 

 

2. Quanto tempo está residindo na região do Meio Oeste Catarinense? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Sua família se encontra atualmente: 

(  ) no Haiti;  

(  ) residem com você;     

(  ) em outras regiões do Brasil;  

(  ) em outros países; 

(  ) falecidos. 

   

4. Por que escolheu a região do Meio Oeste para estabelecer residência? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 
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5. Qual a principal dificuldade encontrada na sua opinião para os imigrantes 

haitianos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

6. Atualmente você está empregado? 

(  )sim   (  )não 

 

7. Qual a maior dificuldade para você: 

(  ) a linguagem e a comunicação. 

(  ) a falta de moradia e oportunidades no mercado de trabalho . 

(  ) a diferença de cultura. 

 

8. Você já sofreu algum preconceito na região? 

(  )sim       (  )não 

 

9. Em relação a moradia quais seus objetivos futuramente:  

(  ) Estabelecer moradia na região do Meio Oeste Catarinense. 

(  ) Migrar para outra região do Brasil. 

(  ) Voltar ao seu país de origem. 

(  ) Imigrar para outro país. 

 

10.  Você se arrependeu de ter migrado para o Brasil? 

(  )sim     (  )não 

 


