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Sou Imigrante 

 
Sou Imigrante dalém 

Lá do outro lado do oceano 
Forçado a abandonar o país 

Sim o país de origem 
Que há séculos venho lutando 

Querendo viver 
Batendo as portas nunca descerradas 

Sempre encerradas 
Não tenho terra 

Lá de onde eu venho 
Do qual vós chamais 

ou dizeis ser minha terra… 
Eu era igual uma flecha 
Querendo ir pra frente 

Eu era cada vez mais puxada pra trás 
Com mais força! 

E de tanto me puxarem 
Fui lançada veementemente 

Para atingir o alvo 
E vim aqui parar! 

Sou Imigrante 
Não tenho terra 

Tudo é terra 
Não importa se aqui ou lá! 

Quem dera que não houvessem fronteiras! 
Quem dera que não houvessem leis 

Leis essas que nos prendem, Separam, 
Hostilizam, injuriam e abalam! 

Oh, se não houvessem fronteiras 
Divisões geográficas 

E que todos os homens fossem só homens! 
Sem distinção de cores, raças, 

nacionalidades! 
Que culpa tenho eu em ser Preto ou branco? 
Cristão ou muçulmano? Hindu ou Budista? 

Judeu ou Samaritano? 
Se talvez as raças negra ou branca, não 

existissem! 
Na verdade, não existem 
O que apenas existe é… 

Raça humana! 
Sou Imigrante, emigrante, migrante 

Resistente, com força pra viver, almejando 
viver 

Sou resistível como um Leão da África 
Tenho garras de um falcão do mato 

Sou persistente como a onda movível 
Porém, me respeitem! 

Só quero viver a vida… 
Porque a terra é nossa, de todos nós 

Feito por Deus e entregue à todos os homens 
Não importa se aqui ou lá! 

Moisés Antônio 
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RESUMO 

 

O crescente processo imigratório haitiano para o Brasil a partir de 2010 desencadeou a 
realização de diversas pesquisas sobre fluxo migratório dos haitianos para o país. Assim, 
o presente trabalho tem como objeto de estudo a análise dos discursos presentes em 
teses e dissertações que tratam da imigração haitiana para o Brasil. A análise discursiva 
gerou as seguintes questões norteadoras: “Quais as regularidades e dispersões 
presentes em teses e dissertações que tratam da imigração haitiana para o Brasil?” e “O 
que essas regularidades e dispersões constroem imaginariamente sobre tal imigração?” 
O objetivo geral é examinar teses e dissertações que desenvolveram pesquisas sobre o 
processo imigratório de haitiano no território brasileiro, no intuito de identificar as 
temáticas mais abordadas por essas pesquisas e o que elas apontam sobre esse intenso 
fluxo migratório no período de 2011 a 2018. Especificamente, buscamos: a) realizar 
levantamento sobre as teses e dissertações sobre a imigração haitiana para o Brasil e b) 
realizar análises das regularidades e dispersões existentes entre os textos selecionados. 
Caracterizamos este estudo em pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, e, como 
método de análise, utilizamos a Análise do Discurso de linha francesa. O corpus de nossa 
pesquisa é constituído de 65 dissertações e nove teses, que foram retiradas da Plataforma 
Sucupira, com recorte do período de 2011 a 2018, o que culminou na seleção de 74 
trabalhos avaliados em quatro temáticas recorrentes,  a saber: 1) Os fatores que 
desencadearam a migração haitiana para o Brasil; 2) O trabalho desenvolvido pelos 
imigrantes haitianos no país; 3) Políticas públicas direcionadas a esses imigrantes com o 
propósito de melhor recebê-los na sociedade brasileira e 4); O processo de inserção de 
tais imigrantes no país. Os principais referenciais teóricos que fundamentaram a nossa 
pesquisa foram os estudos de Pêcheux (1988, 1990, 1999, 2009), Foucault (2008) e 
Orlandi (1999, 2007) no que se refere à análise do discurso, e de Cotinguiba (2014), 
Cotinguiba e Pimentel (2014), Samora (2015) e Handerson (2015), bem como dos autores 
das teses e dissertações estudadas (2011 a 2018) no que concerne à imigração haitiana 
para o Brasil. Os resultados obtidos na análise, por meio da averiguação dos discursos 
dos autores das teses e dissertações, produzem um efeito de sentido que nos permite 
desmistificar a teoria de que o terremoto foi o único motivo desencadeador da imigração 
haitiana para o Brasil, assim como afirmar que os fatores propulsores da imigração estão 
relacionados a questões políticas, econômicas e sociais que foram agravadas com a 
passagem do terremoto. Em relação ao trabalho exercido pelos haitianos, os discursos 
apontam que, na maioria dos casos, as condições laborais são extremamente precárias, 
chegando, em alguns episódios, a ser comparado ao trabalho escravo, o que demonstra 
ausência de políticas públicas eficientes para atender aàss necessidades básicas dos 
imigrantes que residem no país e, assim, garantir-lhes acesso aos direitos humanos, 
inerentes a todos os cidadãos. No que tange ao processo de inserção dos imigrantes na 
sociedade brasileira, as instituições religiosas desempenham papel primordial no 
acolhimento e direcionamento desses sujeitos ao mercado de trabalho brasileiro, 
desempenhando com maior eficácia a função do Governo Federal brasileiro. 
  
Palavras-chave: Imigração haitiana. Regularidades. Dispersões. 
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ABSTRACT 

 

The growing process of the Haitian immigration to Brazil from 2010 unleashed many 
researches about their immigration flow to the country. Therefore, this research has 
the objective of the actual discourse of analysis in thesis and dissertations dealing with 
their immigration to Brazil. The discourse analysis of this research brought up the 
following guiding questions: “Which are the present regularities and dispersions in 
thesis and dissertations that treat the immigration of the Haitian in Brazil?” and “What 
do this regularities and dispersions built imagination about their immigration?” The 
main objective is to exam thesis and dissertations that move researches about the 
immigration process of the Haitians in the Brazilian territory, in order to identify the 
most important themes by these researches and what they point out about the intense 
immigration flow between 2011 and 2018. Specifically, we seek: a) perform surveys of 
the thesis and dissertations about the Haitians immigration to Brazil and b) accomplish 
analysis of the regularities and existing dispersions between the selected texts. The 
characteristics of the study is qualitative, exploratory and bibliographic, and as an 
analysis method based on the Discourse of Analysis on the French line. The corpus of 
our research was based on 65 dissertations and nine thesis that were based on the 
Sucupira Platform with a record in the period between 2011 to 2018, what culminated 
in the selection of 74 evaluated works in four recurring themes, to be known as: 1) The 
factors that triggered the Haitian migration to Brazil. 2) The labor developed by the 
Haitian immigrants in Brazil. 3) Public policies for the Haitian immigrants to better 
introduce them into the Brazilian society. 4) The insertion process of them in the 
country. The theoretical framework of our work was based on the studies of Pêcheux 
(1988, 1990, 1999, 2009), Foucault (2008) and Orlandi (1999, 2007) regarding 
Discourse of Analysis and also Cotinguiba (2014), Cotinguiba and Pimentel (2014), 
Samora (2015) e Handerson (2015), as well as the authors of the thesis and studied 
dissertations (2011 to 2018) regarding the Haitian immigration to Brazil. The results 
obtained in this analysis through verification of the authors’ discourses of thesis and 
dissertations produced a sense effect. This allow us to demystify the theory that the 
earthquake (Haiti, 2010) was the only reason for the immigration of the Haitians to 
Brazil and also to state that the main reasons of it are related the public policies, 
economy and social security that were aggravated because of the earthquake. 
Regarding the Haitians’ labor, the discourses point out that in most cases, the labor 
conditions are extremely precarious and compared to slavery and that shows a lack of 
efficient public policies to meet the basic need of the immigrant in Brazil. In addition, 
to guarantee the access to their human rights inherent to all citizens. Regarding the 
process of insertion of the immigrants in the Brazilian society, the religious institutions 
play an important role in welcoming and directing them to the Brazilian working market 
performing more effectively what the Brazilian government is supposed to do. 
 
Key words: Haitian immigration. Regularities. Dispersinos. 
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RÉSUMÉ 
 

Le croissant processus d’immigration haïtien au Brésil à partir de 2010 a soulevé la 
réalisation de diverses récherches  sur le flux migratoire des haïtiens vers le pays. Alors, 
le présent travail a pour objet d’étude l’analyse des discours présents dans les thèses et 
les dissertations traitant de l’immigration haïtienne au Brésil. L'analyse discursive a généré 
les questions suivantes: "Quelles sont les régularités et les dispersions présentes dans les 
thèses et dissertations traitant de l'immigration haïtienne vers le Brésil?" et "Ces 
régularités et ces dispersions,que construisent-elles de manière imaginative sur une telle 
immigration?" L’objectif général c’est d’examiner les thèses et dissertations qui ont 
développées des recherches sur le processus d’immigration haïtienne sur le territoire 
brésilien, afin d’identifier les thématiques les plus abordées par ces recherches et ce 
qu’elles soulignent à propos de ce flux migratoire intense dans la prériode de 2011 au 
2018. En particulier, nous cherchons à: a) mener une enquête sur les thèses et 
dissertations sur l’immigration haïtienne au Brésil et b) réaliser des analyses sur les 
régularités et les dispersions existant entre les textes sélectionnés. Nous caractérisons 
cette étude par des recherches qualitatives, exploratoires et bibliographiques, et comme 
méthode d'analyse, nous utilisons l'Analyse du Discours de la ligne française. Le corpus 
de notre recherche comprend 65 dissertations et 9 thèses tirées de la Plate-forme 
Sucupira, entre la période de 2011 à 2018, ce qui donne un total de 74 travaux 
scientifiques évalués selon quatre thématiques récurrentes, à savoir: 1) Les facteurs qui 
ont déclenché la migration haïtienne au Brésil; 2) Le travail effectué par les immigrants 
haïtiens dans le pays; 3) Les politiques publiques visant ces immigrants afin de mieux les 
recevoir dans la société brésilienne et 4); Le processus d'insertion de ces immigrants dans 
le pays. Les principales références théoriques qui ont fondées notre recherche sont les 
études de Pêcheux (1988, 1990, 1999, 2009), Foucault (2008) et Orlandi (1999, 2007) en 
ce qui concerne l'analyse du discours, et de Cotinguiba (2014), Cotinguiba et Pimentel 
(2014), Samora (2015) et Handerson (2015), ainsi que les auteurs des thèses et 
dissertations étudiées (2011 a 2018) en qui concerne à l'immigration haïtienne au Brésil 
Les résultats obtenus dans l'analyse, en vérifiant les discours des auteurs des thèses et 
dissertations, produisent un effet de signification qui nous permet de démystifier la théorie 
selon laquelle le séisme a été la seule cause de l'immigration haïtienne au Brésil, alors, 
on peut aussi affirmer que les facteurs déterminants de l'immigration sont liés à des 
problèmes politiques, économiques et sociaux aggravés par le séisme. En ce qui concerne 
le travail effectué par les haïtiens, les discours indiquent que, dans la plupart des cas, les 
conditions de travail sont extrêmement précaires, parfois dans quelque situation on arrive 
à les comparés aux travaux d'esclavage, ce qui démontre l'absence de politiques 
publiques efficaces pour répondre aux besoins de base des immigrants résidant dans le 
pays et leur garantissant ainsi l'accès aux droits de l'homme inhérents à tous les citoyens. 
Dans le processus d'insertion des immigrants dans la société brésilienne, les institutions 
religieuses jouent un rôle majeur dans l'accueil et l'orientation de ces personnes sur le 
marché du travail brésilien, jouant plus efficacement le rôle du Gouvernement Fédéral 
brésilien. 
Mots-clés: Immigration haïtienne. Régularités. Dispersions. 
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REZIME 

 

Ogmantasyon pwosesis imigrasyon ayisyen nan Brezil soti nan ane 2010 te sèvi baz 

kote yo reyalize anpil rechèch nan moman ke anpil ayisyen t’ap vin nan peyi a. Konsa, 

travay sa a genyen kòm objektif analize diskou ki genyen nan tèz ak disètasyon ki pale 

de imigrasyon ayisyèn nan Brezil. Analiz diskou te pwodwi kesyon sa yo: "Ki regilarite 

ak dispèsyon ki prezante nan tèz ak disètasyon ki gen rapò ak imigrasyon ayisyèn nan 

Brezil?" epi "Regilarite ak dispèsyon sa yo, ki imaj yo konstwi nan imajinasyon yo sou 

imigrasyon sa a?". Objektif general la se egzamine tèz ak disètasyon ki te reyalize 

rechèch sou pwosesis imigrasyon ayisyèn nan peyi Brezil, pou nou ka idantifye ki sijè 

yo te plis diskite nan rechèch yo e kisa yo te souliye nan moman anpil ayisyen t’ap vin 

Brezil soti nan periòd 2011 pou rive 2018. Espesyalman, nou chache: a) fè yon ankèt 

nan tèz ak disètasyon ki pale de imigrasyon ayisyèn nan Brezil; b) fè analiz sou 

regilarite ak dispèsyon ki egziste nan tèks nou chwazi yo. Nou karakterize etid sa a 

kòm rechèch kalitatif, eksploratwa (eksplorasyon) ak bibliografi; kòm metòd analiz, nou 

ititlize Analiz Diskou liy fransè a. Corpus rechèch nou an genyen 65 disètasyon ak 9 

tèz ke nou retire nan Plat-fòm Sucupira, nan periòd 2011 pou rive 2018, sa bay yon 

total de 74 travay syantifik evalye avèk 4 tematik, ki se: 1) Koz ki te fè imigrasyon 

ayisyèn vin Brezil; 2) Travay imigran ayisyen reyalize nan peyi a; 3) Politique piblik ki 

ede imigran yo etabli yo avèk siksè nan sosyete brezilyèn lan; 4) Pwosesis 

entegrasyon imigran yo nan peyi a. Prensipal referans teorik ki fonde rechèch nou an 

se etid de Pêcheux (1988, 1990, 1999, 2009), Foucault (2008) ak Orlandi (1999, 2007) 

e sa ki konsène analiz diskou a, se Cotinguiba (2014), Cotinguiba ak Pimentel (2014), 

Samora (2015) ak Handerson (2015), ak lòt otè tèz ak disètasion ke nou etidye (2011 

a 2018) nan sa ki konsène imigrasyon ayisyièn nan Brezil rezilta nou jwen nan analiz 

yo, pandan ke n’ap verifye diskou otè tèz ak disètasyon, li pwodwi yon efè ki gen yon 

gran signifikasyon ki pèmèt nou eklèsi teori ki montre ke se tranbleman tè Ayiti ki te 

sèl koz ki fè anpil ayisyen vin viv Brezil, men, nou wè gen lòt rezon toujou ke nou ka 

considere yo kòm rezon kle tankou: pwoblèm politique, ekonomik ak sosyal epi 

tranbleman tè a ki te vin ogmante problèm sa yo. Lè nou analize travay ayisyen yo fè, 

diskou yo montre, nan anpil ka, yo travay nan move kondisyon, nan kèk sitiasyon yo 

travay tankou esklav, sa montre ke pa gen politique piblik ki ede imigran yo fè fas ak 

bezwen premye nesesite yo nan peyi a tankou garanti yo aksè ak dwa moun ke tout 

sitwayen merite. Nan pwosesis entegrasyon imigran yo nan sosyete brezilyèn lan, 

enstitisyon relijye yo jwe yon pi gran wòl nan oryantasyon moun yo nan jwenn travay 

nan Brezil, enstitisyon sa yo jwe wol la pi byen ke Gouvènman Fedral brezilyen an. 

 

Mo santral: Imigrasyon Ayisyèn. Regilarite. Dispèsyon. 
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INTRODUÇÃO 

 

A imigração haitiana para o Brasil é um processo que vem se intensificando 

desde o ano de 2010, quando um terremoto de alta magnitude abalou o Haiti, atingindo 

principalmente a capital, Porto Príncipe. O episódio foi amplamente noticiado pelas 

mídias televisivas internacionais e, desde então, nosso país recebe um número 

significativo de haitianos. No entanto, estudos como os de Cotinguiba (2014); 

Handerson (2015); Cotinguiba e Pimentel (2014) demostram que o terremoto não foi 

a única motivação para a vinda de haitianos e haitianas para o Brasil. Esses e outros 

estudos revelam que os fatores responsáveis pela migração são diversos, quais 

sejam, motivações econômicas, políticas, educacionais, culturais, estratégias 

geográficas e, sobretudo, sociais (HANDERSON, 2015, p. 49). 

De acordo com Cotinguiba (2014) e Cotinguiba e Pimentel (2014), de 2010 a 

2017, estima-se que 90.000 haitianos entraram no Brasil e se espalharam pelo país 

em busca de uma vida melhor. O crescente e inesperado fluxo migratório dos haitianos 

por inúmeros países despertou nos brasileiros o interesse pelo estudo da temática da 

imigração haitiana. 

Sabe-se que o Brasil e o Haiti são países que apresentam muitas divergências, 

tais como, históricas, sociais, culturais e linguísticas. Com a chegada dos haitianos 

em terras brasileiras, a partir de 2010, diversos estudos foram realizados almejando 

explicar os motivos que trouxeram os haitianos para o país, como esses imigrantes 

foram recebidos pela sociedade (empregadores, instituições públicas e Governo 

Federal), bem como quais dificuldades os imigrantes enfrentaram e ainda enfrentam 

diariamente, principalmente relacionadas a trabalho e inserção social. Esses 

trabalhos, produzidos por pesquisadores, cada um na sua área e em diversas regiões 

do país, apresentam análises sobre essa população imigrante do Haiti, em seus mais 

variados aspectos.  

A escolha da temática da imigração haitiana para o Brasil justifica-se, em 

primeiro lugar, pela ausência de um levantamento sobre teses e dissertações que 

tenham como objeto de estudo a imigração haitiana para o Brasil e, em segundo lugar, 

pelo fato de ser um assunto relativamente novo, visto que as pesquisas referentes ao 

tema ganharam força a partir do ano de 2010, e ainda, em terceiro lugar, por identificar 

qual é o efeito de sentido produzido pelos discursos presentes nas teses e 
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dissertações analisadas, em relação à chegada e permanência dos imigrantes 

haitianos no país. 

Nesse sentido, este estudo objetiva, em um primeiro momento, realizar um 

levantamento de teses e dissertações que têm como objeto de estudo a imigração 

haitiana para o Brasil, e em um segundo momento, analisar as regularidades e 

dispersões existentes entre elas, utilizando para tal a teoria da Análise do Discurso de 

linha francesa (AD), visando compreender como se constituem as regras de formação 

discursiva na perspectiva de Michel Foucault.  

Para Foucault (2008), o discurso é uma prática linguística que também leva em 

consideração formas de exercer o poder por meio de reprimir ou exprimir, visibilizar 

ou esconder, excluir ou interditar os objetos de determinado discurso. Focault (2008, 

p. 43) menciona que a formação discursiva é composta pelas regularidades e 

dispersões de um determinado conjunto de enunciados, e mensura que a formação 

discursiva é compreendida como: 

 
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 
convenção, que se trata de uma formação discursiva [...].  

 

Em relação às regularidades e dispersões, o autor menciona que a regularidade 

é compreendida como um funcionamento por posições de enunciados em uma 

determinada formação de discursos; os atos dispersos, por sua vez, configuram-se 

como enunciados que não aparecem com frequência em tais discursos. 

A análise discursiva, como questão de nossa investigação, gerou as seguintes 

questões norteadoras: Quais as regularidades e dispersões presentes em teses e 

dissertações que tratam da imigração haitiana para o Brasil? Que sentidos essas 

regularidades e dispersões constroem sobre a imigração haitiana?  

O objetivo geral é analisar teses e dissertações que desenvolveram pesquisas 

sobre a imigração haitiana para o território brasileiro, no intuito de identificar as 

temáticas mais abordadas por estas pesquisas, bem como o que elas revelam sobre 

o intenso fluxo migratório de haitianos para o país no período de 2011 a 2018.  

Especificamente, buscamos: a) realizar levantamento sobre as teses e 

dissertações sobra a imigração haitiana para o Brasil e b) realizar análises das 
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regularidades e dispersões existentes entre os textos selecionados. Caracterizamos 

este estudo em pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica e, como método de 

análise, utilizamos a Análise do Discurso de linha francesa. 

O corpus deste estudo é composto pelas teses e dissertações, produzidas no 

período de 2011 a julho de 2018, totalizando 74 trabalhos, sendo 65 dissertações e 

nove teses, que abordam a temática escolhida para a análise em questão. O trabalho 

foi organizado em dois períodos expressivos, a saber: a teoria (seções 1 e 2) e a 

análise das 74 pesquisas selecionadas (seção 3). 

Em relação à estrutura desta dissertação, a seção 1, intitulada “Os caminhos 

da pesquisa”, localiza o leitor quanto aos objetivos do trabalho, as questões 

problematizadoras, a metodologia adotada e o corpus selecionado para a análise.  

Na seção 2, denominada “Apoio teórico norteador”, apresentamos a descrição 

teórica e conceitual da teoria da Análise do Discurso francesa, baseada nos estudos 

de Pêcheux (1988, 1990, 1999, 2009), Foucault (2008) e Orlandi (1999, 2007). Para 

os conceitos de formação discursiva, regularidade e dispersão, centramos nossos 

estudos em Foucault (2008) e Gregolin (1995, 2001, 2006).  

Ainda, na seção 3, utilizamos como aporte teórico estudos sobre como se deu 

o processo da migração haitiana para os diversos estados brasileiros, 

fundamentando-nos nos estudos de Cotinguiba (2014), Cotinguiba e Pimentel (2014), 

Handerson (2015) e Samora (2015). 

A seção 4, “Regularidades e dispersões em teses e dissertações sobre a 

imigração haitiana para o Brasil”, apresenta a análise das teses e dissertações, objeto 

de estudo desta pesquisa. Com base nos conceitos de Foucault (1962, 1963, 1966, 

2004, 2008), dispusemo-nos a delinear as formações discursivas e identificar as 

regularidades e dispersões presentes nos discursos presentes nas teses e 

dissertações.  

Nas considerações finais, enfatizamos que os discursos apontaram, em suas 

regularidades discursivas, que o terremoto não foi a causa central da imigração 

haitiana para o Brasil, definindo como mola propulsora da imigração aspectos 

econômicos, políticos e sociais, bem como a busca por emprego para a garantia de 

sustento pessoal e familiar.  

As regularidades acerca das condições trabalhistas dos haitianos no Brasil 

apontam para a precariedade empregatícia, desvalorização profissional dos 

imigrantes e escravização da mão de obra, pois são submetidos a cargas horárias 
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exaustivas e baixa remuneração. Revela-se, também, a escassez de políticas públicas 

de acolhimento e inserção social e o trabalho de acolhimento das instituições 

religiosas, mas não o suficiente para abolir as dificuldades enfrentadas pelos 

imigrantes, principalmente, o preconceito racial.  

Dispersivamente, notamos que alguns discursos apresentam rupturas quanto 

ao motivo da imigração, conferindo ao terremoto de 2010 o motivo desencadeador da 

vinda dos haitianos para o Brasil; outros demonstram a satisfação dos haitianos com 

o mercado de trabalho brasileiro, e outros, ainda, a resistência dos imigrantes em 

relação à cultura alimentícia dos brasileiros, como estratégia de resistência à falta de 

ações de inserção social do Governo Federal. 

A partir da próxima seção, apresentaremos as contribuições teóricas que 

abordam a teoria da AD francesa e as questões relacionadas à imigração dos 

haitianos para o Brasil, discussões que sustentarão nossa pesquisa. 
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1 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção, discorreremos sobre o objeto de estudo escolhido para a 

pesquisa e as questões norteadoras, sobre o tipo de pesquisa e a abordagem 

adotados, o corpus e método de análise e sobre os procedimentos metodológicos. 

 

1.1 O OBJETO DE ESTUDO E AS QUESTÕES NORTEADORAS 

 

A temática proposta buscou analisar as regularidades e dispersões presentes 

em teses e dissertações que têm como objeto de estudo a imigração haitiana para o 

Brasil, tendo em vista o significativo número de haitianos que adentraram o país e aqui 

residem. 

Com a vinda dos haitianos para o Brasil, a partir de 2010, foram produzidas 

diversas teses e dissertações sobre a imigração haitiana para e pelo Brasil. A partir 

disso, a intenção é identificar os efeitos de sentido advindos dos discursos presentes 

nesses trabalhos, a partir da teoria da AD francesa.  

Nesse viés, adotamos a seguinte questão problematizadora: quais os efeitos 

de sentido produzidos no discurso acadêmico (por meio das dissertações e teses) 

acerca da temática da migração haitiana para o Brasil? 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.2.1 Tipo de pesquisa e abordagem 

 

O tipo de pesquisa adotada para este estudo caracteriza-se em diversos 

aspectos. No que se refere à natureza, a pesquisa é classificada em básica e teórica, 

pois não envolve pesquisa prática e preza pela compreensão dos fenômenos que a 

envolvem, buscando novos conhecimentos para a temática abordada. 

Quanto à abordagem, escolhemos o método qualitativo, tipo de enfoque que, 

segundo Silva (2005, p. 20), "[...] considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números".  

Vieira e Zouain (2005, p. 15) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui 

importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 
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discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de 

pesquisa valoriza a descrição dos dados e das informações que a envolvem.  

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do 
fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 
explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado 
fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o 
mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 
buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 
dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; 
oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 
para todas as ciências. (MINAYO, 2001, p. 32). 
 

Em relação aos procedimentos, a pesquisa é de cunho bibliográfico. De acordo 

Lakatos e Marconi (2003, p. 182), "A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico etc.” As autoras destacam que a pesquisa bibliográfica tem o 

objetivo de “[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, 

dito ou filmado sobre determinado assunto [...]” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 182). 

Logo, o método da pesquisa bibliográfica proporciona aos pesquisadores o 

conhecimento acerca das diversas contribuições científicas sobre determinado 

assunto. 

No que compete aos objetivos, baseamo-nos no método exploratório. 

Conforme Gil (2008, p. 46), “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”, 

assim, a pesquisa exploratória possibilita maior familiaridade com o problema. 

“Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. (GIL, 2008, p. 46). Esse tipo 

de pesquisa é muito comumente utilizado quando se trabalha com a análise 

documental, “Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental [...]” 

(GIL, 2008, p. 46), que é o caso desse estudo, visto que realizará análises em teses 

e dissertações sobre a imigração haitiana para o Brasil.  
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A pesquisa documental muito se assemelha à pesquisa bibliográfica. Sobre 

esse aspecto, Gil (2002, p. 46) assegura que:  

 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetos da pesquisa. 

 

O autor (2002) destaca como vantagens da pesquisa documental: os 

documentos detêm uma riqueza de dados; o custo da pesquisa é relativamente baixo; 

não se exige contato direto com sujeitos. As proximidades entre pesquisa bibliográfica 

e pesquisa documental são muitas, fazendo com que ambas se confundam, logo, 

podemos afirmar que as mesmas se completam. 

 

1.2.2 Instrumentos utilizados para obtenção dos dados 

 

O primeiro passo para a obtenção dos dados desta pesquisa foram os estudos 

bibliográficos em sites, livros, artigos científicos, teses e dissertações que tratam da 

imigração haitiana para terras brasileiras. Esse primeiro contato com a temática teve 

por finalidade identificar os fatores responsáveis por esse processo migratório dos 

haitianos tanto para o Brasil quanto para os demais países.  

Para tal, foi necessário conhecer parte da história do Haiti, desde a colonização 

até o terremoto de 2010, tornando-se possível obter conhecimento acerca das lutas 

diárias do povo haitiano, que vivencio por muito tempo um período político opressor, 

a pobreza, desemprego e miséria oriundos dos problemas sociais e econômicos, além 

das tragédias naturais. Essas informações nos possibilitaram compreender melhor os 

motivos que levaram e ainda levam os haitianos a saírem de sua terra natal em busca 

de melhores condições de vida. 

Ademais, para este trabalho, foi imprescindível realizar estudos sobre a teoria 

de linha francesa da Análise do Discurso, enfatizando o conceito de formação 

discursiva, regularidades e dispersões, do francês Michel Foucault, pois a AD foi a 

base teórico-metodológica adotada para analisar as teses e dissertações 

selecionadas como corpus desta pesquisa. 

Na sequência, foi feito o levantamento geral das teses e dissertações que têm 

por temática a imigração haitiana para o Brasil. Dando seguimento, após os dados 
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adquiridos com a pesquisa bibliográfica, a próxima etapa se constituiu das análises 

realizadas sobre o material obtido. Elaboramos, então, o arcabouço teórico-

metodológico e, por fim, foi possível chegar a algumas conclusões no que compete às 

regularidades e dispersões presentes nos trabalhos avaliados. 

 

1.2.3 Corpus da Pesquisa 

 

Para alcançar os objetivos de nossa pesquisa, realizamos um levantamento, 

no banco de dados da Plataforma Sucupira1, das teses e dissertações que têm como 

objeto de estudo a imigração haitiana para o Brasil. Inicialmente, identificamos 80 

pesquisas com as características a serem analisadas, no entanto, algumas não 

disponibilizavam o arquivo completo para download na plataforma, constando apenas 

os resumos. 

Fizemos, então, uma busca criteriosa no banco de teses e dissertações dos 

programas de mestrado/doutorado das instituições de ensino dos trabalhos que não 

conseguimos encontrar em seu formato integral. Com essa ação, foi possível ter 

acesso a mais algumas pesquisas, porém, ainda faltavam 10 arquivos a serem 

localizados. A nossa última alternativa para os encontrar foi localizar na internet 

possíveis endereços de e-mail dos autores e orientadores dos referidos trabalhos, 

além de enviar e-mails por meio da Plataforma Lattes, explicando os objetivos de 

nossa pesquisa e a importância dos trabalhos produzidos por eles. Desse modo, 

quatro pesquisas foram enviadas ao e-mail da autora desta dissertação. Com isso, o 

corpus da nossa pesquisa constitui-se de 74 trabalhos, sendo 65 dissertações e nove 

teses. 

Esse levantamento foi realizado por diversas áreas do conhecimento, 

apresentadas no gráfico abaixo, bem como a quantidade de trabalhos em cada uma 

delas. 

 

  

                                                             
1 Importante ferramenta de pesquisa lançada pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG), gerenciada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 
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Gráfico 1 - Áreas de conhecimento das teses e dissertações que compõem o corpus 
da pesquisa 

 
Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

As 74 pesquisas foram distribuídas em 29 áreas de conhecimento, tendo como 

as três mais recorrentes: Direito, com 11 trabalhos, Geografia e Letras, com seis 

trabalhos cada. Sobre o período anual em que as pesquisas aconteceram, 

descrevemos no gráfico abaixo a quantidade de trabalhos por ano, no período de 2011 

a 2018. 

 
Gráfico 2 - Período anual das pesquisas 

 
Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa Migração, Memória e Cultura na 

Amazônia Brasileira (MIMCAB). 
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Em 2011, não foram realizadas defesas de pesquisas, teses ou dissertações 

abordando a temática da imigração haitiana para o Brasil, fato compreensível tendo 

em vista que a chegada dos haitianos no país ainda era muito recente. Em 2012, o 

número de pesquisa que aborda o tema soma um, em 2013, dois, em 2014, oito, e em 

2015, onze. Os anos de 2016 e 2017 compõem o período que abrange o maior número 

de pesquisas sobre os imigrantes haitianos no Brasil, sendo 21 das pesquisas em 

2016 e 25 em 2017, o que corresponde a 47 trabalhos dentre os 74 que compõem o 

corpus desta dissertação. No ano de 2018, identificamos seis pesquisas.  

Dados da PF reportam que, em 2012, 4.278 haitianos registraram entrada no 

Brasil; em 2013, 5.604, em 2014, 10.677, em 2015, 14.492 e em 2016, 42.026. Tais 

estatísticas explicam o crescente número de pesquisas relacionadas à imigração 

haitiana no país, uma vez que, conforme os imigrantes chegam ao Brasil, aumenta o 

interesse dos pesquisadores pela temática da imigração. 

Logo, os dados demonstram que de fato o tema em questão está sendo objeto 

de estudo de muitos pesquisadores e que vem crescendo gradativamente a 

quantidade de trabalhos acadêmicos que buscam investigar o assunto.  

Em relação ao local de sede das instituições onde as pesquisas foram 

realizadas (instituição à qual o mestrando ou doutorando estava vinculado), 

percebemos uma grande variedade de estados brasileiros, conforme disposto no 

gráfico 3:  

 
Gráfico 3 - Estados brasileiros onde foram realizadas as pesquisas 

 
Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 
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O gráfico revela que os estados que concentram o maior número de instituições 

que realizaram pesquisas acerca da imigração haitiana para o Brasil, são: São Paulo 

(12), Paraná (11), Rio Grande do Sul (10) e a unidade Federativa do Distrito Federal 

(9). Ponderamos, ainda, que muitos são os municípios onde foram realizadas as 

pesquisas de campo, sendo que alguns pesquisadores desenvolveram estudos em 

mais de um município e até em mais de um estado, o que demonstra a abrangência 

da temática e, também, o crescente fluxo migratório haitiano para o Brasil. 

Elaboramos um gráfico no qual separamos as pesquisas por regiões, e 

obtivemos os seguintes resultados:  

 

Gráfico 4 - Pesquisas por região 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

Conforme revelado no gráfico 4, a região que concentra maior número de 

pesquisas sobre o fluxo migratório dos haitianos para o Brasil é a região Sul, com 37% 

das pesquisas, seguida pela região Sudeste (31%), Centro-Oeste (20%) e Norte 

(12%). Identificamos pesquisas desenvolvidas em quase todas as regiões brasileiras, 

com exceção apenas da região Nordeste. 

Segundo Wagner Oliveira, pesquisador da FGV, a porta principal de entrada 

dos haitianos no Brasil foram as regiões Norte e Centro-Oeste, pois os imigrantes não 

se instalaram nos grandes centros econômicos como São Paulo e Rio Janeiro. 

Conforme os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), percebe-se 

que, em 2014, 59,2% dos imigrantes haitianos se concentravam na região Sul, que, 

curiosamente, é a região mais distante do Haiti. 

De acordo com o pesquisador, uma das hipóteses para explicar esse fato é o 

chamado efeito de constituição de redes, ou seja, os imigrantes tendem a imigrar para 
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áreas onde já existem nacionais de seu país. Outra hipótese é de que a região Sul 

apresenta melhores condições no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida.  

Sendo assim, os dados aqui apresentados alusivos ao corpus desta pesquisa 

confirmam a afirmação feita na introdução deste estudo acerca da diversidade de 

pesquisas feitas em diversas áreas de estudos e várias regiões do Brasil que 

buscaram melhor compreensão sobre o intenso movimento migratório dos haitianos 

para o país, que começou no ano de 2010, intensificou nos anos seguintes e se 

mantém perene até o presente, com acentuada diminuição do fluxo. 

 

1.2.4 O Método de Análise 

 

Foi realizado o levantamento total das teses e dissertações que compõem o  

corpus deste trabalho, estudos que foram produzidos por mestrandos e doutorandos 

de diversas partes do país. O recorte do corpus a ser analisado teve como critério as 

pesquisas que abordam temáticas sobre os fatores propulsores da mobilidade haitiana 

para o Brasil, o trabalho realizado pelos imigrantes haitianos no país, a existência ou 

não de políticas públicas eficientes para a garantia dos direitos humanos básicos para 

a dignidade desses indivíduos e sua inserção na sociedade brasileira, bem como as 

ações de acolhimento criadas pelos brasileiros para recebê-los. Adotamos esse 

critério de seleção por observarmos a prevalência de tais temáticas nas teses e 

dissertações selecionadas para análise. 

Para exame e tratamento do material selecionado, utilizamos o método 

arqueológico de análise de discurso estabelecido por Michel Foucault, importante 

teórico da fundação da teoria da AD. Em sua obra A arqueologia do saber (2008), 

Foucault, em linhas gerais, estabelece uma metodologia de definição de "enunciados". 

Firmamo-nos nos conceitos de formação discursiva – regularidade/dispersão – para 

obter um resultado mais aprofundado dos discursos presentes nos trabalhos 

selecionados e, com isso, conseguir alcançar os propósitos desse esboço que é 

identificar o que as teses e dissertações sobre a imigração haitiana para o Brasil 

produzidas até o atual momento assinalam como regular e disperso. 
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1.2.5 Mapa Conceitual 

 

Após a definição da metodologia adotada para esta pesquisa nos itens 

anteriores desta seção, apresentamos, a seguir, um mapa conceitual com o intuito de 

facilitar o entendimento dos aspectos metodológicos escolhidos para a concretização 

deste estudo. 

 

Figura 1 - Mapa conceitual 

 
Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 
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2 APORTE TEÓRICO NORTEADOR 

 

Apresentamos, nesta seção, as teorias que embasam nossos estudos. Como 

mencionamos anteriormente, escolhemos a teoria da Análise do Discurso como 

método de estudo, baseando-nos na AD vinculada à concepção de Michel Foucault. 

Nas subseções seguintes, atemo-nos a expor os principais pressupostos da Análise 

do Discurso de linha francesa, assim como discutir os conceitos de Formação 

Discursiva – regularidade/dispersão – e as contribuições dos filósofos franceses 

Michel Pêcheux e Michel Foucault para a AD. 

 

2.1 ANÁLISE DO DISCURSO - LINHA FRANCESA 

 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome 
indica, não trata da língua, não trata da 
gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso. E a palavra 
discurso, etimologicamente, tem em si a ideia 
de curso, de percurso, de correr por, de 
movimento. O discurso é assim palavra em 
movimento, prática de linguagem: com o 
estudo do discurso observa-se o homem 
falando. (ORLANDI, 2007, p. 15). 

 

Como método de estudo desta pesquisa, selecionamos a teoria da Análise do 

Discurso (AD) de linha francesa. Gregolin (1995) ressalta que, ao tratarmos deste 

quadro teórico-metodológico, é prudente que busquemos compreender como essa 

teoria se contextualizou historicamente, a fim de, então, chegar a suas contribuições 

para a compreensão do novo conceito de linguagem proposto pela AD.  

Assim, detemo-nos a esclarecer o surgimento da teoria da Análise do Discurso, 

relacionando-a, inicialmente, ao surgimento da Linguística. A Linguística é uma 

ciência que surgiu no século XIX a partir dos estudos de Saussure2. O linguista foi o 

responsável por propor uma ciência autônoma cujo objeto é a língua, e, com isso, 

nortear novos questionamentos sobre esse termo. Xavier (2011, p. 13) relata que o 

“[...] ponto de partida de estudos da linguagem, a referência a Saussure quanto à sua 

                                                             
2 Ferdinand de Saussure (1857-1913) foi um importante linguista suíço, considerado o 

fundador da Linguística como ciência moderna. 
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concepção dicotômica entre língua e fala, é indispensável pelo que este estudioso 

genebrino causou à linguística”. 

Segundo Saussure (2006), o estudo da linguagem subdivide-se em dois 

elementos: um que tem por objeto a língua (langue) e o outro, a fala (parole); assim, 

o primeiro seria social em sua essência e, em contrapartida, o segundo se apresenta 

como o aspecto individual da linguagem.  

A partir desses pressupostos, Saussure nomeia seu objeto de estudo: a língua, 

considerada como um sistema de signos constituídos pela junção do conceito e da 

imagem acústica, significado e significante, respectivamente. Dessa forma, o autor 

define que esses dois elementos constituintes do signo “estão intimamente unidos e 

um reclama do outro” (SAUSSURE, 2006, p. 80), ou seja, são interdependentes, pois 

a existência de um afeta a existência do outro. 

 Assim, a fala, com seu caráter individual, torna-se assistemática, isto é, 

descentrada, não servindo como objeto de estudo da ciência que Saussure buscava 

naquela época (COSTA, 2018). No entanto, “[...] os estudos posteriores assumiram o 

nascimento de uma linguística da parole, de uma linguística discursiva encarregada 

da langue na comunicação viva” (XAVIER, 2011, p. 13). 

Michel Pêcheux inicia sua trajetória de estudos discutindo a epistemologia da 

Linguística e problematizando a teoria saussureana com o intuito de analisar as 

condições de produção dos processos discursivos, constituindo, desse modo, o 

discurso como o novo objeto de estudo. Todavia, Pêcheux (1988) salienta que o 

discurso não é a parole, pois não se configura como uma maneira individual da língua. 

O processo discursivo busca ressignificar o conceito de fala; para isso, propõe a 

passagem da função da linguagem para a teórica.  

Para Xavier (2011, p. 13): 

 
[...] a abordagem do fenômeno da linguagem passou a ser centrada 
não apenas na língua, sistema ideologicamente neutro, mas num 
campo onde o linguístico e o extralinguístico se interligam, constituindo 
seus próprios sentidos. Assim, podemos dizer que há um elo 
discursivo entre os processos ideológicos e os eventos linguísticos. Os 
estudos dos textos passaram, então, a ser objeto de pesquisa, tendo 
a língua como prática discursiva para uma compreensão do fenômeno 
da linguagem num terreno situado fora da dicotomia clássica 
saussuriana langue/parole. 
 

Nesse viés, a linguagem passou a ser abordada não somente no sistema 

neutro da língua, e elementos excluídos por Saussure, como fala, sujeito, ideologia e 
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história, tornaram-se protagonistas dos embates linguísticos. Nesse contexto, surgem 

novas teorias que dão um novo significado ao conceito de linguagem proposto por 

Saussure. Sobre essa questão, Brandão (1998, p. 11) pondera: 

 
Estudiosos passam a buscar uma compreensão do fenômeno da 
linguagem não mais centrado apenas na língua, sistema 
ideologicamente neutro, mas num nível situado fora desse pólo da 
dicotomia saussureana. E essa instância da linguagem é o discurso. 
Ela possibilitará operar a ligação necessária entre o nível propriamente 
lingüístico e o extralinguístico. 
 

Costa (2018) ajuíza que, com essa nova abordagem, a linguagem passa a ser 

analisada fora do contexto das escolas estruturalistas, como era pensada na clássica 

dicotomia saussureana de langue/parole. Com isso, surgem novas teorias que 

rompem com o conceito de linguagem de Saussure e sugerem uma análise mais 

criteriosa, transcendendo os limites da frase. Logo, a linguagem passa a ser vista de 

maneira mais interligada ao uso, relacionando os efeitos e sentidos do discurso a seus 

sujeitos/interlocutores. 

Nessa perspectiva, na década de 1960, um novo campo do saber ganha 

relevância, a teoria de linha francesa – Análise do Discurso – que ressignificou a 

linguagem gramatilizada para a gramática ideológica. Parafraseando Gregolin e 

Baronas (2001), a Análise do Discurso foi fundada por Michel Pêcheux e, atualmente, 

é um campo de pesquisa muito utilizado como método de estudo de muitos trabalhos. 

Orlandi (1999, p. 20) assegura que a Análise do Discurso 

 
[...] é herdeira das três regiões do conhecimento – Psicanálise, 
Linguística, Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção 
– a de discurso – que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se 
deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que 
teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade que ela 
deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e 
se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a 
historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 
inconsciente sem ser absorvida por ele.  

 

Segundo Souza (2017), a AD emergiu em um período político e intelectual 

francês, e conforme nos afirma Gregolin e Baronas (2001, p. 2), logo movimentou 

diversos “[...] campos das ciências humanas para se constituir em uma disciplina 

transversal”.  
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De acordo com Souza (2017), Michel Pêcheux, ao iniciar os estudos acerca 

dessa nova teoria (AD), questiona a epistemologia da linguística no conceito 

saussureano, passando a analisar as condições de produção dos processos 

discursivos. Pêcheux constitui um novo objeto de estudo – o enunciado –, retratando-

o como um processo, pois acredita que todo discurso é constituído pelo contexto sócio 

histórico.  

Destarte, a AD não trabalha a linguagem como algo fechado e acabado. Orlandi 

(1999, p. 16) menciona que a Análise do Discurso reflete acerca de “[...] como a 

linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua”. 

Desse modo, os sentidos são produzidos para os sujeitos através da língua e, no 

discurso, percebemos a relação língua/ideologia. Conforme Gregolin e Baronas 

(2001), a proposta de Pêcheux está centrada em três pilares, “Saussure-Marx-Freud”, 

que sustentam a AD em três áreas do conhecimento. 

 
Na linguística, com a problematização do corte sausurreano, dando a 
Saussure o lugar de fundador da Linguística como ciência e 
retomando a sua ideia de "real da língua", na noção de sistema; mas, 
ao mesmo tempo, centralizando a análise na semântica, com a ideia 
de não-transparência do sentido, da não reflexividade entre 
signo/mundo/homem.  
No Materialismo Histórico, por meio da releitura althusseriana de Marx, 
com a ideia de que há um real da história que não é transparente para 
o sujeito, pois ele é assujeitado pela ideologia;  
Na Psicanálise, por meio da releitura lacaniana de Freud, com a ideia 
do sujeito na relação com o simbólico, pensando o inconsciente como 
estruturado por uma linguagem. (GREGOLIN; BARONAS, 2001, p. 3).  

 

A união entre Linguística, Materialismo e Psicanálise proporcionou o 

surgimento de campos teóricos e metodológicos da AD; enquanto a teoria passa a 

compreender o discurso em sua forma linguística-histórica e o sujeito do discurso de 

forma ideológica e assujeitada, a metodologia busca uma maneira de analisar esse 

processo discursivo, visando descobrir no discurso sinais de memória e história, 

almejando encontrar a analogia entre língua, história e discurso. Contudo, a ideia de 

assujeitamento foi revista por Pêcheux em seus escritos posteriores, quando começa 

a dialogar com outros criadores dessa disciplina. Em suas últimas obras, demonstra 

pensamento mais aberto, apresentando novos caminhos para a Análise do Discurso 

(SOUZA, 2017).  

Ainda conforme Souza (2017), por volta dos anos 1980 e 1990, Pêcheux 

dialoga com outros fundadores da Análise do Discurso, entre eles, Michel Foucault, 
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que, em suas teorias, traz a problematização sobre a ciência histórica, 

descontinuidade e dispersão, resultando no conceito de formação discursiva. Foram 

os diálogos e duelos entre Pêcheux e Foucault que possibilitaram a descoberta da 

relação sentido/sujeito/história e, assim, a formulação da teoria da AD. Ambos 

possuem semelhanças e diferenças no que compete à análise de discurso, mas as 

linhas de Pêcheux e de Foucault se assemelham quanto a outros pontos, a saber:  

 
1) na posição de que para dar conta da especificidade dos discursos 
era necessário efetuar uma “mudança de terreno” em relação à 
Linguística; 2) na negação da concepção hermenêutica do sentido; 3) 
na aversão comum ao humanismo teórico vigente nas ciências 
humanas (o psicologismo, o sociologismo e o antropologismo); 4) na 
ruptura com as filosofias que tomam o sujeito como ponto de partida e 
na opção por uma abordagem em que o sujeito aparece como 
resultado de diferentes processos históricos de subjetivação; 5) na 
aposta de que a análise do discurso poderia servir como um 
instrumento de história das ciências e/ou dos saberes em geral. 
(NARZETTI, 2010, p. 52).  
 

No entanto, apesar das afinidades, eles traçaram caminhos distintos sobre a 

análise do discurso, conforme Narzetti (2010). Observemos: Pêcheux 1) unifica o 

discurso à formação ideológica; 2) propõe a teoria do discurso a partir da articulação 

entre Linguística, materialismo histórico e psicanálise; e 3) remete o estudo a classes 

sociais, enquanto, Foucault 1) rejeita o conceito de ideologia; 2) sugere a análise do 

discurso no interior de uma arqueologia do saber; e 3) propõe o estudo à constituição 

do saber. 

Todavia, não é nosso intuito esgotar todos os conceitos da análise do discurso, 

mas frisar apenas o que é pertinente para fundamentar as análises da seção 4, que 

trata das regularidades e dispersões presentes em teses e dissertações sobre a 

imigração haitiana para o Brasil. 

 

2.2 MÉTODO ARQUEOLÓGICO, FORMAÇÃO DISCURSIVA, REGULARIDADE E 

DISPERSÃO  

 

Dentre os inúmeros conceitos que pertencem à AD, escolhemos o conceito de 

formação discursiva, com a finalidade de compreender como se organizam as regras 

de formação de um discurso. Apesar de optarmos pelos conceitos teóricos abalizados 

em Foucault como método de estudo desta pesquisa, achamos por bem, mesmo que 
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de forma sucinta, citar a importante contribuição de Pêcheux para a AD francesa. Em 

conformidade com Maldidier apud Gregolin (2006, p. 13) “[...] se a ele foi atribuído um 

gesto fundador é porque suas propostas provocaram o surgimento de outros 

trabalhos, que com ele dialogaram polemicamente”. Esses embates entre Pêcheux e 

Foucault, principalmente, culminaram na formulação da teoria da análise do discurso. 

Pêcheux (1990, p. 79) entende o discurso como “[...] uma sequência linguística 

fechada sobre si mesma, mas que deve ser referida ao conjunto de discursos 

possíveis a partir de um estado definido das condições de produção.”. Logo, pode-se 

dizer que o discurso, para o autor, está ligado ao conceito de ideologia, em que o 

processo discursivo se inscreve em uma relação ideológica (SAMORA, 2015). 

A identificação do indivíduo em sujeito do seu discurso se dá devido à 

aproximação do sujeito com a formação discursiva que o domina. Destarte, a ideologia 

interpela o indivíduo em sujeito e este se submete à língua. Nesse sentido, o discurso 

é materialidade da ideologia e a língua é materialidade do discurso. 

 
[...] os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos falantes (em sujeito de 
seu discurso) por formações discursivas que representam ‘na 
linguagem’ as formações ideológicas que lhe são correspondentes”. 
Especificamos também que “a interpretação do indivíduo em sujeito 
de seu discurso se realiza pela identificação (do sujeito) com a 
formação discursiva que o domina”. (PÊCHEUX, 2009, p. 198).  
 

Para Pêcheux, o discurso configura-se como o lugar em que ocorre a relação 

entre sujeito, língua e história. O teórico se baseia em formas materiais, pois acredita 

que os discursos são oriundos de uma materialidade específica, o que torna o sujeito 

dependente do mundo exterior. Assim, esse sujeito pode e deve dizer em uma 

situação dada, em uma conjuntura dada, que o autor vai chamar de formações 

discursivas. Sendo assim, existe uma relação entre aquilo que é dito com o mundo 

exterior e com as condições de produção. “O já-dito que torna possível todo dizer, ou 

melhor, independente, o interdiscurso que é constituidor da memória discursiva para 

Pêcheux” (SAMORA, 2015, p. 29-30). 

 
A memória discursiva seria aquilo que, em face de um texto, que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, 
mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 
discursos-transversos etc.) (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 
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Portanto, na perspectiva de Pêcheux, a AD compreende o discurso como um 

processo no qual devemos levar em consideração suas condições de produção, pois 

implica que os discursos são organizados historicamente. 

Michel Foucault, por sua vez, apresenta-nos o conceito de formação discursiva 

na obra A arqueologia do saber (1969) e passa a delinear: formação discursiva, 

enunciado, arquivo e descrição arqueológica. Dentre esses, atemo-nos a definir 

detalhadamente a formação discursiva, realçando regularidades e dispersões.  

A definição de todo método de Foucault se constrói a partir do discurso, 

enunciado e saber. O autor utiliza-se do método arqueológico para entender como o 

homem alicerça sua existência. O método arqueológico infere que a descrição define 

o lugar dos sujeitos falantes. Nessa abordagem, os objetos e os sujeitos não existem 

inicialmente, mas são construídos por meio dos discursos que são emitidos sobre 

eles. Por conseguinte, o método arqueológico compreende o discurso em seu 

acontecimento, levando em consideração o tempo, a história e o espaço no qual foi 

construído. Foucault (2008, p. 133) define discurso como 

 
[...] um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na 
formação discursiva; [...] é constituído de um número limitado de 
enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições 
de existência. [...] é, de parte a parte, histórico – fragmento de história, 
unidade e descontinuidade na própria história, que coloca o problema 
de seus próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos 
modos específicos de sua temporalidade [...]. 

 

Nesse sentido, por mais que os textos e as palavras se assemelhem, nunca 

serão idênticos, uma vez que “[...] os discursos devem ser tratados como práticas 

descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” 

(FOUCAULT, 1996, p. 53), o que nos leva a deduzir que, para Foucault, o discurso se 

compõe de um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma formação 

discursiva. O enunciado é entendido por Foucault como parte essencial do discurso. 

Portanto, faz-se necessário conceituar enunciado, termo que é definido como: 

 

[...] uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos 
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou 
pela intuição, se eles justapõem, de que são signos, e que espécie de 
ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). 
(FOUCAULT, 2008, p. 98). 
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A análise do campo discursivo não busca compreender o enunciado sob o que 

está manifesto, mas compreendê-lo em sua singularidade, elencando os fatores que 

não possibilitaram "[...] ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio 

dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar" 

(FOUCAULT, 2008, p. 31). Logo, para o autor, cada enunciado é único e singular, no 

entanto, sempre aberto a repetição e transformação, em razão de estar associado a 

enunciados que o precedem e o seguem. 

Sendo assim, “[...] a formação discursiva acontece a partir da descontinuidade 

do discurso e da singularidade do enunciado. É na dispersão dos textos que se 

constrói o discurso” (SAMORA, 2015, p. 32). O sujeito do discurso não é o mesmo de 

um enunciado para o outro, o que nos leva a concluir que os enunciados são 

produzidos por diferentes sujeitos e que “[...] um único e mesmo indivíduo pode 

ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições e assumir 

o papel de diferentes sujeitos” (FOUCAULT, 2008, p. 105). Compreende-se, por fim, 

que os indivíduos são construídos a partir dos discursos estabelecidos por eles. 

As práticas discursivas controlam a ordem do discurso, regulando o que pode 

ou não ser dito. Sobre o conceito de formação discursiva, Foucault (2008, p. 131) 

afirma: 

 
A formação discursiva é o sistema enunciativo geral ao qual obedece 
a um grupo de performances verbais – sistema que não o rege 
sozinho, já que ele obedece, ainda, e segundo suas outras dimensões 
aos sistemas lógicos, linguístico e psicológico.. 
 

O autor (FOUCAULT, 2008, p. 175) ainda mensura que “[...] uma formação 

discursiva é antes um espaço de dissensões múltiplas; um conjunto de posições 

diferentes cujos níveis e papéis devem ser descritos”. 

O teórico relata que para compreender melhor o conceito de formação 

discursiva, é preciso, primeiramente, "[...] libertar-se de todo um jogo de noções que 

diversificam, cada uma à sua maneira, o tema da continuidade" (FOCAULT, 2008, p. 

23). Assim, as noções de tradição, influência, desenvolvimento, evolução, 

mentalidade e espírito possibilitam relacionar acontecimentos dispersos a um mesmo 

princípio organizador. 

Nesse contexto, Foucault busca questionar das ciências humanas verdades 

constituídas. Segundo Gregolin (2006, p. 86), 
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Ele quer deixar falar só o discurso, ficar “no nível das coisas ditas”, 
ficar no lugar em que se manifesta a alteridade de cada fato discursivo. 
Ele quer afirmar que o objetivo do método arqueológico é “definir não 
os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as 
obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os 
próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras”.  
 

Esse método investiga a irrupção dos acontecimentos discursivos e passa a 

investigar as condições históricas e sociais que culminaram em seu surgimento.  

 
É preciso renunciar a todos esses temas que tem por função garantir 
a infinita continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de 
uma ausência sempre reconduzida. É preciso estar pronto para 
acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 
acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 
dispersão temporal... Não é preciso remeter o discurso à longínqua 
presença da origem, é preciso tratá-lo no jogo de sua instância. 
(FOUCAULT, 2008, p. 28). 
 

Assim, Costa (2018) assegura que, para Foucault, o acontecimento discursivo 

é formado por um conjunto de enunciados falados e escritos, em sua dispersão de 

acontecimentos, compreendendo o enunciado e sua singularidade em sua história, já 

que ele “[...] é sempre um acontecimento, que nem a língua nem o sentido podem 

esgotar inteiramente” (FOUCAULT, 2008, p. 31). O autor acredita que a relação entre 

os acontecimentos discursivos sugere a oposição entre singularidade e repetição. 

Conforme destaca Gregolin (2006, p. 88), “[...] de um lado, ele é um gesto; de outro, 

liga-se a uma memória, tem uma materialidade; é único, mas está aberto à repetição 

e se liga ao passado e ao futuro”, o que demonstra a transitoriedade do ser humano, 

bem como características de memória e repetição em seus enunciados. 

Após delinear as afinidades entre singularidade e repetição e regularidade e 

dispersão, Foucault expõe o conceito de formação discursiva. Souza (2017) explica 

que Foucault cita quatro hipóteses com a finalidade de entender como se constituíram 

as unidades discursivas, a saber: os objetos, as modalidades de enunciação, os 

conceitos e as escolhas temáticas. 

A primeira hipótese compreende que “[...] os enunciados, diferentes em sua 

forma, dispersos no tempo, formam um conjunto quando se referem a um único e 

mesmo objeto” (FOUCAULT, 2008, p. 36). Desse modo, destaca que “[...] a unidade 

de um discurso é feita pelo espaço onde diversos objetos se perfilam e continuamente 

se transformam, e não pela permanência e singularidade de um objeto” (FOUCAULT, 

2008, p. 37). Foucault então afiança que, para determinar um conjunto de enunciados, 
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é preciso “formular sua lei de repartição”, ou seja, apresentar a dispersão em que 

esses enunciados irromperam, e as fissuras que os distanciam.  

A segunda hipótese busca “[...] definir um grupo de relações entre enunciados: 

sua forma e seu tipo de encadeamento” (FOUCAULT, 2008, p. 37). O autor menciona 

que, para definir um discurso por um sistema codificado e normativo, é necessário 

 
[...] caracterizar e individualizar a coexistência desses enunciados 
dispersos e heterogêneos; o sistema que rege sua repartição, como 
se apoiam uns nos outros, a maneira pela qual se supõem ou se 
excluem, a transformação que sofrem o jogo de seu revezamento, de 
sua posição e de sua substituição. (FOUCAULT, 2008, p. 39). 

 

A terceira hipótese aponta para outra direção: “[...] não se estabelecer grupos 

de enunciados, determinando-lhes o sistema dos conceitos permanentes e coerentes 

que aí se encontram em jogo?” (FOUCAULT, 2008, p. 39). O filósofo propõe que, para 

desvendar uma unidade discursiva, o foco está não na sua lógica, mas em sua 

distância e antagonismo, ponderando seus aparecimentos e dispersões. 

Por fim, a quarta hipótese procura “[...] reagrupar os enunciados, descrever seu 

encadeamento e explicar as formas unitárias sob as quais eles se apresentam: a 

identidade e a persistência dos temas” (FOUCAULT, 2008, p. 40).  

Por meio dessas quatro hipóteses, Foucault sugere que devemos esboçar as 

dispersões dos temas, buscando aquilo que não é linear e sucessivo entre os objetos 

dos discursos, mas pesquisar seus desvios e mutações.  

 
Em outros termos, as dispersões estudadas nos níveis precedentes 
não constituem simplesmente desvios, não-identidades, séries 
descontínuas, lacunas; podem chegar a formar subconjuntos 
discursivos - os mesmos aos quais, habitualmente, se dá uma 
importância maior, como se fossem a unidade imediata e a matéria-
prima de que são feitos os conjuntos discursivos mais vastos 
("teorias", "concepções", "temas"). [...] Ela é descrita mais exatamente 
como uma unidade de distribuição que abre um campo de opções 
possíveis e permite a arquiteturas diversas que se excluem 
aparecerem lado a lado ou cada uma por sua vez. (FOUCAULT, 2008, 
p. 73). 

 

Podemos, assim, entender a formação discursiva como a dialética que se 

assimila a uma interdiscursividade devido ao entrelaçamento de discursos distintos, e 

que são provenientes de diferentes períodos da história e lugares sociais. Foucault 

(2008, p. 43) apresenta-nos tal conceito: 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 
convenção, que se trata de uma formação discursiva. [...] 
Chamaremos de regras de formação as condições a que estão 
submetidos os elementos dessa repartição (objetos, modalidade de 
enunciação, conceitos, escolhas temáticas). As regras de formação 
são as condições de existência (mas também de coexistência, de 
manutenção, de modificação e de desaparecimento) em uma dada 
repartição discursiva. 

 

O autor destaca que a formação discursiva organiza grupos de enunciados. 

Logo, o discurso é fundamentado na dispersão de acontecimentos, e a AD descreve 

os discursos por meio de regras que regularizam sua dispersão. Portanto, o discurso 

é um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma “família”. No que se refere 

à regularidade, Foucault (2008, p. 42) define como uma “[...] ordem em seu 

aparecimento sucessivo, correlações em sua similaridade, posições assinaláveis em 

um espaço comum, funcionamento recíproco, transformações ligadas e 

hierarquizadas”. 

Infere-se, desse modo, que as regularidades discursivas associam-se às 

semelhanças e proximidades existentes em um certo número de enunciados, e as 

dispersões relacionam-se às diferenças, aos desvios e às transformações de um 

conjunto de enunciados: “ [...] dispersão que caracteriza um tipo de discurso e que 

define, entre os conceitos, formas de dedução, de derivação, de coerência, e também 

de incompatibilidade, de entrecruzamento, de substituição, de exclusão, de alteração 

recíproca, de deslocamento etc.” (FOUCAULT, 2008, p. 66). 

Gregolin (2006) chega à conclusão sobre a real proposta de Foucault na obra 

A arqueologia do saber: o arquivo, pois, a partir do termo arquivo, é possível relacionar 

todos os outros: enunciado, formação discursiva, discurso. 

 
O domínio dos enunciados assim articulados pôr a priori históricos, 
assim caracterizados por diferentes tipos de positividade e escandido 
por formações discursivas distintas [...] é um volume complexo em que 
se diferenciam regiões heterogêneas e em que se desenrolam, 
segundo as regras específicas, práticas que não se podem superpor. 
[...] as práticas discursivas são sistemas que instauram os enunciados 
como acontecimentos [...] São todos esses sistemas de enunciados 
que proponho chamar de arquivo. [...] trata-se do que faz com que 
tantas coisas ditas por tantos homens, há tantos milênios [...] tenham 
aparecido graças a todo um jogo de relações que caracterizam 
particularmente o nível discursivo [...]. O arquivo é, de início, a lei do 
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que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados 
como acontecimentos singulares [...] é o sistema de seu 
funcionamento. [...] entre a tradição e o esquecimento, ele faz 
aparecerem e, ao mesmo tempo, se modificarem regularmente. 
(FOUCAULT apud GREGOLIN, 2006, p. 91-92). 

 

Sintetizando, o método arqueológico de Michel Foucault, considera-se que é 

necessário estabelecer arqueologicamente os enunciados que surgem e circulam, por 

meio de conceitos, sucessões, configurações e sequências de enunciados que 

regularizam ou dispersam um discurso. 

Por fim, Samora (2015) cita que analisar o discurso é fazer com que as 

contradições desapareçam e reapareçam; é utilizar-se da comparação para investigar 

as formas que esses discursos se apresentam, e determinar a dispersão do sujeito e 

suas descontinuidades relacionadas a si próprias. 

 

2.3 APORTE TEÓRICO 

 

Este tópico é constituído de considerações que servem como aporte das teorias 

norteadoras. Iremos apresentar questões relacionadas à imigração haitiana e à 

migração haitiana para o Brasil, buscando identificar como se iniciou o fluxo migratório 

dos haitianos na história, bem como compreender os fatores que desencadearam as 

migrações. 

 

2.3.1 Imigração haitiana para o Brasil 

 

Segundo Cotinguiba (2014), a imigração haitiana é um fenômeno que tem se 

intensificado cada vez mais. No entanto, durante o século XIX, o Haiti se tornou o 

refúgio de muitos migrantes, principalmente escravos que fugiam de cativeiros e 

buscavam abrigo e liberdade em terras caribenhas. 

 
A chegada do Cristóvão Colombo foi o primeiro movimento migratório 
internacional na história do Haiti. Os franceses constituíram o segundo 
grupo de estrangeiros a migrarem ao país. Os escravos negros 
representam o primeiro recrutamento de migrantes na história do Haiti. 
(PATRICE, 2017, p. 43). 

 

Podemos observar, nas palavras de Patrice, que, logo que foi descoberto, o 

Haiti tornou-se um país acolhedor de migrantes, melhor dizendo, migrantes forçados, 
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já que milhares de escravos africanos foram recrutados ao país para trabalharem nas 

plantações de cana-de-açúcar: “[...] a escravidão dos negros corresponde às 

necessidades do desenvolvimento capitalista que estava procurando matérias-primas 

e ouro para alimentar esse último sistema” (PATRICE, 2017, p. 44). 

De acordo com Joachim (1979, p. 87), “[...] a exploração da terra e dos homens 

na colônia de Santo Domingo havia contribuído a enriquecer a burguesia francesa e 

acelerado o desenvolvimento do capitalismo na metrópole”. Nesse sentido, James 

(2003, p. XVI) afiança:  

 
Em 1789, os dois terços do comércio exterior da França se faziam com 
sua colônia antilhana de São Domingos [Haiti], a qual representava o 
maior mercado de tráfico europeu de escravos. A maior colônia do 
mundo, orgulho da França e objeto de cobiça de todas as outras 
nações imperialistas, faziam parte integrante da vida econômica da 
época. Todo esse conjunto se sustentava no labor de meio-milhão de 
escravos. 
 

Após a independência do Haiti, percebe-se um fluxo migratório de mão dupla: 

de um lado, diversos brancos foram expulsos do país e de outro, o Haiti se tornou 

abrigo para os negros que haviam fugido da escravidão em outros países da América. 

Um dos fatores para a migração de pessoas rumo ao país caribenho era a busca por 

emprego, uma vez que nessa época o Haiti era considerado a “Pérola das Antilhas” 

(PATRICE, 2017). 

No entanto, depois da conquista da independência, o Haiti, por quase um 

século, ficou isolado de seus países vizinhos, em razão de, entre outros motivos, os 

países que mantinham relações com o Haiti terem ficado receosos e cortado relações 

comerciais com os haitianos. A França e a Inglaterra se uniram e bloquearam todo e 

qualquer tipo de relação comercial com o país, pressionando o Haiti a pagar uma 

indenização à França3 para compensar os gastos com terras e escravos. A 

indenização foi paga em 1824, deixando o país em uma grave crise econômica. 

                                                             
3 No século XVIII, o Haiti era o maior exportador de açúcar do mundo, a joia da coroa imperial 

francesa. Devido à forma desumana com que eram tratados, os escravos rebelaram-se e 
em 1804 conquistaram a independência. Com isso, a França perdeu bruscamente os lucros 
advindos da mão de obra escrava, teve 800 plantações de cana de açúcar destruídas e 3 
mil plantações de café tomadas. Em 1825, a França pediu o pagamento de uma indenização 
milionária ao Haiti, em decorrência da independência desse país. Mesmo com a redução da 
dívida de 150 milhões de francos-euros para 90 milhões, para pagar a dívida, o Haiti teve 
que pedir empréstimos milionários a bancos dos Estados Unidos, Alemanha e França, a 
juros exorbitantes. Em 1900, cerca de 80% do orçamento do país era utilizado para quitar a 
dívida que só foi quitada em 1947, deixando a economia haitiana irremediavelmente 
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Assim, conforme Cotinguiba (2014), a imigração haitiana inicia-se no século 

XIX, logo após a conquista da independência, no entanto, só se torna um fenômeno 

social no século XX, devido aos problemas econômicos e políticos que acometiam o 

país. A economia haitiana, por muitos anos, esteve desestabilizada por conta da 

dívida com a França, em decorrência da independência.  

Patrice (2017) relata que entre os anos de 1915 e 1934, o Haiti ficou sob 

domínio dos Estados Unidos, cujo propósito era destruir a produção agrícola dos 

camponeses haitianos, que se configurava como a base da economia haitiana. Com 

isso, os camponeses viram-se desempregados e migraram para outros países 

caribenhos (Cuba e República Dominicana), dando início ao deslocamento haitiano. 

Ao longo do tempo a migração internacional se torna uma cultura para o povo 

haitiano, como Handerson (2015, p. 37) relata: “[...] o universo haitiano trata de um 

mundo em mobilidade que é a perspectiva do horizonte de boa parte da população”. 

Por outro lado, a política haitiana também foi marcada por períodos conturbados, 

como relata Valler Filho (2007, p. 16): 

 
Da independência, em 1804, até 2004, ano da queda do Presidente 
Jean Bertrand Aristide, o Haiti teve 41 governantes. Desse total, um 
suicidou-se, o segundo rei do país recém-independente, Henri 
Christophe; 28 foram destituídos ou levados a renunciar, por força de 
golpes de Estado ou pressões da oposição; 4 foram assassinados; 3 
outros, o general Alexandre Pétion, em 1818, Jean-Baptiste Riché, em 
1847 e François Duvalier, em 1971, tiveram morte natural durante o 
exercício de mandatos vitalícios e 3 durante o cumprimento de 
mandatos não-vitalícios Philippe Guerrier, em 1845, Florvil Hyppolite, 
em 1896 e Tancrède Auguste, em 1913. Em dois séculos como Estado 
independente, só Ertha Pascal-Trouillot chegaria ao final de um 
mandato constitucional. A partir de 1991, com a eleição de Jean-
Bertrand Aristide, diversos golpes e contra-golpes se sucederiam e 
dariam origem a crises que levariam a diversas intervenções 
internacionais e se prolongariam até 2004. 
 

O século XX foi marcado por um expressivo número de haitianos que migraram 

para outros países devido a diversos fatores, tais como, problemas econômicos, crises 

sociais, conturbação política, que teve seu ápice no governo ditatorial Doc4, agravado 

                                                             
destruída. Disponível em: https://voxeurop.eu/pt/content/article/174701-franca-culpas-do-
colonizador. Acesso em: 25 out. 2018. 

4 Quando citamos o termo dinastia Doc, estamos fazendo referência ao período ditatorial de 
Papa Doc e Baby Doc, pai e filho respectivamente. Ambos governaram o Haiti por 15 anos 

cada, somando 30 anos de opressão política.  
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pelos Tontons Macoutes5. Dessa maneira, grande parte da população haitiana, 

insatisfeita e temerosa, especialmente com a situação econômica e política do Haiti , 

migraram para países como Estados Unidos e Canadá, na esperança de que um dia 

a situação melhoraria e poderiam retornar para sua terra natal – o Haiti (COTINGUIBA, 

2014). 

É possível notar que a migração haitiana não é um processo recente, mas que 

dura há pelos um século. No Haiti, a pobreza assola grande parte da população, além 

de o país ter sido historicamente constituído por uma política opressora, que culminou 

em sérios problemas econômicos e sociais, gerando altos índices de desemprego. 

Sendo assim, o povo haitiano, desde seus antepassados, migra para outros países 

em busca de melhores condições de vida. 

Handerson (2015, p. 69-73) elenca os quatro grandes fluxos migratórios do 

povo haitiano: 

 
O primeiro grande fluxo de mobilidade de haitianos para o exterior 
constituiu-se no período no qual as forças armadas americanas 
ocuparam Haiti (1915-1943) e República Dominicana (1912-1924) 
simultaneamente. Como desde o final do século XIX e o início do 
século XX, o crescimento das indústrias americanas de cana-de-
açúcar no Caribe, particularmente em Cuba e na República 
Dominicana produzira uma escassez de mão de obra para trabalhar 
nas plantações de ambos os países, essa lacuna fora preenchida, em 
larga medida, pelos camponeses haitianos enquadrados em políticas 
específicas e temporárias (...). O segundo fluxo de migração haitiana 
inaugura-se quando os Estados Unidos se tornaram mais familiar no 
universo haitiano. No plano cultural, no Governo ÉlieLescot (1941-
1946), o inglês tornou-se obrigatório no sistema educacional do país e 
cresceram significativamente as igrejas protestantes americanas. Na 
década de 1950, a elite haitiana mandava seus filhos estudarem nos 
Estados Unidos e alguns dos agricultores que já haviam residido em 
Cuba ou na República Dominicana viam os Estados Unidos como uma 
nova possibilidade para emigrar. (...) Um terceiro fluxo de mobilidade 
haitiana iniciou-se na primeira metade da década de 1990. No 
contexto do golpe de Estado e da deportação do ex-presidente Jean-
Bertrand Aristide, aproximadamente 46.000 boatpeople foram 
interceptados em alto mar e conduzidos aos campos de detenção de 
GuantânamoBay em Cuba. Alguns ficaram presos por mais de um 
ano. Finalmente, “72% dos 36.596 interrogados pelos Serviços de 

                                                             
5 Tonton Macoute, em português, significa “bicho papão”. É uma milícia paramilitar criada pelo 

ditador Papa Doc em 1959. A milícia paramilitar recebeu treinamento dos US Marine Corps, 

o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Os rebeldes ao regime sofriam penas de 
execução, inclusive a incineração de pessoas ainda vivas. Praticavam a corrupção, extorsão 
contra fazendeiros, empresários e comerciantes. Estima-se que cerca de 50.000 pessoas 
foram mortas pela milícia. Disponível em: 
https://almanaquedosconflitos.wordpress.com/2016/10/09/tonton-macoute-a-temida-
miliciaparamilitar-haitiana/. Acesso em: 26 out. 2018. 
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Imigração (sigla em inglês: INS) nessa base tiveram o pedido de 
refúgio indeferido e, consequentemente, foram conduzidos ao país de 
origem” (Little, 1997, p. 3). (...) O quarto registro de fluxo de mobilidade 
haitiana iniciou-se a partir de 2010. Diante dos diversos tipos de 
insegurança: pública, política, socioeconômica, alimentícia, 
educacional, incluindo a área da saúde e do saneamento básico, todas 
elas em decorrência do quadro empobrecido e precário do Haiti, 
agravado pela tragédia provocada pelo terremoto de janeiro do 
referido ano, a mobilidade haitiana ganhou especial significância, 
volume e crescimento de novos sujeitos e circuitos no espaço 
migratório internacional.  
  

Percebe-se que os motivos que levaram o povo haitiano a migrar são inúmeros 

e relacionam-se aos períodos econômico, político e social que o Haiti vivenciava em 

cada fluxo migratório. 

Conforme Samora (2015) os países-destino escolhidos pelos haitianos são, 

principalmente, Estados Unidos, Guadalupe, França, Canadá, Guiana Francesa, 

Cuba, Bahamas, dentre outros. O Brasil foi escolhido como destino pelos haitianos 

devido a vários fatores. Cotinguiba (2014, p. 87) cita os principais motivos que 

desencadearam a migração haitiana para o Brasil: 

 
A visibilidade brasileira no exterior devido ao discurso do crescimento 
econômico do Brasil, a relativa facilidade de entrar no país pelas 
fronteiras da região norte, a possível oferta de trabalho motivada pela 
realização da copa do mundo de 2014, o endurecimento de políticas 
de imigração em outros países, a instabilidade pós-terremoto de 2010 
e a possibilidade de conseguir um visto de permanência, relativamente 
rápida configuram entre os fatores que motivaram a emigração dos 
haitianos para o Brasil. 

 

Destacamos, acima, os quatro grandes fluxos migratórios dos haitianos, de 

modo que é possível notar  que o quarto fluxo teve início no ano de 2010, quando o 

Haiti vivenciava um momento de maior crise da sua história. Em janeiro de 2010, um 

terremoto de alta magnitude – 7.3 na escala Richter – atingiu o Haiti, deixando cerca 

de 250 mil mortos e mais de 1 milhão de desabrigados6 (SAMORA, 2015). 

A passagem do terremoto agravou ainda mais a sobrevivência dos haitianos no 

Haiti, uma vez que o abalo sísmico afetou diretamente a saúde, educação, condições 

de higiene, a vida política, além de elevar ainda mais o índice de desemprego e 

fragilizar a economia do Haiti. É nesse momento que grande parcela dos haitianos 

deixa seu país, almejando a sobrevivência. Dentre os países escolhidos como destino, 

                                                             
6 Os números podem variar de pesquisador para pesquisador. 



44 

 

está o Brasil, tendo como um dos fatores de escolha  o discurso da então presidente 

Dilma Rousseff, que, em visita ao Haiti, declarou que o Brasil estava de ‘portas 

abertas’ para receber os haitianos. “Como é da natureza dos brasileiros, estamos 

abertos a receber cidadãos haitianos que optem por buscar oportunidades no Brasil”.7 

O fluxo imigratório dos haitianos para o Brasil intensificou-se a partir de 2010, 

ano do terremoto8. Além disso, mais um agravante para a migração foi a epidemia de 

cólera ocorrida em 20119. Desse modo, “[...] As migrações são, na sua essência, a 

consequência de situações extremadas nas quais o indivíduo só tem como 

escapatória partir para um destino desconhecido” (ANDREANI, 2000, p. 17 apud 

COTINGUIBA, 2014, p. 53). 

De acordo com Cotinguiba (2014), os primeiros haitianos deram entrada no 

Brasil ainda no ano de 2010.  

 
Com base em nossa pesquisa, o primeiro grupo de haitianos que 
entrou no Brasil no contexto pós-terremoto foi no dia 17 de março de 
2010 e o segundo, no dia seguinte. Segundo os noticiários, o primeiro 
grupo era composto por oito pessoas e o segundo por sete, ambos 
tendo como destino a Guiana Francesa. De táxi, seguiram da cidade 
de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com destino à capital do estado, 
Campo Grande. O primeiro grupo foi detido pela PF e o segundo pela 
Polícia Militar Ambiental. Desse modo, o início da entrada dos 
primeiros haitianos coincide com o momento pós-terremoto e o destino 
não era o Brasil, mas a Guiana Francesa. Após esses dois casos, não 
temos relatos de outros antes do final do mesmo ano, quando 
Brasileia, no estado do Acre, se tornou um locus da migração haitiana 

e, consequentemente, dos noticiários brasileiros. (COTINGUIBA, 
2014, p. 90) 
 

Samora (2015) afirma que os haitianos chegavam ao Brasil sem vistos de 

entrada e permanência. Por isso, muitos migrantes pagavam para pessoas 

                                                             
7 Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/02/120131_haiti_dilma_jf.shtml. Acesso em: 
10 set. 2018. 

8 É importante lembrar que o terremoto não foi a causa isolada para desencadear o intenso 
fluxo migratório dos haitianos para o Brasil, como noticiado pelas mídias virtuais. Conforme 
elencamos na seção 3, o Haiti tem uma história social, política e econômica conturbada, 
questões que desde sempre dificultam a sobrevivência no país e, por esse motivo, os 
haitianos se veem ‘obrigados’ a buscar melhores condições de vida em outros países. O 
terremoto só agravou ainda mais a vida dos haitianos, que decidiram sair do Haiti almejando 
uma vida melhor e digna. 

9 Epidemia de cólera que aconteceu devido à contaminação fecal do rio onde se instalavam 
as tropas do Nepal, integrantes da Minustah, infectando 181 mil haitianos e matando cerca 
de 4,5 mil. 



45 

 

desconhecidas10, que determinavam as rotas a serem percorridas, muitas vezes 

dificultando e retardando a entrada no país. Silva (2014, p. 80-81) relata que as rotas 

eram: 

 
Ao sair do Haiti é comum realizar o seguinte itinerário de avião: 
República Dominicana, Panamá, Equador. O caminho do Equador ao 
Peru é geralmente realizado por via terrestre, de ônibus ou de carro. 
Aqueles que pretendem entrar pelo estado do Acre seguem por via 
terrestre até Iñapari, cidade peruana que faz fronteira com o Brasil, 
através da diminuta cidade de Assis Brasil, e com a Bolívia, através de 
Bolpebra. Os imigrantes haitianos seguem para as cidades contíguas 
de Brasileia e Epitaciolândia, onde realizam o registro na Polícia 
Federal. Também é comum entrar através da fronteira entre o Brasil e 
a Bolívia, passando pela cidade de Cobija. Já para entrar pelo território 
brasileiro através do estado do Amazonas, costuma-se passar por 
Iquitos, onde se pega uma embarcação até Santa Rosa e, por sua vez, 
um pequeno barco até Tabatinga. Há relatos de imigrantes que, para 
fazer esse percurso, passaram antes pela capital do Peru, Lima, para 
depois seguir em direção a Iquitos. [...] Para seguir de Tabatinga em 
direção a Manaus só é possível recorrer a dois meios: o transporte 
aéreo e o fluvial. O primeiro apresenta geralmente preços altos e, 
nesse sentido, não é utilizado pelos imigrantes haitianos, que recorrem 
à viagem de barco. Esta última dura entre três a cinco dias, a depender 
das condições do rio. 
 

Ainda segundo Samora (2015), ao chegarem à fronteira, os haitianos se 

refugiavam na Superintendência da Polícia Federal, onde aguardavam análise do 

pedido de visto e, também, a emissão de documentos pessoais. O visto de refúgio 

solicitado pelos imigrantes haitianos era negado, uma vez que o termo refugiado 

refere-se aos indivíduos que sofrem perseguição política, religiosa, por raça e 

nacionalidade, e tais quesitos não se aplicavam ao povo haitiano, já que a migração, 

naquele momento, foi influenciada especialmente por questões sociais e catástrofes 

naturais. Neste caso, se o Brasil concedesse visto de refúgio aos haitianos, teria que 

garantir a eles direito ao trabalho, saúde e educação, afiançados pela Lei nº 9.471 de 

22 de julho de 199711. 

Cotinguiba e Pimentel (2014, p. 83) elencam os motivos pelos quais a 

concessão de vistos por refúgio era negada: 

 

                                                             
10 Pesquisas revelam que os haitianos pagavam valores em dinheiro para “coiotes”, que 

prometiam facilitar o percurso migratório Haiti-Brasil. O termo coiote refere-se aos 
agenciadores de imigrantes não documentados. 

11 Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina 
outras providências. 
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Aos haitianos foi negada a condição de refúgio porque o Estado 
brasileiro considerou que esses aspectos não fazem parte da 
realidade social do Haiti. Torna-se compreensível que não sejam 
reconhecidos os elementos de ameaça a vida do povo haitiano por 
dois motivos. O primeiro motivo é de cunho internacional. Caso 
houvesse a concessão da condição de refúgio aos haitianos, o Brasil 
declararia a incompetência da MINUTASH e, ao mesmo tempo, o seu 
papel de líder. O objetivo principal da missão é “restabelecer a paz no 
Haiti”. O segundo motivo é de ordem nacional. Uma vez concedido o 
refúgio a um estrangeiro, o Estado brasileiro se torna responsável pela 
sua pessoa, assegurando-lhe segurança, alimentação, abrigo e 
condições dignas de vida. 
 

Segundo Cotinguiba e Pimentel (2014), a solução encontrada pelo governo 

brasileiro para resolver a problemática foi a concessão de vistos de cunho humanitário 

ao invés de refugiado. No dia 12 de janeiro de 2012, exatamente dois anos após o 

terremoto, o governo brasileiro publicou a Resolução Normativa nº 97 (BRASIL, 2012). 

De forma inédita no Brasil, o documento concede visto por razões humanitárias a 

estrangeiros. A legislação é destinada apenas aos estrangeiros haitianos. Em seu 

Parágrafo Único, o documento diz que são consideradas razões humanitárias, para 

efeito desta Resolução Normativa, aquelas decorrentes do agravamento das 

condições de vida da população haitiana resultante do terremoto ocorrido naquele 

país em 12 de janeiro de 2010. 

O documento, no entanto, concedia aos haitianos a permanência temporária 

no Brasil, e a emissão de documentos essenciais como o Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), assim como 

atendimento nos serviços de saúde. Todavia, as providências tomadas pelo governo 

brasileiro não diminuíram o tempo que os haitianos esperavam nas fronteiras. Assim, 

quando conseguiam adentrar no Brasil, estavam sem dinheiro para as necessidades 

básicas como comida e moradia, fato levou os imigrantes a ficarem alojados em 

abrigos, ou até mesmo nas ruas, lutando pela sobrevivência.  

Em janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Imigração, através da Resolução 

nº 97 de 12 de janeiro de 2012, e baseado no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto 

de 1980 (BRASIL, 1980), concede vistos permanentes para imigrantes haitianos. De 

acordo com a Resolução, os vistos seriam emitidos pela Embaixada brasileira em 

Porto Príncipe, concedendo 1.200 vistos por ano (COTINGUIBA; PIMENTEL, 2014). 

 
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 
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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. (CNIG, 2012). 

 

O governo federal, ao sugerir a concessão de vistos pelo consulado brasileiro 

em Porto Príncipe, tinha como objetivo organizar o fluxo migratório e combater a 

migração irregular agenciada pelos “coiotes”. Em visita ao Haiti no dia 2 de fevereiro 

de 2012, a presidente Dilma Rousseff ressaltou essa questão:  

 
Devemos combater esses criminosos, que se aproveitam das 
vulnerabilidades das famílias, expondo-as a situações desumanas 
durante a travessia, além de explorá-las, cobrando taxas 
escorchantes. [...] Reafirmo o duplo propósito das políticas de visto: 
garantir o acesso em condições de segurança e de dignidade e, ao 
mesmo tempo, combater o tráfico de pessoas, o que temos feito em 
cooperação com países vizinhos. (ROUSSEFF, 2012). 
 

A limitação da quantidade de vistos anuais foi vista pelos haitianos como o 

fechamento das fronteiras, já que o Brasil limitou a quantidade de imigrantes haitianos 

que entrariam no país. Handerson (2015, p. 190) menciona que 

 
A Resolução 97 de 2012 permite duas leituras: a produção de uma 
possibilidade de legalização dos haitianos no país e, ao mesmo tempo, 
a restrição da chegada de novos migrantes. Em Brasileia, a presença 
de militares na fronteira Peru, cidade Iñapari se constituiu como 
barreira física à mobilidade espacial dos haitianos. Ao publicar a 
resolução, o Estado demonstrava a sua hospitalidade, mas também 
mostrava a sua ambiguidade, a partir do policiamento, de mecanismos 
e de sistemas de segurança (Foucault, 2008 [1977-8]). Para usar a 
expressão de Carolina Moulin, o Estado constitui um “regime global de 
controle da mobilidade”.  
 

Percebe-se que a Resolução nº 97/2012 provocou divergências de opiniões 

acerca de seu conteúdo. A ambiguidade relatada por Handerson (2015) leva-nos a 

identificar as duas facetas do documento, que, por um lado, legaliza a entrada dos 

haitianos no Brasil e, por outro, limita a entrada de novos migrantes. 
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Adiante, em 26 de abril de 2013, é sancionada a Resolução Normativa nº 102, 

que altera o art. 2º da Resolução nº 97 e, assegura a não limitação de vistos para 

haitianos que migravam para o Brasil. 

Cotinguiba (2014) apresenta-nos o questionamento de um jovem haitiano 

referente ao assunto de concessão do visto humanitário. 

 
A totalidade da rota migratória é longa e cheia de dificuldades, 
privações, abjeções. Uma dessas facetas se traduz no 
questionamento de um jovem. ― Por que o Estado brasileiro permite 
que os haitianos entrem no país dessa maneira? O complemento de 
sua pergunta foi, ainda, querer saber o motivo que leva um país como 
o Brasil a aceitar que um grupo de imigrantes entre em seu território – 
neste caso eles, os haitianos – pela via ― ilegal‖ e, em seguida, dá-
lhes o Visto para permanecerem! Nesse questionamento estão 
implícitos aspectos históricos, jurídicos e sociológicos de um processo 
complexo como é o dessa migração. O mesmo rapaz que fez o 
questionamento, em tom de resposta retórica de que ― é simples, 
permita que os haitianos entrem em um avião no Haiti e desçam 
diretamente no Brasil! (COTINGUIBA, 2014, p. 92). 
 

Fica claro, portanto , que a política migratória brasileira aqui é entendida como 

“[...] política de Estado que toma como objeto os deslocamentos migratórios, tanto no 

sentido do estímulo ou encorajamento, quanto, ao contrário, do desestímulo ou 

desencorajamento” (NETO, 2012, p. 290 apud HANDERSON, 2015, p. 189). 
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3 REGULARIDADES E DISPERSÕES EM TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE A 

IMIGRAÇÃO HAITIANA PARA O BRASIL 

 

Esta seção destina-se a realizar uma análise das regularidades e dispersões 

encontradas em teses e dissertações que tratam da imigração haitiana para o Brasil, 

frisamos novamente que utilizaremos como método de análise a teoria francesa 

Análise do Discurso, utilizando o conceito de formação discursiva de Michel Foucault. 

Relembramos que o corpus da pesquisa constitui-se de 74 trabalhos, sendo 

nove teses de doutorados e 65 dissertações de mestrados, produzidas entre 2011 e 

julho de 2018, tendo sido retiradas do banco de teses e dissertações da Plataforma 

Sucupira. 

 

3.1 REGULARIDADES E DISPERSÕES 

 

Utilizamos como estratégia para obter resultados acerca das regularidades e 

dispersões presentes em teses e dissertações que têm como tema de estudo a 

imigração haitiana para o Brasil, elencar as temáticas mais discutidas nos textos que 

compõem o corpus desta pesquisa. Sendo assim, foi elaborado um gráfico com o 

resultado obtido nesta primeira etapa. Frisamos que, em alguns casos, uma mesma 

tese ou dissertação pode ser incluída em mais de uma temática, uma vez que 

discorrem sobre temas que estão interligados. Destacamos, ainda, que as temáticas 

foram separadas a partir da análise vocabular dos títulos das teses e dissertações, e 

da leitura prévia do resumo, portanto, um mesmo trabalho pode abordar mais de uma 

temática recorrente. 

Abaixo, o gráfico representando as temáticas presentes nos trabalhos que 

compõem o corpus desta pesquisa, bem como a quantidade de trabalhos por tema: 
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Gráfico 5 - Temáticas recorrentes nas teses e dissertações que tratam da imigração 
haitiana para o Brasil 

 
Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

Diante da análise prévia das teses e dissertações, podemos destacar vinte e 

três temáticas, conforme elencadas no gráfico acima, distribuídas com o grau de 

incidência que aparecem nos textos abordados. No entanto, durante o processo de 

análise das pesquisas, notamos que uma temática complementa a outra. Sendo 

assim, optamos por analisar quatro temáticas que julgamos englobarem os demais 

temas elencados no gráfico acima, quais sejam: 1) motivos que desencadearam a 

imigração dos haitianos para o Brasil, 2) o trabalho como fator propulsor da imigração 

haitiana para o Brasil e a inserção no mercado de trabalho brasileiro, 3) políticas 
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públicas direcionadas aos imigrantes haitianos no Brasil e 4) o processo de inserção 

dos imigrantes haitianos no Brasil. 

Com o propósito de facilitar a identificação da obra (tese ou dissertação) 

durante o processo de análise, em cada temática abordada consta uma tabela 

contendo os dados das teses e/ou dissertações que se enquadram no assunto. Cada 

uma recebeu uma numeração para que, no decorrer do estudo, possam ser 

identificadas por meio dos números, evitando assim, repetições desnecessárias. 

Nesse momento, dedicamo-nos a apontar as regularidades e dispersões 

percebidas em cada temática selecionada, dialogando com a teoria francesa da AD, 

dando ênfase no método arqueológico do francês Michel Foucault. Para identificar e 

apontar as regularidades e dispersões percebidas durante a análise, selecionamos 

um conjunto de enunciados presentes nas pesquisas estudadas. Esse conjunto de 

enunciados é entendido por Foucault (2008, p. 132) como 

 
[...] conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 
formação discursiva. Visto que: A lei dos enunciados e o fato de 
pertencerem à formação discursiva constituem uma e única mesma 
coisa; o que não é paradoxal, já que a formação discursiva se 
caracteriza não por princípios de construção, mas por uma dispersão 
de fato, já que ela é para os enunciados não uma condição de 
possibilidades, mas uma lei de coexistência, e já que os enunciados, 
troca, não são elementos intercambiáveis, mas conjuntos 
caracterizados por sua modalidade de existência. 

 

Destarte, os enunciados não são constantemente equivalentes e imutáveis; 

pelo contrário, estabelecem-se de acordo com a época e com as condições históricas 

nas quais foram constituídos.  

Lembramos que a análise se deu por meio da busca das regularidades e 

dispersões presentes nos discursos acadêmicos que compõem o corpus desta 

pesquisa. Pontuamos, ainda, que definimos as regularidades, as semelhanças e 

repetições percebidas nos discursos acadêmicos delimitados. Referente às 

dispersões, recordamos que, para Foucault (2008), a dispersão é o discurso que se 

transforma, diverge e modifica em relação a um grupo de enunciados. Logo, é essa 

perspectiva que escolhemos para apontar as dispersões (transformações, desvios, 

contradições) percebidas nos discursos acadêmicos sobre a imigração haitiana para 

o Brasil. 

Iniciamos nossa análise por meio da temática do trabalho dos haitianos no 

Brasil. 
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3.1.1 Motivos que desencadearam o fluxo migratório dos haitianos para o Brasil 

 

A partir de 2010, um crescente número de haitianos migrou para o Brasil, 

mesmo ano em que, no dia 12 de janeiro de 2010, um terremoto devastador abalou o 

Haiti, deixando o país em colapso. Ao longo de uma leitura inicial das teses e 

dissertações notamos que 28 trabalhos fizeram alusão ao abalo sísmico logo nos 

resumos das referidas pesquisas. Assim, pretendemos, neste tópico, averiguar se as 

pesquisas selecionadas atribuem ao terremoto a principal causa do grande fluxo 

migratório dos haitianos para o Brasil ou se elas indicam que a migração foi 

desencadeada por motivos de outras ordens. 

 

Quadro 1 - Temática “Causas da migração” 
(Continua) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

1. Título: A diáspora haitiana para o Brasil: o novo fluxo migratório (2010-2012). 
Autor: Andressa Virginia de Faria 
Ano: 2012 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte 

2. Título: Seguindo rotas: reflexões para uma etnografia da imigração haitiana no Brasil a partir 
do contexto de entrada pela tríplice fronteira norte. 
Autor: Paloma Karuza Maroni da Silva 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Antropologia 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

3. Título: Novas fronteiras: um olhar sobre a imigração haitiana para o Brasil. 
Autor: Pedro Ivo de Moraes Alcântara 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Estudo Comparativo das Américas 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

4. Título: Reve de Brezil: a inserção de um grupo de imigrantes haitianos em Santo André, São 
Paulo – Brasil. 
Autor: Adriano Alves de Aquino Araújo 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Humanas e Sociais 
Instituição: Universidade Federal do ABC 
Local: Santo André 

  



53 

 

Quadro 1 - Temática “Causas da migração” 
(Continuação) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

5. Título: Refugiado ambiental: uma análise da migração haitiana para o Brasil. 
Autor: Cristiane Feldmann Dutra 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Centro Universitário Ritter dos Reis 
Local: Porto Alegre 

6. Título: De porto a porto: o eldorado brasileiro na percepção dos imigrantes haitianos em Porto 
Velho-RO. 
Autor: Ana Paula Pellegrino Gottardi 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: História 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

7. Título: Os imigrantes haitianos, seu cotidiano e os processos de territorialização em Cascavel 
- Paraná. 
Autor: Evandro Luiz Gaffuri 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
Local: Maringá 

8. Título: Muito distantes do eldorado: perspectivas jurídicas da proteção dos migrantes haitianos 
no Brasil. 
Autor: Ana Paula Teixeira Delgado 
Ano: 2016 
Nível: Doutorado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Estácio de Sá 
Local: Rio de Janeiro 

9. Título: O mundo em movimento: o “refúgio ambiental” dos haitiano no Brasil. 
Autor: Luiz Renato de Sousa Melo 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direitos Fundamentais 
Instituição: Universidade da Amazônia  
Local: Belém 

10. Título: O imigrante haitiano e a igreja adventista do sétimo dia em São Paulo: um estudo de 
caso. 
Autor: Bernadete Alves de Medeiros Marcelino 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências da Religião 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Local: São Paulo 

11. Título: Análise da Qualidade de Vida da População Haitiana Residente no Município de 
Maringá-PR.  
Autor: Camila Franco Kotsifas 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Engenharia Urbana 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
Local: Maringá 
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Quadro 1 - Temática “Causas da migração” 
(Continuação) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

12. Título: Haitianos no Brasil: uma leitura crítica da notícia no jornalismo impresso. 
Autor: Milton Francisco da Silva 
Ano: 2016 
Nível: Doutorado 
Área: Filologia e Língua Portuguesa 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

13. Título: Uma (re) leitura do trabalho do imigrante: a perspectiva da imigração haitiana frente à 
legislação trabalhista brasileira. 
Autor: Amanda Tirapelli 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Centro Universitário Curitiba 
Local: Curitiba 

14. Título: Prevalência e fatores associados a sintomas de estresse pós-traumático, depressão e 
ansiedade em imigrantes haitianos no Rio Grande do Sul. 
Autor: Alice Einloft Brunnet 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Psicologia 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

15. Título: A migração haitiana para Contagem região metropolitana de BH – o Brasil como polo 
atrativo e receptor no início do século XXI. 
Autor: Liliane Costa Aguirre 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Relações Internacionais – Política Internacional 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte 

16. Título: Migração haitiana em território Barriga Verde: experiências de trabalhadores do Haiti 
na AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. 
Autor: Luiz Orencio Figueredo 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Desenvolvimento Socioeconômico 
Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Local: Criciúma 

17. Título: Imigração Haitiana no Estado de Santa Catarina: Fases do fluxo, contradições laborais 
e dependência de remessas no Haiti. 
Autor: Luis Felipe Aires Magalhães 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Demografia 
Instituição: Universidade Estadual de Campinas 
Local: Campinas 

18. Título: Imigração de haitianos para Rio do Sul: mercado de trabalho e território. 
Autor: Thiago de Oliveira da Silva 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Desenvolvimento Regional 
Instituição: Universidade Regional de Blumenau 
Local: Blumenau 
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Quadro 1 - Temática “Causas da migração” 
(Continuação) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

19. Título: Imigração haitiana para o Brasil Fragilidades e desafios institucionais. 
Autor: Ingrid Nascimento de Aguiar Schlindwein 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

20. Título: A imigração haitiana para o Brasil e a relativização dos direitos trabalhistas e humanos 
dos haitianos. 
Autor: Cristianne Moreira Martins 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Católica de Brasília 
Local: Brasília 

21. Título: No Brasil, xenofobia tem cor e alvo: A realidade do deslocamento humano de haitianos 
ao Brasil, através do Estado do Acre, pós-catástrofe natural do Haiti em 2010. 
Autor: Reinaldo Venâncio da Cruz Neto 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

22. Título: Trabalho e território de haitianos na região metropolitana de Belo Horizonte: 
precariedade e resistência. 
Autor: Carolyne Reis Barros 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Psicologia Social 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

23. Título: Haitianos em Cascavel, Paraná: história, trabalho e saúde. 
Autor: Leonardo Dresch Eberhardt 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Saúde Pública 
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz 
Local: Rio de Janeiro 

24. Título: O “eu” confronta o “outro”: o que (re) velam as manifestações de brasileiros sobre 
haitianos nas mídias e redes sociais digitais. 
Autor: Maristela Abadia Guimaraes 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

25. Título: Narrativas de imigrantes haitianos em Cuiabá: formação escolar e profissional como 
perspectivas de inserção social. 
Autor: Paulo Paixão Alves Freire 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 
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Quadro 1 - Temática “Causas da migração” 
(Conclusão) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

26. Título: Novos caminhos de uma velha diáspora: seguindo os rastros da experiência migratória 
das mulheres haitianas em Porto Alegre. 
Autor: Carla Ricci 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Políticas Públicas 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

27. Título: Desinvestimentos e investimentos: desafios psíquicos ao sujeito na experiência 
migratória. 
Autor: Alexandra Garcia Grigorieff 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Psicologia 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

28. Título: Migrantes haitianos no Brasil (2010-2017): tensões e fronteiras. 
Autor: Fátima Regina Cividini 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Sociedade, Cultura e Fronteiras 
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Local: Foz do Iguaçu 

Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

Como discutido na seção 3, Foucault (2008) compreende regularidade como o 

aparecimento contínuo de enunciados que possuem entre si relações de 

semelhanças, posições apontáveis em um espaço comum, funcionamento recíproco, 

modificações unidas e hierarquizadas. Lima (2009, p. 42) melhor explica essas 

informações ao mensurar que, 

 
Nos casos em que entre certo número de enunciados existirem 
semelhante sistema de dispersão e ainda for detectada uma 
regularidade, segundo Michel Foucault, foi encontrada uma formação 
discursiva. O autor ainda chama as condições em que os elementos 
de uma formação discursiva estão submetidos de regras de formação. 
Assim sendo, Foucault discute a formação dos objetos, das 
modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias. 

 

Ao identificar as passagens relativas à ocasião do terremoto no Haiti, notamos 

que as informações apontam para as seguintes regularidades: 
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a) Desmitificação do terremoto como principal fator responsável pela migração 

haitiana para o Brasil 

 

A dissertação 1 cita que “[...] o terremoto que atingiu o Haiti gerou um grande 

fluxo de haitianos em direção à América Latina, configurando-se, muito 

provavelmente, em uma terceira onda de migração haitiana no século XXI” (FARIA, 

2012, p. 16, grifo nosso). Percebe-se que a migração pós-terremoto é mencionada 

pela autora como “[...] a terceira onda migratória haitiana no século XXI”, fato que nos 

leva a afirmar que os haitianos migravam mesmo antes do terremoto. No entanto, esse 

evento desencadeou uma nova onda migratória: “Após o terremoto de janeiro de 2010, 

no Haiti, um fluxo crescente de haitianos começou a direcionar-se ao Brasil” (FARIA, 

2012, p. 9).  

A dissertação 2 informa-nos que “O terremoto que devastou o Haiti marcou a 

intensificação, e por vezes a emergência, de fluxos migratórios de haitianos com 

destino não somente ao território brasileiro, mas a outros países da América Latina” 

(SILVA, 2014, p. 41, grifo nosso) e, ainda, que “O acréscimo dessa nova rota 

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

evento catastrófico do terremoto, mas não se resume a ele” (SILVA, 2014, p. 41, grifo 

nosso).  

A palavra “intensificação” reforça a tese de que a diáspora haitiana é fator que 

foi acentuado com a passagem do terremoto. A expressão “nova rota migratória” 

também contribui para a ideia da desmistificação da exclusividade do terremoto como 

causa da migração haitiana para o Brasil. Importante ponderarmos também a 

presença da conjunção adversativa ‘mas’, no discurso do autor da dissertação 3, que 

confere ao terremoto parte da migração haitiana, contudo não atribui a ele a causa 

principal do deslocamento dos haitianos para outros países. 

A dissertação 4 busca explicar que “[...] a chegada dos haitianos no Brasil é 

resultado de uma série de fatores anteriores enfrentados pelo país, o que é 

essencial para desmistificar o terremoto de janeiro de 2010, como único fator 

desencadeador da busca dos haitianos pelo Brasil” (ARAUJO, 2015, p. 28, grifo 

nosso). A pesquisa da dissertação 5 revela que “Antes do terremoto, os haitianos já 

migravam para outros países”. De acordo com a autora, em 2010, havia 200 haitianos 

vivendo no Brasil; em 2014, esse número aumentou para 30.000. (DUTRA, 2015, p. 

22, grifo nosso). Logo, o terremoto fez com que a migração, já existente, se 
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exarcebasse. “Frisa-se, com base na extensa bibliografia analisada, que a migração 

haitiana não decorreu do terremoto de 2010 (pois os Haitianos sempre emigraram 

para outros países) [...]” (DUTRA, 2015, p. 135, grifo nosso). Notamos no discurso da 

autora que a migração haitiana já existia antes do terremoto, e que ela não confere a 

ele o início desse deslocamento, conforme percebido por meio do vocábulo “não”. 

Segundo a autora da dissertação 6, “O terremoto também se mostra um motivo 

propulsor da saída do Haiti” (GOTTARDI, 2015, p. 76, grifo nosso). Observamos o 

vocábulo “também” que, nesse caso, desempenha a função de advérbio, indicando 

acréscimo. A autora da dissertação analisa, por meio da fala dos haitianos, os motivos 

da vinda para o Brasil. Após apontar alguns motivos, a autora cita o terremoto como 

“um” dos motivos da imigração.  

O autor da dissertação 7 menciona que “[...] a migração haitiana está longe de 

ser algo novo” (GAFFURI, 2016, p. 21) e que “[...] todavia esse motivo aparente do 

“boom” da migração não é algo que se iniciou após o terremoto, pois antes dessa 

data, muitos Haitianos já tinham interesse em sair do Haiti [...]” (GAFFURI, 2016, p. 

119). Chamamos a atenção para a recorrência do elemento de negação “não”, 

empregado também nas dissertações 5 e 7, que descartam a hipótese da imigração 

ter iniciado apenas após o terremoto. 

Conforme relatado na dissertação 10, “Contudo, essa aproximação foi mais 

intensificada a partir de 2010, quando um grande fluxo migratório de haitianos 

passou a compor o cenário brasileiro, logo após uma catástrofe que ocorreu no Haiti 

naquele mesmo ano” (MARCELINO, 2016, p. 17, grifo nosso). O vocábulo 

“intensificada” mais uma vez é citado para corroborar a tese de que o terremoto 

apenas impulsionou um processo migratório já existente na história do Haiti, o que 

também é mencionado na dissertação 11 por meio da palavra “agravado”: “Já se 

presenciava uma forte imigração no país antes do terremoto. Porém, após sua 

ocorrência, o movimento imigratório foi muito agravado” (KOTSIFAS, 2016, p. 31, 

grifo nosso).  

Os vocábulos “Intensificada” e “agravado” complementam-se, configurando o 

que compreendemos como retomada parafrástica, isto é, vocábulos com diferentes 

formulações, mas que levam a um mesmo enunciado. Nesse caso, reforçam que o 

abalo sísmico que assolou a capital do Haiti, Porto príncipe, em 2010 apenas 

propulsionou e não originou a imigração dos haitianos para o Brasil. 
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A tese 12 expõe que “Procuramos apresentar as razões da migração haitiana 

para o Brasil, que vão além do terremoto [...] “(SILVA, 2016, p. 18, grifo nosso) e, 

também, “O terremoto de 2010 e o ciclone Sandy reconfiguraram a migração haitiana 

historicamente existente no sentido de que as condições de subsistência se 

tornaram impossíveis no Haiti” (SILVA, 2016, p. 44, grifo nosso). Nesses trechos, 

enfatizamos as expressões “historicamente existente” e “vão além do terremoto” 

referentes à migração haitiana, o que novamente refere-se à migração haitiana como 

um acontecimento histórico ocasionado também por outros motivos e não somente 

pelo tremor. 

Os estudos realizados na dissertação 13 apontam que “O terremoto que 

devastou Porto Príncipe, no Haiti, serviu de ânimo para a população haitiana buscar 

novos alentos em terras estrangeiras” (TIRAPELLI, 2016, p. 14), logo “A mola 

propulsora para que os haitianos decidissem vir para o Brasil foi de fato o terremoto 

de 2010 [...]” (TIRAPELLI, 2016, p. 108, grifo nosso), sendo importante destacar a 

expressão “mola propulsora” atribuída ao terremoto em relação à migração haitiana 

para o Brasil.  

A dissertação 14 realizou uma pesquisa devido à “[...] observação de um novo 

fluxo migratório ao Rio Grande do Sul, o qual teve início principalmente após uma 

catástrofe natural, o terremoto de 2010” (BRUNNET, 2016, p. 11, grifo nosso), neste 

caso, a expressão “novo fluxo” ratifica que a migração haitiana é um fenômeno antigo 

já existente antes da passagem da catástrofe. 

Conforme a dissertação 15, “A imigração haitiana no Brasil teve seu início 

propriamente dito em 2010, após uma série de acontecimentos, entre eles o que 

teve maior visibilidade internacional foi uma catástrofe natural, o terremoto que 

devastou o país [...]” (AGUIRRE, 2016, p. 13, grifo nosso). A autora faz uso da 

expressão “série de acontecimentos” para se referir aos motivos desencadeadores da 

diáspora haitiana. 

 A tese 17, da autoria de Magalhães, relata que o terremoto de fato não foi o 

único fator da migração. A fim de comprovar seu ponto de vista, o autor se baseia nos 

estudos de Cotinguiba, importante pesquisador da migração haitiana para o Brasil, 

afirmando que “[...] também o terremoto, segundo Cotinguiba (2014), não deve ser 

tomado como a razão única da orientação atual deste fluxo ao Brasil” (MAGALHÃES, 

2017, p. 113, grifo nosso). Ainda de acordo com o autor, “A maioria dos entrevistados 

já vislumbrava recorrer à migração internacional em seu projeto de vida, o que 
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descarta a hipótese de que o terremoto de 2010 seja a principal razão deste 

deslocamento populacional”. (MAGALHÃES, 2017, p. 114, grifo nosso). 

A dissertação 18 expõe a ideia de que “Em decorrência do terrível terremoto 

que destruiu o Haiti em 2010, tem início um novo ciclo de migrações na história 

desses países [...]” (SILVA, 2017, p. 5). Novamente, fazemos uso da análise de uma 

expressão vocabular para evidenciar a existência do fluxo migratório haitiano anterior 

ao terremoto. O autor cita “novo ciclo de migrações”, em que a palavra “novo”, citada 

também nas dissertações 2 e 14, comprova que existiram outros fluxos, conforme 

exemplificado mais adiante pelo autor: “[...] podemos dividir a história da diáspora do 

povo haitiano em 4 períodos” (SILVA, 2017, p. 14-15).  

A dissertação 19 apresenta os discursos de que “Para uma população que se 

encontrava previamente em situação de vulnerabilidade, o terremoto de 2010 veio 

somar à precariedade em que viviam e estimulou o crescimento do êxodo para outros 

países”. (SCHLINDWEIN, 2017, p. 56) e que “A diáspora haitiana não é uma novidade 

criada pelo terremoto de 2010 [...]” (SCHLINDWEIN, 2017, p. 81). Por meio da palavra 

“estimulou”, percebemos que o terremoto não é apontado como principal causa da 

migração.  

A dissertação 20 corrobora a ideia de que não devemos citar o terremoto como 

causa exclusiva da migração, pois “as pessoas migram por diversas razões.” 

(MARTINS, 2017, p. 81). A dissertação 21 também contribuiu para essa teoria quando 

relata que “Acometidos por toda problemática local, tendo a situação haitiana sido 

agravada pós-terremoto no ano de 2010, haja vista que a razão da emigração no Haiti 

não pode ser responsabilizada apenas pela catástrofe natural [...]” (CRUZ NETO, 

2017, p. 53, grifo nosso). 

Na tese 22, afirma-se que “A migração haitiana para o Brasil ganha destaque 

após o terremoto de 2010 no Haiti” (BARROS, 2017, p. 10), assim, por meio da palavra 

“destaque”, compreendemos que a migração já existia antes do terremoto, no entanto, 

foi agravada com o abalo, momento em que passou a ser mais perceptível, fato esse 

que é confirmado na dissertação 23, a partir dos relatos de alguns haitianos 

entrevistados na pesquisa: 

 
Em relação a essas questões, os haitianos entrevistados não 

colocaram o terremoto e os demais desastres naturais que assolaram 
o país caribenho em 2010 como motivos para a saída do local. Um 
deles havia saído do Haiti antes mesmo desses eventos. 
(EBERHARDT, 2017, p. 85, grifo nosso). 
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Finalizando este item, somamos, ainda, as contribuições da dissertação 26: 

“Associados a uma conjuntura de instabilidade e de pobreza, a qual foi intensificada 

diante do terremoto de 2010 [...]” (RICCI, 2018, p. 68, grifo nosso), da dissertação 27: 

“A constante vivência de miséria e desamparo no Haiti, incrementada com o intenso 

terremoto de 2010, provocou uma migração em massa de haitianos para o Brasil” 

(GRIGORIEFF, 2018, p. 78, grifo nosso) e da dissertação 28: “A imigração haitiana 

começou a se tornar expressiva em 2010 quando um terremoto na capital Porto 

Príncipe deixou o país com cerca de 80% das pessoas em situação de pobreza” 

(CIVIDINI, 2018, p. 130, grifo nosso). 

Neste tópico sobre a desmistificação do terremoto como causa da migração 

haitiana para o Brasil, no geral, a regularidade dá-se, principalmente, por meio dos 

vocábulos “intensificada” e “agravada”, além do elemento de negação “não”, que se 

referem ao terremoto como um dos fatores e não o fator principal. 

 

b) A situação política, social, econômica e ambiental como os principais fatores 

da imigração haitiana para o Brasil em busca de melhores condições de vida 

 

Ao analisarmos as informações acerca do terremoto que assolou o Haiti em 12 

de janeiro de 2010, percebemos que esta não foi a principal causa da migração 

haitiana para o Brasil. Com isso, buscamos averiguar os 28 trabalhos que citam o 

terremoto no resumo da pesquisa com o intuito de analisar o que se constrói 

discursivamente acerca dos motivos que desencadearam o intenso fluxo migratório 

dos haitianos para o Brasil nos últimos anos. No decorrer dessa averiguação, 

identificamos que, muito antes do terremoto, os haitianos enfrentavam dificuldades 

políticas, sociais, econômicas e, também, ambientais. Durante toda sua história, foi 

marcado por diversos problemas que transformaram o primeiro país da América Latina 

a conquistar a independência em um país onde a pobreza assola quase toda a 

população. 

A dissertação 1 cita que a migração haitiana tem origens remotas, o que já 

desmitifica a teoria que esta teve início após o terremoto: 

 
Verifica-se, portanto, que a diáspora haitiana tem origens remotas e 
relaciona-se com o quadro político, social e ambiental deste país e 

que após o terremoto de 2010, grande número de cidadãos tem 
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buscado partir a procura de melhores condições de vida, ou mesmo 
sobrevivência, incluindo o Brasil como país de destino. (FARIA, 2012, 
p. 87, grifo nosso). 
 

Damos ênfase ao vocábulo “remotas”, porque nos permite afirmar, baseando-

se no discurso da autora, que a imigração é um fato antigo e que tem relação com 

fatores “político, social e ambiental”, conforme elucidado acima. 

Na dissertação 3, destacamos o relato de uma haitiana que vive no Brasil e 

afirma: “Eu decidi vir para cá porque o Haiti está em uma crise econômica” 

(ALCANTARA, 2014, p. 90, grifo nosso). Ao fazer uso da expressão “crise econômica”, 

ela cita o motivo econômico como principal fator da sua migração, logo, intuímos que 

esta tenha vindo para o país em busca de melhores condições de vida. 

A pesquisa realizada pela dissertação 4 aponta: “O país, que já vivia em uma 

situação de caos social e econômico, teve sua situação ainda mais agravada com 

a falência da máquina pública após o desastre” (ARAUJO, 2015, p. 41, grifo nosso) e, 

de acordo com o relato de seu autor, percebe-se que os problemas do Haiti já existiam 

antes da ocorrência do terremoto.  

Já a dissertação 5 demonstra que “Outros motivos citados foram a situação 

econômica e social do país, a falta de trabalho “desemprego é problema sério no 

Haiti”, busca de melhoria na qualidade de vida e a falta de segurança” (DUTRA, 2015, 

p. 136, grifo nosso), elencando os principais motivos que desencadearam o processo 

migratório haitiano para o Brasil. 

Portanto, desde o início, a história do Haiti foi marcada por inúmeros conflitos 

e opressões, o que gerou um caos na economia do país, desencadeando um quadro 

avançado de pessoas vivendo na miséria, como se pode perceber por meio das 

expressões “caos social e econômico” e “situação social e econômica” presentes nas 

dissertações 4 e 5 respectivamente e, assim, dando origem à imigração dos haitianos 

para outros países. Nesse sentido, a autora da dissertação 6 afirma que 

 
A incessante onda migratória que se estabeleceu em Porto Velho/RO, 
pode ser remontada a partir de um processo histórico apontando a 
migração como decorrente de um rito econômico, político e social 

estabelecido, principalmente em países como o Haiti, que apresenta 
um quadro de exploração e miséria, instituído ao longo de sua 
formação [...] (GOTTARDI, 2015, p. 87, grifo nosso). 

 

A dissertação 6 traz uma expressão conveniente para análise quando afirma 

que a imigração foi “decorrente de um rito econômico, político e social”, o que também 
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contribui para a desmistificação do terremoto como causa principal da imigração 

haitiana, ao afirmar que esta decorreu de outros motivos (econômico, político e social). 

Essa afirmação também foi apontada na dissertação 8 – “Desde sua formação, 

sempre foi considerado um Estado frágil, o que foi potencializado ao longo da História” 

(DELGADO, 2016, p. 136) – e na dissertação 9 – “A situação política, econômica e 

social no Haiti nunca foi uma das melhores, entretanto, o que já era difícil, tornou-se 

quase impossível após o terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010 [...]” (MELO, 

2016, p. 75, grifo nosso). 

A dissertação 11 cita os problemas sociais e o terremoto como fatores 

responsáveis pela migração, quando seu autor aponta que “Devido aos problemas 

sociais e ao forte terremoto que assolou o Haiti em 2010, muitos haitianos migraram 

para outros países buscando melhores condições de vida” (KOTSIFAS, 2016, p. 13, 

grifo nosso). A tese 12 também relata que o terremoto contribuiu para o deslocamento 

dos haitianos, como é possível verificar na seguinte passagem: “Devido a questões 

políticas e econômicas do Haiti – a nação mais pobre do continente e ao terremoto 

ocorrido 12 de janeiro de 2010 na capital Porto Príncipe, milhares de haitianos nos 

últimos anos deixaram o país” (SILVA, 2016, p. 13, grifo nosso), assim como a 

Dissertação 13 que menciona: 

 
Os dados políticos e sociais do Haiti, agravados pelo terremoto de 

2010, mostram as razões pelas quais ocorreu a crescente onda 
migratória. A necessidade de melhores condições de vida, aliada ao 
reconhecimento do Brasil como país do futuro no cenário 
internacional, direcionou o fluxo migratório para o território brasileiro. 
(TIRAPELLI, 2016, p. 136, grifo nosso). 
 

Em ambas as pesquisas, notamos que a vinda dos haitianos para o Brasil não 

é atribuída somente ao terremoto. A dissertação 3, por exemplo, novamente traz a 

palavra “agravados” em referência aos problemas já existentes no país e que, com a 

passagem do terremoto, ganharam proporções maiores, dando início à migração 

desenfreada dos haitianos. 

Os estudos efetivados na dissertação 15 mostram que “[...] os participantes 

apontaram diversos motivos para a saída do Haiti rumo ao Brasil [...]” (AGUIRRE, 

2016, p. 60, grifo nosso), sendo que a expressão “diversos motivos”, no plura,l 

demonstra que existiram mais de um motivo para a migração, o que também contraria 
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a menção do terremoto como único fator. O relato de um haitiano entrevistado pelo 

autor da dissertação 16 comprova essa teoria: 

 
Atualmente com vinte e dois anos de idade, afirma que migrou do Haiti 
não só pelas consequências do terremoto, mas, também, para 

buscar uma oportunidade de desenvolvimento profissional em outro 
país, sonho que já possuía antes do evento sísmico de janeiro de 
2010. (FIGUEREDO, 2016, p. 182, grifo nosso). 
 

Aqui apontamos novamente o advérbio de negação “não” em referência ao 

terremoto como causa exclusiva da migração e a conjunção coordenativa aditiva 

“também” em referência aos outros motivos para a vinda ao Brasil, como, por exemplo, 

a busca de desenvolvimento profissional, como citado pelo haitiano entrevistado. O 

autor da tese 17 faz menção a uma citação de Cotinguiba, que afirma “Não podemos 

recorrer apenas ao terremoto, essa via seria uma falácia ou um reducionismo frente a 

diversos fatores de ordem política, histórica, econômica e sociológica” 

(MAGALHÃES, 2017, p. 113, grifo nosso). 

Nesse contexto, a dissertação 18 relata que “[...] onde milhares de haitianos 

partem em direção ao Brasil na busca por uma oportunidade de reconstruir suas 

vidas” (SILVA, 2017, p. 5, grifo nosso). Na dissertação 19, os motivos propulsores da 

migração são elencados da seguinte maneira: “A real motivação a estimular a saída 

de pessoas do país estaria mais ligada a uma ausência de proteção relativa a direitos 

econômicos e sociais em um país de baixa eficiência democrática e de Estado pouco 

distributivo” (SCHLINDWEIN, 2017, p. 56, grifo nosso). Tais causas são reiteradas na 

pesquisa realizada na dissertação 20: “Todavia, os motivos são inúmeros, como, por 

exemplo, a crise política interna, poucas ofertas de trabalho e a violação dos 

direitos humanos” (MARTINS, 2017, p. 15, grifo nosso) e “[...] assim, o Haiti, viu no 

Brasil uma esperança de vida melhor e oportunidades de emprego” (MARTINS, 

2017, p. 81). Nesse sentido, a busca por emprego e melhores condições de vida 

também são citados como razões para a vinda dos haitianos ao Brasil, uma vez que 

o Haiti não oferece condições de uma vida digna a seu povo. 

Encerrando este item, mencionamos a tese 24, que também é categórica ao 

afirmar: “Assim posto, não é o terremoto a catástrofe do Haiti. A catástrofe do Haiti é 

a situação que historicamente atravessa e lesa seus nacionais em todos os 

aspectos humanos” (GUIMARÃES, 2017, p. 144, grifo nosso). A dissertação 25 

aponta “[...] a instabilidade política, as catástrofes naturais, a exemplo do 
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terremoto de 2010, a visibilidade do Brasil no exterior, com o advento da realização 

da copa do mundo de futebol de 2014, e das olimpíadas, em 2016 [...]” (FREIRE, 2017, 

p. 55, grifo nosso) como fatores propulsores da migração. Por fim, a dissertação 28 

enfatiza: 

 
Assim, há indícios que não somente um terremoto foi a causa do 
impacto nas estruturas haitianas, mas todo um processo de golpes 

de Estado, domínios por parte de outros países, instabilidade política, 
ditaduras e outros desastres físicos fizeram com que o terremoto fosse 
apenas a ponta do iceberg desta jornada do Haiti em busca de sua 
liberdade. (CIVIDINI, 2018, p. 177-178, grifo nosso). 

  

Salientamos a recorrência do elemento de negação “não somente” que 

contribui para a desmistificação da ideia que apresenta o terremoto como 

determinante na migração, e a conjunção adversativa “mas”, que funciona como a 

inclusão de um fator que contraria o discurso de unanimidade do terremoto e atribui a 

migração a um longo processo de privação ao qual os haitianos foram submetidos.  

Finalizamos a análise acerca dos discursos que geraram os efeitos de sentidos 

sobre os motivos que ocasionaram a migração dos haitianos para o Brasil. 

Concluímos que, em muitos, casos o terremoto é representado como a mola 

propulsora para a migração, porém esta é, acima de tudo, consequência dos inúmeros 

golpes políticos, que geraram graves problemas sociais e econômicos levando a 

população à extrema miséria, privando-a de seus direitos humanos básicos, o que fez 

com que os haitianos migrassem para outros países, entre eles o Brasil, em busca de 

melhores condições de vida. 

Para Foucault (2008) os enunciados, objeto do discurso, distintos em sua forma 

e dispersos no tempo, constituem um conjunto quando mencionam um único e mesmo 

objeto. Desse modo, 

 
[...] definir um conjunto de enunciados no que ele tem de individual 
consistiria em descrever a dispersão desses objetos, apreender todos 
os interstícios que os separam, medir as distâncias que reinam entre 
eles – em outras palavras, formular sua lei de repartição (FOUCAULT, 
2008, p. 37). 

 

Diante das regularidades apresentadas acerca do terremoto de 2010, atemo-

nos a elencar os enunciados divergentes, os desvios, que configuram as formações 

discursivas presentes nas pesquisas selecionadas. 
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a) Alusão ao terremoto como fator principal para o desencadeamento da 

migração haitiana para o Brasil 

 

Ao contrário das afirmações apresentadas acima, de que o terremoto apenas 

contribuiu para o fluxo migratório dos haitianos para o Brasil, a dissertação 3 assevera: 

“Esta dissertação analisa o processo migratório de haitianos para o Brasil, 

desencadeado após o terremoto de 12 de janeiro de 2010 [...]” (ALCANTARA, 2014, 

p. 10, grifo nosso). A expressão “desencadeado após” coloca o terremoto como fator 

decisivo para o início da migração, assim como a dissertação 16, que pontua: “Em 

decorrência do terremoto que destruiu a capital do Haiti em janeiro de 2010, um 

grande contingente de trabalhadores daquele país emigrou para países da América 

Latina, dentre eles o Brasil” (FIGUEREDO, 2016, p. 27, grifo nosso), caso em que a 

expressão “em decorrência do terremoto” também afirma que o abalo sísmico foi o 

responsável pelo intenso fluxo migratório dos haitianos para o Brasil. 

 

b) A expulsão dos haitianos do Haiti devido à passagem do terremoto 

 

Outra dispersão que pode ser apontada é a afirmativa de que o terremoto 

expulsou os haitianos do país de origem, como se nota na tese 8 – “Tal é o caso do 

expressivo número de haitianos que migraram forçosamente para o Brasil após o 

terremoto de 2010” (DELGADO, 2016, p. 13, grifo nosso) – e na dissertação 9 – “[...] 

os haitianos que foram “expulsos” em razão do terremoto ocorrido em 2010 que 

devastou e reduziu a escombros o Haiti” (MELO, 2016, p. 8, grifo nosso).  

Assinalamos anteriormente que as regularidades apontam para o terremoto 

como um fator que cooperou para a migração dos haitianos que enfrentavam 

diariamente problemas sociais, econômicos e políticos, opostamente ao mencionado 

na dissertação 8 e 9, que fazem uso das palavras “forçosamente” e “expulso”, 

atribuindo ao terremoto o único motivo da migração. 

 

3.1.2 O trabalho como fator propulsor da imigração haitiana para o Brasil e a 

inserção no mercado de trabalho brasileiro 

 

Conforme demonstrado acima, por meio dos discursos dos trabalhos 

analisados, o terremoto não foi o único fator a originar a migração haitiana para o 
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Brasil. As teses e dissertações buscam, entre outros objetivos, evidenciar e explicar 

que o povo haitiano desde sempre foi caracterizado como um povo migrante, muitos 

não tinham empregos no Haiti e passavam por difíceis situações econômicas. Com a 

ocorrência do terremoto, a situação foi agravada, logo, os haitianos viram como 

solução a migração para outros países, o que desencadeou o deslocamento para o 

Brasil em busca de inserção no mercado de trabalho brasileiro.  

 

Quadro 2 - Temática “Trabalho” 
(Continua) 

Nº TESE OU DISSERTAÇÃO 

1. Título: Imigração haitiana para o Brasil – a relação entre trabalho e processos migratórios 
Porto Velho – RO. 2014. 
Autor: Geraldo Castro Cotinguiba 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado  
Área: História e Estudos Culturais 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia  
Local: Porto Velho 

2. Título: Análise do perfil sócio espacial das migrações internacionais para o Rio Grande do Sul 
no início do século XXI: redes, atores e cenários da imigração haitiana e senegalesa. 
Autor: Roberto Rodolfo Georg Uebel 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado  
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

3. Título: De porto a porto: o eldorado brasileiro na percepção dos imigrantes haitianos em Porto 
Velho-RO. 
Autor: Ana Paula Pellegrino Gottardi 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado  
Área: História 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

4. Título: As implicações linguísticas nas relações de trabalho em um contexto migratório dos 
haitianos em Porto Velho. 
Autor: Cleonete Martins de Aguiar  
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

5. Título: Imigração, trabalho e precarização: as condições de trabalho do imigrante haitiano na 
região metropolitana de Curitiba a partir de 2011. 
Autor: Caina Domit Vieira  
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Local: Ponta Grossa 
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Quadro 2 - Temática “Trabalho” 
(Continuação) 

Nº TESE OU DISSERTAÇÃO 
6. Título: Integração social e laboral dos imigrantes internacionais no Brasil: o caso dos ganeses, 

haitianos, congoleses e senegaleses. 
Autor: Filipe Rezende Silva  
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
Local: Belo Horizonte 

7. Título: A Representação Social do Trabalho e a Saúde dos Migrantes Haitianos em Cuiabá-
MT. 
Autor: Sônia Maria de Souza Corrêa 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Saúde Coletiva 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso  
Local: Cuiabá 

8. Título: Migração haitiana em território Barriga Verde: experiências de trabalhadores do Haiti 
na AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. 
Autor: Luiz Orencio Figueredo 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Desenvolvimento Socioeconômico 
Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense  
Local: Criciúma 

9. Título: Uma (re) leitura do trabalho do imigrante: a perspectiva da imigração haitiana frente à 
legislação trabalhista brasileira. 
Autor: Amanda Tirapelli 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Direito 
Instituição: Centro Universitário Curitiba  
Local: Curitiba 

10. Título: As aporias na efetivação dos direitos fundamentais aos migrantes Haitianos no Brasil. 
Autor: Lais Giovanetti 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Direito 
Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba  
Local: Piracicaba 

11. Título: Imigração de haitianos para rio do sul: mercado de trabalho e território. 
Autor: Thiago de Oliveira da Silva  
Ano: 2017  
Nível: Mestrado  
Área: Desenvolvimento Regional  
Instituição: Universidade Regional de Blumenau 
Local: Blumenau 

12. Título: A imigração haitiana para o Brasil e a relativização dos direitos trabalhistas e humanos 
dos haitianos. 
Autor: Cristianne Moreira Martins 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Direito 
Instituição: Universidade Católica de Brasília  
Local: Brasília 
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Quadro 2 - Temática “Trabalho” 
(Continuação) 

Nº TESE OU DISSERTAÇÃO 

13. Título: Narrativas de imigrantes haitianos em Cuiabá: formação escolar e profissional como 
perspectivas de inserção social. 
Autor: Paulo Paixão Alves Freire  
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Educação 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso  
Local: Cuiabá 

14. Título: Immigration haïtienne, formation professionnelle et projets de vie :Stratégies de 
mobilités sociales desHaïtiens et CapverdiensdanslecontexteBrésilien. 
Autor: Vogly Nahum Pongnon 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado  
Área: Estudo Comparativo das Américas 
Instituição de ensino: Universidade de Brasília  
Local: Brasília 

15. Título: Migração e trabalho: o caso dos haitianos em Cascavel, PR. 
Autor: Lineker Alan Gabriel Nunes  
Ano: 2017  
Nível: Mestrado  
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina  
Local: Londrina 

16. Título: Trabalho e território de haitianos na região metropolitana de Belo Horizonte: 
precariedade e resistência. 
Autor: Carolyne Reis Barros  
Ano: 2017 
Nível: Doutorado  
Área: Psicologia Social 
Instituição: Universidade de São Paulo  
Local: São Paulo 

17. Título: Representação social do trabalho no Brasil na perspectiva do migrante haitiano 
Curitiba. 
Autor: Nara Ângela dos Anjos  
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Psicologia 
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná  
Local: Curitiba 

18. Título: Haitianos em Cascavel, Paraná: história, trabalho e saúde. 
Autor: Leonardo Dresch Eberhardt 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Saúde Pública 
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz  
Local: Rio de Janeiro 

19. Título: Migrantes haitianos em São Paulo e superexploração da força de trabalho. 
Autor: Jean Rene Patrice  
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Serviço social 
Instituição: Universidade Federal do Pará  
Local: Belém 
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Quadro 2 - Temática “Trabalho” 
(Conclusão) 

Nº TESE OU DISSERTAÇÃO 

20. Título: Imigrantes haitianos e senegaleses no Brasil: trajetórias e estratégias de trabalho na 
cidade de Porto Alegre - RS. 
Autor: Ana Júlia Guilherme  
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Sociologia 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

Neste item analisamos as teses e dissertações selecionadas na tabela acima, 

com o intuito de identificar a relação entre a imigração haitiana para o Brasil e o 

trabalho. Com isso, destacamos como regularidades discursivas: 

 

a) O trabalho como principal fator da migração  

 

As pesquisas realizadas demonstram que a imigração haitiana para o Brasil se 

deu principalmente por causa de trabalho, como podemos identificar nos discursos 

construídos pelos pesquisadores, visto que tais discursos “são práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008, p. 55), como será 

possível verificar a seguir.  

A dissertação 1 constitui uma pesquisa de campo feita na cidade de Porto 

Velho-RO, onde o pesquisador realizou entrevistas com 173 haitianos. A referida 

pesquisa afirma que a migração haitiana para o Brasil se deu, sobretudo, pelo 

trabalho, como podemos verificar em “Era o encontro da necessidade do capital e de 

um grupo migrante em busca de trabalho com a expectativa de dias melhores” 

(COTINGUIBA, 2014, p. 111-112).  

A dissertação 2 refere-se a uma pesquisa sobre os fluxos migratórios para o 

Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 2014, enfatizando os anos de 2010 e de 

2014, período de dois booms imigratórios de haitianos e senegaleses12 para o Brasil. 

Em relação ao motivo da imigração, o estudo revela que 

 
A atratividade exercida por ambos os grupos novos, tais como de 
haitianos e senegaleses, deu-se primordialmente pela atratividade 

                                                             
12 A nossa pesquisa tem como objeto de estudo a imigração haitiana para o Brasil, no entanto, 

optamos por analisar também estudos que tratam da imigração de outros grupos juntamente 
com os haitianos, nesse caso, os senegaleses.  
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econômica, já que os salários mínimos chegam a ser dez vezes 
maiores do que nos países de origem dos imigrantes; atratividade 
laboral, caracterizada pela combinação de uma demanda crescente 
por mão de obra...” (UEBEL, 2015, p. 197, grifo nosso). 
 

Observamos que o vocábulo “primordialmente” confere à atratividade 

econômica ao posição de fator de maior relevância para a migração desses grupos 

ao Brasil, uma vez que os salários pagos no país chegam a ser dez vezes maiores 

que no Haiti, evidenciando, assim, a busca por emprego como o motivo da imigração.  

A dissertação 3 buscou analisar a inserção migratória dos haitianos na cidade 

de Porto Velho-RO, em termos de expectativa e experiência no país. A pesquisa 

contou com entrevistas com cinco haitianos residentes na cidade porto-velhense. Em 

relação à causa da imigração, a autora destaca: “Podemos perceber o motivo 

econômico, ou seja, a busca por trabalho e condições de sustento familiar [...] como o 

motivo central na fala da maioria dos entrevistados” (GOTTARDI, 2015, p. 73, grifo 

nosso). O trabalho e o sustento familiar são mencionados pela autora como a razão 

pela qual os haitianos decidiram migrar para o Brasil, conforme explicitado por meio 

da expressão “motivo central”. 

A dissertação 12 discorre sobre a vulnerabilidade jurídica dos imigrantes 

haitianos que se deslocam para o Brasil em busca de emprego. A pesquisadora 

desenvolveu pesquisa de campo com 15 haitianos no Distrito Federal e em Goiás. As 

entrevistas realizadas revelam a oportunidade de trabalho legalizado como incentivo 

para migrarem para o Brasil: “Em síntese, os entrevistados expressaram de forma 

muita objetiva que foi a possibilidade de se trabalhar de forma legalizada que os 

trouxeram para terras brasileiras” (MARTINS, 2017, p. 58, grifo nosso).  

Destacamos aqui a palavra “objetiva”, presente no discurso acadêmico da 

dissertação 12, em que a autora utiliza tal palavra para confirmar que os discursos 

dos haitianos entrevistados na referida pesquisa são categóricos afirmarem-no que 

diz respeito à afirmação de que vieram para o Brasil com o intuito de trabalhar, assim 

como explicitado na expressão “possibilidade de trabalhar de forma legalizada”, que 

atua na construção do real motivo da imigração haitiana para o país.  

A referida dissertação também apresenta uma clivagem sintática – recurso 

sintático utilizado para realçar determinados termos constituintes de uma oração –, 

em que o constituinte clivado ocorre no interior da oração, entre o verbo ser e o 

pronome relativo que, como é possível observar no trecho “[...] foi a possibilidade de 



72 

 

se trabalhar de forma legalizada que os trouxe ara terras brasileiras”, enfatizando que 

o trabalho configura-se com a causa da imigração haitiana para o Brasil. 

A dissertação 13 realiza uma pesquisa acerca da inserção social a partir da 

formação escolar e profissional de imigrantes haitianos em Cuiabá-MT, por meio de 

pesquisa de campo desenvolvida com 11 haitianos. De acordo com o estudo, “Para 

os haitianos entrevistados, a busca por trabalho constituiu motivo principal para a 

imigração” (FREIRE, 2017, p. 83, grifo nosso).  

A dissertação 15 desenvolveu estudo sobre a inserção laboral de imigrantes 

haitianos em Cascavel-PR. Na ocasião, foram aplicados 23 questionários a imigrantes 

haitianos e realizadas entrevistas com agente da polícia federal, vereador, pastor e 

representante da Cáritas13 e sete haitianos. No que concerne ao motivo da imigração, 

mais uma vez o trabalho surge como elemento principal: “O trabalho emerge como 

causa principal da presença haitiana no município de Cascavel” (NUNES, 2017, p. 

115, grifo nosso).  

Quanto à pesquisa 16, trata-se de uma tese de doutorado que desenvolveu 

pesquisa relacionada ao trabalho de imigrantes haitianos na região metropolitana de 

Belo Horizonte. A pesquisa de campo contou com entrevistas com sete haitianos, bem 

como com a participação da pesquisadora em reuniões da associação dos haitianos 

na cidade de Contagem-MG. O estudo revela que a prioridade em conseguir um 

emprego em terras brasileiras motivou a migração: “No caso específico da migração 

haitiana para o Brasil, uma migração sul-sul, o objetivo principal de se conseguir um 

trabalho no país de destino apresenta-se como uma prioridade” (BARROS, 2017, p. 

137, grifo nosso). 

Novamente, verificamos uma retomada parafrástica nos trechos citados das 

dissertações 3, 13,15 e 16, que trazem “motivo central”, “motivo principal”, “causa 

principal” e “objetivo principal”, concomitantemente, para se referirem à inserção no 

mercado de trabalho brasileiro como fator decisivo na opção pela migração. 

A dissertação 17 pesquisa as representações sociais de imigrantes haitianos 

sobre o trabalho no Brasil. Foi desenvolvida pesquisa de campo com 15 haitianos em 

Curitiba-PR. Mais uma vez, a questão laboral é apontada como a principal causa da 

                                                             
13 A Cáritas constitui-se como uma rede solidária, ligada à Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB). No Brasil, foi fundada em 1956 e está presente em 18 estados e 164 
países. Atua na promoção da economia solidária, segurança alimentar e nutricional, bem 
como na construção do desenvolvimento local, solidário e sustentável. (CÁRITAS 
BRASILEIRA, 2013). 
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imigração dos haitianos para o Brasil: “No terceiro pilar, onde o trabalho é o assunto 

principal, os quinze participantes relataram que principalmente o trabalho foi o motivo 

de sua imigração” (ANJOS, 2017, p. 72, grifo nosso).  

A dissertação 19, por sua vez, buscou averiguar as condições de trabalho de 

imigrantes haitianos no Brasil e, para tal, também realizou pesquisa de campo na 

cidade de São Paulo. Foram feitas entrevistas com 21 haitianos, dois representantes 

da missão de paz, três servidores públicos e dois empregadores. Em relação aos 

haitianos, eles são unânimes em responder que o trabalho é um motivo da decisão de 

migrar: “A busca de trabalho foi o principal objetivo dos haitianos no Brasil para 

satisfazer suas necessidades [...]” (PATRICE, 2017, p. 81, grifo nosso).  

Para finalizar, citamos a dissertação 20, que discorre sobre a diferença de 

trabalho para haitianos e senegaleses no Brasil, na cidade de Porto Alegre-RS. A 

pesquisadora realizou entrevistas com 11 haitianos, 12 senegaleses e uma 

coordenadora do Centro de Atendimento a Migrantes. O estudo aponta que “A partir 

disso, o deslocamento para o Brasil seria motivado pelo mercado de trabalho, pela 

carteira de trabalho, por seus benefícios e isso representaria um ganho para eles” 

(GUILHERME, 2017, p. 99, grifo nosso). 

Neste item, pontuamos as regularidades referentes ao trabalho como a causa 

da imigração expressas pelo vocábulo “principalmente” e pelas expressões “principal 

objetivo” e “motivado pelo mercado de trabalho”, presentes nas dissertações 17, 19 e 

20 respectivamente. 

 

b) Os cargos de trabalho ocupados por haitianos são inferiores as atuações que 

exerciam no Haiti 

 

Outra regularidade encontrada nos trabalhos analisados é a divergência entre 

as profissões exercidas pelos haitianos no Haiti e as ocupadas pelos mesmos no 

Brasil. Constatou-se que a formação profissional dos imigrantes haitianos, bem como 

suas experiências adquiridas em trabalhos no Haiti, não são levadas em consideração 

pelo mercado de trabalho brasileiro. Logo, buscou-se, neste item, elencar as 

profissões exercidas pelos haitianos no país de origem e aquelas obtidas ao 

ingressarem no mercado de trabalho brasileiro. Atemo-nos a elencá-las a partir de 

agora. A dissertação afirma que: 
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Dentre as atividades de trabalho na origem, encontramos as 
seguintes: enfermeira, costureiro, professores – de inglês, de francês, 
de crioulo, de educação infantil, de informática, de eletrônica –, 
ajudante de pedreiro, agricultor, comerciante, encanador, pedreiro, 
eletricista, mecânico, motorista, cozinheira, carpinteiro, cosmeticista, 
alfaiate, pintor de paredes, costureiro, granjeiro, mestre de obras, 
jornalista, sapateiro, técnico de informática, vendedor, segurança, 
técnico em refrigeração, técnico em laboratório médico, armador, 
taxista, lavador de carros, camareira, bancário, pianista, cuidadora de 
crianças, supervisor de restaurante, soldador, dona de casa, gerente 
de banco, contador, fotógrafo, guia turístico. Soma-se a esses as 
categorias de estudantes e desempregados. (COTINGUIBA, 2014, p. 
111-112). 
 

Dentre as profissões citadas, podemos perceber que algumas podem ser 

consideradas de maior prestígio, tais como professor, jornalista, gerente de banco, 

contador, médico, técnico de informática, fotógrafo etc. Para exercer essas profissões, 

é necessário formação em nível superior ou, ao menos, curso técnico 

profissionalizante, o que nos leva a deduzir que muitos desses imigrantes possuem 

formação profissional que poderiam lhes proporcionar um emprego de qualidade no 

Brasil. No entanto, de acordo com as pesquisas realizadas nesse estudo na cidade 

de Porto Velho-RO, as profissões ocupadas por tais imigrantes são: 

 
Em relação ao trabalho no Brasil, indicaram as seguintes, servente e 
ajudante de pedreiro, pedreiro, serviços gerais, ajudante de produção, 
eletricista, diarista – sem carteira assinada, na construção civil –, 
auxiliar de cozinha, carpinteiro, armador, garçonete, vendedor, 
entregador, soldador, cozinheira, coletor de limpeza urbana, 
―informática, pintor de paredes, jardineiro. (COTINGUIBA, 2014, 
p.115-116). 
 

Portanto, o que os discursos presentes nos trabalhos analisados constatam é 

que a formação profissional desses imigrantes não serviu para empregá-los em 

trabalhos condizentes com o grau de instrução e com a experiência laboral que 

possuíam.  

A dissertação 2 também cita esse desacordo de atividades laborais, uma vez 

que, no Haiti, entre as profissões citadas, tem-se engenheiros e dentistas por 

exemplo; já no Rio Grande do Sul, os empregos adquiridos se resumem em dois 

ramos: a prestação de serviços e setor industrial. Novamente, notamos a discrepância 

com relação ao trabalho dos imigrantes haitianos. 

 
Com base nos questionamentos informais, percebeu-se que certa 
parcela possuía atividade profissional autônoma, tais como 
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contadores, vendedores, até mesmo engenheiros, dentistas e 
professores da educação básica. Chegados ao Rio Grande do Sul, 
destinaram-se predominantemente a dois setores da economia: 
prestação de serviços, onde muitos trabalham em supermercados, 
majoritariamente em Porto Alegre, e setor industrial, o que justifica a 

atuação destes em municípios-chave como Gravataí, Canoas, 
Montenegro, São Leopoldo e Igrejinha, inserindo-se nas indústrias 
coureiro-calçadista, metalomecânica, metalúrgica e automotiva. 
(UEBEL, 2015, p. 164-165, grifo nosso).  

 

É interessante destacarmos “autônoma” como o vocábulo representante da 

situação trabalhista de alguns haitianos que residiam em seu país de origem, no 

entanto, por meio das expressões “prestação de serviços” e “setor industrial”, percebe-

se a diferença entre os trabalhos desenvolvidos pelos imigrantes no Haiti e no Brasil. 

Assim, a autonomia vivenciada pelos haitianos em sua terra conferia-lhes certa 

liberdade profissional, algo que, ao chegarem ao Brasil, transforma-se em uma 

relação de subserviência, em que os haitianos são “obrigados” a se sujeitarem às 

vontades dos empregadores brasileiros e ocuparem funções consideradas “inferiores” 

àquelas desenvolvidas no Haiti. 

A dissertação 7 realizou pesquisa sobre a relação entre trabalho e saúde de 

imigrantes haitianos em Cuiabá-MT, sendo coletados dados através de entrevistas 

com 9 haitianos. 

  
Como atividade laborativa, dois dos entrevistados declararam serem 
professores, sendo um professor de francês e o outro professor de 
crianças nas séries iniciais do ensino. Os demais exerciam diferentes 
profissões, como Bioanalista, Farmacêutico, Agricultor, Técnico 
Agrícola, Auxiliar na Construção Civil, Operador de Máquina em 
Indústrias e Agente de Segurança Internacional. Alguns deles 
desempenhavam mais de uma profissão enquanto moravam no Haiti 
ou na República Dominicana. (CORRÊA, 2016, p. 63).  
 

De modo análogo aos trabalhos citados anteriormente, percebemos que no 

Haiti as ocupações laborais constituíam-se de atividades que exigem mais formação 

e menor esforço físico, como professor, farmacêutico, agente de segurança etc., o 

oposto das atividades desempenhadas no Brasil, como citado pela pesquisadora: 

 
Considerando que diversas eram as atividades que os entrevistados 
realizavam antes de migrarem para o Brasil e agora precisam 
desenvolver outras funções, tais como bombeiro em posto de 
gasolina, ajudante geral em construções e agente de serviços gerais. 
(CORRÊA, 2016, p. 88-89). 
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A dissertação 8 menciona a inserção laboral de imigrantes haitianos nas 

empresas do sul de Santa Catarina – Associação dos Municípios da Região 

Carbonífera (AMREC). A pesquisa de campo foi desenvolvida com proprietários, 

pessoas com cargos de gestão, dirigentes de instituições de assistência, sindicatos e 

trabalhadores haitianos de empresas da AMREC. A referida pesquisa cita apenas os 

setores de trabalho nos quais os imigrantes estão inseridos, setores esses  que são 

condizentes com as demais funções elencadas anteriormente. 

 
Dentre os setores econômicos, destacam-se, na Região da AMREC, 
as indústrias extrativistas mineral, cerâmica, metal-mecânica, química, 
alimentar, do vestuário, de descartáveis plásticos, da construção civil 
e de transformação (FIGUEREDO, 2016, p. 136). 

 

As dissertações 7 e 8 elencam os trabalhos que eram feitos pelos haitianos 

antes de imigrarem para o Brasil e os que foram desenvolvidos por eles ao chegarem 

no país. A regularidade percebida aponta a superioridade dos empregos no Haiti em 

relação aos do Brasil 

A dissertação 10 versa sobre as dificuldades dos imigrantes haitianos em 

conquistar o mercado de trabalho brasileiro, utilizando como método de coleta de 

dados o método jurídico-formal e tendo como fontes as legislações nacionais e 

internacionais.  

 
Assim, mesmo diante da formação acadêmica e experiência 

profissional que muitas vezes possuem como é o caso de dentistas, 
médicos, jornalistas e engenheiros, vê-se que estão trabalhando na 
construção civil, na indústria pesada, nos abatedouros de frangos e 
carnes, entre outras atividades, que não aquelas de sua formação no 
país de origem. (GIOVANETTI, 2016, p. 162, grifo nosso). 
 

A autora utiliza como mecanismo linguístico a conjunção concessiva “mesmo 

diante” para enfatizar a incoerência entre a formação acadêmica e experiência 

profissional dos imigrantes haitianos que, no Brasil, estão trabalhando em cargos 

incompatíveis com os desenvolvidos por eles no Haiti. Demonstra-se, desse modo, a 

regularidade dos discursos em mencionar as ocupações menos privilegiadas dos 

haitianos no Brasil, se comparadas àquelas desempenhadas por eles no Haiti. 

A dissertação 12 menciona que as ocupações dos haitianos entrevistados são 

“[...]  garçom, pizzaiolo, cozinheiro, serviços gerais, hotelaria, domésticas e construção 

civil” (MARTINS, 2017, p. 56). Mais adiante, revela que um professor e um motorista 
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que atuavam no Haiti trabalham no Brasil em serviço braçal como pedreiros, e com 

um agravante maior, pois recebem remunerações inferiores à dos brasileiros que 

ocupam a mesma função: “Um professor de história e um motorista estão atuando 

como pedreiros e lamentaram que recebem menos que os colegas brasileiros [...]” 

(MARTINS, 2017, p. 57, grifo nosso). 

O vocábulo “lamentaram” demonstra a insatisfação dos haitianos com os 

empregos que possuem no Brasil, já que a expectativa ao migrarem era de se 

conseguir melhores trabalhos comparados aos que desempenhavam no Haiti. 

A pesquisa realizada pelo autor da dissertação13 cita as funções dos haitianos 

ao chegarem ao Brasil: 

 
Em Cuiabá, a inserção no mercado de trabalho aconteceu de forma 
expressiva, entre os anos de 2012 até 2014, inicialmente com o 
engajamento na construção civil, em obras de trincheiras, hotéis e 
construção de estádio de futebol, pois Cuiabá foi uma das sedes da 
Copa do Mundo. (FREIRE, 2017, p. 83). 
 

Notamos que a Copa do Mundo realizada no Brasil no ano de 2014 foi uma 

atratividade laboral para os imigrantes haitianos, empregando milhares deles no ramo 

da construção civil.  

Na sequência, a dissertação 15 elenca que 

 
Quando questionados sobre a profissão exercida no Haiti, foram 
informadas várias ocupações, podendo-se citar: alfaiate, auxiliar de 
produção, advogado, costureira, eletricista, estudante, pedreiro, 
pintor, motorista, mecânico, pescador, professor, professor de 
informática, recepcionista, vendedor, vidraceiro, colocador de telhas. 
(NUNES, 2017, p. 115). 

 

O pesquisador enfatiza a frustração dos haitianos com o emprego adquirido no 

Brasil, devido a não ser condizente com o ramo de trabalho no Haiti. 

 
Comparando-se as profissões no Haiti com a ocupação em Cascavel, 
a insatisfação dos imigrantes haitianos com o trabalho no Brasil, 
nesse caso, em Cascavel, tem relação com o modo no qual os 
imigrantes inserem-se no mercado de trabalho, mais especificamente, 
nas atividades às quais desenvolvem. (NUNES, 2017, p. 120, grifo 
nosso).  

 

No excerto acima, é importante ressaltar o vocábulo “insatisfação”, que, de 

forma explícita, demonstra o descontentamento dos imigrantes com as atividades 

laborais que exercem. O autor relata que os empregos dos haitianos entrevistados em 
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sua pesquisa estão concentrados na área da construção civil e em empresas onde 

desenvolvem tarefas árduas: “O emprego está relacionado à Coopavel, Globoaves, 

Construção civil e, também, a um grande número de haitianos desempregados” 

(NUNES, 2017, p. 136).  

A tese 16 elenca as seguintes funções ocupadas pelos haitianos em seu país 

de origem: professor de inglês, professor do ensino fundamental e particular, professor 

do ensino básico, socorrista da cruz vermelha, atividades culturais com crianças, 

hospital e auxiliar em uma loja de montar sapatos. Na sequência, cita a ocupação dos 

mesmos imigrantes no Brasil em 2017: “Carregador de transportes, carregador de 

caixas, ferro velho, carregador de móveis, embaladora de ovos, confecção, montador 

de painel elétrico.” (BARROS, 2017, p. 141-142). 

As atividades desempenhadas no Haiti relacionam-se com profissões de maior 

prestígio, como, por exemplo, os cargos de professor, no entanto, no Brasil não 

conseguem manter essas ocupações e passam a trabalhar com serviços braçais 

como carregador. 

Na dissertação 17, afirma-se que “[...] havia uma expectativa de poder 

escolher o trabalho ou trabalhar em um ofício próximo ao que exerciam no Haiti, no 

entanto, a decepção é clara ao perceberem que a realidade fugia muito do esperado” 

(ANJOS, 2017, p. 78, grifo nosso). Uma questão a ser destacada relaciona-se à 

“expectativa” com relação ao emprego no Brasil e, na sequência, a “decepção” quando 

os imigrantes se veem em uma realidade muito distante daquela que imaginavam 

encontrar no país. A expressão “no entanto” atua adversativamente para exemplificar 

a desacordo entre o que era esperado (expectativa) e o que de fato encontraram no 

Brasil (decepção). 

A dissertação 18 discorre sobre a relação entre trabalho, saúde e organização 

coletiva dos imigrantes haitianos em Cascavel-PR. A pesquisa desenvolveu-se a partir 

de entrevistas com nove haitianos, análise de notícias veiculadas na mídia, acordos 

de trabalho entre o sindicato dos trabalhadores em cooperativas de Cascavel e região 

e a cooperativa agroindustrial de Cascavel (Coopavel). Em depoimento, um dos 

haitianos entrevistados alega: 

 
Mesault considera que o conhecimento e experiência prévia que os 
haitianos possuíam em algum ofício (de encanador, eletricista, pintor, 
por exemplo) foi desconsiderado aqui no Brasil. É importante 

ressaltar que boa parte deles, como é o caso de Mersault, se 
reconhecia nesse ofício e, durante o labor, sentia prazer e realização. 
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O trabalho no frigorífico, em contrapartida, lhe era penoso. 
(EBERHARDT, 2017 p. 105, grifo nosso). 

 

Ao chegarem ao país, os haitianos foram vistos pelos empregadores apenas 

como mão de obra barata e tiveram suas experiências laborais invalidadas, como 

podemos notar por meio do vocábulo “desconsiderado”.  

Na dissertação 19, afirma-se que “No concernente às funções de trabalho dos 

haitianos, 12 (doze) trabalham como ajudante (de cozinha, de construção, de 

limpeza), 3 (três) como pedreiro, 2 (dois) como carregador de carga etc.” (PATRICE, 

2017, p. 84-85). Assim, a formação acadêmica desses imigrantes poderia 

proporcionar-lhes melhores empregos no Brasil, porém não é o que acontece com os 

haitianos que migram para o país em busca de empregos concernentes a suas 

funções no Haiti, pois, quando chegam aqui, as funções oferecidas a eles referem-se, 

quase que na totalidade dos casos, à oferta de emprego em cargos de ajudante e 

auxiliar em serviços exaustivos, como percebemos a seguir:  

 
Por exemplo, 04 (quatro) entre os haitianos entrevistados têm nível de 
escolaridade superior, mas eles estão ou estavam trabalhando nos 
setores e postos inadequados à suas competências como ajudante 
de cozinha, ajudante de garagem de carro e carregador de carga. Os 
05 (cincos) migrantes haitianos entrevistados com nível de ensino 
médio têm ocupado o posto de ajudante nos setores de construção 
civil, de frigorífico, produção de ração e escola de samba. (PATRICE, 
2017, p. 88, grifo nosso). 
 

Chamamos atenção novamente para a presença da conjunção adversativa 

“mas” conferindo sentido de contrariedade sobre os empregos dos haitianos. Além 

disso, o adjetivo “inadequados” ratifica o discurso da não atuação dos imigrantes em 

suas profissões no país de origem. 

A dissertação 20 destaca quais são os ramos laborais ocupados pelos haitianos 

no Brasil: “As principais atividades econômicas desenvolvidas pelos imigrantes se 

concentram na construção civil, na linha de produção e limpeza, no abate de aves, em 

restaurantes [...]” (GUILHERME, 2017, p. 97). 

Desse modo, nota-se que os discursos analisados constroem as regularidades 

encontradas em relação às divergências entre as ocupações dos haitianos no Haiti e 

no Brasil, por meio, sobretudo, dos vocábulos “insatisfação”, “decepção” 

“desconsiderados” e “inadequados”, destacados nas dissertações 15, 17, 18 e 19. 
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c) Precárias condições de trabalho e frustração dos imigrantes haitianos 

 

Os trabalhos apontam uma formação discursiva que remete ao fato de, ao 

migrarem para o Brasil, os haitianos terem a expectativa de se inserirem no mercado 

de trabalho brasileiro de forma legal, de acordo com suas experiências profissionais e 

formação acadêmica. Todavia, ao desembarcarem no país, o eldorado brasileiro 

transformou-se em frustração em razão de os empregos a eles ofertados serem, 

principalmente, cargos que os nacionais não queriam desempenhar, de terem 

jornadas de trabalho exaustivas, de em muitos casos trabalham de forma ilegal, sem 

carteira assinada, com violação dos direitos legais garantidos por lei.  

Os sentidos que constroi um discurso sobre a precariedade de vida dos 

haitianos no Brasil apontam, na dissertação 3, que “A busca pela moradia é outro 

desafio, pois o salário é baixo, não sendo suficiente para bancar o aluguel, o que os 

faz viver em casas compartilhadas por duas ou mais famílias ou em quartos alugados 

em quintais coletivos” (GOTTARDI, 2015, p. 79, grifo nosso). A precariedade do 

trabalho dos haitianos que residem no Brasil relaciona-se ao salário recebido por eles, 

conforme observado por meio do uso da expressão “salário baixo”, explícita em um 

excerto da dissertação 3. Chamamos a atenção também para o vocábulo “desafio” e 

para a expressão “os faz viver”, em que se nota que as condições trabalhistas às quais 

os haitianos estão submetidos fazem com que enfrentem desafios diários, de modo 

que, em vez de “viverem” de forma ativa na sociedade, apenas sobrevivem, conforme 

a situação permite. 

Outro estudo que revela a frustração dos haitianos em relação ao trabalho no 

Brasil é a dissertação 5, que discorre sobre as condições de trabalho dos imigrantes 

haitianos em Curitiba. Os dados foram obtidos através de informações nos relatórios 

e estatísticas do Observatório de Migração Internacional do Ministério do Trabalho. A 

pesquisa de campo foi feita por meio de entrevistas com nove haitianos atendidos pelo 

projeto Linyon14 e com três advogados que fazem parte do CASLAJUR15, setor jurídico 

                                                             
14 Organização não governamental que contribui para a inserção de imigrantes no mercado 

de trabalho paranaense (VIEIRA, 2016, p. 18). 
15 Equipe que conta com aproximadamente quinze advogados de diversas áreas do Direito, 

vinculada a Casla, realiza atendimentos jurídicos gratuitos a imigrantes, inclusive 
elaborando ações e defesas em processos administrativos e judiciais, além de contribuir 
com a obtenção do visto a imigrantes em Curitiba desde o ano de 2013. (VIEIRA, 2016, p. 
18). 
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da CASLA16. O estudo mostra que “São unânimes a esperança de encontrar aqui 

oportunidades de emprego e as reclamações sobre a dificuldade para ser contratado 

ao chegar aqui” (VIEIRA, 2016, p. 101) e, quando contratados, são “obrigados” a se 

submeter a diversas situações a fim de garantir a sobrevivência.  

 
Percebe-se pelas respostas concedidas ao longo das entrevistas que, 
em regra, o trabalhador haitiano tolera a informalidade e a jornada de 
trabalho abusiva, entre outras lesões a direitos trabalhistas, em 

virtude da dificuldade em encontrar um emprego, o que decorre da 
crise econômica e do desemprego estrutural. (VIEIRA, 2016, 101-102, 
grifo nosso). 
 

Esse trabalho aponta ainda que os trabalhadores entrevistados viviam em 

condições análogas ao trabalho escravo: 

 
A continuidade da marca do trabalho escravo transparece, assim, 

pelo caráter escravista do Estado brasileiro, elemento essencial para 
o processo capitalista de coisificação do trabalhador, desprezando sua 
condição humana e estabelecendo relação de exploração de sua mão 

de obra para gerar o maior lucro possível, custe o que custar: a 
dignidade, a liberdade, a integridade física, o convívio com a família e 
amigos, os sonhos, enfim, ao empregador, apenas interessa a 
produtividade e o trabalho cujo encargo é recusado pelos 
trabalhadores brasileiros em determinadas situações por se tratar de 
atividade penosa, desgastante ou desagradável [...] (VIEIRA, 2016, 
123, grifo nosso). 

 

Outra questão a ser considerada neste item é a jornada de trabalho a que os 

imigrantes haitianos são submetidos. A dissertação 5 cita expressões e vocábulos 

como “jornada de trabalho abusiva”, “trabalho escravo” e “exploração” para enfatizar 

as precárias condições de trabalhos às quais os haitianos são sujeitados no Brasil.  

O abuso de poder praticado pelos empregadores contra os haitianos, 

‘obrigando-os’ a desempenharem trabalhos em condições escravistas, demonstram a 

visão de que os brasileiros são superiores aos haitianos, confirmando a afirmação de 

Foucault (2012) de que onde há poder, ele se exerce, já que o fato de nos colocarmos 

num grau de “superioridade” os tornam “inferiores”. 

A dissertação 6 discute a inserção laboral e social dos haitianos, ganeses, 

senegaleses e congoleses. A pesquisa em questão foi realizada nas cidades de 

                                                             
16GAZETA DO POVO. Casla é embaixada informal dos latinos em Curitiba. Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/casla-e-embaixada-informal-dos-
latinos-em-curitiba4ci8bxkszl03sa69q0p5d00ge. Acesso em: 09 nov. 2918. 
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Chapecó e Criciúma-SC, Caxias do Sul-RS, São Paulo-SP e Brasília-DF. Foram 

entrevistados imigrantes das quatro nacionalidades mencionadas acima, 

representantes de ONG’s, instituições religiosas e associações que acolhem os 

imigrantes, autoridades locais e empresários que contratam os imigrantes.  

No que tange às condições trabalhistas dos imigrantes, o estudo revelou que 

“Devido à situação socioeconômica, os imigrantes acabam se sujeitando a várias 

situações impostas pelos empregadores, como carga horária excessiva e 

remuneração baixa” (SILVA, F. 2016, p. 118, grifo nosso). As condições precárias do 

trabalho no Brasil levam-nos à frustração com o mercado de trabalho brasileiro: “De 

um modo geral, os imigrantes apresentam certa insatisfação com o salário recebido 

por eles, pois acreditavam que a remuneração no país seria maior” (SILVA, F., 2016, 

p. 120, grifo nosso). 

A dissertação 7 demonstra que os haitianos aceitam os baixos salários que 

recebem e se colocam em condição de submissão aos empregadores brasileiros 

devido à necessidade de sobreviverem no país, fato que serve de apoio aos 

empregadores que aproveitam da fragilidade dos imigrantes e impõem trabalhos 

árduos com baixa remuneração. 

 
Soma-se a isso a aceitação em receber baixa remuneração e a 
submissão à carga excessiva de trabalho, no intuito de prover sua 
sobrevivência. E, ainda, a exposição a vínculos trabalhistas 
precarizados, que forçosamente o mercado do trabalho impõe, 
visando o lucro capitalista à custa da mão de obra migrante fragilizada 
pelo anseio em se manter em terra estrangeira. (CORRÊA, 2016, p. 
87, grifo nosso). 
 

Percebe-se, a princípio, uma relação de incompatibilidade entre os vocábulos 

“insatisfação” (dissertação 6) e “aceitação” (dissertação 7), ou seja, mesmo 

insatisfeitos com o trabalho e os baixos salários que estão sujeitos, os imigrantes se 

veem sem alternativas e, assim, aceitam a submissão que lhes é imposta. 

Na esteira desse raciocínio, o autor da dissertação 8 corrobora esse quesito, 

citado pelo autor da dissertação 7, ao discorrer sobre os empregos oferecidos aos 

imigrantes:  

 
[...] colocam os trabalhadores haitianos em posição de fragilidade, da 
qual se aproveitam alguns aliciadores de mão de obra, que os 
convencem e os contratam a partir de promessas que nunca se 
cumprem, e, posteriormente, os submetem a situações de quase 
escravidão, subjugando-os, ainda, a uma situação de miserabilidade 
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que chega a ser pior que aquela que viviam no Haiti. (FIGUEREDO, 
2016, p. 187). 

 

Encontramos em Foucault (1984, p. 286) a explicação de que “[...] são os 

indivíduos livres que tentam controlar, determinar e delimitar a liberdade dos outros e, 

para fazê-lo, dispõem de certos instrumentos para governá-los”. Em relação aos 

imigrantes haitianos, os empregadores aproveitam de sua necessidade de 

sobrevivência no Brasil para determinar as condições subumanas a que são 

submetidos nos ambientes de trabalho. 

Logo, “A realidade encontrada no Brasil pelos imigrantes haitianos é distante 

daquele cenário idealizado por eles quando ainda estão em sua pátria natal” 

(FIGUEREDO, 2016, p. 187). Segundo a autora da dissertação 10, os haitianos muitas 

vezes são vistos somente como força de trabalho: 

 
Ademais, por serem julgados como mera força de trabalho, são 
constantemente empregados em condições menos favoráveis (locais 
com altos riscos de acidente de trabalho, locais insalubres) que os 
demais trabalhadores nacionais. Nos locais de trabalho são 
explorados e vítimas de graves violações de direitos humanos 
(SILVA; GIOVANETTI, 2015, p. 283 apud GIOVANETTI, 2016, p. 161-

162, grifo nosso). 
 

Ainda de acordo com a autora, mesmo diante da violação de seus direitos por 

parte do empregador, os imigrantes não denunciam os abusos sofridos por medo de 

serem descobertos como imigrantes ilegais e deportados de volta ao Haiti. Por esse 

motivo, aceitam as condições impostas pelos empregadores, para assim garantirem 

seus sustentos. (GIOVANETTI, 2016, p. 164). Sendo assim, “Sua condição de 

trabalho, em alguns casos, assemelha-se à escravatura ou ao trabalho forçado” 

(GIOVANETTI, 2016, p. 164, grifo nosso). 

A dissertação 12 também faz referência à situação de trabalho escravo 

vivenciada pelos imigrantes haitianos: 

 
A situação de escravidão acontece com os haitianos que se 
encontram em situação de vulnerabilidade, “desesperados” para 
alcançar um posto de trabalho. A fome, a falta de emprego e a falta de 
experiência de trabalho levam ao serviço desumano, principalmente 
os imigrantes indocumentados. (MARTINS, 2017, p. 60, grifo nosso). 

 

O estudo enfatiza que os empregadores que se envolvem no esquema de 

trabalho escravo preferem empregar imigrantes não documentados, aproveitando 
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dessa situação de fragilidade e de medo da deportação para explorarem a mão de 

obra destes trabalhadores, não pagando os salários adequados e não garantindo seus 

direitos trabalhistas, o que nos leva a concluir que os haitianos “[...] trabalham, muitas 

vezes, em condição análoga à de escravo, o que é uma grave violação aos direitos 

humanos”. (MARTINS, 2017, p. 60, grifo nosso). Desse modo, notamos, nas 

dissertações 5, 7, 10 e 12, discursos que associam o trabalho realizado pelos 

imigrantes ao trabalho escravo. 

A dissertação 13 assegura que “[...] diante da necessidade do trabalho para 

sobrevivência, se submetem a situações e serviços degradantes e de baixa 

remuneração” (FREIRE, 2017, p. 82, grifo nosso). A dissertação 16 confirma a 

precariedade do trabalho dos imigrantes e salienta a desarmonia entre a formação e 

o trabalho realizado por eles no Brasil. 

 
Suas trajetórias de trabalho são, a todo momento atravessadas pela 
possibilidade do trabalho informal, em condições e jornadas 
precárias, diante do salário mensal, do trágico descompasso entre a 

formação e o trabalho que realizam, este último tema tão debatido e 
constatado, mas com políticas insuficientes para resolvê-lo. 
(BARROS, 2017, p. 170, grifo nosso). 

 

A pesquisa da dissertação 17 evidencia que “[...] o trabalho está muito longe do 

ideal. Com muitas exigências e pouco retorno financeiro” (ANJOS, 2017, p. 72-73). A 

questão salarial sempre desponta como um ponto negativo gerador da precariedade 

e frustração: “O baixo salário é sempre citado e a dificuldade em pagar as contas do 

mês também” (ANJOS, 2017, p. 73, grifo nosso) e “[...] alguns externaram muita 

decepção, compartilham essa percepção, acham o trabalho daqui duro, exigente e 

cansativo.” (ANJOS, 2017, p. 77). As entrevistas e as reflexões da autora da 

dissertação levaram-na à conclusão de que 

 
[...] os haitianos participantes do estudo eram jovens, e ao chegarem 
ao Brasil tinham representações sobre o trabalho um tanto otimistas, 
com muitas opções de vagas atreladas ao crescimento profissional e 
educacional. As representações logo mudam, a percepção do trabalho 
passou a ser que as tarefas eram penosas e difíceis, por serem, muitas 
vezes, trabalhos que demandam esforço físico e muitas exigências. A 
baixa remuneração é predominante, o sentimento de injustiça e 
exploração é compartilhado por todos, mesmo entre os que estavam 
desempregados, pois já estiveram empregados antes. (ANJOS, 2017, 
p. 84-85, grifo nosso). 
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Na dissertação 18, opta-se por citar a experiência narrada por um haitiano 

residente em Cascavel-PR, que, durante a pesquisa de campo realizada em 2017. 

relata: 

 

Após o trabalho no frigorífico de aves da Coopavel, Mersault procurou 
emprego como encanador, ofício no qual possuía larga experiência de 
trabalho no Haiti. Conseguiu um teste para encanador nas obras de 
ampliação da Faculdade Assis Gurgacz (FAG), em conjunto com 
vários trabalhadores brasileiros: Como demonstra o relato, Mersault 
foi enganado: além de fazer um período de testes maior do que os 
demais (três dias contra 30 minutos) teve que trabalhar três meses 
como ajudante antes da promessa de ter a carteira assinada como 
encanador, o que não aconteceu. (EBERHARDT, 2017, p. 109). 
 

O trabalho em frigoríficos, em especial na Coopavel, é intenso, visto que a 

geração de capital desponta como elemento primordial, mesmo que, para isso, os 

haitianos aceitarem questões como “[...] pressão da chefia sobre os trabalhadores, 

nas metas absurdas e controle de qualidade, no elevado ritmo de trabalho, nas 

avaliações individuais e grupais de produtividade, no prolongamento da jornada de 

trabalho” (EBERHARDT, 2017, p. 126, grifo nosso).  Dessa maneira, as condições 

trabalhistas as quais os haitianos são acometidos, futuramente, podem se tornar 

grandes problemas de saúde a esses imigrantes. (EBERHARDT, 2017, p. 132). 

Para encerrar este item, a dissertação 19 informa categoricamente que “[...] no 

entanto, ao contrário do que eles sonhavam, muitos trabalhadores haitianos se 

decepcionaram no Brasil devido à insatisfação das condições de trabalho. Entre elas, 

destacamos o baixo salário” (PATRICE, 2017, p. 82, grifo nosso). 

A regularidade percebida nos discursos acadêmicos sobre as condições de 

trabalho dos haitianos no Brasil se constrói por meio de expressões que remetem à 

precariedade trabalhista vivenciada pelos imigrantes. São elas: “salário baixo”, “baixa 

remuneração”, “escravidão”, “exploração”, “insatisfação”, “carga horária excessiva”, 

“violação dos direitos humanos”, dentre outras. As dissertações constroem a 

representação de que a busca por trabalho foi a principal motivação dos haitianos que 

migraram para o Brasil. 

 

d) Envio de dinheiro para os familiares no Haiti 

 

Segundo citado anteriormente por meio dos discursos dos trabalhos em 

análise, a vinda dos haitianos para o Brasil deu-se primeiramente pela necessidade 
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de trabalho e, por meio deste, enviar dinheiro para os familiares que ficaram no Haiti. 

Algumas das dissertações e teses analisadas mencionam o desejo dos haitianos em 

poder contribuir para o sustento dos familiares em sua terra natal.  

A dissertação 3 explicita: “[...] pudemos perceber que a busca por trabalho e 

condições de sustento familiar, tanto aqui no Brasil quanto através do envio de 

dinheiro para os familiares que ficaram no Haiti, são os de maior relevância” 

(GOTTARDI, 2015, p. 86, grifo nosso).  

A dissertação 3 colabora ao relatar: “Podemos perceber o motivo econômico, 

ou seja, a busca por trabalho e condições de sustento familiar, tanto aqui no Brasil, 

quanto através do envio de dinheiro para os familiares que ficaram lá, no Haiti” 

(GOTTARDI, 2015, p. 73, grifo nosso). Os relatos comprovam que o envio de dinheiro 

para os familiares no Haiti está inteiramente relacionado ao trabalho desenvolvido por 

eles no Brasil, como expresso na expressão “sustento familiar”. As expressões “maior 

relevância” e “motivo econômico” apontam, como causa da imigração haitiana, a 

necessidade de sustento para as famílias que ficaram no Haiti. 

De acordo com a dissertação 6, “Essa é uma característica de grande parte dos 

imigrantes internacionais, que têm como finalidade principal o envio de recurso 

financeiro para os familiares que ficaram no país de origem” (SILVA, F., 2016, p. 

120-121, grifo nosso), e com a dissertação 10, “[...] a necessidade de sustentar suas 

famílias que permaneceram no local de origem e a necessidade de se sustentar no 

novo local, faz com que aceitem subempregos renegados pelos nacionais.” 

(GIOVANETTI, 2016, p. 160, grifo nosso). Percebemos que, em muitos casos, os 

haitianos se dispõem a trabalhar em empregos precários devido à necessidade de se 

sustentarem no Brasil e, também, de sustentar familiares que ficaram em sua terra 

natal. 

O envio de dinheiro para o Haiti contribui para o sustento não só de parentes 

próximos, como filhos, cônjuges e pais, mas também de parentes, como sobrinhos, 

conforme relatado por Carl, um dos haitianos entrevistados. Esse caso é mencionado 

pela autora da dissertação16: “Carl diz que não há trabalho no Haiti e que sua esposa 

não trabalha, pois não há trabalho, e filhos, sobrinhos e demais membros da família 

dependem do dinheiro da remessa que ele envia do Brasil” (BARROS, 2017, p. 136, 

grifo nosso). 

Na dissertação 17, afirma-se que “Outro fator comum entre os entrevistados 

relaciona-se ao trabalho, estes pretendiam alcançar um salário com o qual 
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conseguissem pagar as contas mensais e enviar dinheiro aos parentes” (ANJOS, 

2017, p. 68, grifo nosso).  

Ainda, na dissertação 19, percebemos que o envio de dinheiro para os 

familiares é primordial para os imigrantes, no entanto, os baixos salários que recebem 

no Brasil inviabilizam até suas necessidades básicas, de modo que não sobra para 

ser enviado ao Haiti: “Os 21 (vinte e um) haitianos entrevistados consideram o salário 

recebido como baixo, o que não possibilita responder mesmo a suas necessidades 

básicas e mandar dinheiro para suas famílias no Haiti.” (PATRICE, 2017, p. 82, grifo 

nosso).  

As expressões “sustento familiar”, “recurso financeiro”, “dependem do 

dinheiro”, “mandar dinheiro”, “enviar dinheiro” são responsáveis por construírem a 

regularidade acerca do envio de dinheiro para os familiares que ficaram no Haiti.  

 

e) As condições de trabalho no Brasil são precárias, no entanto são melhores 

que no Haiti  

 

Falamos anteriormente da precariedade do trabalho feito pelos haitianos no 

Brasil, porém notamos que alguns imigrantes relatam que, mesmo com os baixos 

salários e a exaustão de empregos cansativos, o trabalho no Brasil é melhor do que 

no Haiti, conforme a dissertação 3: 

 
Na questão da inserção, subdividida em aspectos positivos e aspectos 
negativos, temos como positivo a maior facilidade de encontrar 
emprego e a possibilidade de obter ganhos maiores em relação aos 

ganhos no Haiti. Em todos os relatos observou-se de forma clara a 
constatação de que as condições de vida e trabalho aqui no Brasil, 
mesmo que ainda precárias, são melhores que no Haiti. (GOTTARDI, 

2015, p. 86-87). 
 

A dissertação 6 também informa que “Em outros casos, eles até reconhecem 

que mesmo não recebendo o valor idealizado, recebem mais do que nos países de 

origem” (SILVA, F., 2016, p. 120). 

Apontamos como regular os vocábulos “maior”, “melhores” e “mais”, que fazem 

referência à superioridade do trabalho no Brasil comparado ao Haiti. Os vocábulos 

mencionados foram expressos por meio da figura de linguagem comparação, nesse 

caso, comparando o Brasil ao Haiti conforme se verifica nas expressões “ganhos 
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maiores em relação aos ganhos no Haiti”, “são melhores que no Haiti” e “recebem 

mais do que nos países de origem”. 

Durante os estudos e análises das dissertações e teses que compõem nosso 

corpus, notamos alguns discursos que se dispersam dos enunciados analisados até 

aqui. Observemos. 

 

a) A língua como fator predominante nas relações de trabalho 

 

A dificuldade de se comunicar em português foi citada em algumas pesquisas 

que têm por temática as relações de trabalho, no entanto, em nenhuma delas a língua 

surge como fator predominante para conseguir ou manter um emprego. Isso ocorre 

porque, como se verifica em muitos casos analisados até aqui, os empregadores 

veem os haitianos como mão de obra barata e mera força de trabalho.  

A dissertação 4 efetivou pesquisa de campo na cidade de Porto Velho-RO, 

onde realizou entrevistas com 10 haitianos, sendo cinco de cada empresa. O corpus 

da referida pesquisa é duas empresas da cidade, nomeadas como empresa Y e 

empresa Z, que empregam 100 e 10 haitianos respectivamente. A empresa Z atua 

nas áreas de construção civil e produção de energia.  

 
No recrutamento a empresa oferecia alojamento, curso de português, 
Módulo Básico do Programa de Qualificação Profissional Continuada 
e todos os benefícios da empresa: plano de saúde, cesta básica, 
transporte, alimentação, etc. O processo de recrutamento resultou na 
contratação de 100 haitianos em janeiro de 2012, para o trabalho na 
construção civil. As funções assumidas pelos haitianos na época 
foram, almoxarifado 4, borracharia 2, meio ambiente 28, lavador 2, 
pintura 4, pipe shop 4, serviços gerais 8, concreto 36, segurança do 
trabalho 12, totalizando 100 contratações. De acordo com o diretor, os 
haitianos contratados só assumiram suas funções, no campo de 
trabalho, após passarem por um Programa de treinamento e 
integração, que teve a duração de um mês, com carga horária de 232 
horas, de segunda-feira a sexta–feira, durante 29 dias, em período 
integral. (AGUIAR, 2015, p. 61). 
 

O curso de integração citado ofertou aos imigrantes haitianos contratados pela 

empresa aulas de português, treinamento de integração com temas como RH, 

alimentação, serviço social, apoio social aos alojados, curso de segurança do trabalho 

e meio ambiente, como temas de saúde, recursos humanos e serviço social, curso de 

educação continuada com disciplinas de psicologia do trabalho e qualidade, saúde 

etc.  
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A preocupação da empresa Z em relação à questão linguística 
encontrava-se no seu desejo de tornar o imigrante o mais lucrativo 
possível, para que seu trabalho pudesse ser desenvolvido no menor 

espaço de tempo, com maior segurança e acerto. A língua, no campo 
de trabalho, não poderia ser um entrave, mas uma aliada. (AGUIAR, 
2015, p. 86, grifo nosso). 

 

A empresa Y atua na área de coleta de lixo domiciliar, e em 2015, contava com 

10 haitianos ativos trabalhando na empresa. Sobre a chegada dos haitianos na 

empresa, a diretora do RH informou à pesquisadora que “[...] foi muito interessante 

para empresa, pois a mesma não estava encontrando mão de obra na cidade, os 

trabalhadores locais não queriam trabalhar como coletores de lixo” (AGUIAR, 2015, p. 

62). Quando questionada se a empresa ofereceu curso de português para os 

haitianos, a diretora relatou que no início foi ofertado o curso, mas não durou muito 

tempo porque as aulas eram ministradas depois do expediente dos imigrantes, e com 

o tempo, muitos deles começaram a faltar às aulas.  

A pesquisadora então indagou se a ausência do curso afetou de alguma forma 

o desempenho dos haitianos na empresa. A resposta obtida é surpreendente: “A 

entrevistada respondeu que apesar de terem oferecido o curso, o fato de o haitiano 

falar ou não o português não era determinante para o trabalho, uma vez que, para 

a execução do trabalho, eles apenas tinham que ’saber correr atrás do caminhão’.” 

(AGUIAR, 2015, p. 63, grifo nosso).  

Compreendemos que, de acordo com a empresa Y, a comunicação com os 

haitianos não era imprescindível, pois necessitavam apenas dos seus “corpos” para 

desempenharem o trabalho necessário. Para sanar os conflitos advindos da falta de 

conhecimento dos haitianos a respeito da legislação trabalhista brasileira, contrataram 

um haitiano que falava português para explicar os descontos nos contracheques e 

demais adversidades. A medida amenizou os conflitos, mas não os extinguiu. 

 
Já no que tange à empresa Y percebemos, uma mudança na 
percepção dos imigrantes, estes eram vistos apenas como uma mão-
de-obra barata e descartável, o que importava era o seu corpo, uma 
vez que para empresa, era necessário, apenas, que eles soubessem 
correr. Nesta perspectiva os imigrantes não são vistos na sua 
totalidade, como sujeitos pensantes, com uma história, uma cultura, 
com crenças, valores e conhecimentos. Os trabalhadores, dessa 
empresa, sentem-se à margem, excluídos, o que, de certo modo, 
provoca uma resistência à inscrição de si na língua-cultura do outro. 
(AGUIAR, 2015, p. 86-87). 
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A chegada dos imigrantes haitianos nas empresas mencionadas foi um desafio, 

e, ao mesmo tempo, sanou o problema da mão de obra. Contudo, esse fato novo “[...] 

obrigou as empresas a buscarem formas de integrar os imigrantes, nesse novo 

contexto, tanto para os haitianos quanto para as empresas tendo como principal 

desafio a inserção de todos os envolvidos na língua-cultura” (AGUIAR, 2015, p. 86). 

A dissertação 4 demonstra a dispersão do discurso em relação ao trabalho dos 

haitianos no Brasil. A expressão “desejo de tornar o imigrante o mais lucrativo 

possível” evidencia que a oferta do curso de português aos haitianos não tem relação 

com a essencialidade do saber falar português para conseguir um emprego, mas, sim, 

com o lucro que os haitianos oferecem à empresa Z se souberem se expressar em 

língua portuguesa. Essa dispersão é ratificada por meio da afirmação “o fato de o 

haitiano falar ou não o português não era determinante para o trabalho”, presente na 

fala de uma representante da empresa Y. 

Já a dissertação 9 é de um estudo acerca da legislação trabalhista e o trabalho 

desenvolvido por haitianos no Brasil. As pesquisas foram feitas em material midiático, 

como notícias e recortes de jornais, e entrevista com um haitiano. A pesquisa teve 

como objetivo averiguar se o Poder Judiciário Trabalhista estava habilitado para 

atender aos imigrantes haitianos que se comunicavam somente em crioulo. A autora 

destaca que “As dificuldades avultam quando esses trabalhadores imigrantes, que 

se expressam unicamente na língua créole, buscam o Poder Judiciário Trabalhista” 

(TIPARELLI, 2016, p. 136). A falta de domínio da língua portuguesa pelos haitianos 

levou-os a procurar advogados brasileiros quando pretendiam mover uma ação 

judicial. 

 
Observa-se também que os trabalhadores haitianos se valeram de 
advogado constituído para a propositura da ação judicial, o que, de 
certa forma, pode sinalizar a confiança em um profissional habilitado, 
em razão da dificuldade de expressão na língua portuguesa. 
(TIPARELLI, 2016, p. 137). 

 

Ainda, “O desenvolvimento metodológico aplicado ao longo da pesquisa 

sinaliza que os imigrantes haitianos que se encontram no estado do Paraná buscam 

amparo no Poder Judiciário, no que tange às suas demandas trabalhistas” 

(TIPARELLI, 2016, p. 137). Logo, “[...] o que se observou foi o grande esforço dos 

magistrados trabalhistas em compreender os imigrantes haitianos em seus 
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depoimentos pessoais, como forma de otimizar os trabalhos, sem a necessidade de 

designação de tradutor” (TIPARELLI, 2016, p. 137).  

Percebe-se, por meio da palavra “dificuldades” e da expressão “unicamente na 

língua créole”, que os imigrantes que só compreendem a própria língua enfrentam 

obstáculos cotidianos nos ambientes de trabalho, divergente no que diz respeito às 

questões relacionadas ao trabalho dos haitianos no Brasil, que tratam principalmente 

da precariedade das condições de trabalho e da desvalorização profissional dos 

imigrantes. 

 

 

b) Satisfação dos haitianos com o mercado de trabalho brasileiro 

 

Muitas pesquisas demonstram a insatisfação dos haitianos com os trabalhos 

que conseguiram em terras brasileiras; a expectativa que tinham era de que 

conseguiriam empregos de acordo com suas formações acadêmicas e experiências 

profissionais, e assim, conseguiriam garantir seus sustentos e de seus familiares que 

ficaram no Haiti. 

No entanto, a dispersão acontece quando o discurso propagado pelo autor da 

dissertação 8 afirma que os haitianos estão satisfeitos com os empregos 

desempenhados por eles no Brasil, como se vê no trecho a seguir: “[...] os imigrantes 

haitianos, de maneira geral, demonstram satisfação com os empregos e funções para 

os quais são contratados [...]” (FIGUEREDO, 2016, p. 152-153, grifo nosso). O 

vocábulo “satisfação” é responsável por caracterizar a dispersão do discurso sobre a 

insatisfação dos imigrantes com o mercado de trabalho brasileiro. 

 

c) Melhores condições de vida no Haiti 

 

A dissertação 8 também apresenta uma dispersão quando relata que as 

condições de vida no Haiti são melhores que no Brasil, contrariando, assim, o que 

apontamos como uma regularidade, ou seja, o fato de que, mesmo com a 

precariedade do trabalho no Brasil, a vida é melhor que no Haiti. A pesquisa afirma 

que “[...] embora afirmem, a maioria deles, que possuíam melhor remuneração e 

melhores condições de trabalho no Haiti” (FIGUEREDO, 2016, p. 152-153). A 

conjunção concessiva “embora” e o advérbio “melhor” constroem a dispersão presente 
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nos discursos acadêmicos regulares de que, no Brasil, as condições de vida e de 

trabalho são melhores.  

 

d) Irresponsabilidade dos haitianos com o trabalho 

 

Durante a análise realizada nas 20 pesquisas que tratam do trabalho dos 

imigrantes haitianos no Brasil, não encontramos números significativos de estudos 

que citassem o termo “responsabilidade” nas tarefas realizadas por esses imigrantes, 

porém, percebemos, em alguns estudos, a menção de que os haitianos têm 

disposição para trabalhar. Segundo a dissertação 12, colegas de trabalho brasileiros 

e um gerente de bar afirmaram que “[...] é muito vantajoso contratar estrangeiros, pois 

eles são pontuais, assíduos e esforçados no aprendizado de suas funções. Relataram 

que os haitianos são pessoas lutadoras que buscam uma vida mais digna e segura" 

(MARTINS, 2017, p. 57). 

Todavia, percebemos alguns discursos dispersos que relataram a 

irresponsabilidade desses imigrantes no emprego. O autor da dissertação 11, por 

meio de uma entrevista realizada com membro da empresa empregadora, alega que 

 
Nesse sentido, merecem destaque reclamações das empresas sobre 
o cumprimento de horários, chegadas tardes, e problemas de 
relacionamento com os encarregados dos setores. Nas palavras da 
entrevistada – o haitiano é muito teimoso. Existem relatados de 

empresas da região do Vale do Itajaí onde haitianos levaram bebida 
alcoólica para dentro da linha de produção. Porém, em relação ao 
trabalho em si, ambos os entrevistados concordam que o haitiano, 
enquanto trabalhador, “pega junto, pega no pesado”. (SILVA, 2017, 

p. 127, grifo nosso). 
 

De acordo com os empregadores, [...] os problemas de relacionamento e 

discussões com os encarregados dos diferentes setores começaram a ficar mais 

intensos, dando a nítida impressão que os imigrantes estavam criando ou provocando 

situações para serem desligados das empresas” (SILVA, 2017, p. 128, grifo nosso). 

O adjetivo “teimoso” contribui para a formação de uma imagem negativa dos haitianos, 

o que contradiz o próprio discurso do entrevistado quando relata que os haitianos 

“pega junto, pega no pesado” no trabalho. 
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e) A Minustah como fator primordial para a migração dos haitianos para o Brasil 

 

As pesquisas demonstram que o trabalho foi, de fato, o principal motivo da 

imigração haitiana para o Brasil. A dissertação 20, entretanto, assegura que a relações 

existentes entre Brasil e Haiti por meio da missão de estabilização do Haiti, Minustah, 

foi o fator que proporcionou o fluxo migratório dos haitianos para terras brasileiras. 

 
A vinda dos haitianos para o Brasil também pode ser explicada pelas 

relações existentes entre os dois países: desde 2004, o Brasil lidera a 
MINUSTAH e contribui com tropas militares na ilha caribenha, o que 
incentivou o contato dos haitianos com o nosso país. (GUILHERME, 
2017, p. 96, grifo nosso). 

 

O vocábulo “também” atribui à Minustah a causa da migração dos haitianos 

para o Brasil, fato que nos leva à identificação de mais um sentido diverso engendrado 

pela dispersão do discurso, uma vez que os textos analisados acima são regulares ao 

citarem o trabalho como principal motivo da migração. O estudo, no entanto alude que 

“[...] mesmo que os sujeitos não migrem apenas para fins laborais, o trabalho acaba 

se tornando um ponto crucial para a permanência dos haitianos e senegaleses no 

Brasil” (GUILHERME, 2017, p. 100). 

 

3.1.3 Políticas públicas direcionadas aos imigrantes haitianos no Brasil 

 

Finalizada a análise que aborda questões sobre a relação dos haitianos com o 

trabalho desempenhado por eles no Brasil, passamos a averiguar o que os discursos 

dos trabalhos selecionados expõem sobre as políticas públicas direcionadas aos 

haitianos no país. 

 

Quadro 3 - Temática “Políticas públicas” 
(Continua) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

1. Título: A diáspora haitiana para o Brasil: o novo fluxo migratório (2010-2012). 
Autor: Andressa Virginia de Faria 
Ano: 2012 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte  
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Quadro 3 - Temática “Políticas públicas” 
(Continuação) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

2. Título: O Haiti não é aqui?" : Reconhecimento dos novos fluxos migratórios para o Brasil em 
uma análise da atuação do Estado Brasileiro a partir da perspectiva de Nancy Fraser. 
Autor: Julia de Souza Rodrigues 
Ano: 2013 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Local: Rio de Janeiro 

3. Título: Soberania hobbesiana e hospitalidade em Derrida: estudo de caso da política 
migratória federal para o fluxo de haitianos pelo Acre. 
Autor: Raimundo Jorge Santos Seixas 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Direitos Humanos, Cidadania e Violência 
Instituição: Centro Universitário Euro-Americano 
Local: Brasília 

4. Título: A Categoria do Refugiado Revisitada: Transformações na Soberania Estatal e o Caso 
da Migração Haitiana para o Brasil. 
Autor: Diana Zacca Thomaz 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Relações Internacionais 
Instituição de ensino: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Local: Rio de Janeiro 

5. Título: Muito distantes do eldorado: perspectivas jurídicas da proteção dos migrantes 
haitianos no Brasil. 
Autor: Ana Paula Teixeira Delgado 
Ano: 2016 
Nível: Doutorado 
Área: Direito 
Instituição de ensino: Universidade Estácio de Sá 
Local: Rio de Janeiro 

6. Título: O mundo em movimento: o “refúgio ambiental” dos haitianos no Brasil. 
Autor: Luiz Renato de Sousa Melo 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direitos Fundamentais 
Instituição de ensino: Universidade da Amazônia  
Local: Belém 

7. Título: A condição do refugiado na contemporaneidade: um estudo do fenômeno migratório 
haitiano no município de Itajaí – SC. 
Autor: Patrícia Finamori de Souza 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Desenvolvimento Regional 
Instituição de ensino: Universidade do Contestado 
Local: Canoinhas 

8. Título: Pela necessária construção da proteção jurídica internacional dos refugiados 
ambientais: uma crítica à luz do exemplo da migração haitiana para o Brasil. 
Autor: Regis Hartmann 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 
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Quadro 3 - Temática “Políticas públicas” 
(Continuação) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

9. Título: A imigração haitiana para o Brasil: um olhar a partir do sintagma identidade-
metamorfose-emancipação. 
Autor: Suelen Cristina de Miranda 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Psicologia Social 
Instituição de ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Local: São Paulo 

10. Título: Refugiado ambiental: uma análise da migração haitiana para o Brasil. 
Autor: Cristiane Peretti Feldmann 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Centro Universitário Ritter dos Reis 
Local: Porto Alegre 

11. Título: A migração haitiana para o Brasil: lacunas de proteção aos deslocados ambientais. 
Autor: José Carlos Loureiro da Silva 
Ano: 2015 
Nível: Doutorado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Católica de Santos 
Local: Santos 

12. Título: O imigrante haitiano e a igreja adventista do sétimo dia em São Paulo: um estudo de 
caso. 
Autor: Bernadete Alves de Medeiros Marcelino 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências da Religião 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Local: São Paulo 

13. Título: Os haitianos no Brasil: entre uma questão ambiental, de legalidade e de dignidade 
humana. 
Autor: Debora Cristina Freytag Scheinkmann 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciência Jurídica 
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí 
Local: Itajaí 

14. Título: As aporias na efetivação dos direitos fundamentais aos migrantes Haitianos no Brasil. 
Autor: Lais Giovanetti 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba 
Local: Piracicaba 

15. Título: A influência do acordo de cooperação Brasil-Haiti no processo migratório e na garantia 
de direitos humanos a imigrantes haitianos residentes em Cuiabá 2016. 
Autor: Vera Ferreira 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Política Social 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 
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Quadro 3 - Temática “Políticas públicas” 
(Conclusão) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

16. Título: Imigração haitiana e política de acolhimento institucional na cidade de São Paulo: 2010-
2015. 
Autor: Kassoum Dieme 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Sociologia  
Instituição: Universidade Estadual de Campinas 
Local: Campinas 

17. Título: Imigração haitiana para o Brasil Fragilidades e desafios institucionais. 
Autor: Ingrid Nascimento de Aguiar Schlindwein 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

18. Título: A imigração haitiana para o Brasil e a relativização dos direitos trabalhistas e humanos 
dos haitianos. 
Autor: Cristianne Pereira Moreira 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Católica de Brasília 
Local: Brasília 

19. Título: Políticas de reconhecimento no estado brasileiro: uma análise sobre o fenômeno 
migratório haitiano no Acre. 
Autor: Samarah Rejany Motta Lopes 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

20. Título: Novos caminhos de uma velha diáspora: seguindo os rastros da experiência migratória 
das mulheres haitianas em Porto Alegre. 
Autor: Carla Ricci 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Políticas Públicas 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

21. Título: O Haiti está aqui: uma análise da compreensão dos imigrantes haitianos sobre a 
política social no Brasil. 
Autor: Jean Baptiste Marc Donald 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Serviço social e Política social 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina 
Local: Londrina 

Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

As pesquisas analisadas que citam a temática das políticas públicas e políticas 

migratórias para a garantia dos direitos humanos aos haitianos residentes no Brasil, 
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assim como as que se referem à necessidade do reconhecimento dos haitianos como 

refugiados ambientais, apontam para as seguintes regularidades. 

 

a) A concessão do Visto Humanitário para o não reconhecimento dos refugiados 

ambientais 

 

Verificamos que algumas pesquisas inferem que a concessão do visto 

humanitário, por meio da Resolução nº 097/12, aos haitianos que migram para o 

Brasil, configura-se como uma estratégia do Estado brasileiro para o não 

reconhecimento dos haitianos como refugiados ambientais e, com isso, não terem 

responsabilidades para com esses cidadãos.  

A dissertação 1 realizou pesquisa acerca do fluxo migratório haitiano para o 

Brasil, buscando compreender o perfil dos imigrantes, a rota migratória, processo de 

entrada e acolhida, inserção no mercado de trabalho e política migratória do governo 

brasileiro frente ao pedido de refúgio aos deslocados ambientais. Os dados foram 

obtidos por meio do Conselho Nacional de Imigração e Pastoral do Imigrante da 

Arquidiocese de Manaus-AM. O esboço explica que 

 
Ao adentrar o território, os imigrantes dirigiam-se ao posto da Polícia 
Federal e requeriam o refúgio. Como o Brasil não acata juridicamente 
o “refúgio motivado por catástrofes ambientais”, os haitianos tiveram 
suas solicitações indeferidas. Entretanto, com vistas à observância 
dos direitos humanos, o governo brasileiro concedeu o visto 
humanitário a eles. Posteriormente, passou a exigir o visto aos 
nacionais do Haiti, como condição de ingresso no território (FARIA, 
2012, p. 123, grifo nosso). 
 

A não concessão do refúgio ambiental para os haitianos é afirmada pela 

expressão negativa “não acata”; por outro lado, o vocábulo ”concedeu” faz referência 

à concessão do visto humanitário. A utilização da conjunção coordenativa “entretanto” 

é responsável por demonstrar a oposição entre o refúgio ambiental (negação) e o visto 

humanitário (permissão). 

No que se refere à pesquisa feita na dissertação 4, trata-se de estudo sobre as 

mudanças na categoria dos refugiados no mundo, como essas mudanças impactam 

a categoria dos refugiados e como se reflete na experiência dos imigrantes haitianos 

no Brasil. Na ocasião, foram realizadas entrevistas em campo com os haitianos. A 

autora relata que “[...] ao ser negado o status de refugiado no país, mas serem 
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concedidos “vistos humanitários”, aos imigrantes haitianos constitui um caso que 

reflete uma separação do refúgio do campo do humanitarismo [...]” (THOMAZ, 2015, 

p. 110). 

Nas dissertações 1 e 4, por sua vez, nota-se a presença de uma construção 

adversativa ao utilizar os vocábulos “não acata” e “concedeu” (dissertação 1) e 

“negados” e “concedidos” (dissertação 4). Essa contrariedade é exposta pelas 

conjunções aditivas e adversativas “entretanto” e “mas”, respectivamente.  

Assim, “Ao mesmo tempo, a mobilidade, as reivindicações e as práticas 

cotidianas destes migrantes desafiam o tratamento “humanitário” recebido, expondo 

as contradições do enquadramento humanitário sob o paradigma de resiliência” 

(THOMAZ, 2015, p. 110). Importa salientarmos as aspas utilizadas pela autora em 

“vistos humanitários” e “humanitário”, que, de forma irônica, faz uma crítica sobre a 

forma como os haitianos são recebidos e tratados no Brasil, em muitos casos, muito 

se distanciando do conceito de humanitarismo. Logo, por meio das palavras 

“concedeu” e “concedidos”, presentes nos discursos das dissertações 1 e 4, percebe-

se que o fato de o Estado brasileiro ter “legalizado” a entrada dos haitianos no Brasil 

em nada tem a ver com a garantia dos direitos humanos, uma vez que não foram 

criadas políticas públicas para garantir a permanência dos mesmos no país. 

A dissertação 5 baseou-se em averiguar o caráter jurídico de proteção 

concedida aos haitianos que migraram para o Brasil. Como aporte para a pesquisa, a 

pesquisadora utilizou os dados estatísticos produzidos e registrados nos relatórios do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e do Ministério da 

Justiça do Brasil.  

 
No caso do ingresso dos haitianos em território brasileiro, o não 
reconhecimento da condição de refugiado acaba por fragilizar o 

próprio instituto do refúgio no Brasil, que se torna refém de decisões 
administrativas incoerentes, além de constituir violação à lei que 

incorporou instrumentos jurídicos internacionais. Decisões como esta 
impactam diretamente a vida de seres humanos, que novamente têm 
a dignidade violada, e traduzem o amadorismo das instituições 
públicas no que toca ao desenvolvimento responsável de políticas de 

imigração. (DELGADO, 2016, p. 148-149, grifo nosso). 
 

Conforme relatado pela autora, “o não reconhecimento da condição de 

refugiado” influencia negativamente nas condições de vida dos imigrantes em terras 

brasileiras. Percebe-se que o verbo “violar” foi citado duas vezes, no entanto, com 

sentidos distintos. Em “violação à lei”, a autora afirma que o fato do governo brasileiro 
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não conceder o visto de refugiados ambientais aos haitianos vai contra a legislação, 

ao passo que, em “dignidade violada”, os haitianos tiveram seus direitos negados.  

A autora ainda cita “amadorismo das instituições públicas”, deixando explícito 

que o Brasil não possui políticas públicas e de imigração eficientes. Cabe destacar os 

efeitos de sentido provocados pelo vocábulo “amadorismo”, que demonstra o 

despreparo e desrespeito das instituições públicas ao concederem o visto humanitário 

aos imigrantes em vez do reconhecimento como refugiados. Contudo, o amadorismo 

aqui supracitado não é involuntário, mas, sim, proposital, uma vez que, como dito 

anteriormente, o visto humanitário foi apenas uma estratégia do governo para não 

conceder o refúgio. 

Nesse sentido, o autor da dissertação 6 afirma a necessidade de repensar os 

conceitos de refugiados ambientais: 

 
Assim, tais conceitos precisam ser borrados, alargados, flexibilizados, 
a fim de permitirem que essa nova modalidade de refugiados, os 
climáticos ou ambientais, sejam amparados pelas normas 
internacionais vigentes para não dependerem única e exclusivamente 
de ajuda humanitária, como é caso de seu ingresso no Brasil. (MELO, 
2016, p. 97). 

 

Conforme relatado na dissertação 7, que discorre sobre os preconceitos 

praticados contra refugiados, tendo como entrevistados 74 haitianos residentes em 

Itajaí-SC, “[...] não obstante a intencional lacuna jurídica não superada pelos 

organismos internacionais, o Brasil adotou uma postura considerada “humanitária” em 

relação aos haitianos que ingressam no país” (SOUZA, 2017, p. 138). A respeito do 

visto humanitário, a dissertação 8 relata que esta foi 

 
[...] a forma encontrada pelo governo brasileiro para dar proteção 
aos refugiados haitianos foi a de criar um aparato específico de 

proteção em razão da falta de enquadramento jurídico, pois, através  
dos mecanismos de proteção existentes a nível interno e internacional, 
não foi possível dar a solução adequada, e assim, dar amparo a estes 
indivíduos. (HARTMANN, 2017, p. 128, grifo nosso). 

 

Por fim, o estudo da dissertação 17 enfatiza que 

 
Ciente dessas restrições, o governo brasileiro optou por uma 

interpretação restritiva da Convenção de 1951 e não reconheceu os 
haitianos como refugiados. Decidiu-se por uma solução intermediária, 
de oferecer a eles um visto especial de residência por razões 
humanitárias. (SCHLINDWEIN, 2017, p. 137, grifo nosso). 

 



100 

 

As expressões “a forma encontrada pelo governo brasileiro” e “o governo 

brasileiro optou”, presentes nos discursos das dissertações 7 e 17 respectivamente, 

evidenciam que o governo brasileiro se viu totalmente despreparado diante do intenso 

fluxo migratório dos haitianos em direção ao país e, assim, preferiu conceder-lhes o 

visto humanitário e não os reconhecer como refugiados ambientais. Por outro lado, 

por meio da expressão “a forma encontrada pelo governo”, cria-se a imagem de um 

órgão solícito e disposto a garantir a proteção dos haitianos conforme explicitado pela 

expressão “para dar proteção aos refugiados haitianos”. 

 

b) Ausência de políticas públicas para a garantia dos direitos humanos dos 

haitianos 

 

O não reconhecimento dos haitianos como refugiados ambientais, isentando 

de certa forma a responsabilidade integral do estado para com eles, fortaleceu a 

ausência de criação de políticas públicas eficientes para o acolhimento digno aos 

imigrantes. Nesse sentido, a dissertação 3 realizou investigação sobre a imigração 

haitiana para o Brasil com o intuito de saber se houve hospitalidade do governo federal 

aos imigrantes ou se o posicionamento do governo federal foi restritivo. O autor 

realizou entrevistas com cinco haitianos, representantes do governo federal e da 

sociedade civil. Os estudos revelaram que  

 
Nenhuma ação do Governo Federal de hospitalidade política aos 
haitianos que se encontravam em Iñapari foi identificada durante a 
pesquisa. Não houve projeto de atendimento consular brasileiro para 
documentá-los e permitir prosseguimento do itinerário, nem 
tampouco oferecidos recursos para acolhimento, em concertação 
com o Peru. Foram simplesmente abandonados à própria sorte, até 

que houvesse um afrouxamento da fiscalização fronteiriça. Esse 
abandono material e imaterial do contingente de imigrantes haitianos 
em Iñapari constituiu-se em grave violação à dignidade desses 

imigrantes, um tratamento que não corresponde a um Estado 
Democrático de Direito. (SEIXAS, 2014, p. 153, grifo nosso). 

 

O autor faz uso das expressões negativas como “nenhuma ação”, “não houve 

projeto” e “nem tampouco oferecidos recursos” para enfatizar a escassez de políticas 

públicas de acolhimento aos imigrantes haitianos, reforçando essa tese por meio da 

palavra “abandonados” e da expressão “violação da dignidade”. É necessário 

ressaltar, também, o duplo sentido do vocábulo “abandono” na expressão “abandono 
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material e imaterial” praticado pelo Governo Federal contra os haitianos, que 

demonstra, por um lado, o abandono na fronteira, e por outro, o abandono decorrente 

do não acolhimento. Essa isenção do Estado para com os haitianos aparece no que 

Foucault (2012, p. 165) relata sobre a significação do que é governar um Estado: “[...] 

significará, portanto, em estabelecer a economia ao nível geral do Estado, isto é, ter 

em relação aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos, 

uma forma de vigilância e de controle”.  

Sobre a urgente necessidade de reconhecimento dos imigrantes haitianos 

como refugiados ambientais, a dissertação 5 avalia que ser preciso que os “Estados 

busquem soluções de cunho social por meio de políticas públicas de inclusão e de 

cunho político-jurídico, garantindo-lhes direitos fundamentais e vinculação à 

comunidade política no Estado que os recebe” (DELGADO, 2016, p. 148-149, grifo 

nosso). A utilização do verbo buscar em “busquem soluções” leva-nos à conclusão de 

que ainda não existem políticas públicas para a garantia dos “direitos fundamentais”, 

como mencionou a autora. 

Nesse sentido, a dissertação 6 pontua: 

 
A “acolhida/entrada” no território nacional é garantida, mas a realidade 
é a falta de espaço para abrigar tantas pessoas, não há comida 
suficiente, emprego muito menos, saúde nem se fale, ou seja, não se 
garante o mínimo essencial a viver com dignidade àquele povo já 
demasiadamente sofrido. (MELO, 2016, p. 97, grifo nosso). 

 

Novamente, observamos a presença da conjunção adversativa “mas” para 

enfatizar a contradição entre a permissão de entrada no Brasil, por meio do visto 

humanitário, e a realidade degradante a que muitos haitianos são submetidos ao 

chegarem ao país. 

O autor reitera que “Estes refugiados ambientais buscam um mínimo de 

educação, saúde, moradia, emprego, e direitos sociais [...]” (MELO, 2016, p. 98), 

direitos básicos que estão previstos na Constituição de 1988 tanto aos nacionais 

quanto aos estrangeiros, mas que estão sendo negados aos haitianos no Brasil. 

A dissertação 8 também é constituída por estudos referentes aos fenômenos 

ambientais, em relação à proteção dos direitos humanos. Mais uma vez, percebemos 

o sentido de violação dos direitos humanos. 

 
Atualmente os Estados realizam diversos atos que dificultam a 
proteção dessas pessoas, e acabam gerando a violação de direitos, 
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como seu direito à vida e à integridade pessoal, direito à liberdade 
pessoal e à livre circulação, direito às garantias judiciais e à proteção 
judicial, e direito a não discriminação. (HARTMANN, 2017, p. 125, grifo 
nosso). 

 

A dissertação 9 refere-se à busca pela compreensão do processo de 

identidade-metamorfose-emancipação durante o processo migratório, realizadando 

entrevistas com 3 haitianos. As conclusões apontadas pela autora são de que “[...] 

apesar das leis migratórias serem de extrema relevância, mostra-se fundamental o 

desenvolvimento de políticas públicas que promovam a efetiva inclusão social e 

produtiva do migrante [...] (MIRANDA, 2017, p. 97, grifo nosso), e ainda, de que “A 

ausência de políticas públicas efetivas impossibilita, ainda, o conhecimento e o 

acesso aos benefícios disponíveis e faz com que uma inserção digna e cidadã seja 

algo raro de ser alcançado” (MIRANDA, 2017, p. 135, grifo nosso).  

Ao mencionar a necessidade de “desenvolvimento de políticas públicas”, a 

autora diz que o Brasil ainda não possui políticas públicas que de fato atuem na 

inclusão social dos imigrantes que aqui chegam. Um mecanismo linguístico que nos 

permite chegar a essa conclusão é a utilização do verbo “promover” flexionado no 

futuro, “promovam”, demonstrando algo que ainda é passível de acontecer. Mais 

adiante, a autora explicita essa dedução ao citar “ausência de políticas públicas 

efetivas”, bem como a menção aos vocábulos “inserção” e “rara” com o intuito de 

retratar a dificuldade do governo brasileiro em inserir efetivamente esses imigrantes 

de forma digna em nossa sociedade. 

A dissertação 10 aponta pesquisa sobre a averiguação que visa saber se a 

legislação internacional e interna existente é suficiente para assegurar a proteção dos 

direitos humanos aos imigrantes que se deslocam devido a catástrofes naturais, como 

o caso dos haitianos. O esboço aponta que o Brasil recebe grandes fluxos migratórios 

internacionais e que “[...] na inexistência de legislação adequada e de políticas 

públicas dela decorrentes provocam violações de direitos humanos [...]” (DUTRA, 

2015, p. 156, grifo nosso). Assim, “É dever dos órgãos públicos ligados à imigração e 

dos organismos internacionais intensificarem o combate a esta situação [...]” (DUTRA, 

2015, p. 169-170). Sugere-se, ainda, que o país “[...] precisa disponibilizar formas que 

acolham e reconheçam migrantes vulneráveis, que na verdade são vítimas de tráfico 

de pessoas e de trabalho escravo em razão da migração forçada a qual foram 

submetidos.” (DUTRA, 2015, p. 183). 
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A tese 11 realiza estudos sobre a verificação da ausência de proteção integral 

aos imigrantes haitianos no Brasil, assinalando que “Inexiste no país uma política 

migratória consistente, já que as ações implementadas, ou as anistias aplicadas, são 

feitas de forma casuística e executadas de forma atabalhoada [...]” (SILVA, 2015, p. 

219, grifo nosso), além de emitir afirmação convicta de que “[...] os deslocados 

ambientais no Brasil sofrem com ausência de instrumentos jurídicos adequados, com 

a ausência de políticas públicas e com a inexperiência dos órgãos competentes” 

(SILVA, 2015, p. 222, grifo nosso). 

A dissertação 10 cita “inexistência” de leis e políticas públicas que amparem os 

haitianos. A tese 11, de forma decisiva, usa o vocábulo “inexiste” ao fazer referência 

à política de imigração, bem como à ausência de legislação e de políticas públicas, 

mencionando, ainda, a “inexperiência” dos órgãos responsáveis. Percebe-se que o 

discurso apresentado pelo autor é categórico ao fazer uso dessas palavras para expor 

suas conclusões. 

Os estudos da dissertação 12 são relacionados à ligação entre a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia e os imigrantes haitianos no Brasil.  

 
Frente à intensa imigração haitiana para o Brasil e a ausência de 
políticas públicas migratórias brasileiras, muitos desses imigrantes 
acabaram sendo recepcionados e acolhidos por instituições de cunho 
religioso, que mesmo sem respaldo do Estado, procuravam atender 
ainda que em partes, suas necessidades básicas e emergenciais. 
(MARCELINO, 2016, p. 15-16, grifo nosso). 

 

Dentre as diversas dificuldades enfrentadas pelos imigrantes haitianos no 

Brasil, é citada como uma das mais preocupantes “[...] a ausência de políticas 

públicas adequadas para acolhimento e atendimento ao imigrante” (MARCELINO, 

2016, p. 50, grifo nosso), de forma que os sonhos dos haitianos em encontrar no Brasil 

melhorias de vida se desfizeram quando o grupo:  

 
[...] se viu desamparado pelo Estado frente à ausência de políticas 

públicas migratórias, foi alvo de preconceito, racismo, xenofobia, e 
exposição negativa por parte da mídia. Humilhação, frustração e 
desilusão que diante de uma crise econômica brasileira, motivaram 
ainda mais, muitos desses imigrantes a direcionarem-se para outros 
países. No entanto, em meio a esse cenário, ficou evidente a atuação 
de algumas entidades religiosas na busca de recepcionar e acolher 
esse imigrante. (MARCELINO, 2016, p. 100, grifo nosso). 
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A ineficiência do poder público, demonstrado pelo vocábulo “ausência”, 

desencadeou a ação voluntária de várias entidades não governamentais que realizam 

trabalhos voluntários de acolhimento aos haitianos, como as igrejas.  

A Dissertação 13 desenvolveu análise acerca do tratamento concedido aos 

haitianos no Brasil, no âmbito legal, por meio do visto de permanência, do visto 

humanitário e no âmbito de políticas públicas. Conclui-se que o discurso do governo 

brasileiro de que o Brasil estava de “portas abertas” para acolher os haitianos cai por 

terra, tendo em vista que o país não estava preparado legalmente para receber esse 

fluxo migratório repentino. 

 
O Governo brasileiro ao apoiar a vinda de haitianos para o Brasil, não 

possui leis adequadas em seu ordenamento jurídico para conceder o 
visto permanente às pessoas que migram em decorrência de 
problemas ambientais, bem como não tem implementado medidas de 
políticas públicas suficientes para o acolhimento e permanência 
desses indivíduos. (SCHEINKMANN, 2016, p. 120). 
 

Examinamos também a dissertação 14, que desenvolveu estudo sobre as 

causas, desafios, inserção social e laboral, vulnerabilidades jurídicas e sociais e 

dificuldades na efetivação dos direitos fundamentais relacionados à imigração haitiana 

para o Brasil. De acordo com a pesquisa, por meio da Resolução Normativa nº 97/12, 

o Brasil buscou garantir os direitos fundamentais inerentes aos seres humanos. 

Porém, frisa que não basta apenas legalizar a situação migratória dos haitianos, sendo 

necessário, acima de tudo, que o poder público “[...] assuma uma postura mais ativa 

nesse sentido, buscando alcançar o máximo de migrantes haitianos possível, através 

da gestão e implementação de políticas públicas, que lhes ofereçam assistência 

concreta [...]” (GIOVANETTI, 2016, p. 171, grifo nosso). Mais uma vez, o verbo está 

no futuro, a fim de evidenciar a falta de programas sociais eficazes para imigrantes, 

tese que é comprovada com a utilização do vocábulo “implementação”, que evidencia 

a ausência de políticas públicas. 

A dissertação 18 verifica a vulnerabilidade jurídica dos haitianos no Brasil a 

partir de entrevistas feitas com 15 haitianos. Os resultados apontam “[...] que os 

migrantes têm variados tipos de restrições de direitos, como direito à educação, à 

saúde, ao trabalho digno, à moradia” (MARTINS, 2017, p. 83) assim como destaca 

que “Além do mais, os trabalhadores são tratados com preconceito, discriminação, 
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racismo e até mesmo episódios de xenofobia, num país que é tão miscigenado” 

(MARTINS, 2017, p. 83), e ainda, que  

 
Os migrantes haitianos precisam da articulação de ações concretas e 
políticas públicas, só assim, será possível solucionar problemas 

como o tratamento desigual nas relações laborais, a xenofobia, a 
imigração ilegal e elevadas taxas de desemprego dos migrantes. 
(MARTINS, 2017, p. 83-84, grifo nosso). 

 

Outra vez, chamamos atenção para o verbo “precisam”, que ratifica a carência 

de políticas públicas. 

Já com relação à dissertação 19, seu objetivo foi compreender a atuação do 

estado brasileiro na promoção de políticas de reconhecimento dos haitianos. Sobre a 

escassez de políticas públicas, relata: “Outro aspecto relevante da ausência de 

estrutura migratória no país, foi a notória demora na expedição de documentos 

necessários à permanência temporária dos haitianos no território nacional [...]” 

(LOPES, 2017, p. 88), bem como descreve as condições às quais foram submetidos 

os haitianos ao entrarem no Brasil: 

 
O abrigo superlotado e a demora exagerada dos órgãos de controle 
migratório brasileiros para expedir e entregar os documentos aos 
haitianos tornava aquele cenário ainda mais caótico, semelhante a um 
“campo de concentração”, embora provisório, no qual eram separados 
pelas diferenças marcantes da língua, raça e documentos. A ausência 
de política humanitária no país e a ineficiência da Administração 

Pública aumentavam a vulnerabilidade e exclusão dos haitianos. A 
forma discriminatória como os haitianos foram recepcionados no país, 
foi capaz de afetar a identidade destes, diminuindo ou até mesmo 
anulando suas capacidades para a ação autônoma. (LOPES, 2017, p. 
89, grifo nosso). 

 

Portanto, o tratamento oferecido aos imigrantes “[...] demonstra um problema 

social de desrespeito aos migrantes” (LOPES, 2017, p. 99).  

Já a dissertação 20 apresenta estudo relacionado à migração das mulheres 

haitianas para o Brasil, enfatizando a importância da atuação de atores sociais no 

processo de recepção e acolhimentos dessas imigrantes, com a efetivação de 

entrevistas com mulheres residentes em Porto Alegre e com pessoas que atuam no 

acolhimento.  

Além disso, aponta-se a relevância dos atores que compões as organizações 

sociais. Todavia, destaca “[...] que essas organizações sociais, com toda a sua 

estrutura de cooperação e institucionalização, não dão conta de sustentar as 
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demandas dessa população imigrante” (RICCI, 2018, p. 131-132). Foucault afirma que 

“[...] toda a relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma 

estratégia de luta” (FOUCAULT, 1995, p. 244-248). Essa estratégia de luta é um modo 

de operação que cederá vitória sempre ao Estado. Detectamos que, para Foucault 

(1990, p. 38), 

 
[...] qualquer um que tenta se opor a lei a fim de fundar uma nova 
ordem, para organizar uma segunda força política, para instituir um 
novo estado, encontrará somente as boas vindas silenciosas e 
acomodadas da lei.  

 

Por fim, a dissertação 21 averiguou as concepções dos haitianos residentes em 

Cambé-PR sobre as políticas sociais brasileiras em relação ao atendimento aos 

imigrantes. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com seis haitianos, 

revelando que 

 
Sob as demandas (emprego, educação, saúde, assistência social) 
mais relevantes durante a permanência deles, as compreensões 
passaram por vários contrastes identificados como limitações ou 
contradições, sendo alguns deles: Disponibilidade de emprego 
condicionada; Maior disponibilidade na educação das crianças 
imigrantes e falta de acesso na educação dos adultos; A gratuidade 
dos serviços de saúde, mas algumas restrições nos atendimentos dos 
imigrantes; Falta do reconhecimento da formação profissional dos 
imigrantes. (DONALD, 2018, p. 186). 

 

Além das dificuldades apresentadas acima, a pesquisa também é reveladora 

no que diz respeito à “[...] percepção preconceituosa da sociedade brasileira sobre 

essa migração baseada nas condições étnico-raciais (haitianos/negros) e do estatuto 

social (imigrante) dele” (DONALD, 2018, p. 186-187). Logo, os discursos constroem 

um sentido de que a ausência de políticas públicas eficientes para o atendimento aos 

haitianos não os isenta apenas dos direitos fundamentais garantidos por lei, como 

saúde, lazer, moradia, educação, etc.; aAs barreiras vão além de consequências que 

afetam a vida material, desencadeando também problemas para a vida emocional, 

como, por exemplo, o racismo. 

Identificadas por meio dos discursos dos autores dos trabalhos analisados 

sobre o tema das políticas públicas para haitianos no Brasil, as regularidades descritas 

se dão principalmente pelos vocábulos “ausência” e “violação”, que nos permitem 

concluir que essa ausência de políticas públicas eficientes destinadas aos imigrantes 
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haitianos no Brasil culmina, de acordo com os discursos observados nessas 

dissertações, na violação dos direitos humanos de tais cidadãos.  

Percebemos que algumas pesquisas apresentam dispersões acerca das 

políticas públicas brasileiras destinadas aos imigrantes haitianos. São elas: 

 

a) Medidas do Governo Federal para o acolhimento dos imigrantes 

 

Identificamos duas dissertações que apresentam discursos dispersos em 

relação à maioria das pesquisas sobre a ausência de medidas desenvolvidas pelo 

Governo Federal em prol dos haitianos no Brasil. As dispersões referem-se a ações 

desenvolvidas pelo poder público em atendimento aos imigrantes. A dissertação 3, 

afirma que “[...] houve a primeira ação de hospitalidade por parte do Governo 

Federal, por meio de repasses de recursos do MDS para o Governo Estadual custear 

abrigo e alimentação aos que já estivessem no Acre” (SEIXAS, 2014, p. 153, grifo 

nosso).  

Na expressão “houve a primeira ação de hospitalidade”, percebe-se uma 

afirmação positiva em relação a ações criadas pelo Governo Federal em nome do 

acolhimento dos haitianos. Pode-se criar também, positivamente, o efeito de sentido 

de que há outras ações posteriores. No entanto, a ação resume-se apenas a 

alimentação e abrigo aos imigrantes que estavam na fronteira do Acre, o que não 

chega a se configurar como uma medida de acolhimento e inserção de fato.  

A dissertação 7 também pontua a atuação de instituições governamentais na 

garantia dos direitos humanos dos imigrantes. 

 
As instituições nacionais sejam elas governamentais ou privadas, de 
âmbito local, regional ou nacional, dada a situação de precariedade 
que atravessam os haitianos, vêm adotando ações temporárias em 
observância aos valores de solidariedade e dignidade humana que 
permeiam o ideário da sociedade brasileira. (SOUZA, 2017, p. 138, 
grifo nosso). 

 

Conforme a Dissertação 16, que realizou pesquisa sobre o acolhimento dos 

haitianos pelas instituições Conselho Nacional de Imigração (CNig), Missão Paz e a 

Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig), 

 
Na cidade de São Paulo a Missão Paz ofereceu seus serviços de 
acolhimento institucional a imigrantes haitianos que julgaram 
pertinente solicitá-los, seja individual ou coletivamente. Com o 
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envolvimento da SMDHC nas questões relativas à imigração, por meio 
de sua CPMig, desde 2013, o Município de São Paulo vem 
construindo e implementando uma política migratória municipal que 

se materializa em “ações e programas para o recebimento e inclusão 
dos imigrantes na sociedade brasileira. (SCHLINDWEIN, 2017, p. 137-
138, grifo nosso). 

 

Nesse caso, os verbos adotar, construir e implementar, presentes nas 

dissertações 7 e 16 e utilizados na forma do gerúndio, “adotando”, “construindo” e 

“implementando”, enfatiza uma ação do Governo Federal e Estadual que está em 

trâmite, ou seja, sendo desenvolvida com os imigrantes haitianos, visando à inclusão 

desses cidadãos na sociedade brasileira. 

 

b) O Poder Jurídico como órgão de auxílio na garantia dos direitos dos 

imigrantes haitianos 

 

Na ausência da efetivação dos deveres dos poderes Executivos e Legislativos, 

para a garantia da dignidade humana aos haitianos, o Poder Judiciário é quem tem se 

responsabilizado em buscar garantir esses direitos, conforme explicitado na 

dissertação 6: “Estando os Poderes Executivo e Legislativo em falta com tais direitos 

prestacionais, busca-se e deve-se buscar cada vez mais o Poder Judiciário, para que 

confira real efetividade aos direitos fundamentais [...]” (MELO, 2016, p. 98, grifo 

nosso). A dispersão encontra-se expressa no vocábulo “efetividade”, que se refere às 

ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário em prol dos direitos dos haitianos, já que 

as regularidades apontam para a ausência de políticas públicas que atendam às 

necessidades dos imigrantes. 

 

c) Aceitação ou negação dos tipos de imigrantes que se deslocam para o Brasil 

 

A dissertação 2 levanta uma questão inédita dentre os estudos analisados. 

Conforme afirmado, o Conselho Nacional de Imigração apoia a entrada de imigrantes 

qualificados no Brasil, enquanto os que não possuem qualificação são ignorados. “Por 

conseguinte, os qualificados, são privilegiados pela sua suposta relevância para o 

processo de desenvolvimento econômico e, de outro, os não qualificados, são alvo do 

recrudescimento da postura restritiva do governo [...]” (RODRIGUES, 2013, p. 126, 

grifo nosso).  
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Conforme verificamos, essa possível “escolha” de quais imigrantes são bem-

vindos no Brasil é evidenciada por meio do vocábulo “privilegiados”, designado aos 

haitianos qualificados, e da expressão “postura restritiva”, endereçada aos não 

qualificados. Nota-se a contrariedade existente em tais construções linguísticas, 

responsáveis por nortear essas interpretações. 

Segundo a pesquisa realizada,  

 
[...] no âmbito do Conselho Nacional de Imigração, seria aceitável que 
o país prestasse solidariedade aos haitianos atingidos pelo terremoto 
de janeiro de 2010, contudo, não deveria colocar-se como destino 
para um fluxo expressivo de imigrantes. Através da formalização de 
um canal migratório exclusivo para nacionais haitianos o Estado 
brasileiro deveria apenas prover ajuda humanitária ao Haiti, mas não 
estimular a vinda desta corrente imigratória para o país. 

(RODRIGUES, 2013, p. 126, grifo nosso). 
 

Outros meios enunciativos constroem o discurso da recusa do Conselho 

Nacional de Imigração em receber e acolher os haitianos no Brasil. A voz presente na 

citação acima menciona que o Brasil deveria, sim, ajudar os haitianos. A contradição 

aparece por meio das conjunções adversativas “contudo” e “mas”, utilizadas para 

ressaltar a diferença entre ajudar e apoiar a migração para o Brasil, como percebemos 

em “não deveria colocar-se como destino” e “não estimular a vinda desta corrente 

imigratória”. 

 

3.1.4 O processo de inserção dos imigrantes haitianos no Brasil 

 

Devido aos problemas sociais, políticos e econômicos existentes no Haiti, 

agravados pela passagem do terremoto em 12 de janeiro de 2010, um grande número 

de imigrantes haitianos viajaram para diversos países, inclusive para o Brasil, com o 

propósito de ter uma vida melhor, garantir seus sustentos e de seus familiares que 

ficaram no Haiti.  

Buscamos, com este tópico, identificar, por meio dos discursos presentes nas 

teses e dissertações que tratam a temática em questão, como se deu o processo de 

inserção, adaptação e integração desses imigrantes em terras brasileiras, bem como 

conhecer como eles foram recebidos e acolhidos pelos brasileiros. 
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Quadro 4 - Temática “Inserção social” 
(Continua) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

1. Título: Imigrações contemporâneas no Brasil: haitianos no Amazonas. 
Autor: Renata Ferreira Camargo 
Ano: 2013 
Nível: Mestrado 
Área: Práticas em Desenvolvimento Sustentável 
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Local: Seropédica 

2. Título: Brasil, a terra prometida: um estudo sobre a adaptação do imigrante haitiano no estado 
do Rio Grande do Sul através da cultura do consumo. 
Autor: Fernanda Lermen Haupenthal 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Local: São Leopoldo 

3. Título: Imigração haitiana para o Brasil – a relação entre trabalho e processos migratórios 
Porto Velho – RO. 2014. 
Autor: Geraldo Castro Cotinguiba 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: História e Estudos Culturais 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

4. Título: Reve de Brezil: a inserção de um grupo de imigrantes haitianos em Santo André, São 
Paulo – Brasil. 
Autor: Adriano Alves de Aquino Araújo 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Humanas e Sociais 
Instituição: Universidade Federal do ABC 
Local: Santo André 

5. Título: De porto a porto: o eldorado brasileiro na percepção dos imigrantes haitianos em Porto 
Velho-RO. 
Autor: Ana Paula Pellegrino Gottardi 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: História 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

6. Título: Migração haitiana para o Brasil - processo de fixação e adaptação: uma questão de 
gênero (2013-2014). 
Autor: Carolina da Fonseca Barbosa Ribeiro 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte 

7. Título: Imigrantes haitianos no Rio Grande do Sul: uma etnografia de sua inserção no contexto 
sociocultural brasileiro. 
Autor: Lorena Salete Barbosa 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Sociais 
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria 
Local: Santa Maria 
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Quadro 5 - Temática “Inserção social”  
(Continuação) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

8. Título: Análise do perfil socioespacial das migrações internacionais para o Rio Grande do Sul 
no início do século XXI: redes, atores e cenários da imigração haitiana e senegalesa. 
Autor: Roberto Rodolfo Georg Uebel. 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado  
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

9. Título: História e atuação da missão paz em São Paulo: a religião como meio de assistência 
para a inserção do migrante na sociedade. 
Autor: Flávio Alcinei Correa 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências da Religião 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Local: São Paulo 

10. Título: Integração social e laboral dos imigrantes internacionais no Brasil: o caso dos ganeses, 
haitianos, congoleses e senegaleses. 
Autor: Filipe Rezende Silva 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
Local: Belo Horizonte 

11. Título: Os imigrantes haitianos, seu cotidiano e os processos de territorialização em Cascavel 
- Paraná. 
Autor: Evandro Luiz Gaffuri 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
Local: Maringá 

12. Título: Inserção dos imigrantes haitianos nos contextos educativos escolares e não 
escolares no Oeste Catarinense.  
Autor: Sandra de Avila Farias Bordignon 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
Local: Chapecó 

13. Título: Narrativas de imigrantes haitianos em Cuiabá: formação escolar e profissional como 
perspectivas de inserção social. 
Autor: Paulo Paixão Alves Freire 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

14. Título: Migração e trabalho: o caso dos haitianos em Cascavel, PR. 
Autor: Lineker Alan Gabriel Nunes 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina 
Local: Londrina 

 



112 

 

Quadro 6 - Temática “Inserção social”  
(Conclusão) 

Nº TESES E/OU DISSERTAÇÕES 

15. Título: A mulher haitiana em Porto Velho – RO: imigração e gênero 
Autor: Roziane da Silva Jordão 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

16. Título: Imigração como prática social: estratégias e táticas de organização dos imigrantes 
haitianos na região metropolitana de Goiânia, Goiás. 
Autor: Gabriel do Carmo Yamamoto 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade Federal de Goiás 
Local: Goiânia 

17. Título: Imigração, religião e educação: uma leitura da presença dos haitianos em Joinville/SC.  
Autor: Neli de Lemos 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Local: Curitiba 

Fonte: Nolascio (2018) e Grupo de Pesquisa MIMCAB. 

 

Ao migrar, o ser migrante depara-se com uma sociedade de cultura distinta da 

de seu país de origem, logo, é preciso que estes se insiram na nova cultura para que 

possam conviver com os nacionais do país migrado e se engajar na nova sociedade.  

Com base nos discursos analisados, observa-se que os haitianos, que 

enfrentaram inúmeras adversidades no Haiti, oriundas de diversos fatores como 

político, econômico e social, conforme explicitado anteriormente, viram no Brasil a 

esperança de alçarem novos voos e reconstruírem suas vidas, e assim migram para 

o país com a expectativa de dias melhores. No entanto, o processo de inserção no 

novo país nem sempre está de acordo com o esperado pelos imigrantes.  

Sendo assim, selecionamos 17 pesquisas que retratam as dificuldades 

enfrentadas pelos haitianos no Brasil referentes à inserção e à adaptação no novo 

território, bem como os projetos desenvolvidos por instituições brasileiras para acolher 

esses imigrantes. Perante as pesquisas analisadas, identificamos as seguintes 

regularidades discursivas: 

 

a) A atuação das instituições religiosas no acolhimento e inserção social dos 

imigrantes haitianos 
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As pesquisas analisadas demonstram que as instituições religiosas 

desempenham papel fundamental no processo de inserção dos imigrantes haitianos 

na sociedade brasileira. A dissertação 2 realizou uma pesquisa sobre o papel das 

escolhas e práticas de consumo no processo de aculturação dos haitianos no Rio 

Grande do Sul. As entrevistas foram feitas com 11 haitianos e nove brasileiros 

empregadores, no intuito de compreender o processo de aculturação dos imigrantes. 

Um dos resultados obtidos aponta: 

 
Assim, pode-se entender a prática religiosa como meio de interação 
e conectividade entre ambas as culturas, ajudando no processo de 
adaptação. A religião é uma prática facilitadora, sendo elo de 

compreensão entre as duas culturas, interpretada pelos haitianos 
como uma das principais fontes de acolhimento frente à cultura local. 
(HAUPENTHAL, 2014, p. 88, grifo nosso). 
 

As igrejas realizam o processo de acolhimento por meio do elo entre a cultura 

haitiana e a brasileira. Dessa maneira, os próprios imigrantes reconhecem as 

instituições religiosas como o principal meio de acolhimento no Brasil. A dissertação 

3 refere-se a uma pesquisa realizada na cidade de Porto Velho-RO com 173 haitianos, 

abordando a relação entre migração e trabalho. Sobre as instituições religiosas, relata 

que “Das organizações sociais, como igrejas ou comunidades envolvidas no processo 

de inserção social com os haitianos, têm contribuído para a integração do grupo” 

(COTINGUIBA, 2014, p. 144, grifo nosso). 

A dissertação 4 constitui-se de estudo do processo de adaptação sociocultural 

dos imigrantes haitianos, sendo desenvolvida no Núcleo dos Ciganos, uma 

comunidade de imigrantes haitianos no município de Santo André-SP a partir de 

entrevistas realizadas com seis haitianos. A pesquisa cita a Missão Paz, instituição 

mantida pela igreja católica, que acolhe os imigrantes, como essencial na recepção 

dos haitianos: “A Missão Paz em São Paulo tem sido atuante na recepção e defesa 

dos direitos humanos dos imigrantes frente ao Estado brasileiro” (ARAUJO, 2015, p. 

150). Ainda, afirma que “As igrejas possuem um importante papel psicossocial na vida 

dos imigrantes haitianos do Núcleo Ciganos” (ARAUJO, 2015, p. 151). O trabalho 

desenvolvido por essas instituições vai muito além de apenas dar estadia e 

alimentação para os imigrantes haitianos que chegam ao Brasil.  
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A dissertação 5 contou com entrevistas com cinco haitianos residentes na 

cidade de Porto Velho-RO, com o propósito de conhecer as experiências e 

perspectivas dos imigrantes sobre o Brasil. Em referência à temática aqui abordada, 

revela que “Em parceria com escolas e igrejas, a universidade disponibiliza 

professores que ministram aulas de português, cultura e história de Rondônia, 

contribuindo para com a inserção dos haitianos [...]” (GOTTARDI, 2015, p. 54, grifo 

nosso). Nesse caso, percebemos que as igrejas também prestam auxílio no ensino 

da língua portuguesa e na adaptação à cultura brasileira.  

As dissertações 2, 3, 4 e 5 citam vocábulos como “interação”, “elo”, “integração” 

e “inserção”, em que podemos observar novamente a presença de uma retomada 

parafrástica, uma vez que, apesar de vocábulos distintos, ambos desempenham uma 

mesma função, no caso, enfatizar o importante papel da religião para a inserção dos 

haitianos na sociedade brasileira. 

A dissertação 7 apresenta investigação sobre os fatores que contribuíram para 

a inserção dos haitianos no Rio Grande do Sul. As entrevistas foram realizadas com 

dois grupos de haitianos nos municípios de São Leopoldo e Encantado. Os resultados 

também assinalam a importância das instituições religiosas para a inserção dos 

imigrantes: “As igrejas (católica e protestante) foram cruciais na chegada desses 

imigrantes ao Rio Grande do Sul, com destaque para a pastoral migratória da 

Congregação Scalabriniana” (BARBOSA, 2015, p. 189, grifo nosso).  

A autora afirma que as igrejas desenvolvem o processo de inserção de maneira 

mais eficiente que o próprio governo: “As instituições católica e protestante acolheram 

os imigrantes de maneira mais pontual e eficiente que as demais instituições 

migratórias de políticas sociais e governamentais brasileiras” (BARBOSA, 2015, p. 

190, grifo nosso). Além disso, também demonstra essa importância das instituições 

religiosas ao utilizar o advérbio “mais” estabelecendo relação de superioridade com 

as demais instituições sociais. 

A dissertação 9 buscou averiguar a atuação da Missão Paz, projeto da igreja 

católica, criado pelo bispo João Batista Scalabrini, em São Paulo,. Assim como a 

dissertação 7, relata que as igrejas estão promovendo uma melhor acolhida a esses 

imigrantes, demonstrando a ineficiência do poder público em políticas migratórias. 

 
E foi através deste fenômeno, que se pode perceber o quão o Brasil é 
desprovido de políticas públicas migratórias, onde por meio da religião, 
e aqui faço referência a “Missão Paz”, entidade da Igreja Católica e 
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objeto de proa desta pesquisa como uma das entidades não 
governamentais que passou a ser referência de apoio humanitário 
aos mais diversos grupos de migrantes que a procuram. (CORREA, 
2016, p. 55, grifo nosso). 
 

Ainda, é mencionada a ausência de políticas públicas migratórias no Brasil, 

assim como é dado destaque à Missão de Paz, instituição religiosa, como “referência 

de apoio” aos imigrantes. 

A pesquisa da tese 10 discorre acerca do trabalho de haitianos na região 

metropolitana de Belo Horizonte, onde entrevistas foram realizadas com 10 haitianos. 

Novamente, os estudos revelam a ausência de acolhimento do poder público aos 

imigrantes e destaca as instituições religiosas, citando a Missão Paz. 

 
Como o poder público, de modo geral, não acolhe os imigrantes e os 
refugiados, fica a cargo da sociedade civil, de instituições religiosas, 
ONGs e associações de imigrantes fazer o papel de anfitriões e 
acolherem esses indivíduos. No Brasil a maior referência em 

acolhimento de imigrantes são os Scabrinianos, uma ordem 
(irmandade) da Igreja Católica. A obra de maior expressão dos 
Scabrinianos é a Missão Paz, que fica na cidade de São Paulo, que 
não se restringe em apenas acolher, mas oferecer outros serviços 
como ensino da língua portuguesa, regularização dos imigrantes, 
encaminhamento e mediações no emprego e ainda possui um centro 
permanente de estudos migratórios (SILVA, F., 2016, p. 107-108, grifo 
nosso). 

 

A dissertação 12 investigou experiências educacionais em contextos escolares 

e não escolares desenvolvidas para imigrantes haitianos em municípios de Santa 

Catarina, demonstrando que “O que aparece são iniciativas de organizações não 

governamentais e principalmente das igrejas. O trabalho de inserção desses 

sujeitos tem se mostrado de forma sutil nos contextos acadêmicos e não acadêmicos” 

(BORDIGNON, 2016. p. 207, grifo nosso). 

Já a pesquisa da dissertação 16 faz menção às práticas de organização dos 

imigrantes haitianos na região metropolitana de Goiânia-GO, a partir de entrevistas 

aplicadas a cinco haitianos. O autor relata seu contato com um grupo de amparo aos 

haitianos, criado por uma irmã e um pastor, fato que demonstra mais uma vez o 

engajamento da religião no acolhimento dos haitianos no Brasil: “O Grupo IR se trata 

de um grupo de pessoas de diferentes religiões, sob organização de Irmã Maria e o 

Pastor Ali, atua de forma voluntária em atividades de auxílio aos imigrantes do Estado 
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de Goiás” (YAMAMOTO, 2017, p. 54, grifo nosso). A referida pesquisa chega à 

seguinte conclusão: 

 
Por fim, apresentamos as práticas de religião. Encontramos que a 
religiosidade é um elemento central para as comunidades 

pesquisadas, dado que é por meio da religião que há a reunião destes 
sujeitos haitianos, representando para muitos o seu momento de lazer. 
É importante destacar que as igrejas se apresentam nesta pesquisa 
como instituições e organizações que atuam concomitantemente e, 
por vezes, em substituição as atuações das organizações estatais. 

(YAMAMOTO, 2017, p. 91-92, grifo nosso). 
 

Do mesmo modo, a pesquisa revela que as instituições religiosas são 

consideradas “elemento central” no que tange à inserção dos haitianos na sociedade, 

e que se sobrepõem às ações do governo, como evidenciado pelo vocábulo 

“substituição”. Os discursos apresentam vocábulos como “cruciais”, “referência de 

apoio”, “principalmente das igrejas” e “elemento central”, presentes nas dissertações 

7, 9, 12 e 16, respectivamente, que versam sobre a importância das instituições 

religiosas no acolhimento e inserção dos haitianos. 

A dissertação 17, por sua vez, analisou o processo de acolhimento e integração 

dos imigrantes na cidade de Joinville-SC. A pesquisadora menciona que 

 
Em Joinville não encontramos um projeto de acolhimento para os 
imigrantes responsabilizado pelo Estado, embora haja iniciativas 
nessa direção. O que existe são situações isoladas de pessoas da 
comunidade e algumas paróquias que atuam nos bairros onde o 

número de haitianos é maior (LEMOS, 2017, p. 60, grifo nosso). 
 

Em outras palavras, o Estado deixa a desejar quando se trata do acolhimento 

dos haitianos em terras brasileiras, conforme explicitado pelo elemento de negação 

“não”, que faz referência ao Estado, de modo que essa responsabilidade fica a cargo 

das instituições religiosas: “A igreja tem sido protagonista nos trabalhos sociais, nas 

questões políticas e educacionais” (LEMOS, 2017, p. 75, grifo nosso). O vocábulo 

“protagonista” caracteriza a igreja, ou seja, as religiões, como essenciais para a 

inserção dos imigrantes haitianos no Brasil. 
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b) Preconceito e xenofobia praticados contra os haitianos no Brasil 

 

No que concerne à inserção dos haitianos no Brasil, também apontamos como 

regularidade discursiva o preconceito praticado contra os imigrantes. Diversas 

pesquisas revelam esses atos preconceituosos. 

A dissertação 1, por exemplo, realizou estudos com o objetivo de compreender 

o fluxo migratório haitiano e a atuação de atores relevantes no acolhimento dos 

imigrantes. A pesquisa de campo foi realizada com haitianos em Tabatinga e Manaus-

AM, sendo possível afirmar: “Vale dizer que o acolhimento e tratamento precário, às 

vezes agressivo e preconceituoso dirigido aos imigrantes haitianos por parte dos 

brasileiros e das instâncias municipal, estadual e federal não era algo esperado.” 

(CAMARGO, 2013, p. 46, grifo nosso). 

A dissertação 8 constitui investigação sobre os fluxos migratórios para o Rio 

Grande do Sul, especialmente no período de 2010 e 2014. Identificamos, no trabalho, 

menção a atos de preconceito e xenofobia contra imigrantes, como se vê no trecho a 

seguir: “[...] afim de que evitem-se e combatam-se os males do preconceito e 

xenofobia, já que tanto o país como o estado foram construídos majoritariamente por 

imigrantes” (UEBEL, 2015, p. 199, grifo nosso). 

A dissertação 10 averiguou sobre a inserção laboral e social dos haitianos, 

ganeses, senegaleses e congoleses. As entrevistas foram aplicadas aos imigrantes, 

empregadores e autoridades, nas cidades de Chapecó e Criciúma-SC, Caxias do Sul-

RS, São Paulo-SP e Brasília-DF. O pesquisador aponta as principais dificuldades 

enfrentadas pelos haitianos no Brasil: 

 
O terceiro obstáculo a ser superado pelo imigrante no Brasil são as 
questões ligadas ao preconceito, racismo e a xenofobia. Vivemos 

em uma sociedade onde a maior parte dos brasileiros se declara 
descendentes dos africanos ou assumem ser mestiça, em suma uma 
população miscigenada, marcada por vários traços de múltiplas 
culturas. Mas isso não garante ao imigrante estrangeiro, ou até mesmo 
ao cidadão brasileiro, uma vivência harmônica ou a garantia de que 
será aceito nessa sociedade, sobretudo se o imigrante for negro, 
pobre e em situação de extrema vulnerabilidade social, o que acontece 
com o grupo de imigrantes pesquisado. (SILVA, F., 2016, p. 111, grifo 
nosso).  
 

O preconceito caracteriza-se como um obstáculo a ser superado pelos 

haitianos, ainda que o Brasil seja constituído por uma sociedade majoritariamente 
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miscigenada. Assim, a conjunção adversativa “mas” constrói a oposição entre os 

brasileiros serem mestiços e não aceitarem os mestiços imigrantes.  

A dissertação 13 realizou estudo acerca da inserção social a partir da formação 

escolar dos imigrantes haitianos em Cuiabá-MT, contando com entrevistas aplicadas 

a 11 haitianos. A pesquisa revela que a cor da pele dos haitianos dita a posição que 

devem ocupar no trabalho: “As marcas da raça/cor e origem continuam a fundamentar 

atitudes discriminatórias racistas, justificando e determinando o lugar que o 

imigrante haitiano pode ocupar no mercado de trabalho [...]” (FREIRE, 2017, p. 82, 

grifo nosso).  

Desse modo, “Na percepção desses imigrantes, as relações sociais com os 

brasileiros, no âmbito do trabalho, são marcadas por atitudes discriminatórias racistas 

e preconceituosas, respaldadas pelo fato de eles serem estrangeiros e negros” 

(FREIRE, 2017, p. 83). Por conseguinte, pode-se observar que as pesquisas revelam 

a visão dos brasileiros em relação aos haitianos, demonstrando que “[...] as relações 

de poder são uma relação desigual e relativamente estabilizada de forças [...]” 

(FOUCAULT, 2012, p. 142).  

As atitudes racistas contra haitianos no Brasil desmitificam a teoria de que o 

Brasil é um país inteiramente acolhedor, de modo que “A tão propagada 

“hospitalidade brasileira” cai por terra, diante das evidências de atitudes que, em 

pleno século XXI, refletem estigmas e estereótipos fundamentados nas teorias raciais 

dos séculos XIX e XX [...]” (FREIRE, 2017, p. 82, grifo nosso). Outra questão passível 

de observação é a utilização das aspas como marcação da voz do outro, que não seja 

do sujeito enunciador, ou seja, do autor da dissertação. Logo, a presença das aspas 

leva-nos a concluir que o autor recorre a esse recurso para transmitir a seus 

leitores/interlocutores uma crítica em relação à forma de acolhida dos brasileiros aos 

haitianos. 

A pesquisa desenvolvida pela dissertação 14 refere-se à inserção laboral de 

imigrantes haitianos em Cascavel-PR, com entrevista a sete imigrantes. O autor 

aponta que o preconceito é uma barreira a ser vencida para que haja a inserção 

laboral dos haitianos no mercado de trabalho do referido município: “Talvez, a 

superação do preconceito por parte da sociedade cascavelense, aliada à inserção 

digna e justa dos imigrantes haitianos no mercado de trabalho, sejam obstáculos a 

serem superados [...]” (NUNES, 2017, p. 135, grifo nosso).  
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Na dissertação 15, a pesquisadora desenvolveu estudo sobre a inserção social 

de mulheres haitianas no município de Porto Velho-RO, realizando entrevistas com 

30 mulheres haitianas.  

 
As dificuldades residem no campo ideológico dos preconceitos 
étnicos e raciais da sociedade de acolhida para com as imigrantes, 

assim como a partir das ocorrências abusivas de poder que se 
estabelecem nas relações de gênero. (JORDÃO, 2017, p. 83, grifo 
nosso). 

 

Uma das dificuldades apontadas como obstáculo no processo de inserção da 

mulher haitiana em Porto Velho é o preconceito racial. A ocorrência de alguns 

vocábulos e expressões contribui para a construção da regularidade do item em 

questão, são eles: “agressivo”, “preconceituoso”, “preconceito”, “xenofobia”, 

“racismo”, “atitudes discriminatórias racistas”, “superação dos preconceitos” e 

“preconceitos étnicos e raciais”. 

Os discursos analisados apontam para a premissa de que o preconceito está 

impregnado na sociedade brasileira, dificultando a adaptação dos imigrantes haitianos 

nessa sociedade.  

 

c) A língua como fator que dificulta a inserção e adaptação dos haitianos no 

Brasil 

 

A questão linguística configura-se como um problema para a inserção positiva 

dos haitianos no Brasil, devido ao fato de maioria deles não falar português, 

prejudicando a comunicação com os brasileiros. A dissertação 5 cita que são 

desenvolvidas aulas de português no intuito de contribuir para a inserção dos haitianos 

no mercado de trabalho. 

 
Por meio da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sob a 
coordenação do Departamento de Letras, os imigrantes têm aulas de 
Língua Portuguesa… visto que o conhecimento da língua contribui 
para sua inserção no mercado de trabalho. (GOTTARDI, 2015, p. 54). 

  

A dissertação 6 fez um levantamento sobre o processo migratório dos haitianos 

para o Brasil na perspectiva de gênero. Os questionários foram aplicados em Porto 

Velho-RO, Curitiba-PR, Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP, Campinas-SP e Brasília-

DF. A referida pesquisa buscou analisar as dificuldades dos haitianos do sexo 
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masculino e feminino quanto à inserção no Brasil. Constatou-se que, no caso das 

mulheres haitianas, a língua configura-se como uma barreira em na busca por 

empregos menos braçais e mais administrativos, o que envolve mais a comunicação 

com os brasileiros: “Elas costumam procurar trabalhos menos braçais e, com isso, a 

língua, elemento essencial para serviços mais administrativos, torna-se um 

empecilho na vida das migrantes haitianas mulheres” (RIBEIRO, 2015, p. 113-114, 

grifo nosso).  

A dissertação 9 informa que “São oferecidos também cursos de português que 

por finalidade objetivam fazer com que o migrante crie de imediato uma aproximação 

com a língua” (CORREA, 2016, p. 61). Segundo a dissertação 10, 

 
O segundo obstáculo para promover a inserção social plena dos 

imigrantes é o domínio da língua portuguesa. Grande parte dos 
imigrantes revela que uma das maiores dificuldades que eles 
enfrentam é aprender o novo idioma. O quesito idioma reflete 
diretamente no processo de socialização e na inserção social e 
primordialmente no mercado de trabalho (SILVA, F., 2016, p.109, grifo 
nosso). 
 

De acordo com a dissertação 12 “A mais enfatizada como dificuldade é a 

comunicação com os haitianos e como potencialidade, a possibilidade de intercâmbio 

cultural” (BORDGNON, 2016, p. 205-206, grifo nosso). 

As dissertações 6, 9 e 12 fazem uso dos sinônimos “empecilho”, “obstáculo” e 

“dificuldade”, respectivamente, para se referirem à língua portuguesa, confirmando 

que o fato de os haitianos não falarem nem compreenderem bem o português inibe 

seu processo de inserção no Brasil. 

A Dissertação 15, que trata da inserção das mulheres haitianas em Porto Velho, 

também aponta a língua como um fator que dificulta a inserção social das imigrantes. 

 
Agora, entendemos que, embora a quase totalidade delas tenham se 

adaptado às situações de comunicação em língua portuguesa, a 
comunicação e a qualificação profissional não são suficientes para 

que as imigrantes se insiram no mercado de trabalho porto-velhense. 
(JORDÃO, 2017, p. 103, grifo nosso). 

 

É preciso chamar a atenção para três vocábulos citados pela autora da 

dissertação 15 que reforçam a regularidade dos discursos relativos à dificuldade das 

imigrantes haitianas em se inserirem no mercado de trabalho devido à comunicação 

em língua portuguesa, quais sejam, a conjunção concessiva “embora”, o advérbio de 
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negação “não” e a palavra “suficientes. A conjunção concessiva “embora” revela que, 

mesmo com a adaptação das haitianas à língua portuguesa, elas não são 

devidamente inseridas no mercado de trabalho brasileiro. Ainda, por meio da palavra 

“suficientes”, acompanhada da negação “não”, torna-se evidente a pressuposição de 

que só a comunicação em português não garante a inserção das imigrantes haitianas 

no mercado de trabalho brasileiro.  

 

d) Inserção social e laboral precárias dos imigrantes haitianos em terras 

brasileiras 

 

Por fim, no quesito inserção social dos imigrantes haitianos no Brasil, 

percebemos que as pesquisas selecionadas demonstram a ausência de ações do 

governo brasileiro para acolher tais imigrantes, e que apesar das ações desenvolvidas 

por voluntários, principalmente pelas instituições religiosas, o processo de inserção 

social e laboral dos haitianos no Brasil é precário. A dissertação 3 faz menção a essa 

precariedade ao relatar que “Assim, o processo de inserção social é compulsório e 

não integrador” (COTINGUIBA, 2014, p. 131, grifo nosso). O vocábulo “compulsório” 

demonstra que a inserção é feita de forma “forçada” e, portanto, não é inclusiva. 

A dissertação 4, por sua vez, chama a atenção para a falta de preparo para 

acolher os imigrantes: “[...] a incoerência está no despreparo para a recepção dos 

imigrantes, o que engloba acolhida e políticas de inserção econômico-social” 

(ARAUJO, 2015, p. 26, grifo nosso). 

Já a dissertação 5 elenca inúmeros fatores que desencadeiam as precárias 

condições de vida dos haitianos no Brasil, o que nos leva a inferir que a inserção social 

dos haitianos no Brasil é um processo defasado.  

 
Dentre os aspectos negativos, destacam-se a distância dos familiares 
que ficaram no Haiti, o pequeno ganho salarial que resulta em 
péssimas condições de moradia e sobrevivência, a falta de 
infraestrutura nos serviços públicos de saúde, falta de assistência 
jurídica que dificulta a tramitação de documentos, dificuldade de 
comprovar a escolaridade, atendimento lento e burocrático nas 
repartições; além da dificuldade de comunicação pela língua 
desconhecida. (GOTTARDI, 2015, p. 89). 
 

Conforme mostra a dissertação 8, é preciso haver maior exigência por parte do 

poder público para buscar meios de inserir de fato os imigrantes na sociedade 
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brasileira, “[...] exigindo-se tanto da academia como por parte da esfera da Gestão 

Pública um debate maior acerca do que pode ser feito para a positiva inserção destes 

imigrantes” (UEBEL, 2015, p. 199). 

A dissertação 10 faz referência à diferença entre haitianos e brasileiros 

sobretudo quando se envolvem questões laborais, devido ao fato de os haitianos 

serem designados para desempenhar trabalhos que os brasileiros se recusam a fazer, 

em virtude da exigência da força física: “[...] grande parte encontra-se em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e cuja inserção no mercado de trabalho apresenta 

uma desvantagem em relação aos nacionais [...]” (SILVA, F., 2016, p. 119, grifo 

nosso). Percebe-se o uso do vocábulo “despreparo” na dissertação 5, o que 

demonstra que o Brasil não tem desempenhado ações de acolhimento aos imigrantes 

que aqui chegam, o que gera a “vulnerabilidade” desses imigrantes, conforme citado 

na dissertação 10. 

Sendo assim, a dissertação 12 alerta para a necessidade de criação de projetos 

que priorizem a inserção dos haitianos no Brasil e não somente a entrada em território 

brasileiro, como o caso do visto humanitário. “É preciso criar políticas, que além de 

definir as questões de entrada, também garantam aos indivíduos condições dignas 

de permanência e inserção na sociedade” (BORDGNON, 2016. p. 206, grifo nosso). 

A criação de políticas públicas deve garantir não apenas a “entrada” dos haitianos, 

mas também a “permanência” deles, o que resultaria na real inserção e integração 

dos haitianos no Brasil. 

A mesma situação é relatada na dissertação 13, em que se lê: “A investigação 

foi reveladora da ausência de políticas públicas permanentes de acolhimento e 

inserção social no mercado de trabalho regular dos imigrantes privilegiados nesta 

investigação, como é o caso dos haitianos” (FREIRE, 2017, p. 15, grifo nosso), assim 

como na dissertação 14: “As medidas buscaram a legalização dos imigrantes 

haitianos, mas, por outro lado, não asseguram a efetiva inserção dos mesmos na 

sociedade e no mercado de trabalho brasileiro” (NUNES, 2017, p. 84). Desse modo, 

 
[...] as políticas públicas a serem outorgadas no município devem ir de 
encontro ao princípio da efetividade das mesmas, com vista à real 
inserção do imigrante haitiano nos diferentes espaços (laborais, 
educacionais, de lazer, dentre outros). (NUNES, 2017, p. 112). 

 

Nas palavras de Foucault (1996, p. 10), "[...] o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que 
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se luta o poder do qual nos queremos apoderar". Assim sendo, entendemos que, ao 

relatar a necessidade de políticas públicas que tenham como princípio a verdadeira 

inserção social dos imigrantes na sociedade, o autor produz um discurso que também 

é o seu objeto de desejo. 

A Dissertação 15 afirma que a inserção das mulheres no Brasil é parcial e, 

conforme relato da autora, “Quando falamos em inserção na sociedade, temos 

consciência de que ela é parcial no sentido de que não há uma inserção social plena 

das mulheres imigrantes do Haiti em Porto Velho” (JORDÃO, 2017, p. 14, grifo nosso). 

Segundo Foucault (2008), os enunciados têm uma historicidade e suas 

margens são povoadas de outros enunciados, estabelecendo rede entre eles.  

 
Essas relações não podem ser simplificadas reduzindo-se a uma 
sucessão linear de ocorrências, pois os modos de perceber a história, 
no tempo de Foucault estavam atrelados à homogeneizadas visões do 
saber para que fossem traçadas linhas contínuas em busca de um 
saber universal em várias áreas. Em contraposição a isso, Foucault 
vai afirmar que toda história é um documento do passado – com as 
marcas que ela deixa em nosso presente, por meio de relatos, livros, 
construções, costumes, etc. Para ele, os documentos não podem ser 
tratados enquanto tais por causa de sua validade histórica, mas por si 
mesmos. Se os documentos fossem pensados dessa maneira, 
estaríamos indubitavelmente nos direcionando a reconstruir a 
“verdade” da história, como se eles determinassem uma precisão 
histórica exata inquestionável, desconsiderando terrenos de rupturas 
que estão por trás da história “oficial”. (SILVEIRA, 2014, p. 4).  

 

Portanto, essas rupturas configuram-se como dispersões discursivas. Nesse 

momento, atemo-nos a elencar e descrever tais dispersões. 

 

a) Visto humanitário como solução para a recepção dos haitianos no Brasil 

 

A dissertação 1 menciona que o visto humanitário foi uma medida positiva do 

governo brasileiro: “Em face de tão assustador fluxo, o governo brasileiro tomou frente 

do problema e adotou, para fins de regularização, medidas diversas de promoção e 

prevenção, a exemplo, o visto humanitário” (CAMARGO, 2013, p. 71). A dispersão 

acontece pois o visto humanitário é mencionado pela autora da dissertação 1 como 

uma solução do governo brasileiro para o processo de inserção dos haitianos no 

Brasil, no entanto, os discursos das demais dissertações que citam o visto humanitário 

são regulares ao apontarem que é preciso garantir a inserção social, e não apenas a 

entrada legalizada no Brasil. 
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b) A desvinculação das entidades acolhedoras com os imigrantes haitianos 

 

A dissertação 1 é dispersa das demais pesquisas ao relatar que as instituições 

acolhedoras não mantiveram o serviço voluntário prestado aos haitianos ao 

perceberem o intenso fluxo migratório. 

 
Pelo que se absorve do noticiário local é que até enquanto as pessoas 
brasileiras dos lugares dos acolhimentos primeiros dos imigrantes 
pensavam que o fenômeno da migração não seria intenso, houve 
solidariedade e acolhimento voluntário. Depois que o fluxo ficou 
maior do que a dinâmica de movimentação esperada como normal, 
o voluntariado cansou. (CAMARGO, 2013, p. 66, grifo nosso). 

 

De acordo com a pesquisa, o acolhimento deu-se apenas inicialmente, quando 

a população voluntária não sabia da proporção do movimento migratório repentino 

dos haitianos para o Brasil. Assim, com a intensificação da migração, as entidades 

acolhedoras deixaram de assistir os imigrantes no Brasil, constatação feita por meio 

do vocábulo “cansou”. 

 

c) A falta de condições de vida adequada aos imigrantes como estratégia do 

governo brasileiro para minimizar o fluxo migratório de haitianos para o Brasil 

 

Elencamos acima a precariedade em que vivem muitos haitianos no Brasil, o 

que demonstra a negativa inserção social destes. A pesquisa desenvolvida na 

dissertação 4 infere que a acolhida precária dos haitianos, ofertada pelo governo 

brasileiro, seria uma estratégia para cessar a migração de novos haitianos para o 

Brasil. Vejamos: 

 
Em São Paulo foram abertas duas casas de acolhida para os 
imigrantes por parte do poder público (estadual e municipal). Porém, 
desde o início das atividades a capacidade de atendimento é inferior 
à demanda, o que poderia ter sido facilmente previsto a partir do 
histórico de atendimento de entidades da sociedade civil, como a 
Missão Paz. Este tipo de atitude reforça nossa percepção de que as 
medidas tomadas pelo poder público no Brasil em relação aos 
imigrantes são de ofertar condições abaixo das necessidades destes, 
como se houvesse uma tentativa de coibir o aumento do fluxo 
migratório. (ARAUJO, 2015, p. 150, grifo nosso). 

 

Novamente, nota-se a presença de uma conjunção adversativa “porém” que 

contraria a ação do poder público em construir casas de acolhida aos imigrantes com 
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capacidade inferior à demanda, já que tal ação poderia ser evitada. Entretanto, os 

discursos citados permite a inferência de que a ação foi proposital, uma vez que se 

configura como uma “tentativa de coibir o aumento do fluxo migratório”, sendo passível 

de interpretações que aludem à ideia de que o descaso do governo brasileiro com os 

imigrantes haitianos que adentraram o país configura-se como uma estratégia para 

minimizar a vinda de outros imigrantes, visto que estes ficariam receosos devido às 

precárias condições de vida oferecidas aos seus compatriotas.  

A percepção do autor da pesquisa revela o poder da esfera pública perante a 

intensa migração haitiana para o Brasil, o que, para Foucault (2012, p. 42), é um tipo 

de “[...] poder que não se encontra somente nas instâncias superiores da censura, 

mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama da 

sociedade”. Assim, a estratégia de contenção da migração é efetivada de maneira 

imperceptível aos olhos da sociedade. 

 

d) O ‘fazer por fazer’ dos haitianos como meio de desrespeito à cultura brasileira 

 

A dissertação 2 trata-se da aculturação dos haitianos no Rio Grande do Sul. No 

estado, o consumo do chimarrão faz parte da cultura do povo gaúcho e tem uma 

simbologia. A autora relata que os haitianos “não gostam da bebida típica”, mas veem 

o consumo como uma maneira de se aproximarem dos gaúchos. Desse modo, a 

bebida é consumida estrategicamente, o que pode ser compreendido pelos gaúchos 

como um desrespeito à cultura local. 

 
[...] os imigrantes não gostam de bebida típica... Para o imigrante 

pode ser somente um chá amargo e uma maneira rápida de aproximar-
se, imitando o consumo da cultura local. O consumo de chimarrão pelo 
haitiano pode ser motivo de conflito com a cultura de acolhimento, 

devido sua falta de compreensão do significado do ato de consumo. 
(HAUPENTHAL, 2014, p. 85-86, grifo nosso). 

 

A autora faz uso da expressão “motivo de conflito” para enfatizar que a maneira 

como os haitianos lidam com a cultura do chimarrão pode provocar desentendimentos 

com os gaúchos devido ao fato de estes entenderem o ato de consumo da erva pelos 

haitianos como uma falta de respeito à cultura rio-grandense. Com isso, a iniciativa de 

consumir chimarrão provoca o distanciamento e não a aproximação entre haitianos e 

brasileiros: “[...] pelo consumo dos imigrantes de mercadorias típicas da cultura local, 
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desconhecendo seu significado gera distanciamento, ou seja, o efeito contrário e 

negativo do desejado” (HAUPENTHAL, 2014, p. 86). 

 

e) Resistência dos haitianos com a cultura alimentícia brasileira e em fazer 

amigos 

 

Ao chegarem ao Brasil, os imigrantes têm dificuldades de adaptação com a 

alimentação, assim explicitado pela dissertação 11: 

 
Além disso, diversas práticas de resistência também puderam ser 
notadas, tais como a saudade e a forma de preparo dos alimentos 
ser diferente no Brasil, o constante reclamar do arroz e feijão servido 

todos os dias, além também do rejeite de comida, um caso específico 
no Hospital Universitário da cidade, o que pode também ser visto como 
uma resistência contra o governo e sistema público do Brasil, gerando 
diversas práticas discursivas e até mesmo ações contra creches, a lei 
de uma forma geral, programas como Bolsa Família e dentre outros, 
onde alega-se que o Brasil não fornece suporte para os imigrantes. 
(GAFFURI, 2016, p. 173, grifo nosso). 

 

Ainda, a dissertação 2 também faz menção a esta questão: “Por mais que os 

haitianos cozinhem todas as noites para recordar o Haiti, não conseguem evitar o 

consumo de alimentos preparados por brasileiros ao longo do dia, mesmo não 

satisfazendo seu paladar” (HAUPENTHAL, 2014, p. 86, grifo nosso). 

A dificuldade de adaptação dos haitianos aos hábitos alimentares do Brasil é 

enfatizada pelas expressões “forma de preparo dos alimentos ser diferente no Brasil” 

e “não satisfazendo seu paladar”, ambas evidenciando a resistência haitiana à 

culinária brasileira. Contudo, essa resistência d não é uma ação isolada. A expressão 

“diversas práticas de resistência” expõe que os imigrantes utilizam-se de meios para 

“criticar” a postura do governo brasileiro frente aos imigrantes. Portanto, resistir à 

comida brasileira é uma estratégia de resistência ao governo, buscando, assim, serem 

de fato inseridos na sociedade brasileira.  

Em relação às amizades, afirma-se, em alguns trabalhos, que os haitianos 

resistem em ter aproximação com brasileiros e até com os próprios haitianos, 

conforme relatado na dissertação 11: 

 

No entanto, a resistência que mais chama a atenção é dos haitianos 
que não querem fazer amigos, geralmente também haitianos, no 
Brasil. Há um distanciamento moderado nessas relações, de forma em 
que não se perca a conveniência e, portanto, certas vantagens 
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simbólicas, todavia, por alegações dos haitianos terem compartilhado 
o mesmo território nativo, eles compreendem que envolver-se com 
outros haitianos pode ser arriscado em virtude de muitos utilizarem de 
práticas ilegais. (GAFFURI, 2016, p. 173). 

 

f) O futebol como prática de interação entre brasileiros e haitianos 

 

O futebol configura-se como uma prática de interação entre ambas as 

nacionalidades aqui tratadas, segundo a dissertação 2: 

 
O futebol apresenta-se como a principal prática de interação entre 
haitianos e gaúchos, manifestando-se através da torcida por um 

time, do acompanhamento das informações futebolísticas, do 
consumo de artigos com a identidade do time e da prática esportiva do 
próprio futebol, envolvendo ambas as culturas. (HAUPENTHAL, 2014, 
p. 87, grifo nosso). 

 

A interação Brasil/Haiti por meio do futebol demonstra a importância que o 

futebol brasileiro tem para os imigrantes haitianos, constituindo-se não somente como 

um esporte, mas também como prática de acolhida e interação entre culturas. 

 

g) Imposição da cultura brasileira a imigrantes haitianos em ambientes 

escolares 

 

Em relação à educação brasileira ofertada aos haitianos, a dissertação 12 

infere que as instituições escolares dos municípios investigados de Santa Catarina 

impõem a cultura brasileira aos haitianos, não considerando a cultura dos imigrantes. 

 
Educação e cultura(s) são fatores a serem discutidos e ressignificados 
no espaço acadêmico e escolar. Isso é urgente, haja vista que, com a 
incorporação de um currículo monocultural, transmitindo/impondo 
valores de uma cultura dominante, os estudantes estão perdendo 

cada vez mais sua capacidade criativa e de criticidade. (BORDGNON, 
2016, p. 207, grifo nosso). 

 

A afirmação é preocupante, uma vez que a cultura faz parte da identidade do 

ser humano e precisa ser sempre levada em consideração e respeitada. Chamamos 

a atenção para os vocábulos “transmitindo/impondo”, observando que a maneira como 

os vocábulos estão colocados levam-nos à percepção de que a educação brasileira 

deve ser repensada em relação aos imigrantes, tendo em vista que a imposição de 

uma cultura sobre a outra configura-se como desrespeito ao outro. 
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Nesse sentido, os ambientes escolares devem ser locais de respeito e 

valorização das diversidades culturais de cada povo. Assim, em relação aos haitianos, 

é necessário que as escolas busquem meios de adequar o ensino em prol da inserção 

desses sujeitos na cultura brasileira, sem que eles percam o vínculo com sua cultura 

de origem. Sobre a educação e seu papel, Foucault (2004) destaca que: 

 
[...] pode muito bem ser, de direito, o instrumento graças ao qual todo 
o indivíduo, numa sociedade como a nossa, pode ter acesso a 
qualquer tipo de discurso; sabemos, no entanto que, na sua 
distribuição, naquilo que permite e naquilo que impede, ela segue as 
linhas que são marcadas pelas distâncias, pelas oposições e pelas 
lutas sociais. Todo o sistema de educação é uma maneira política de 
manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes 
e os poderes que estes trazem consigo. (FOUCAULT, 2004, p. 12)  
 

 

h) Trabalho de secretarias municipais de acolhimento aos imigrantes haitianos 

 

Como vimos, as pesquisas demonstram a ausência de atividades 

governamentais para a inserção dos haitianos no Brasil. Porém, a dissertação 17 

relata o projeto desenvolvido pela secretária de Joinville-SC: 

 
Para o atendimento a moradores de rua, Joinville conta com uma 
Secretaria da prefeitura municipal que realiza esse trabalho de 

acolhimento. No entanto, estes indivíduos necessitam realizar um 
cadastramento para que sejam atendidos. Em seguida, eles podem ter 
acesso a locais para dormir (com maior disponibilidade de local em 
dias frios). Além desse espaço para acomodações noturnas, os 
moradores de rua são encaminhados para cursos de qualificação 
profissional, estes que são parcerias realizadas com outras 
instituições públicas. Eles também têm acesso às consultas para 
atendê-los em casos de saúde, como curativos, vacinas, controle de 
algumas doenças (não especificadas) e exames rápidos. (LEMOS, 
2017, p. 70-71, grifo nosso). 

 

Entretanto, as ações desenvolvidas são mínimas perante às necessidades dos 

haitianos. 

 
As cidades também não estão preparadas para receber essa 
demanda expressiva de imigrantes, tanto os haitianos quanto os de 
outras etnias. Isto porque, não existe um lugar de acolhimento. As 
instituições públicas realizam o básico para acolhê-los, mas é muito 

pouco para atender todas as necessidades. (LEMOS, 2017, p. 135, 
grifo nosso). 
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As dissertações apontadas afirmam que as instituições públicas desenvolvem 

trabalhos indispensáveis de acolhimento aos imigrantes, como percebemos por meio 

dos vocábulos “realiza” e “básico”. Chamamos a atenção para os efeitos de sentido 

construídos pelo vocábulo “básico”, cujo significado permite notar que o básico 

realizado pelas instituições públicas é a oferta de alimentação, abrigo por algumas 

noites, campanhas de vacinação. Todavia, a conjunção adversativa “mas” deixa 

evidente que essas mínimas ações são insuficientes para a inserção social destes 

indivíduos.  

 

i) A positiva inserção dos haitianos na sociedade brasileira 

 

A dissertação 7 contesta os discursos de inúmeras outras pesquisas aqui 

analisadas no que diz respeito à precária inserção dos haitianos no Brasil. A dispersão 

ocorre quando o autor relata que  

 
A criação de associações de imigrantes haitianos e as manifestações 
culturais, como a festa da bandeira, em 18 de maio, com almoço 
festivo, com pratos típicos da culinária haitiana, são outro sinal da 
busca por inserção. A integração a grupos das igrejas e da sociedade 
civil, como corais e orquestras, além da criação de bandas artísticas, 
que divulgam a música haitiana, a criação de espaços de lazer e 
convivência mostraram a inclusão na sociedade local. (BARBOSA, 

2015, p. 191, grifo nosso). 
 

Ao finalizar, o autor afirma que “Nessa perspectiva, parece que o Brasil está 

a caminho”. (BARBOSA, 2015, p. 192, grifo nosso). A expressão “parece que o Brasil 

está a caminho” diverge das demais pesquisas realizadas quanto à temática da 

inserção dos haitianos na sociedade brasileira. Cria-se um efeito de sentido sugestivo 

de que as ações até aqui desenvolvidas pelo Estado brasileiro, tenham sido 

suficientes para o início do processo de inserção social adequado dos imigrantes no 

país. 

As análises realizadas envolvem inúmeras pesquisas, efetivadas em diversos 

estados do Brasil, envolvendo pesquisa de campo por meio de entrevistas com 

diversos grupos de imigrantes haitianos, empregadores, autoridades e voluntários. 

Logo, o conhecimento dos resultados obtidos pelos pesquisadores das teses e 

dissertações que compõem o corpus de nosso estudo sustenta as analogias de 
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eficácia discursiva, o que culmina em efeito de verdade as regularidades e dispersões 

apontadas no estudo. Para Foucault (2012, p. 10), 

 
A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada 
sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: 
Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 
os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 
uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para 
a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 
dizer o que funciona como verdadeiro. 

 

Em suma, as pesquisas foram realizadas em diversos locais do país e 

englobam várias áreas de conhecimento. Portanto, os sujeitos enunciadores (autores 

dos trabalhos analisados) buscam, por intermédio de seus discursos, informar seus 

interlocutores (leitores) acerca dos resultados obtidos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente à temática da imigração haitiana para o Brasil que, ultimamente, tem 

sido um dos temas mais explorados por pesquisadores de inúmeras áreas do 

conhecimento e diversas regiões do país, decidimos, por meio desta dissertação, 

aclarar algumas questões referentes a esse deslocamento dos haitianos para outros 

países do mundo, incluindo o Brasil. 

Assim, neste trabalho, propusemo-nos a analisar os resultados obtidos pelas 

pesquisas que até então foram realizadas sobre o assunto. Para isso, nossa pesquisa 

teve como pontos principais dois momentos: 1) realizar levantamento na Plataforma 

Sucupira das teses e dissertações que têm por temática a imigração haitiana para o 

Brasil e 2) analisar os dados demonstrados pelas pesquisas e desenvolver análises 

acerca das regularidades e dispersões existentes na comparação dos estudos, 

baseando-nos na teoria da Análise do Discurso de linha francesa.  

Salientamos que, durante a busca na Plataforma Sucupira, deparamo-nos com 

uma grande quantidade de trabalhos sobre a imigração haitiana para o Brasil, 

produzidos no período de 2011 a 2018. Enfatizamos, ainda, que foram produzidos por 

diversos pesquisadores e estão associados a inúmeras áreas de conhecimento, bem 

como a vários estados do país, fato que confirma o crescente fluxo migratório dos 

haitianos para o Brasil e, por conseguinte, o interesse dos pesquisadores em explorar 

tal temática em busca de explicações para a migração e de como os imigrantes 

haitianos estão sendo recebidos pelo governo e sociedade brasileira.  

Para a concretização desta dissertação, centramos nossos estudos em três 

seções. Na primeira, apresentamos a metodologia adotada para percorrer e 

centralizar a nossa pesquisa; na segunda, efetivamos estudos acerca da migração do 

povo haitiano na história do país e mais recentemente para o Brasil, e na terceira, 

realizamos a análise dos trabalhos selecionados. 

Após selecionar o corpus do trabalho e realizar a análise do material, 

percebemos a recorrência de quatro temáticas discutidas pelos pesquisadores. Com 

isso, decidimos desenvolver nossa análise tendo como referência tais temáticas, a 

saber: Fatores que desencadearam a migração haitiana para o Brasil; O trabalho 

desenvolvido pelos haitianos no país; Políticas públicas brasileiras em atendimento 

aos haitianos e garantia dos direitos humanos fundamentais a todos os cidadãos, 

nacionais ou estrangeiros; O processo de inserção social e laboral dos imigrantes, e 
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a recepção e acolhimento dos brasileiros. A partir da conclusão das análises, 

apontamos os resultados alcançados após conhecimento dos trabalhos que 

constituem o corpus desta dissertação. 

Diante disso, é essencial traçar os efeitos de sentidos produzidos pelos 

discursos presentes nas teses e dissertações a respeito da imigração haitiana para o 

Brasil no período de 2011 a 2018. Com o intenso fenômeno migratório de haitianos 

para o Brasil, inúmeros pesquisadores se empenharam em estudos que têm a 

imigração haitiana para o Brasil como objeto de estudo.  

Assim, identificamos a imagem que tais discursos produzem acerca das causas 

que deram origem ao processo migratório, bem como a inserção e acolhimento dos 

imigrantes no solo brasileiro. Percebemos que os discursos se confrontam, o que nos 

permitiu analisar quais discursos se repetem e se deslocam sobre a temática da 

imigração haitiana. 

Destarte, a formação discursiva identificada nas teses e dissertações 

analisadas é dispersa, regular e descontínua ao mesmo tempo. Quanto às 

regularidades encontradas, citamos a busca por emprego como a principal causa do 

intenso fluxo migratório haitiano para o Brasil nos últimos anos; as precárias condições 

de trabalho dos haitianos no Brasil, o que, em muitos casos, chega a ser comparado 

ao trabalho escravo; o descaso do governo no processo de acolhimento e inserção 

dos imigrantes na sociedade, trabalho que é desenvolvido por voluntários, 

principalmente por instituições religiosas; e a ausência de políticas públicas efetivas 

para a acolhida dos haitianos na sociedade brasileira.  

Os discursos analisados também apresentam dispersões (desvios, 

transformações, descontinuidades) em relação aos discursos regulares, como a 

associação do terremoto ao principal motivo da imigração haitiana; a satisfação dos 

haitianos com o mercado de trabalho brasileiro; e ações desenvolvidas pelo Governo 

Federal para a inserção dos haitianos na sociedade brasileira. 

A partir dos discursos das teses e dissertações, constrói-se uma 

representação de que o Brasil ainda tem muito a avançar para cumprir com o discurso 

proferido no Haiti em 2012 pela então presidente na época, Dilma Rousseff, afirmando 

que o Brasil estaria “pronto” para recebê-los. As análises discursivas realizadas 

permitem-nos afirmar que ainda estamos longe de sermos o tão sonhado eldorado 

dos haitianos que viram no Brasil a esperança de obter uma vida digna por meio do 

trabalho, e de garantir melhores condições de vida para os familiares que ficaram no 
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Haiti. O país, por seu turno, ainda não se recuperou da passagem do terremoto de 

2010, assim como dos diversos problemas políticos, econômicos e sociais que 

perduram desde seu surgimento, mesmo após a “independência” inédita em 1804, 

quando se tornou o primeiro país independente da América, hoje assolado pela 

pobreza e pela miséria. 

Por fim, para finalizar o que nos propusemos fazer, a conclusão obtida por 

meio das análises dos discursos centrados nas teses e dissertações é de que muito 

precisa ser feito para o real acolhimento desses imigrantes no Brasil, uma vez que a 

garantia de legalidade por meio do visto humanitário nem de longe é suficiente para 

suprir as necessidades destes sujeitos que aqui chegam. Logo, estes discursos 

sugerem que novos mecanismos de acolhimento sejam criados no intuito de garantir 

a dignidade humana dos imigrantes haitianos que aqui residem e os que por ventura 

venham a residir. 

Assim, deixamos como proposta para pesquisas futuras a possibilidade de 

averiguar, junto aos imigrantes haitianos residentes no Brasil, qual percepção têm em 

relação ao processo de inserção na sociedade brasileira, assim como qual a visão 

deles no que se refere ao Brasil, país escolhido para a migração. No mais, esperamos, 

com esta pesquisa, contribuir para os futuros trabalhos a serem desenvolvidos acerca 

da imigração haitiana para o Brasil. 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES POR ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

ANTROPOLOGIA 

Título: Diáspora. As dinâmicas da mobilidade haitiana no Brasil, no Suriname e na Guiana 
Francesa. 
Autor: Joseph Handerson 
Ano: 2015 
Nível: Doutorado 
Área: Antropologia Social 
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Local: Rio de Janeiro 

Título: Seguindo rotas: reflexões para uma etnografia da imigração haitiana no Brasil a partir do 
contexto de entrada pela tríplice fronteira norte. 
Autor: Paloma Karuza Maroni da Silva 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Antropologia 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Título: Brasil, a terra prometida: um estudo sobre a adaptação do imigrante haitiano no estado do 
Rio Grande do Sul através da cultura do consumo. 
Autor: Fernanda Lermen Haupenthal 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Local: São Leopoldo 

Título: Os imigrantes haitianos, seu cotidiano e os processos de territorialização em Cascavel - 
Paraná. 
Autor: Evandro Luiz Gaffuri 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
Local: Maringá 

Título: Imigração como prática social: estratégias e táticas de organização dos imigrantes haitianos 
na região metropolitana de Goiânia, Goiás. 
Autor: Gabriel do Carmo Yamamoto 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Administração 
Instituição: Universidade Federal de Goiás 
Local: Goiânia 
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CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

Título: O imigrante haitiano e a igreja adventista do sétimo dia em São Paulo: um estudo de caso. 
Autor: Bernadete Alves de Medeiros Marcelino 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências da Religião 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Local: São Paulo 

Título: História e atuação da missão paz em São Paulo: a religião como meio de assistência para a 
inserção do migrante na sociedade. 
Autor: Flávio Alcinei Correa 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências da Religião 
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Local: São Paulo 

 

CIÊNCIAS JURÍDICAS 

Título: Os haitianos no Brasil: entre uma questão ambiental, de legalidade e de dignidade humana. 
Autor: Debora Cristina Freytag Scheinkmann 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciência Jurídica 
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí 
Local: Itajaí 

 

CIÊNCIAS SOCIAS 

Título: Reve de Brezil: a inserção de um grupo de imigrantes haitianos em Santo André, São Paulo 
– Brasil. 
Autor: Adriano Alves de Aquino Araújo 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Humanas e Sociais 
Instituição: Universidade Federal do ABC 
Local: Santo André 

Título: Imigrantes haitianos no Rio Grande do Sul: uma etnografia de sua inserção no contexto 
sociocultural brasileiro. 
Autor: Lorena Salete Barbosa 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Sociais 
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria 
Local: Santa Maria 

Título: Imigração, trabalho e precarização: as condições de trabalho do imigrante haitiano na região 
metropolitana de Curitiba a partir de 2011. 
Autor: Caina Domit Vieira 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Local: Ponta Grossa 

Título: Construções discursivas em torno do imigrante Haitiano e Senegalês na imprensa do Rio 
Grande do Sul: um estudo do Jornal Zero hora, 2014 – 2015. 
Autor: Andressa Gazzana Reis 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Ciências Sociais 
Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Local: São Leopoldo 
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COMUNICAÇÃO 

Título: O Haiti em Curitiba: um olhar interpretativo das práticas comunicativas dos haitianos no novo 
território. 
Autor: Otavio Cezarinib Avila 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Comunicação 
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Local: Curitiba 

 

DEMOGRAFIA 

Título: Imigração Haitiana no Estado de Santa Catarina: Fases do fluxo, contradições laborais e 
dependência de remessas no Haiti. 
Autor: Luis Felipe Aires Magalhães 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Demografia 
Instituição: Universidade Estadual de Campinas 
Local: Campinas 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Título: Migração haitiana em território Barriga Verde: experiências de trabalhadores do Haiti na 
AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera. 
Autor: Luiz Orencio Figueredo 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado  
Área: Desenvolvimento Socioeconômico 
Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Local: Criciúma 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Título: A condição do refugiado na contemporaneidade: um estudo do fenômeno migratório haitiano 
no município de Itajaí – SC. 
Autor: Patrícia Finamori de Souza 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Desenvolvimento Regional 
Instituição: Universidade do Contestado 
Local: Canoinhas 

Título: Imigração de haitianos para rio do sul: mercado de trabalho e território. 
Autor: Thiago de Oliveira da Silva 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Desenvolvimento Regional 
Instituição: Universidade Regional de Blumenau 
Local: Blumenau 

 

DIREITO 

Título: Refugiado ambiental: uma análise da migração haitiana para o Brasil. 
Autor: Cristiane Feldmann Dutra 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Centro Universitário Ritter dos Reis 
Local: Porto Alegre 

Título: Imigração haitiana para o Brasil Fragilidades e desafios institucionais. 
Autor: Ingrid Nascimento de Aguiar Schlindwein 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
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Área: Direito 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

Título: A migração haitiana para o Brasil: lacunas de proteção aos deslocados ambientais. 
Autor: José Carlos Loureiro da Silva 
Ano: 2015 
Nível: Doutorado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Católica de Santos 
Local: Santos 

Título: A imigração haitiana para o Brasil e a relativização dos direitos trabalhistas e humanos dos 
haitianos. 
Autor: Cristianne Moreira Martins 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Católica de Brasília 
Local: Brasília 

Título: Uma (re)leitura do trabalho do imigrante: a perspectiva da imigração haitiana frente à 
legislação trabalhista brasileira. 
Autor: Amanda Tirapelli 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Centro Universitário Curitiba 
Local: Curitiba 

Título: Pela necessária construção da proteção jurídica internacional dos refugiados ambientais: 
uma crítica à luz do exemplo da migração haitiana para o Brasil. 
Autor: Regis Hartmann 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

Título: No Brasil, xenofobia tem cor e alvo: A realidade do deslocamento humano de haitianos ao 
Brasil, através do Estado do Acre, pós-catástrofe natural do Haiti em 2010. 
Autor: Reinaldo Venâncio da Cruz Neto 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

Título: As aporias na efetivação dos direitos fundamentais aos migrantes Haitianos no Brasil. 
Autor: Lais Giovanetti 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Metodista de Piracicaba 
Local: Piracicaba 

Título: Políticas de reconhecimento no estado brasileiro: uma análise sobre o fenômeno migratório 
haitiano no Acre. 
Autor: Samarah Rejany Motta Lopes 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

Título: Muito distantes do eldorado: perspectivas jurídicas da proteção dos migrantes haitianos no 
Brasil. 
Autor: Ana Paula Teixeira Delgado 
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Ano: 2016 
Nível: Doutorado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Estácio de Sá 
Local: Rio de Janeiro 

Título: O Haiti não é aqui?": Reconhecimento dos novos fluxos migratórios para o Brasil em uma 
análise da atuação do Estado Brasileiro a partir da perspectiva de Nancy Fraser. 
Autor: Julia de Souza Rodrigues 
Ano: 2013 
Nível: Mestrado 
Área: Direito 
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Local: Rio de Janeiro 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Título: O mundo em movimento: o “refúgio ambiental” dos haitianos no Brasil. 
Autor: Luiz Renato de Sousa Melo 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Direitos Fundamentais 
Instituição: Universidade da Amazônia  
Local: Belém 

 

DIREITOS HUMANOS 

Título: Soberania hobbesiana e hospitalidade em Derrida: estudo de caso da política migratória 
federal para o fluxo de haitianos pelo Acre. 
Autor: Raimundo Jorge Santos Seixas 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Direitos Humanos, Cidadania e Violência 
Instituição: Centro Universitário Euro-Americano 
Local: Brasília 

 

EDUCAÇÃO 

Título: O “eu” confronta o “outro”: o que (re) velam as manifestações de brasileiros sobre haitianos 
nas mídias e redes sociais digitais. 
Autor: Maristela Abadia Guimarães 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

Título: Inserção dos imigrantes haitianos nos contextos educativos escolares e não escolares no 
Oeste Catarinense.  
Autor: Sandra de Avila Farias Bordgnon 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
Local: Chapecó 

Título: Narrativas de imigrantes haitianos em Cuiabá: formação escolar e profissional como 
perspectivas de inserção social. 
Autor: Paulo Paixão Alves Freire 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

Título: Imigração, religião e educação: uma leitura da presença dos haitianos em Joinville/SC.  
Autor: Neli de Lemos 
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Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Educação 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Local: Curitiba 

 

 

ESTUDOS COMPARATIVOS SOBRE AS AMÉRICAS 

Título: Novas fronteiras: um olhar sobre a imigração haitiana para o Brasil. 
Autor: Pedro Ivo de Moraes Alcântara 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Estudo Comparativo das Américas 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

Título: Mobilidade Haitiana: Análise do contexto brasileiro e seus desdobramentos. 
Autor: Dina Santos Araújo 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Estudo Comparativo das Américas 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

Título: Immigrationhaïtienne, formation professionnelle et projets de vie :Stratégies de mobilités 
socialesdes Haïtiens et Capverdiens dansle contexte Brésilien. 
Autor: Vogly Nahum Pongnon 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Estudo Comparativo das Américas 
Instituição: Universidade de Brasília 
Local: Brasília 

 

FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA 

Título: Haitianos no Brasil: uma leitura crítica da notícia no jornalismo impresso. 
Autor: Milton Francisco da Silva 
Ano: 2016 
Nível: Doutorado 
Área: Filologia e Língua Portuguesa 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

 

GEOGRAFIA 

Título: A diáspora haitiana para o Brasil: o novo fluxo migratório (2010-2012). 
Autor: Andressa Virginia de Faria 
Ano: 2012 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte 

ENGENHARIA URBANA 

Título: Análise da Qualidade de Vida da População Haitiana Residente no Município de Maringá-
PR.  
Autor: Camila Franco Kotsifas 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Engenharia Urbana 
Instituição: Universidade Estadual de Maringá 
Local: Maringá 
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Título: Migração haitiana para o Brasil - processo de fixação e adaptação: uma questão de gênero 
(2013-2014). 
Autor: Carolina da Fonseca Barbosa Ribeiro 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte 

Título: Integração social e laboral dos imigrantes internacionais no Brasil: o caso dos ganeses, 
haitianos, congoleses e senegaleses. 
Autor: Filipe Rezende Silva 

Ano: 2016 

Nível: Mestrado 
Área: Geografia – Tratamento da Informação Espacial 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
Local: Belo Horizonte 

Título: Análise do perfil socioespacial das migrações internacionais para o Rio Grande do Sul no 
início do século XXI: redes, atores e cenários da imigração haitiana e senegalesa. 
Autor: Roberto Rodolfo Georg Uebel. 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado  
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

Título: Migração e trabalho: o caso dos haitianos em Cascavel, PR. 
Autor: Lineker Alan Gabriel Nunes 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina 
Local: Londrina 

Título: Bondyebeni ou: lugaridades com haitianos evangélicos. 
Autor: Rosa Martins Costa Pereira 
Ano: 2016 
Nível: Doutorado 
Área: Geografia 
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Local: Curitiba 

 

HISTÓRIA 

Título: Imigração haitiana para o Brasil – a relação entre trabalho e processos migratórios 
Porto Velho – RO. 2014. 
Autor: Geraldo Castro Cotinguiba 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: História e Estudos Culturais 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

Título: De porto a porto: o eldorado brasileiro na percepção dos imigrantes haitianos em 

Porto Velho-RO. 
Autor: Ana Paula Pellegrino Gottardi 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: História 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 
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INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA 

Título: O enquadramento da tragédia social e a indesejabilidade da diáspora haitiana na 

mídia brasileira. 
Autor: Camila Antunes Madeira da Silva 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Integração da América Latina 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

 

LETRAS 

Título: Um recorte do discurso midiático sobre o processo de imigração haitiana na 

Amazônia: uma análise das regularidades discursivas. 
Autor: Daniele Tereza Samora 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

Título: Haitianos na Amazônia sul-ocidental: identidades e narrativas em trânsito. 
Autor: Armstrong da Silva Santos. 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Letras, Linguagem e Identidade 
Instituição: Universidade Federal do Acre 
Local: Rio Branco 

Título: Religiosidade e identidade(s) na diáspora: por uma etnografia entre migrantes 

haitianos em Porto Velho. 
Autor: Ailton Artur da Silva Ribeiro. 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

Título: Imigrantes haitianos: da dinâmica de saída à dinâmica de entrada. 
Autor: Ednaldo Tartaglia Santos 
Ano: 2014 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

Título: As implicações linguísticas nas relações de trabalho em um contexto migratório dos 

haitianos em Porto Velho. 
Autor: Cleonete Martins de Aguiar. 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

Título: A mulher haitiana para Porto Velho-RO: imigração e gênero. 
Autor: Roziane da Silva Jordão 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Letras 
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Instituição: Universidade Federal de Rondônia 
Local: Porto Velho 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E SOCIEDADE 

Título: Cognição e Cultura: Um Diálogo Interdisciplinar sobre o Lakou Haitiano e suas 

Manifestações na Condição Migrante. 
Autor: Maikon de Souza Michels 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Patrimônio Cultural e Sociedade 
Instituição: Universidade da Região de Joinville 
Local: Joinville 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS 

Título: Novos caminhos de uma velha diáspora: seguindo os rastros da experiência 

migratória das mulheres haitianas em Porto Alegre. 
Autor: Carla Ricci 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Políticas Públicas 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

Título: A influência do acordo de cooperação Brasil-Haiti no processo migratório e na 
garantia de direitos humanos a imigrantes haitianos residentes em Cuiabá 2016. 
Autor: Vera Ferreira 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Política Social 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

 

PSICOLOGIA 

Título: Desinvestimentos e investimentos: desafios psíquicos ao sujeito na experiência 

migratória. 
Autor: Alexandra Garcia Grigorieff 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Psicologia 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Local: Porto Alegre 

Título: Trabalho e território de haitianos na região metropolitana de Belo Horizonte: 
precariedade e resistência. 
Autor: Carolyne Reis Barros 
Ano: 2017 
Nível: Doutorado 
Área: Psicologia Social 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Local: São Paulo 

Título: A imigração haitiana para o Brasil: um olhar a partir do sintagma identidade-

metamorfose-emancipação. 
Autor: Suelen Cristina de Miranda 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado  
Área: Psicologia Social 



152 

 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Local: São Paulo 

Título: Representação social do trabalho no Brasil na perspectiva do migrante haitiano 
Curitiba. 
Autor: Nara Ângela dos Anjos 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Psicologia 
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná 
Local: Curitiba 

 

PRÁTICAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Título: Imigrações contemporâneas no Brasil: haitianos no Amazonas. 
Autor: Renata Ferreira Camargo 
Ano: 2013 
Nível: Mestrado 
Área: Práticas em Desenvolvimento Sustentável 
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Local: Seropédica 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Título: A migração haitiana para Contagem região metropolitana de BH – o Brasil como 

polo atrativo e receptor no início do século XXI. 
Autor: Liliane Costa Aguirre 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Relações Internacionais – Política Internacional 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Local: Belo Horizonte 

Título: A Categoria do Refugiado Revisitada: Transformações na Soberania Estatal e o 
Caso da Migração Haitiana para o Brasil. 
Autor: Diana Zacca Thomaz 
Ano: 2015 
Nível: Mestrado 
Área: Relações Internacionais 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Local: Rio de Janeiro 

 

SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA 

Título: A Representação Social do Trabalho e a Saúde dos Migrantes Haitianos em Cuiabá-

MT. 
Autor: Sônia Maria de Souza Corrêa 
Ano: 2016 
Nível: Mestrado 
Área: Saúde Coletiva 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

Título: Haitianos em Cascavel, Paraná: história, trabalho e saúde. 
Autor: Leonardo Dresch Eberhardt 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Saúde Pública 
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz 
Local: Rio de Janeiro 
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Título: Estado Nutricional e Características Socioeconômicas e de Saúde de Crianças 

Filhas de Mulheres Haitianas em Cuiabá-MT. 
Autor: Delma Riane Rebouças Batista 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Saúde Coletiva 
Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso 
Local: Cuiabá 

 

SERVIÇO SOCIAL 

Título: O Haiti está aqui: uma análise da compreensão dos imigrantes haitianos sobre a 
política social no Brasil. 
Autor: Jean Baptiste Marc Donald 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Serviço social e Política social 
Instituição: Universidade Estadual de Londrina 
Local: Londrina 

Título: Migrantes haitianos em São Paulo e superexploração da força de trabalho. 
Autor: Jean Rene Patrice 
Ano: 2017 
Nível: Mestrado 
Área: Serviço social 
Instituição: Universidade Federal do Pará 
Local: Belém 

 

SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS 

Título: Migrantes haitianos no Brasil (2010-2017): tensões e fronteiras. 
Autor: Fátima Regina Cividini 
Ano: 2018 
Nível: Mestrado 
Área: Sociedade, Cultura e Fronteiras 
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Local: Foz do Iguaçu 

 

SOCIOLOGIA 
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