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tipo ser humano sempre fez guerras 

compreender este fenômeno que é 

inédito e nunca ocorreu em tão alta 

escala como agora. A migração não é 

nada novo na história da 

modernização, mas, sim, há um erro na 

avaliação ao dizer que as pessoas 

migram livremente em busca de 

melhores condições. É um processo 

coativo. Os pobres são livres para 

vender sua mão de obra, porém fazem 

isto porque não têm condições para 

controlar sua existência. A 

transformação da sociedade capitalista 

numa situação mundial produziu uma 

sociedade de exclusão. O ser humano 

participa de um sistema no qual vende 

abstratamente sua mão de obra e 

integra uma engrenagem (montada) 

para produzir acumulação infinita de 

capital

(Roberto Kurz)
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de compreender o 

processo de garantia e efetivação dos direitos sociais dos não nacionais 

relativos à saúde, educação, assistência, trabalho e renda, dentre outros. Em 

particular, no âmbito deste trabalho, em relação a diáspora haitiana em direção 

ao Brasil que ocorreu, principalmente, entre 2012 e 2015. 

O interesse pelo tema surgiu durante o Seminário Brasileiro de Direito 

das Migrações, realizado no Rio de Janeiro, quando uma das palestrantes 

, optei 

por estudar a mobilidade haitiana para além do terremoto ocorrido no país em 

janeiro de 2010 e busquei compreender as razões que fizeram com que o 

Brasil se transformasse no país de destino desses migrantes. 

Tendo como objetivo principal compreender o processo de garantia e 

efetivação dos direitos sociais dos haitianos no território brasileiro, a pesquisa, 

em um de seus objetivos secundários, descreve as diferentes nomenclaturas 

que classificam os não nacionais, tanto no contexto internacional quando no 

contexto brasileiro, uma vez que as definições funcionam como um facilitador 

para entender em que condições os haitianos são reconhecidos e assistidos 

no Brasil. Assim, como forma de esclarecer dúvidas recorrentes em termos 

conceituais, serão trabalhados os conceitos de apátridas, refugiados, 

deslocados internos e os migrantes e suas devidas distinções. 

O estudo busca conhecer as rotas superadas pelos migrantes haitianos, 

o processo de acolhida no território nacional e a aplicabilidade das políticas 

sociais nas quais estão inseridos, apresentando o processo desenvolvido pela 

assistência social na garantia e efetivação dos direitos dos não nacionais e 

mapeando o acolhimento e a integração dos migrantes no solo brasileiro a 

partir da experiência desenvolvida pela Missão Paz, na cidade de São Paulo. 

Visando explicar a diáspora haitiana para além das questões ambientais, 



o livro também apresenta, de forma breve, o processo histórico a qual a 

República do Haiti foi acometida desde a chegada dos franceses (século XVI) 

e que fez com que a Pérola das Antilhas  se transformasse no país mais pobre 

das Américas. 

No Brasil, segundo dados do Banco Mundial do ano de 2015, divulgados 

pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH) 

em 2017, cerca de 0,34% da população é composta por migrantes. Apesar de 

ter um porcentual baixo de não nacionais, os haitianos representam o maior 

contingente de migrantes que chegou ao Brasil entre os anos de 2010 e 2016 

(CONARE, 2017). É uma população extremamente vulnerável, tendo sofrido 

violações sociais e políticas ao longo de toda a sua história, situação que foi 

agravada pelo terremoto de 2010.  

Ao se deslocarem em direção ao Brasil, trouxeram na bagagem seus 

sonhos e perspectivas de um futuro mais justo e digno e a demanda pelo 

social. Por essa razão, o objeto central da pesquisa foi compreender o acesso 

aos direitos sociais dos não nacionais optando por estudar o acolhimento na 

Missão Paz, local por onde passaram 12 mil dos quase 50 mil imigrantes 

haitianos que chegaram ao Brasil entre 2012 e 2015 (IPPDH, 2017).

Como fundamentação teórica, a pesquisa baseou-se em tratados e

acordos internacionais referentes ao refúgio e aos direitos humanos, na 

Constituição Brasileira de 1988 e em outras legislações infraconstitucionais, 

na tese de doutorado do antropólogo haitiano Joseph Handerson (2015) e em 

relatórios das Nações Unidas e outras organizações relevantes que lidam com 

a temática migratória e com os direitos humanos. 

Para o levantamento dos dados, a referência metodológica foi a 

pesquisa qualitativa, utilizando-se de entrevistas semiestruturadas 

direcionadas a seis profissionais da Missão Paz, cinco dos quais técnicos, e

os métodos de observação e observação participante desempenhados 

durante as atividades desenvolvidas  com a presença dos migrantes 

haitianos  na instituição. 



Este livro está estruturado em cinco capítulos: 

O c

entre o final do século XV e o início século XVI, potencializado pela relação 

entre a colônia, produtora de matéria-prima, e a metrópole, produtora de 

manufaturados e detentora do capital; e o imperialismo, que ocorreu a partir 

da Segunda Revolução Industrial (meados do século XIX), manifestado de três 

diferentes maneiras: o imperialismo de influência; o protetorado; e o 

imperialismo colonial (neocolonialismo). Este capítulo objetiva fundamentar a 

relação entre a colonização, a descolonização e o abandono das antigas 

colônias pelas metrópoles e os fluxos migratórios atuais. 

as definições internacionais e nacionais 

sobre a condição de refugiados e migrantes, apontando as legislações que os 

protegem e as instituições que fazem parte deste sistema. 

Pérola das Antilhas  a país mais 

pobre das Américas: o , 

aonde, de maneira sucinta, é construída a linha do tempo do país que foi a 

primeira República Negra da história, abordando o período como colônia 

francesa, a conquista da independência, os embargos econômicos, as 

questões políticas e suas ditaduras sangrentas e a fragilidade econômica e 

social do país que foi agravada com o terremoto de janeiro de 2010. Na 

segunda parte, é apresentada a relação entre o Brasil e o Haiti que possibilitou 

aos haitianos o visto por razões humanitárias e são traçados os caminhos 

percorridos pelos migrantes (por terra e pelo ar) para chegar às terras 

brasileiras. 

, há uma 

leitura dos direitos sociais fundamentados na Constituição Brasileira de 1988 

e na Lei Orgânica da Assistência Social (1993), abordando a condição 



isonômica presente na Constituição e o caráter universal da política 

assistencial brasileira. 

ático, 

é introduzida a pesquisa de campo desenvolvida na Missão Paz, 

apresentando o processo de garantia e efetivação dos direitos sociais dos 

migrantes relacionados à saúde, educação, trabalho e renda, dentre outros. 

Este estudo também traz as ações desenvolvidas pela Missão Paz durante o 

período de chegada dos grandes fluxos migratórios de haitianos, abordando 

as dificuldades e os desafios no desenvolvimento do trabalho. 

Na conclusão são abordadas as descobertas feitas ao longo da 

pesquisa, assim como os entraves encontrados no acolhimento e na busca 

pela efetivação dos direitos sociais dos não nacionais frente às demandas

contemporâneas. E, com a finalidade de direcionar o estudo a novas linhas de 

investigação, serão elencadas algumas hipóteses de pesquisas futuras que 

este livro não teve a preocupação de esgotar. 

  



1. EXPLORAÇÃO DO HOMEM PELO HOMEM: O COLONIALISMO NAS 

AMÉRICAS

horrível, é apenas um momento do longo 
desenvolvimento histórico e que a esperança 
sempre foi uma das forças dominantes das 
revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a 
esperança como minha concepção de 

(Jean-Paul Sartre1) 

Com a expansão marítima europeia, ocorrida no século XV, houve a 

nas Américas, na África e na Ásia. Esses sistemas, evidenciados nas 

Américas no século XVI e XVII e na Ásia e África nos séculos XIX e XX, foram 

denominados, respectivamente, colonialismo e imperialismo (ou 

neocolonialismo). Até esse período, os europeus destinavam seus esforços ao 

comércio de especiarias da Ásia e da África, limitando-se à compra e venda 

de produtos. 

O colonialismo é um sistema cujas estruturas econômicas, sociais, 

políticas e ideológicas são determinadas pela existência de um polo 

colonizador, a Metrópole, e um polo colonizado, a Colônia. Este sistema de 

exploração surgiu da necessidade de criação de um mercado consumidor e 

de um local de produção que suprisse as carências das potências europeias 

da época, e que pudesse ser por elas controlado. Neste período, a política 

econômica era fundamentada no mercantilismo, que objetivava uma balança 

comercial favorável, o monopólio e o protecionismo.  

O sistema colonial constituiu o elemento de maior relevância nesta 

política favorecendo o fortalecimento do Estado e a ascensão da burguesia. 

As práticas mercantilistas variavam de acordo com o Estado que as

empregava, sendo as ações influenciadas por fatores como a existência de 

                                                
1 No prefácio de Os condenados da terra, de Frantz Fanon, 1961. 



atividade comercial, frota mercante, atividade agrícola da metrópole e/ou das 

colônias, existência de metais nas colônias, entre outros. 

O objetivo das metrópoles europeias era manter a posse de suas

colônias e fazer com que as últimas garantissem a subsistência de matérias-

primas e gêneros tropicais e também servissem de mercado consumidor dos 

produtos metropolitanos. As colônias produziam riquezas para as potências, a 

baixo custo, e adquiriam produtos manufaturados de valor elevado, não lhes 

sendo permitido qualquer projeto de desenvolvimento que ferisse os 

interesses dominantes. 

Para melhor compreender a diferença que existe entre os países de 

origem de migrantes e os países de destino desses grupos, é fundamental 

diferenciar os tipos de colonização desenvolvidos nas colônias americanas. 

Essa desigualdade evidente que existe entre os Estados Unidos (9º país mais 

rico do mundo e o mais rico das Américas) e o Haiti (que ocupa a 166ª posição 

no ranking mundial e é o país mais pobre das Américas)2, por exemplo, é em 

parte fundamentada pela maneira como as metrópoles se apropriaram de suas 

colônias. 

Na América anglo-saxônica, EUA e Canadá, cuja produção agrícola era 

semelhante a europeia e não possuía ouro, o Estado não tinha interesse em 

explorar a terra. Assim, foram estabelecidos núcleos de povoamento formados 

basicamente pelos calvinistas puritanos, que eram perseguidos religiosos da 

Inglaterra. Nessas regiões, a produção agrícola era baseada na pequena 

propriedade, através de mão de obra livre e assalariada, visando o 

desenvolvimento de uma produção manufatureira voltada para o mercado 

interno (Balbino; Ferreira, 2010). 

No caso inglês, por possuir uma forte marinha mercante e de guerra  e 

                                                
2 Os dados são baseados no ranking do PIB per capita de cada país, que é usado como indicador 
de qualidade de vida. Ele parte do princípio de que elevando a produção agregada de um país 
aumentará os benefícios dos cidadãos. É o produto interno bruto de um país dividido pela 
quantidade de habitantes. Este índice é diferente do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
qualificado pelo PNUD. Para mais informações: https://www.gfmag.com/global-data/economic-
data/worlds-richest- and-poorest-countries. 



serviços de corsários , foi implementado o mercantilismo comercial, 

aumentando sua riqueza através da negociação de mercadorias, o que 

assegurou uma posição de liderança no comércio mundial de manufaturas. 

Esse desenvolvimento fortaleceu as bases econômicas da Inglaterra e serviu 

de alicerce para o desenvolvimento industrial que viria a ocorrer em meados 

do século XVIII (Balbino; Ferreira, 2010). 

Já o colbertismo, que tinha como prática a produção de artigos de luxo 

destinados à exportação, foi a prática mercantilista adotada pela França, que 

também deu grande importância à produção agrícola de suas colônias, tendo 

na cana-de-açúcar o seu produto de maior relevância no comércio mundial do 

período. A região que hoje é o Haiti foi de possessão francesa e era conhecida 

Handerson, 

2015). Além da cana, eram cultivados café, anil, cacau e algodão e os braços 

fortes da lavoura eram os braços negros. 

Por possuir na América colônias produtoras de metais, a Espanha, 

principalmente no México e no Peru, se utilizou de uma prática mercantilista 

conhecida como metalismo, ou bulionismo. Ao invés de investir em atividades 

lucrativas como a manufatura e o comércio agrícola, sua economia foi 

sustentada pela exploração do ouro e da prata. Com o esgotamento da 

economia mineradora e a escassez de investimento em outros setores de 

produção, a Espanha viria sua lucratividade ruir, tornando-se a periferia 

econômica da Europa (Melo, 2016). 

Nas terras da América tropical, Brasil e ilhas do Caribe, foram 

estabelecidas as colônias de exploração, que tinham a economia baseada na 

grande propriedade (latifúndio), na monocultura e no trabalho escravo (de 

nativos e, posteriormente, de negros), com o objetivo de obter uma produção 

agrícola  e de metais preciosos  em larga escala, e a baixo custo, visando 

única e exclusivamente o fortalecimento da economia europeia (Balbino; 

Ferreira, 2010).  

A economia dessas colônias era baseada, principalmente, no cultivo da 



cana-de-açúcar3, cultivada com sucesso pelos portugueses na Ilha Madeira. 

A cana foi introduzida na América através de Cristóvão Colombo, em 1493, 

onde hoje está localizada a República Dominicana  país localizado no lado 

leste da ilha Hispaniola. Posteriormente, foi introduzida no Brasil (Balbino; 

Ferreira, 2010). 

O uso de mão de obra escrava indígena suportou os primeiros anos de 

exploração europeia nas Américas. Este processo de colonização causou um 

genocídio de milhões de nativos que foram ou contaminados por doenças 

trazidas pelos europeus, principalmente a varíola, ou mortos em combates e 

na escravidão.  

No Peru, a população, que era de nove milhões de índios no final do 

século XV, foi dizimada e chegou a um total de 500 mil. Na região que hoje é 

conhecida por México e América Central havia cerca de 25 milhões de nativos 

antes da chegada dos espanhóis. Este número, no século XVIII, representava 

apenas 2,5 milhões. Na colonização portuguesa a mortandade de nativos 

também foi elevada. De cinco milhões de pessoas, atualmente existem cerca 

de 500 mil indígenas. Assim como na região do México e América Central, 

90% da população originária foi dizimada (Vilela, 2006). 

Além das vertentes militares e comerciais, o colonialismo representa um 

discurso de inferiorizarão dos colonizados por parte da metrópole. Segundo 

homens sem 

inferiorizá-

colonialismo e o racismo, sendo este último a elucidação emocional e até

intelectual desta inferiorização. Este racismo no período colonial é evidenciado 

pelos indígenas, em primeiro plano, e pelos negros, em segundo.  

Com a escassez de mão de obra, após o genocídio dos nativos, e a 

necessidade de potencializar os lucros, a Espanha, em 1517, introduziu na 

ilha Hispaniola (Haiti e República Dominicana) 

                                                
3 No início do século XVI o açúcar era consumido por reis e nobres europeus que adquiriam o 
produto através de comerciantes que vinham do oriente. 



James, 2010, p.20), que se propagaria por toda a 

América e se perpetuaria por quase quatro séculos. 

Marx, em O Capital, critica radicalmente o modo de produção colonial, 

afirmando que o extermínio dos indígenas, a escravidão e o tráfico de negros 

e as guerras de conquista são barbáries e atrocidades execráveis . E 

ão têm paralelo em qualquer outra 

era da história universal, em nenhuma raça por mais selvagem, grosseira, 

Marx, 1867 apud Löwy, 2010). 

1.1. DESCOLONIZAÇÃO E PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA

O processo de descolonização das Américas foi encabeçado pelos 

próprios colonos que decidiram que deveriam se separar das metrópoles. Os 

Estados Unidos foram os primeiros a se declararem livres, em 1776, feito só 

reconhecido após o término da Guerra da Independência, em 1883, e o 

estabelecimento do Tratado de Paris.  

No início do século XIX, surgiram outros movimentos independentistas 

influenciados pelos ideais da Revolução Francesa (1789), culminando com a 

independência de vários países de língua espanhola e, particularmente, a 

independência do Haiti, a primeira República Negra da história e que teve a 

liberdade conquistada por mulatos e negros quilombolas.  

Outras colônias holandesas e francesas do Caribe decidiram, por 

referendo, manterem-se ligadas às suas respectivas metrópoles, mas com 

autonomia interna, e terem-se representadas nos parlamentos (Porto-

Gonçalves; Quental, 2012). No Brasil, a independência foi declarada, em 

1822, por D. Pedro I. 

Segundo Porto-Gonçalves e Quental (2012), a conquista da América, o 

desenvolvimento do capitalismo e o estabelecimento de um novo padrão de 

poder mundial que se centrou na Europa foram os responsáveis pela 

globalização atual, fruto de um processo iniciado há 500 anos. É nesse 



momento que a economia moderna se estabelece, havendo uma ligação entre 

os continentes, sendo o Mediterrâneo e o Atlântico os responsáveis pela 

conexão comercial moderna (Mignolo, 2003). 

Apesar do domínio português e espanhol, os benefícios da colonização 

se transferiram para outros países europeus em ascensão, como a França, 

grande produtora de artigos de luxo e, especialmente, a Inglaterra, que se 

tornara o centro da política e do comércio mundial possibilitando, a partir de 

1750, o desencadeamento da Revolução Industrial (Balbino; Ferreira, 2010). 

1.2. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O IMPERIALISMO

Adiantando um pouco na história, entre a segunda metade do século XIX 

e as primeiras décadas do século XX, ocorreu a Segunda Revolução 

Industrial, que representou um forte desenvolvimento técnico nas indústrias 

elétrica, metalúrgica, química, farmacêutica e de transportes. O gás e o 

petróleo passaram a ser utilizados como combustíveis e fontes de geração de 

energia diminuindo, aos poucos, a importância do carvão mineral. O sistema 

de linha de produção começou a ser utilizado nas indústrias e a luz elétrica 

passou a fazer parte da iluminação urbana, residencial e fabril (Mendelvilas, 

2016). 

Motivados pelos empregos gerados nas indústrias na cidade, milhares 

de camponeses migraram do campo para a cidade em busca de melhores 

condições resultando em um êxodo rural sem precedentes na história europeia 

e, pela primeira vez, a população urbana ultrapassou a rural (Mendelvilas, 

2016). 

Com todas as inovações decorrentes do desenvolvimento, alguns países 

se sobressaíram (Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França) e 

despontaram como grandes potências industriais e econômicas. Além desses, 

Japão, Bélgica, Itália, Rússia também se enquadraram no novo modelo de 

produção (Mendelvilas, 2016). Ávidos por matéria-prima, mercado consumidor 



e mão de obra barata, essas nações buscaram a satisfação das suas 

necessidades nas regiões periféricas do globo (América Latina, África e Ásia).  

Ocasionado pela melhora na alimentação e na medicina, houve grande 

crescimento demográfico na Europa, o que fez com que os países formassem 

núcleos de colonização na África. Surgiu assim o período conhecido como 

imperialismo, ou neocolonialismo, que representou uma época de dominações 

 política, econômica, social, cultural  de países industrializados sobre 

regiões não industrializadas. 

Segundo Mendelvilas (2016), o imperialismo pode ser manifestado de 

três diferentes maneiras: o imperialismo de influência; o protetorado; e o 

imperialismo colonial (neocolonialismo). 

Um bom exemplo do imperialismo de influência é a relação dos EUA com 

a América Latina que, ao camuflarem as intervenções justificando apoio 

econômico e/ou militar, impõem condições comerciais aos países latino-
4, que era uma forma de 

exploração dos EUA sobre os países que não eram industrializados, 

representando a troca desigual de economia. Países periféricos vendiam 

matérias-primas baratas e compravam produtos industrializados caros (Prado, 

1992 apud Barbiero, Alan; Chaloult, Yves, 2003). 

O protetorado acontece quando o território não é uma colônia do 

econômicas e militares no local. Os EUA, no século XIX, exerceram este tipo 

de imperialismo em países como Cuba e Haiti. Entre os anos de 2004 e 2017, 

a ONU, através da Missão Paz, exerceu 

Apesar de não ser um país, interferiu na política, buscando sua estabilidade e 

eleições democráticas. 

                                                
4 O slogan refere-se à Doutrina Monroe, elaborada pelo presidente americano James Monroe, em 
1823, que defendia o reconhecimento da independência e soberania dos países da América Latina. 
Visava impedir a influência europeia na região, tornando os EU

Barbiero, Alan; Chaloult, Yves, 2003, p.53). 



Durante o período, o modelo mais típico de expressão do imperialismo

foi o colonial (neocolonialismo), onde o território passou 

ria produzir lucros para o país (metrópole). Nesse período 

histórico, a colonização ocorreu na África, principalmente, e também na Ásia. 

O neocolonialismo foi justificado pelos europeus através da necessidade de 

civilizar e levar o progresso às demais regiões do globo (Mendelvilas, 2016). 

Como justificativa de levar a civilização, os países industrializados se 

apropriaram dos recursos naturais e das riquezas das colônias, deixando 

rastros econômicos, étnicos, políticos e sociais que podem ser observados se 

avaliarmos os países emissores dos grandes fluxos migratórios da atualidade. 

  



2. MIGRANTES E REFUGIADOS: CONCEITOS, PROTEÇÃO INTERNACIONAL 

E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Com os grandes fluxos migratórios atuais, particularmente no Oriente 

equivocadamente, como sinônimas. Estes termos começaram a ser 

normatizados após o término da Segunda Guerra, momento em que a 

humanidade testemunhou um dos crimes mais bárbaros da história. Em 1948, 

a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, documento base para todos os acordos, 

convenções e legislações internacionais e nacionais dos Estados-Partes que 

serão elencados neste capítulo.  

2.1. CONCEITOS E PROTEÇÃO INTERNACIONAL

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus artigos XIII, XIV 

humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

o direito de procurar e de gozar asilo 

de solicitar refúgio; os apátridas são protegidos pelo Artigo XV que diz que 

será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 

Posteriormente, com a necessidade de reconstruir o território europeu e 

proteger e assistir às vítimas de perseguições que foram deslocadas em 

virtude da guerra, foram criadas algumas agências ligadas às Nações Unidas. 

Neste contexto surgiu, em 1950, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), uma organização humanitária apolítica cujos objetivos 



básicos são proteger homens, mulheres e crianças refugiadas e viabilizar 

soluções duradouras para que possam reconstruir suas vidas. 

Foi criada também, em 1951, a Organização Internacional para a 

Migração (IOM, na sigla em inglês), que foi de grande importância no caos do

pós-guerra identificando e auxiliando no transporte e reassentamento de cerca 

de 11 milhões de deslocados. Atualmente conta com 162 Estados-Membros e 

é o ponto de referência no debate sobre as implicações sociais, econômicas e 

políticas da migração. A organização, que até meados de 2016 era uma 

entidade independente, passou a ser um organismo associado ao sistema das 

Nações Unidas que a reconheceu 

mobilidade humana, que inclui a proteção de migrantes e pessoas deslocadas 

em comunidades afetadas por movimentos em massa de indivíduos...  (ONU, 

2016). Esta decisão tem grande relevância, pois, ao fazer parte das Nações 

Unidas, a OIM passa a ter voz para defender os direitos dos migrantes de todo 

o mundo. 

Para melhor compreender a atuação das agências que protegem as 

populações em deslocamento, apresentarei alguns termos comumente 

utilizados e que muitas vezes se confundem: os apátridas, os refugiados, os 

deslocados internos e os migrantes e suas devidas distinções. 

- Apátridas 

Sob a incumbência do ACNUR também estão os apátridas5, que são 

aqueles cuja nacionalidade não é reconhecida por nenhum país. Ocorre por 

razões distintas como: discriminação contra minorias na legislação nacional, 

falha em reconhecer os residentes de um país como cidadãos quando um país 

de torna independente, conflitos de leis entre países6, como o emblemático 

                                                
5 A palavra é de origem grega e significa a (sem) patris (pátria), ou seja, aquele que não tem pátria 
(nacionalidade) (Houaiss, 2009). 
6 Há duas maneiras de adquirir a nacionalidade originária (que se alcança pelo nascimento): o 
sistema jus soli, quando a nacionalidade é determinada pelo país de nascimento; e o sistema jus 



caso entre a República Dominicana e o Haiti, que retirou o direito de 

nacionalidade jus soli adquirido pelos haitianos.7

- Refugiados 

O mandato da ACNUR8, tem como base a Convenção de 1951 da ONU 

sobre Refugiados que, juntamente com o Protocolo de 1967, fundamentam a 

proteção de refugiados e estabelecem princípios que regem as legislações e 

práticas regionais, nacionais e internacionais dos países signatários de um ou 

de ambos documentos. A Convenção define no Artigo 1º, Seção A, §2 que 

refugiado é toda pessoa que 

em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951 e temendo ser perseguida por motivo de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua 
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer- 
se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra 
fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele 
(ONU, 1951). 

É importante ressaltar que, à época da Convenção, havia duas ressalvas 

para que uma pessoa fosse considerada refugiada: a reserva temporal e a 

reserva geográfica ontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

pessoas (com fundado temor de perseguição) oriundas da Europa  e 

arredores  que se deslocaram e atravessaram as fronteiras dos seus países 

durante a Segunda Guerra Mundial e anos posteriores (reestruturação e 

reconstrução). Mesmo após o término da guerra, milhares de pessoas 

                                                
sanguinis, que atribui a nacionalidade de acordo com a nacionalidade dos pais (Braga, 2012). 
7 Para mais informações, conferir: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/RepublicaDominica 
na/repu blica-dominicana.html 
8 Em 1995, a Assembleia G -o como 
responsável pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo. Inicialmente, o mandato 
continha uma cláusula que determinava a sua renovação a cada três anos. No ano de 2003, esta 
exigência foi abolida (ACNUR, 2012). 



continuaram a viver nos campos de concentração, por essa razão a legislação 

abarca os deslocados até o ano de 1951. Essas ressalvas se estenderam por

16 anos, quando o Protocolo de 1967 aboliu as limitações geográfica e 

temporal. 

Para garantir que o direito de busca por melhores condições de 

sobrevivência, e entendendo que refugiados são pessoas que merecem uma 

proteção especial e não devem ser obrigados a retornar a um território onde 

venham a ser perseguidos (Paula, 2008), a legislação internacional configurou 

como princípio fundamental o non-refoulement (não devolução), considerado 

no Artigo 33 da Convenção de 1951, que afirma que: 

Nenhum dos Estados Membros expulsará ou rechaçará, de maneira 
alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou 
a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da 
sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões 
políticas (ONU, 1951, grifo nosso). 

O princípio é jus cogens, ou seja, norma imperativa do direito 

internacional que não permite transgressão. Muitas vezes atua como única 

garantia de proteção aos solicitantes de refúgio, permitindo que não sejam 

devolvidos ao Estado de origem. De acordo com Paula, 

caracterizar a obrigação do non-refoulement como jus cogens é um 
instrumento poderoso para garantir a proteção dos indivíduos, 
especialmente dos refugiados, e dos seus direitos humanos, particularmente 
quando se considera o crescimento das medidas e políticas restritivas contra 
solicitantes de refúgio (Paula, 2008, p.51-52). 

Atualmente, também são considerados refugiados os indivíduos que

foram obrigados a deixar seu país em razão de conflitos armados, violência 

generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Além dos aparatos 

internacionais existem os instrumentos legais regionais, como a Convenção 

de 1969 da Organização de Unidade Africana, que orienta as particularidades 

dos problemas na África, e define no Artigo 1º §2 que o termo refugiado



aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação 
externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem 
gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de 
origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar 
da residência habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de 
origem ou de nacionalidade (OUA, 1969). 

A nomenclatura também vem sendo associada a grupos e pessoas que 

são forçados a deixar seu país devido a desastres naturais, mudança 

climática, fome, desemprego, questões raciais, étnicas, desordem política e 

motivos religiosos e que, por esses motivos, buscam melhores perspectivas 

de vida e sobrevivência em outros países. Nesses casos, quando não estão 

presentes os elementos legais que caracterizam o conceito de refugiado, estes 

grupos são reconhecidos como deslocado internos, migrantes econômicos, 

refugiados de fato9 ou deslocados por razões ambientais. 

É importante destacar que há uma força moral na solicitação de refúgio 

muito mais forte do que na migração, pois a necessidade de proteger a vida é 

superior à necessidade de escapar da miséria. Por essa razão se torna 

imprescindível um regime internacional para proteção de refugiados e 

solicitantes de refúgio.10

- Deslocados internos 

relevância. Milhares de pessoas deixam seus lares e se deslocam dentro do 

próprio país por razões similares às do refúgio (perseguições, conflitos 

armados, violência generalizada, violação de direitos humanos). Por não 

cruzarem os limites do Estado, se mantêm legalmente sob a proteção do seu 

próprio governo  ainda que o governo seja a causa da fuga. Eles mantêm 

                                                
9 Refugiados de fato são as pessoas que não se enquadram nas definições da Convenção de 1951 
e o Protocolo de 1967 (non-status refugees). É um conceito amplo, porém não abarca os deslocados 
internos. 
10 Para informações atuais sobre números de refugiados e delocados forçosamente, sugiro 



todos os seus direitos como cidadãos e também são protegidos pelo direito 

internacional humanitário. Embora o mandato do Alto Comissariado não 

ampare os deslocados internos, a agência presta assistência a milhões de 

pessoas nesta situação, sendo responsável pela proteção dos deslocados 

internos e supervisão e coordenação das necessidades estruturais e gerência 

dos campos (ACNUR, 2012). 

- Migrantes 

Ao contrário do conceito de refugiado, estabelecido legalmente e 

protegido pelo direito internacional, não existe uma definição globalmente 

aceita que compreenda o conceito de migrante. De forma geral, migração é 

um movimento de população para o território de um outro Estado (migração 

internacional) ou para outras regiões de um mesmo país (migração interna).11

migrantes, os solicitantes de refúgio e os refugiados, no entanto, o uso do 

termo de maneira equivocada pode gerar consequências que agravam a 

segurança dos refugiados. Por essa razão, irei tratá-los separadamente, como 

merecem. 

É nessa designação que se encontra o público-alvo da pesquisa: os 

haitianos, que compõem movimentos migratórios de características tão 

peculiares que poderiam se encaixar, ao meu ver, em qualquer uma das 

designações a seguir e até mesmo na categoria de refugiados. Será possível 

analisar melhor a questão da diáspora haitiana no capítulo seguinte, aonde 

será apresentado o contexto histórico do país que possibilitou, para além do 

terremoto, os fluxos migratórios atuais e os de tempos atrás. 

A migração é geralmente compreendida como um processo voluntário 

que abrange características variadas, como: busca por melhores condições de 

                                                
11 A palavra migração vem do latim migrare -



vida através de melhores empregos; reuniões familiares; melhor qualidade na 

educação; tentativa de atenuar dificuldades provocadas por desastres 

naturais, pela fome e por condições de extrema pobreza. 

Embora respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

tem o direito de deixar qualquer país, 

Em um mundo em que as fronteiras dos Estados estão cada vez mais 

cercadas, a efetividade do direito de sair de um país depende da capacidade 

de se encontrar um Estado disposto a abrir suas portas (OIM, 2002). A falta 

de uma legislação internacional que trate dos direitos de migrantes abre 

brechas para que cada país elabore sua própria política migratória direcionada 

a atrair os desejados, aumentando o número de refugados .12

Migrantes por razões de sobrevivência 

Ainda que existam acordos regionais que complementem a definição de 

refugiados (América Latina e África) estabelecida na Convenção de 1951, 

situações decorrentes de desastres ambientais e fragilidade do estado geram 

deslocados que não são protegidos pelo direito internacional. São pessoas 

que não se enquadram na definição clássica de refúgio e que necessitam de 

uma 

suprir. São os migrantes por razões de sobrevivência (survival migration).  

O termo, estabelecido por Alexander Betts (2010), pode ser definido 

como em virtude de uma 

ameaça real à sua exist

                                                
12

que não puderam ou não quiseram ser reconhecidos ou obter permissão para ficar), é um produto 
inevitável da modernização, e um acompanhante inseparável da modernidade. É um inescapável 
efeito colateral da construção da ordem (cada ordem define algumas parcelas da população como 

 progresso econômico (que não pode ocorrer sem 

.



(Waldely et al, 2014, p.46). Ou seja, os migrantes por sobrevivência 

compreendem aqueles que, ao sentirem uma ameaça real a sua existência 

seja por motivos de violência ou por precariedade no acesso aos mínimos 

direitos essenciais (liberdade, segurança e subsistência básicos)  cruzaram 

as fronteiras de seu país em busca de melhores condições, uma vez que o 

Estado de origem não pôde supri-las. 

Todas essas pessoas são carentes do amparo das leis de direitos humanos 
internacionais, que ainda têm seu escopo de aplicabilidade limitado, 
especialmente porque não se considera a importância dos direitos 
econômicos e sociais. Causas ambientais e econômicas não são 
consideradas como motivos de fuga de refugiados (Waldely et al., 2014, 
p.45). 

Fundamentado nesta lacuna legal, há um debate para que a legislação 

do refúgio (1951) seja flexibilizada e passe a abranger os novos fluxos 

migratórios forçados, se adaptando às diferentes dinâmicas populacionais. 

Betts (2010) complementa dizendo que, segundo as convenções 

internacionais, todo refugiado é um migrante por sobrevivência, mas nem todo 

migrante por sobrevivência é um refugiado. E, embora nem todo migrante 

internacional seja um migrante por sobrevivência, este é, obrigatoriamente, um 

migrante internacional (necessidade de ter cruzado a fronteira). Esta relação 

pode ser melhor exemplificada observando o diagrama abaixo: 

Figura 1: Diagrama mostrando a Relação Conceitual entre migração por sobrevivência, refugiados 
e migração internacional. Fonte: Betts (2010, p.366).



Migrantes econômicos 

São todas as pessoas que deixaram o seu lugar de residência habitual

em busca de melhores condições de vida em outro país. O termo também se 

aplica às que pessoas que se estabelecem fora do local de origem pela 

Normalmente são incentivados a migrar por fatores socioeconômicos 

(desemprego, subemprego, baixos salários, pobreza, instabilidade política 

etc.) e encontram no destino melhores condições sociais (salários maiores, 

moeda mais forte, acesso a direitos etc.) (ONU, 2016). 

migrar. Caso o país de destino não o aceite, estes podem viver uma vida na 

precariedade, mas não têm suas vidas ameaçadas, como acontece com os 

refugiados. 

Os migrantes econômicos permanentes acabam por gerar outro 

movimento migratório  a migração que visa à reunião familiar.13 A permissão, 

neste caso, deve respeitar a lei de cada país, sendo solicitada tanto pelo 

migrante quanto pelo familiar que já se encontra no país de destino.

Migrantes ambientais 

Segundo a Organização Internacional para Migração, os migrantes 

ambientais são 

pessoas que, impulsionadas por fortes mudanças repentinas ou 
progressivas no ambiente que afetem negativamente suas vidas, ou suas 
condições de vida, são obrigadas a deixar o local de residência habitual, ou 
optam por deixá-lo, seja temporária ou permanentemente, e que se 
deslocam dentro do próprio país ou para o exterior (OIM, 2007, tradução 
própria). 

                                                
13 Para consultar as condições estabelecidas para reunião familiar de migrantes que se encontrem em 
território brasileiro, consultar a nova Lei de Migração (Lei nº 13.445), de maio de 2017.  



Esta definição engloba os deslocados por desastres naturais imprevistos 

(terremotos, tsunamis, maremotos, vulcões, enchentes), os que optam por 

migrar devido às condições precárias de subsistência provocadas pelas 

mudanças ambientais e impulsionadas pela ação do homem (fome, seca, 

pobreza extrema, elevação do nível dos oceanos), os desastres causados pelo 

homem (acidentes nucleares) que obrigam pessoas de cidades/regiões 

inteiras a migrar, e os migrantes que se deslocam devido a projetos a favor 

do desenvolvimento  (hidroelétricas, áreas de conservação, estradas)  muitas 

vezes, populações inteiras (Stojanov, 2008). 

Stojanov (2008) ressalta que os movimentos migratórios oriundos de 

locais onde ocorreram desastres naturais se relacionam em maior escala com 

a vulnerabilidade da população que vive na região afetada do que com a 

gravidade do evento. 

Esse fato pode ser comprovado se compararmos os níveis de destruição e 
as capacidades de recuperação do Chile depois de ser atingido por um 
terremoto de magnitude 8,8 graus na escala Richter, em 27 de fevereiro de 
2010, e do Haiti, que foi devastado por um terremoto de magnitude 7,0, em 
12 de janeiro de 2010. Apesar da grande potência do terremoto do Chile, o 
desastre deixou cerca de 800 mortos e 2 milhões de desalojados. Já o 
terremoto no Haiti, que já passava por uma grande crise econômica e social, 
ou seja, que já tinha certa vulnerabilidade social, resultou em mais de 200 
mil mortes e 2,3 milhões de pessoas deslocadas (OCHA, 2012 apud Mattar, 
2012, p.19) 

Neste sentido, compreendemos que a migração ambiental compreende, 

não somente a alteração no meio ambiente (gradativa ou repentina), mas 

também várias questões que podem influenciar no deslocamento, como: 

pobreza profunda, falta de apoio estatal, repressão política, entre outras. 

Uma questão muito discutida atualmente é o uso da terminologia

proteção jurídica), vários países insulares (Kiribati, Tuvalu, Maldivas, por 

exemplo) e regiões costeiras (Bangladesh) desaparecerão devido ao aumento 

do nível dos oceanos. Nesse caso, os habitantes destas regiões serão 

obrigados a se deslocar porque, se não o fizerem, suas vidas estarão 



ameaçadas. Embora seja um caso de garantia de sobrevivência, a ACNUR 

não reconhece essas pessoas como refugiadas, ao menos que também 

estejam sendo perseguidas por motivos de raça, religião, nacionalidade ou 

grupo social (Claro, 2012). 

2.2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais de direitos 

humanos  Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos 

Refugiados e do seu Protocolo de 1967; Convenção das Nações Unidas de

1954 sobre o Estatuto dos Apátridas; Convenção para a Redução dos Casos 

de Apatridia (1961); Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984); 

Declaração de São José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas (1994);

Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção 

Internacional dos Refugiados na América Latina (2004); Declaração de

Brasília sobre a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente 

Americano, dentre outros  e apresenta uma das mais avançadas leis de 

refúgio (Lei nº 9.474/97), que contempla os principais instrumentos regionais 

e internacionais sobre o tema. A lei adota a definição ampliada de refugiado 

estab

da condição de refugiado.  

Mesmo com este aparato legal, a efetivação do direito dos refugiados e 

migrantes encontra barreiras em outras legislações  e até mesmo na 

aplicação da lei. A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, 

documento sobre os direitos dos migrantes elaborado há 28 anos (1990), 

ainda não foi ratificada pelo Brasil.14 Apesar do aumento do número de 

                                                
14 Para conhecer os países que assinaram e ratificaram a Convenção, visitar: https://treaties.un. 
org/pages/View Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=em. 



solicitações de refúgio no Brasil, a maior parte dos não nacionais que aqui se 

encontram são migrantes econômicos. Pessoas que se deslocaram em busca

de melhores oportunidades de vida, os migrantes são basicamente 

trabalhadores e suas famílias.  

No Brasil, até novembro de 2017, os direitos e deveres dos migrantes 

era regido pelo Estatuto do Estrangeiro de 1980  normativa ultrapassada e 

conservadora ameaça nacional, fruto de um 

período ditatorial. Após longo processo de debate, em maio de 2017, foi 

substituída pela nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017).  

Porém, há um atraso na máquina estatal para garantir os direitos já 

conquistados  tanto de migrantes quanto de refugiados  e o próprio vácuo 

que existe entre o texto da lei e a sua aplicação, causado por diversos fatores, 

como: discricionariedade da autoridade competente, pela incapacidade do 

Estado em suprir a demanda, preconceito etc. (Czaika; Haas, 2013). 

A fim de entender os avanços e desafios, a seguir será abordada a Lei 

de Migração, aprovada em maio de 2017, que entrou em vigor no dia 24 de 

novembro de 2017. Com relação ao Estatuto de Refugiado, por ser destinado 

somente àqueles que detêm o status de refugiado, o mesmo não será 

aprofundado no âmbito deste trabalho.  

A legislação destinada especificamente aos haitianos (Resolução 

normativa nº 97/2012, do CNIg), que contribuiu para o deslocamento massivo 

em direção ao Brasil, será tratada no Capítulo 3, que apresenta a construção 

histórica da diáspora haitiana desde os primeiros colonizadores até os dias 

atuais. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) será apresentada 

no Capítulo 4, quando colocarei em pauta a inserção do Serviço Social no 

acesso aos direitos dos migrantes (e seus desafios). 



- Estatuto do Estrangeiro de 1980, Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg) e a nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) 

A Lei de Migração, sancionada em 2017, após dois anos de intensos 

debates entre a sociedade civil, advogados e membros do governo, trouxe 

grandes avanços na proteção do direito do migrante. Em substituição ao 

Estatuto do Estrangeiro, implementado durante a ditadura militar (1964-

1985)15 e que via o não nacional como uma ameaça à segurança do país, 

buscou se alinhar à Constituição Federal sendo baseada na garantia dos 

direitos fundamentais, no combate à homofobia, na não discriminação e na 

igualdade no acesso aos direitos.  

Estatuto do Estrangeiro de 1980 

Para compreender as conquistas da nova Lei de Migração, é importante 

pontuar as restrições e criminalizações trazidas pelo Estatuto do Estrangeiro 

de 1980. Esta última seria compreensível se aplicada em governos 

autoritários, mas não tem sentido a sua sobrevida em uma democracia. Além 

de ferir os acordos internacionais aderidos pelo Brasil  e de ser 

inconstitucional , representava um paradoxo a tão avançada Lei do Refúgio. 

Nos dois primeiros artigos da lei de 1980 estavam dispostas as linhas de 

direitos por ela garantidos não poderiam ser confirmados. 

Art. 1º Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as 
condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados 
os interesses nacionais. 

                                                
15 O período ditatorial influenciou a política internacional do Brasil com relação às convenções 
internacionais relativas ao refúgio. O Protocolo de 1967, que aboliu as ressalvas geográfica 
(considerando refugiados somente os europeus e pessoas de países vizinhos) e temporal 
(acontecimentos ocorridos até janeiro de 1951) só foi ratificado pelo Brasil em 1972. Neste ano foi 
abolida a reserva temporal, porém a reserva geográfica perdurou até 1989 (quatro anos após o 
restabelecimento da ordem democrática e um ano após a promulgação da nova Constituição). 



Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança 
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, 
socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador 
nacional (Brasil, 1980, grifo nosso). 

No Artigo 38, diz que 

e de irregular, e a transformação em permanente dos vistos de trânsito, de 

 (Brasil, 1980). Ou seja, uma vez que o 

migrante esteja irregularmente no país, não haveria meios de regularização. E 

estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no 

 (Brasil, 1980).  

descoberto pelas autoridades, seria obrigatoriamente expulso do país. Devido 

à impossibilidade de regularização, muitos migrantes se estabeleciam 

clandestinamente e ficavam cada vez mais vulneráveis a exploração (uso de 

mão de obra análoga à escravidão, por exemplo). Além destas disposições, o 

Estatuto proibia a participação política em passeatas e desfiles, o uso de rádio 

amador, fazer parte do corpo editorial de uma publicação, dentre outras 

restrições.  

O Artigo 144 do Estatuto foi responsável por regulamentar as atribuições 

do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), que passou a ser responsável por: 

I  orientar e coordenar as atividades de imigração; 
II  formular objetivos para a elaboração da política imigratória; 
III  estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar 
mão de obra especializada aos vários setores da economia nacional e à 
captação de recursos para setores específicos; 
IV  promover ou fomentar estudo de problemas relativos à imigração; 
V  definir as regiões de que trata o artigo 18 da Lei no 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, e elaborar os respectivos planos de imigração; 
VI  efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão de obra 
estrangeira qualificada, para admissão em caráter permanente ou 
temporário; 
VII  dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que respeita à 
admissão de imigrantes; 
VIII  opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, proposta 
por órgão federal; 
IX  elaborar o seu Regimento Interno, a ser submetido à aprovação do 



Ministro do Trabalho. 
Parágrafo único. As deliberações do Conselho Nacional de Imigração serão 
fixadas por meio de Resoluções (Brasil, 1980). 

Ao analisarmos alguns dos incisos acima, é possível ver claramente que 

a legislação visava o interesse nacional, buscando atrair os migrantes

desejáveis e capazes de suprir a necessidade de produção nacional. Mais 

uma vez o interesse econômico em detrimento dos direitos humanos. 

Os avanços da Lei nº 13.445/2017 (Nova Lei de Migração) 

Como mencionado, a legislação foi elaborada com o objetivo de 

compatibilizar a lei migratória brasileira à Constituição Federal e aos tratados 

internacionais assinados pelo país, equiparando os direitos sociais dos

migrantes aos dos nacionais. Aprovada em maio de 2017, e tendo entrado em 

vigor em novembro do mesmo ano, a nova normativa, que teve vinte vetos do

presidente em exercício, traz um novo olhar na garantia de direitos dos 

migrantes. Ela se afasta da visão do não nacional como uma ameaça à 

segurança do Brasil e se aproxima da Constituição Federal ao trazer um olhar 

de proteção e garantia dos direitos humanos e sociais. 

O migrante passa a ter o direito de participação e de se associar em 

sindicatos e reuniões políticas, embora o direito ao voto ainda não seja previsto 

(direito que também não é garantido na Constituição). 

Em relação aos documentos, a lei possibilita que o migrante em situação 

irregular regularize a sua documentação, algo vetado no antigo Estatuto. Este 

ponto é de grande importância uma vez que, além de saber com maior clareza 

o número de não nacionais residentes no país, a fim de fortalecer as políticas 

sociais, tira os migrantes da situação de vulnerabilidade que é potencialmente 

agravada pela ausência de vistos e/ou documentação 

A Lei de Migração também consolidou o visto temporário com caráter 

humanitário, que eram concedidos por meio de resoluções deliberativas do 



Conselho Nacional de Imigração (CNIg). O Artigo 14, inciso III, §3º da lei define 

que 

O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao 
apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente 
instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande 
proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos 
ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de 
regulamento (Brasil, 2017). 

O artigo foi considerado uma das maiores conquistas da nova lei por 

trazer respaldo jurídico ao visto humanitário. A medida foi adotada, 

principalmente, nos movimentos migratórios de haitianos e no recente caso de 

migração fronteiriça de venezuelanos no norte do país (Resoluções do CNIg) 

e na Resolução do CONARE que garante o visto de turismo com caráter 

humanitário aos sírios e pessoas dos arredores que foram influenciadas pela 

guerra. 

Vetos e outras dificuldades na efetivação do direito 

Dos vinte vetos presidenciais, a recusa de anistia aos migrantes que 

estavam em situação irregular e ingressaram no Brasil antes de 6 de julho de 

2016 foi o ponto mais contestado pela sociedade civil e pelos migrantes. 

O artigo que permitia a livre circulação dos povos indígenas e 

populações tradicionais entre fronteiras, em terras tradicionalmente ocupadas, 

também foi vetado. De acordo com o presidente Michel Temer16, a defesa do 

território nacional e das fronteiras é um elemento da soberania nacional e é 

proteger e fazer respeitar os bens dos índios brasileiros Brasil, 2017).  

Além destes, outros pontos fracos devem ser evidenciados. Segundo a 

                                                
16 Temer, que era vice-presidente de Dilma Rousseff, eleita democraticamente por 54.501.118 
brasileiros, assumiu a presidência após um golpe de Estado ocorrido em 2016 que contou com a 
participação de vários setores do governo, o apoio da elite e da mídia brasileira.   



coordenadora de política externa da ONG Conectas, Camila Asano, o fato da 

política migratória ser centralizada na Polícia Federal, que opera sob o viés da 

(Asano, 2014). Essas mudanças implicam em um rearranjo de poder, o que 

faz com que muitos órgãos defendam somente o seu ponto de vista. Como 

exemplo, podemos citar as taxas pagas pelos migrantes à Polícia Federal 

(Guia de Recolhimento da União  GRU) que, ao sair do controle migratório 

da PF, seriam destinadas a outros órgãos. 

Entre avanços e vetos, a Lei de Migração (Lei 13.445/2017) é 

considerada uma conquista dos migrantes, das organizações da sociedade 

civil e dos movimentos sociais por mudar o paradigma que via o não nacional

como ameaça à segurança e à soberania brasileira.  

Com relação à população brasileira, ainda se tem a ideia de que o 

básicos (sistema de saúde, educação). O trabalhador migrante, assim como o 

brasileiro que migra para o exterior em busca de melhores condições, ocupa 

vagas de subemprego, além de contribuir para a economia do país, através de 

tributos embutidos em todos os produtos e serviços. De acordo com o relatório 

O Impacto Fiscal da Imigração na Grã-Bretanha17, após 16 anos de pesquisas 

no Reino Unido, foi constatado que os imigrantes colocam mais dinheiro no 

sistema (pagamento de impostos) do que custam (em serviços como saúde e 

educação). 

  

                                                
17 No original The Fiscal effects of Immigration to the UK (2014). 



3. DE ÉROLA DAS ANTILHAS  A PAÍS MAIS POBRE DAS AMÉRICAS: O 

PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO DA DIÁSPORA HAITIANA

Para compreender o grande fluxo migratório de haitianos em direção ao

Brasil é preciso contextualizar os acontecimentos econômicos, políticos, 

sociais e ambientais que resultaram no dramático quadro de vulnerabilidade 

do país. 

A região fica no lado oeste da ilha Hispaniola, anexada pelos espanhóis 

em 1492. No início da sua colonização, em 1517, após a abolição da

escravidão dos nativos, foi introduzido na ilha o comércio de negros . Desta 

forma, a mobilidade sempre esteve presente na vida dos haitianos, mesmo 

que de maneira forçada. Entre 1629 e 1659, franceses, britânicos e espanhóis 

disputaram a parte ocidental da ilha, que passou oficialmente ao domínio 

francês em 1695, após um tratado assinado na cidade holandesa de Ryswick, 

pondo fim a guerra dos Habsburgos (James, 2010). 

O solo fértil, a excelente localização geográfica e a mão de obra escrava 

estruturaram uma economia baseada no cultivo do café, cacau, anil, algodão, 

e, principalmente, cana-de-açúcar. Em 1789, com os chicotes golpeando seus 

corpos, os escravos fizeram das Índias Ocidentais de São Domingos o maior 

comércio colonial francês, representando dois terços de toda a produção da 

metrópole (James, 2010). 

Dominada por uma estrutura latifundiária, à época da revolução, a

população da ilha era formada basicamente pelos proprietários de terras e 

(negros) e seus descendentes (negros e mulatos). Estima-se que havia meio 

milhão de escravos, trinta mil brancos e alguns milhares de mulatos, já livres, 

que, ambiciosos, aproveitavam as oportunidades e enriqueciam (James,

2010). 

Dentre os escravos, haviam aqueles que recebiam tratamento cruel e 



privilegiados , como os capatazes, cocheiros, enfermeiras e criados 

domésticos, que aproveitavam dessas posições para se educar e absorver 

tudo o que pudessem. Segundo James, os líderes das revoluções foram 

geralmente aqueles que tiveram a capacidade de lucrar com o benefício da 

cultura do sistema que combatiam, e a revolução de São Domingos não foi 

 James (2010, p.33). 

O levante haitiano, entre 1793 e 1803, que consagrou a independência 

do país, foi fruto de uma classe discriminada influenciada pelos ideais da 

Revolução Francesa, constituída por homens e mulheres livres, os 

quilombolas (Fouchard, 1981 apud James, 2010). A leitura da Declaração de 

Independência foi feita no último dia de 1803 e no dia 01 de janeiro de 1804 o 

mundo amanheceu com um novo país, Haiti,18 a primeira república negra das 

Américas. 

escravos, teria construído uma nova cultura de marronnage,19 de mobilidade 

destino de pessoas de muitas nacionalidades, particularmente afro-

americanos que viviam nos EUA e dominicanos, que cruzavam a fronteira para 

trabalhar na Pérola das Antilhas (Handerson, 2015). 

Em 1825, em retaliação à independência haitiana, escravocratas norte-

americanos e europeus lideraram um bloqueio econômico que isolou o país 

do comércio internacional. Deixados a própria sorte e sem meios de escoar a 

produção açucareira, o plantio da cana-de-açúcar foi substituído pela 

                                                
18 Oriunda da palavra caribenha Ahti, que significa montanha. Para mais informações ver: 
https://intelectuaisdahistoria2.wordpress.com/2012/07/02/ 
19 Marronnage vem da palavra espanhola cimarronada e refere-se ao fenômeno iniciado no regime 
colonial quando os africanos e seus descendentes escravizados na Ilha São Domingo fugiam dos 
trabalhos forçados e das condições dramáticas impostas pelo sistema colonial (James, 2000; 
Handerson, 2010 apud Handerson, 2015, p.67). Atualmente, o termo marron continua a ser usado 
para denominar os haitianos que fogem em escala regional ou internacional por razões relacionadas 
à política, ao jurídico, à feitiçaria do vodu, às brigas entre familiares e amigos (Handerson, 2015, 
p.67).



economia de subsistência. O embargo perdurou por sessenta anos e o Haiti 

se viu obrigado a pagar à França uma indenização de 150 milhões de francos 

(20 bilhões de dólares).20 A dívida  somada aos juros extorsivos  foi paga 

após 122 anos, em 1947, ano anterior à promulgação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

3.1. DE RECEPTOR A EMISSOR DE MIGRANTES

Entre meados do século XIX e o início do século XX, o Haiti foi 

comandado por vinte governantes, dezesseis dos quais foram depostos ou 

assassinados. No ano de 1915, fuzileiros navais norte-americanos ocuparam 

o Haiti, deixando, em 1934, um país devastado ecologicamente e em condição 

de extrema pobreza. Como citado anteriormente, esta presença imperialista 

americana é reconhecida como protetorado. Na conjuntura geopolítica do 

período (Primeira Guerra Mundial), além de outros fatores, a justificativa da 

ocupação era coibir a instalação alemã na região (Harderson, 2015). 

Durante este período, com o declínio na produção açucareira no Haiti e 

o crescimento das indústrias americanas de cana-de-açúcar em Cuba e na 

República Dominicana, iníciou o primeiro grande fluxo migratório de haitianos. 

Através de políticas específicas, os camponeses haitianos preenchiam as

chamados braceros, migravam temporariamente todos os anos para Cuba 

Wooding; Moseley-

Williams, 2009 apud Handerson, 2015, p.69). 

Entre os anos de 1930 e 1961, o ditador Trujillo comandava a República 

Dominicana. Neste período, os haitianos que viviam no país vizinho sofreram 

                                                
20 Em 2015, o então presidente francês François Hollande prometeu pagar 
França tem com o Haiti. O presidente afirmou que o país investiria 145 milhões de dólares, ao longo 
dos cinco anos seguintes, em projetos de desenvolvimento no Haiti. Destes, 56 milhões em 
educação (Granitz, 2015). 



violações massivas dos direitos humanos (Palacios, 2014). De acordo com 

Wooding e Moseley-Williams (2009 apud Handerson, 2015), o preconceito 

dominicano atingiu o ápice quando,21 em 1937, Trujillo ordenou a morte de 

milhares de cidadãos haitianos que viviam no país. Estima-se que o massacre 

tenha assassinado de 6.000 a 30.000 pessoas. 

Em virtude da impossibilidade de se deslocarem para o país ao leste, ao 

final da Segunda Guerra, ocorreu um novo fluxo migratório haitiano, desta vez 

em direção aos Estados Unidos. A essa altura, o inglês havia se tornado 

obrigatório no Haiti e houve um aumento massivo de igrejas americanas no 

país. A elite haitiana passou a enviar seus filhos para estudar nos EUA. Um 

novo caminho havia sido traçado. 

A partir de 1960, em meio a Guerra Fria, os Estados Unidos, justificando 

que os comunistas cubanos poderiam transformar o Haiti em uma república 

aliada à União Soviética, apoiaram François Duvalier para a presidência. 

instabilidade política após seis governos (em dez meses) que sucederam a 

forçada renúncia do ditador Paul Magloire. 

Ao chegar ao governo, Duvalier deu início ao período político mais 

sangrento da história do Haiti, criando uma força paramilitar conhecida como 

Tonton Macoutes,22 vetou os partidos políticos e se declarou, em 1964, 

em 1971, assumiu seu filho, Baby Doc. 

Durante o seu governo, houve aumento da taxa de analfabetismo, e as 

epidemias de aids e fome assolaram o país, aprofundando o caos social. 

É neste cenário que a migração haitiana se intensifica, gerando fluxos 

                                                
21 Cerca de 50 anos depois, no Governo de Joaquím Balaguer, 1986, a relação entre os dois países 
piorou drasticamente. Balaguer autorizou que os haitianos indocumentados (menores de 16 anos e 
maiores de 60 anos) fossem deportados. Cerca de 35 mil pessoas foram expulsas e outras tantas 
se deslocaram por conta própria (Handerson, 2015, p.69). Essa postura diplomática acarretou em 
um aumento drástico de apátridas na região. Para mais informações, sugiro o artigo de Burlamaque 
(2016), que define os critérios para a aquisição de nacionalidade. 
22 Bicho-papão, em créole. Os Tonton Macoutes formavam o esquadrão da morte na dinastia 
Duvalier. Matavam arbitrariamente e tinham permissão para saquear as vítimas. Aterrorizaram o 
Haiti até 1986, ano da queda do regime, quando passaram de predadores a presas, caçados pelos 
militares e pela população.



de pessoas oriundas das diversas classes sociais, e de distintas gerações e

regiões. Profissionais e intelectuais se instalaram em Nova York, Boston, 

Chicago, Miami, Montreal e Quebec. Além desses lugares, os haitianos, 

buscando melhores condições de vida, se deslocaram para ilhas caribenhas, 

como Bahamas, Grand Turck e Caicos  os boat people23. Posteriormente, em 

1963, o governo das Bahamas iniciou a prática de deportação de haitianos 

(Handerson, 2015). 

Em 1991, Jean-Bertrand Aristide, que foi o primeiro presidente 

democraticamente eleito da história do Haiti, teve que fugir do país, após o 

golpe de Estado encabeçado pelo general Raoul Cedrás, cujo governo 

corrupto e autoritário muito se assemelhava à ditadura Duvalier. Sob este 

contexto, de acordo com Handerson (2015), uma nova onda migratória tomou 

conta do país o que levou, na primeira metade da década de 1990, à 

interceptação de cerca de 46.000 boat people em alto mar, que foram 

conduzidos aos campos de detenção de Guantánamo,24 em Cuba. 

Segundo Wooding e Moseley-Williams (2009 apud Handerson, 2015), 

mais de 100.000 haitianos deixaram o país na época da deportação de 

Aristide, indo em direção à República Dominicana (ônibus), Cuba e Estados 

Unidos (barco). Outros tantos solicitaram refúgio (EUA, República 

Dominicana, Guadalupe, Guiana Francesa e Bahamas). À exceção dos que 

conseguiram provar serem vítimas de perseguição por razões étnicas, 

políticas ou religiosas, o status de refugiado foi negado, por considerarem 

estes deslocados migrantes econômicos. 

                                                
23 O fenômeno do boat people teve seu auge quando, entre 1977 e 1981, 50.000 a 70.000 haitianos 
chegaram à Flórida, tendo morrido muitos nesse mesmo período em alto mar. Muitas embarcações 
naufragaram e, em alguns casos, os próprios agentes norte-americanos afundaram os barcos, 
matando milhares de haitianos que tentavam chegar a Miami (Stepick, 1992 apud Handerson, 
2015). 
24 Guantánamo, apesar de estar localizado em Cuba, é um centro de detenção de acusados de 
envolvimento com terrorismo administrado pelos EUA. O centro foi denunciado por várias práticas 
que ferem os direitos humanos como: tortura, abuso sexual, espancamentos, intolerância religiosa, 
detenção de crianças etc. Para conhecer um pouco mais, sugiro a reportagem da BBC (Fellet, 
2016).



3.2. DESLOCAMENTO PÓS-TERREMOTO DE 2010 BRASIL COMO NOVO DESTINO

No dia 12 de janeiro de 2010, às 16:53 (horário de Porto Príncipe), um 

terremoto de 7.0 graus na escala Richter atingiu o Haiti.25 O país, que já vivia 

um momento de profunda instabilidade política e socioeconômica, 

apresentando educação, saúde e saneamento precários, viu a sua estrutura 

ruir. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2015), nos 35 segundos de abalo sísmicos, mais de 300 mil prédios 

ruíram (quase todas as instituições do governo), deixando mais de 200 mil 

mortos.26 Ao longo dos anos que se seguiram após o desastre, mais de 1,4

milhão de pessoas deixaram os acampamentos improvisados.  

Atualmente, a taxa de desemprego no Haiti, que já chegou a 40% em 

2010, atinge cerca de 14% da população e 80% da população vive na pobreza

24,9% dos habitantes vivem com menos de 1,90 dólares por dia.27 Segundo 

o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2015), o Haiti ocupa a 163ª 

posição no índice de desenvolvimento humano (IDH), configurando a nação 

mais pobre das Américas. 

Neste cenário de escassez e precariedade, haitianos começaram a se 

deslocar aos milhares em buscas de melhores condições de vida: estabilidade 

política e socioeconômica, serviços de saúde, infraestrutura, estudo e 

oportunidades de trabalho. O Brasil, que estava presente no Haiti desde 2004, 

quando passou a comandar as forças de paz da MINUSTAH,28 surgiu como 

                                                
25 Escala de magnitude local, usada para quantificar abalos sísmicos. Ela representa a energia 
liberada durante um terremoto. É logarítmica, de base 10, ou seja, se um terremoto mede 4 graus 
significa que ele tem 10 vezes mais amplitude que um que mede 3. E um abalo de 7 graus, como 
foi o caso do Haiti, tem 1000 vezes mais amplitude que o de 4 graus. 
26 Segundo o primeiro-ministro do Haiti no ano de 2011, Jean-Max Bellerive, o número de mortos 
no terremoto chegou a 316 mil pessoas. Porém, segundo um relatório americano, este número varia 
entre 46 mil e 85 mil pessoas. E outras 895 mil pessoas teriam mudado para abrigos temporários. 
O estudo foi baseado em pesquisas feitas de casa em casa durante 29 dias do mês de janeiro de 
2011 (BBC, 2011). Já a Organização Internacional para Migração (OIM), o número de mortos é 
superior a 200 mil pessoas e o número de deslocados para os campos chegou a 1,5 milhão de 
pessoas. 
27 Dados adquiridos a partir dos indicadores do Knoema. Para mais indicadores, conferir: 
http://pt.knoema.com/atlas/Haiti/N%C3%ADvel-de-Pobreza 
28 A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do HAITI (MINUSTAH, na sigla em francês) 



destino desta população. 

Segundo Handerson (2015), o Brasil era um local de passagem para os 

haitianos que seguiam para o Suriname e Guiana Francesa. Esses migrantes, 

visando fugir da miséria agravada pelo terremoto, buscavam estes países, 

normalmente seguindo familiares e conhecidos que já haviam se deslocado 

nos anos anteriores. De rota de passagem, o Brasil passou a local de destino. 

Eles chegavam na cidade de Tabatinga (AM), na fronteira com o Peru, sendo 

recebidos por Padre Gonzalo. Entre os meses de fevereiro e maio de 2010, 

150 haitianos chegaram a Tabatinga solicitando refúgio. Por não responderem 

aos critérios elencados na Convenção de 1951, o status de refúgio, a partir de 

maio de 2010, foi negado pelo ACNUR. 

- Visto por razões humanitárias e as rotas traçadas em direção ao Brasil 

Devido a legislação restritiva e em face da impossibilidade de 

regularização dos migrantes indocumentados, o CNIg, por meio de resoluções 

deliberativas, prevê a concessão de vistos de permanência no Brasil. Esta 

medida foi alcançada pelas Resoluções nº 06 (1997), nº 91 (2010), nº 93 

(resolução de 2010 que dispõe sobre a concessão de visto permanente ao 

estrangeiro vítima de tráfico de pessoas), e a Resolução Normativa nº 97 

(2012) que, em seu Artigo 1º, resolve: 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente 
previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões 
humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 
18 da mesma Lei, circunstância que constará da Cédula de Identidade do 
Estrangeiro. 
Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta 
Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições 
de vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele 
país em 12 de janeiro de 2010 (Brasil, 2012). 

                                                
surgiu a partir de uma resolução da ONU em 2004 com o objetivo de restabelecer a segurança e a 
normalidade institucional do país. O mandato, que foi renovado algumas vezes, encerrou em 15 de 
outubro de 2017. No dia seguinte, em 16 de outubro, uma nova missão teve início, a Missão das 
Nações Unidas para o apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH), composta apenas por civis e unidades de 
polícia (Brasil, 2017).



A Resolução, com prazo inicial de dois anos, foi renovada até o dia 30 

de outubro de 2016 e possibilitava a emissão de vistos em caráter humanitário 

em Porto Príncipe, Haiti, e em Quito, Equador. Anteriormente, o visto também 

era concedido nas embaixadas brasileiras ao longo de todo o trajeto. Isso 

ocorreu porque a maioria dos haitianos que chegava ao Brasil vinha por terra, 

através de coiotes que cobram entre 2.500 e 8.000 dólares na travessia. 

Segundo o presidente do CNIg na época, Paulo Sérgio de Almeida, 

esta medida se junta a outras adotadas pelo governo federal, no sentido de 
aprimorar o ingresso de haitianos, através da expedição de visto pela 
embaixada do Brasil em Porto Príncipe e, desestimula o ingresso sem visto 
pela fronteia terrestre, via Estado do Acre (Brasil, 2015). 

No mapa a seguir, é apresentado o caminho percorrido pelos migrantes. 

Rota dos haitianos que chegavam via terrestre em Brasileia (AC) 

Fonte: Mapa elaborado pela autora a partir de dados do CONARE (2016). 

Eles saíam do Haiti, normalmente de Porto Príncipe, e se deslocavam 

de ônibus até Santo Domingo, na República Dominicana. De lá, pegavam um 

avião com escala na Cidade do Panamá e se dirigiam para Quito, no Equador. 

De ônibus, seguiam para Tumbes, no Peru, onde se encontravam com os 



coiotes (trecho feito com vans)29. Em Iñapari, cidade fronteiriça, os haitianos 

saíam do domínio dos coiotes e partiam, de ônibus, em direção a Brasileia, no 

Acre. A partir daí, após alguns dias de espera, com o auxílio, na maioria das 

vezes, do governo do Acre, os ônibus partiam em direção a São Paulo, cidade 

referência para os haitianos que chegam ao Brasil. 

Em função da revogação do parágrafo único, do Artigo 2º, que limitava 

os vistos a 1200 por ano (100 por mês), o número de migrantes chegando via 

terrestre reduziu drasticamente no ano de 2015. 

Entradas por via terrestre, por via aérea e vistos emitidos no ano de 2015 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir de dados do Ministério de Relações 
Exteriores publicados pelo CONARE (2016). 

Esta medida foi de extrema importância porque corrobora para a garantia 

da dignidade do migrante, uma vez que podem chegar ao país de forma 

regular e em uma situação social completamente diferente da que chegariam 

caso tivessem vindo por intermédio de coiotes. Desta maneira, o governo pode 

avaliar o contingente de migrantes, saber onde se encontram e, a partir daí, 

elaborar políticas para atingi-los.   

                                                
29 Na migração irregular, coiote é o agente que conduz o migrante através da fronteira de um país 
mediante pagamento. 



4. DIREITOS SOCIAIS DOS NÃO NACIONAIS: O PROCESSO DE INSERÇÃO DO 

SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS DOS MIGRANTES

Durante a pesquisa para o livro, foi possível perceber a lacuna existente 

entre a prática profissional e a produção acadêmica relativa à migração 

internacional quando se diz respeito à categoria do Serviço Social. Como este 

estudo teve como campo a Missão Paz, que será apresentada a seguir, a 

experiência de observação acerca da atuação do Serviço Social no campo da 

migração e do refúgio se pauta no contato direto com profissionais trabalhando 

nesse espaço.  

Ao conversar com as colegas da área, e após solicitar indicações de 

livros, teses, monografias, dissertações e artigos ao NIEM,30 pude notar a 

escassez de produção teórica que trate do assunto (quando relacionado à 

prática do Serviço Social). Por essa razão, encontrei dificuldade em 

contextualizar a inserção da prática da assistência social na atuação junto aos 

migrantes internacionais ao longo da história do Brasil. 

É importante ressaltar que a presença do profissional assistente social 

dentro destes espaços é constante e de extrema importância, principalmente 

por lidar com direitos sociais mínimos básicos para a vida de toda e qualquer 

pessoa.  

E acrescento que, por se tratar de uma profissão que lida com o social 

e com a questão social, a relação teoria-prática deve ser dialética e revisitada 

constantemente, uma vez que a sociedade e as dinâmicas populacionais são 

voláteis e se constroem umas sobre as outras. Novos conteúdos devem ser 

produzidos pelos profissionais que estão atuando diretamente com os 

migrantes para diminuir a distância entre a atuação e a academia, 

possibilitando sistematizar e disseminar experiências relacionadas a este 
                                                
30 Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios: visa produzir conhecimento e circular informações 
relevantes sobre as migrações em seu contexto social, histórico, cultural, político, estrutural e 
econômico, no Brasil e no mundo. Atualmente está alocado no Centro do Rio de Janeiro, rua da 
Lapa, 120, sala 204. 



campo sócio-ocupacional. 

Assim, para fundamentar o exercício do Serviço Social no trato com 

migrantes internacionais, utilizo as legislações brasileiras que abordam os 

direitos universais como a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93) e 

a Constituição Brasileira (1988). 

4.1. LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, 

instituído pela Constituição Federal de 1988. Desde 1993, com a publicação 

da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é definida como Política de 

Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social. 

A Assistência, diferentemente da Previdência Social, não é contributiva,

ou seja, deve atender a todos que dela necessitarem. Realiza-se a partir de 

ações integradas entre a iniciativa pública, privada e a sociedade civil, tendo 

por objetivo garantir a proteção social da família, da infância, da adolescência 

e da velhice, amparar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, promover a integração no mercado de trabalho, promover a integração 

à comunidade de pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos 

idosos e pessoas com deficiência que não dispõem de meios para a sua 

subsistência (BPC). O modelo utilizado para operacionalizar a política de 

Assistência no Brasil é o SUAS  Sistema Único de Assistência Social. 

O Sistema organiza as ações da Assistência Social na Proteção Social 

Básica  destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, através de 

programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação 

de vulnerabilidade social  e na Proteção Social Especial, destinada a famílias 

e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 

direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso 

de drogas, entre outros aspectos. 

Os direitos sociais são garantidos na Constituição (1988), em seu Art. 



203 que estabelece: 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei (Brasil, 1988, grifo nosso). 

Mesmo constitucional, a concessão de tais benefícios, especificamente 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC), elencado no inciso V do artigo 

citado, encontra barreiras nas legislações infraconstitucionais, que restringem 

este direito vinculando-o à nacionalidade (nata ou naturalizada), o que será 

abordado a seguir. Estas imposições violam a dignidade da pessoa humana 

(inciso III, Artigo 1ºda CF) e a condição isonômica,31 presente no caput do 

Artigo 5º da Constituição Federal: 

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...] (Brasil, 1988). 

Além da disposição do Art. 5º, e em consonância com o Artigo 203 

(CF/88), foi promulgada em 1993 a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS 

 Lei nº 8.742) que garante o benefício denominando-o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC): 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 
(setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família (Brasil, 1993).32

                                                
31 Isonomia é o princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo 
ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação (Houaiss, 2009). 
32 Com a entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei nº10.741/2003), a idade mínima para o acesso 



O benefício, como os demais garantidos pela LOAS, é assistencial e 

não necessita contribuição. Porém, em 1997, com o intuito de inviabilizar a 

concessão do benefício aos não nacionais, o Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), que é responsável pelo repasse do BPC aos usuários, através 

naturalizados e indígenas: 

4º. São também beneficiários os estrangeiros idosos e portadores de 
deficiência, naturalizados e domiciliados no Brasil, desde que não 
amparados pelo sistema previdenciário do país de origem, bem como os 
indígenas (Brasil, 1997). 

Na referida Resolução, a assistência que, pelos termos constitucionais 

é universal, foi restrita aos brasileiros, aos naturalizados e aos indígenas. Pelo 

próprio texto é possível notar o não cumprimento de vários princípios 

promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação Brasil, 1988, grifo nosso). E ainda 

contraria o Art. 194, que versa sobre os direitos relativos à saúde, previdência 

Brasil, 1988). 

Posteriormente, a redação que regulariza as condições para o acesso 

ao benefício foi alterada pelo Decreto nº 7617, de 2011: 

7º. É devido o Benefício de Prestação Continuada ao brasileiro, naturalizado 
ou nato, que comprove domicílio e residência no Brasil e atenda a todos os 
demais critérios estabelecidos neste Regulamento (Brasil, 2011). 

Neste novo decreto, a redação é modificada ao retirar a palavra

brasileiros (natos ou naturalizados) permanece inalterado. Neste sentido, 

segundo Milesi e Lacerda, 

                                                
ao benefício foi reduzida para 65 anos (Brasil, 2003).



(Milesi e Lacerda, 2008, p.42). Segundo as autoras, vincular a nacionalidade 

aos direitos sociais (além de ser inconstitucional), atinge um grande número 

de migrantes e/ou refugiados que por diversas razões, como vínculos culturais 

e afetivos no país de origem, optam por não adquirir a nacionalidade brasileira. 

Com relação ao refugiado, ele 

sempre carrega consigo o desejo de regressar ao seu país. Portanto, a 
exigência posta pelo INSS, que em muitos casos pode até implicar na perda 
da nacionalidade de origem, põe-se na contramão deste desejo e da 
perspectiva da repatriação voluntária como solução duradoura (Milesi; 
Lacerda, 2008, p.43). 

Diante desse quadro, em janeiro de 2016, o Tribunal Regional Federal, 

após Ação Civil Pública da Defensoria Pública da União (DPU) contra o INSS

decidiu que os estrangeiros vulneráveis economicamente (idosos ou com 

Brasil, 

2016). 

Os defensores argumentam que o Artigo 194, inciso I, da Constituição,

garante a universalidade, como princípio da Seguridade Social: 

Art. 194: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

I  (Brasil, 1988). 

Esta decisão é bastante relevante para a Assistência, pois garante o 

direito Constitucional e Assistencial aos não nacionais que se encontram em 

situação de vulnerabilidade e, muitas vezes, por dificuldades linguísticas ou 

até mesmo por desconhecerem os trâmites burocráticos, abandonam a busca 

pelos direitos sociais.  



5. ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS HAITIANOS

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise apreendida a partir 

da pesquisa de campo desenvolvida na organização Missão Paz, localizada 

na cidade de São Paulo, que acolhe refugiados, migrantes internacionais e, 

em número bem menor, migrantes dos demais estados brasileiros. Para 

melhor compreender a dinâmica da instituição, durante uma semana estive 

presente no local para observar e interagir com profissionais que atuam 

diretamente na acolhida dos migrantes e que são responsáveis pela mediação 

dos direitos sociais entre os migrantes, principalmente os de origem haitiana, 

e o Estado brasileiro. 

No primeiro tópico, são expostas a metodologia utilizada para melhor 

obtenção dos dados de acordo com a dinâmica da instituição e com os 

objetivos propostos neste trabalho, são apresentados a Missão Paz e o Projeto 

de Mediação que possibilitou a acolhida dos haitianos e que veio a se tornar 

referência internacional no acolhimento. 

Os demais tópicos trazem informações sobre: a assistência emergencial 

durante a chegada dos grandes fluxos migratórios de haitianos (entre os anos 

de 2012 e 2015), divididos entre moradia, alimentação, acesso à 

documentação, saúde e renda; os atendimentos e encaminhamentos

desenvolvidos com relação à saúde, educação, trabalho e renda, e as 

dificuldades e desafios encontrados; e informações relacionadas aos aspectos 

culturais dos imigrantes que, direta ou indiretamente, impactam todos os eixos 

abordados. 

5.1. METODOLOGIAS DE PESQUISA

O estudo foi baseado no referencial teórico da pesquisa qualitativa com 

o objetivo de compreender o processo de garantia e efetivação dos direitos 

sociais dos não nacionais a partir das experiências dos profissionais da Missão 



Paz que atuam diretamente com os migrantes haitianos. De acordo com 

Minayo (2001), 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela 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 (Minayo, 2001, p.21-
22). 

Como abordagem técnica, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas  todas gravadas e transcritas  no período de 4 de julho a 

7 de julho de 2016. As entrevistas, que duraram entre 40 e 55 minutos cada, 

foram realizadas com seis profissionais da Missão Paz, cinco dos quais 

técnicos. Destes, quatro são assistentes sociais:33 Rosa, responsável pelo 

Eixo Trabalho; Margarida, responsável pelo Setor de Capacitação e 

Cidadania, que compõe o Eixo Trabalho; Dália, assistente social responsável 

pelo Plantão Fixo de Atendimento, que corresponde ao primeiro contato do 

migrante com a CPMM (triagem) e Magnólia, assistente social responsável 

pela Casa do Migrante. As outras duas entrevistas foram com a dentista 

Violeta, responsável pelo Eixo Saúde, e com o diretor Padre Paolo Parise. 

Também foram utilizados como instrumentos metodológicos a 

observação e a observação participante, sendo possível o contato direto com 

o objeto de estudo dentro do seu próprio contexto. 

A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma 
variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de 
perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria realidade, 
transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real (Neto, 
2001, 59-60). 

Além de ser utilizada em momentos específicos, durante as atividades 

desenvolvidas no Eixo Trabalho, a observação foi um instrumento 

                                                
33 Com o objetivo de manter o anonimato e a privacidade das entrevistadas, os nomes foram 
alterados. 



constantemente utilizado durante os quatro dias de pesquisa na Missão Paz, 

aonde foi possível visualizar e compreender, em consonância com as 

entrevistas, algumas das situações narradas pelas profissionais. 

5.2. MISSÃO PAZ  CONHECENDO O CAMPO DE PESQUISA

O campo empírico deste estudo foi a Missão Paz,34 localizada na 

Baixada do Glicério, na cidade de São Paulo. A escolha deu-se por duas 

razões: primeiramente, por se tratar de um local de referência nacional e 

internacional no acolhimento de migrantes, em especial de haitianos; a 

segunda razão refere-se ao quantitativo, que está relacionado ao primeiro, já 

que cerca de 12 mil, do número total estimado de 50 mil haitianos que 

chegaram ao Brasil entre os anos de 2010 e 2015, passaram pela Missão Paz. 

A origem do trabalho da organização deu-se em 1887, há 131 anos, 

quando a Congregação dos Missionários de São Carlos  Scalabrinianos 

começou a acompanhar os migrantes das mais diversas culturas, crenças e 

etnias. Originária da Igreja Nossa Senhora da Paz (1940), Missão Paz é o 

nome fantasia da instituição composta por três organizações, sendo: o Centro 

de Estudos Migratórios (CEM) a Casa do Migrante e o Centro Pastoral e de 

Mediação dos Migrantes (CPMM), que será melhor detalhado no tópico a 

seguir. 

O Centro de Estudos Migratórios (CEM) foi criado em 1969 e está

presente em vários países, integrando a Federação dos Centros de Estudos 

Migratórios Scalabrinianos. O CEM, além de contar com uma biblioteca 

especializada em migrações, publica, desde 1988, a revista Travessia. 

A Casa do Migrante, que surgiu dentro do contexto de ditaduras 

militares na América Latina (1978), foi estabelecida como espaço de acolhida 

de migrantes latino-americanos que buscavam um local seguro nas Américas. 

                                                
34 Os dados relativos a história da Missão Paz foram coletados no site da instituição. Para mais 
informações, acessar: http://www.missaonspaz.org/. 



No início, além destes, a Casa também recebia migrantes internos e muitos 

vietnamitas. Atualmente, o local tem vaga para comportar 110 pessoas (85 

homens e 25 mulheres). 

- Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes (CPMM) 

O Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes (CPMM) teve suas 

raízes em 1977, quando o arcebispo de São Paulo D. Paulo Evaristo Arns 

convidou os Scalabrinianos para criar um centro de atendimento aos 

migrantes latino-americanos, o Centro Pastoral dos Migrantes (CPM), que 

também abrangia a Casa do Migrante, já mencionada anteriormente. 

Os assistentes sociais começaram a integrar o CPM em 1994 e em 2011 

o Centro iniciou uma nova etapa, com a elaboração do Programa Mediação, 

composto por uma equipe multidisciplinar de mediadores para atuar através 

dos eixos trabalho, saúde, educação, atenção à mulher e vida em 

comunidade.  

Em 2012, teve início, mediante a fusão entre o Centro Pastoral dos 

Migrantes e o Programa de Mediação, a atuação do CPMM como é conhecida 

atualmente, estruturada em cinco eixos  trabalho, comunidade/família, saúde, 

educação e jurídico/regularização, Casa do Migrante, que corresponde a uma 

casa de passagem aos migrantes recém-chegados.35

De acordo com a assistente social Magnólia, com o estabelecimento do 

CPMM, em 2012, o Serviço Social ganhou um papel de destaque no 

acolhimento dos migrantes, contando com cinco assistentes sociais. À época, 

uma vez que é permitido três estagiários por assistente social, o setor contava 

com 20 pessoas na equipe, sendo 15 estagiários.  

Segundo relato, havia muita coisa a ser feita: entregas de agasalhos; 

ajuda na hora de preencher um currículo; explicar sobre o funcionamento das 

                                                
35 A casa também recebe migrantes nacionais que chegam à cidade de São Paulo. 



redes de serviço pública e organizacionais dentro da cidade de São Paulo; 

orientá-los quanto aos serviços oferecidos pela organização; dentre outras 

ações. Magnólia pontuou ainda que, embora atuando em caráter emergencial, 

os profissionais buscavam incessantemente ouvir as necessidades dos 

recém-chegados a fim de possibilitar a todos o acesso igualitário aos direitos, 

transforma o tempo todo e com isso cresce a experiência da Missão Paz e 

(Magnólia, 2016). 

Assim como exposto no marco teórico conceitual, por se tratar de uma 

profissão que lida diretamente com a questão social, a relação teoria-prática 

deve ser dialética, uma vez que a sociedade e as dinâmicas populacionais são 

voláteis e se constroem umas sobre as outras. Segundo Magnólia, 

O Serviço Social conquista muitos espaços e ganha uma relação teoria e 
prática bastante relevante no que se refere à legislação migratória, em todos 
os campos (trabalho, educação, violência doméstica...). A intervenção do 
Serviço Social acontece o tempo todo. 
É uma busca incessante de criar, a partir de novos contextos, novos modos 
de agir e trabalhando junto com os migrantes os mecanismos de 
sobrevivência deles: a questão sociopolítica, socioeconômica e, 
principalmente, a questão sociocultural da inserção dessa população na 
comunidade local, objetivando acabar com a xenofobia (Magnólia, 2016). 

Atualmente, já existe o desenvolvimento de trabalhos similares ao da

Missão Paz no que se refere ao Serviço Social, mas, antes, na história do 

Serviço Social do estado de São Paulo, não havia instituição semelhante que 

tinha serviços tão diversos. Segundo a assistente social, o cuidado com a 

família sempre existiu na Missão Paz, mas era feito por pessoas que, embora 

desenvolvessem atividades inúmeras as desenvolvidas pelo assistente social, 

não atuavam como profissionais da área. 



- Caminho percorrido para a pesquisa de campo 

No início de julho de 2016, momento em que me encontrava na cidade 

para participar do Fórum Social Mundial das Migrações, entrei em contato com 

o diretor da instituição, Padre Paolo Parisi, solicitando o acesso à Missão Paz 

com o objetivo de pesquisar o processo de acolhimento, integração e garantia 

dos direitos sociais pelos não nacionais, especificamente os haitianos. 

Durante os dias em São Paulo, foi possível acessar, através das 

entrevistas, informações sobre o funcionamento (dia a dia) dos eixos 

mediadores e, através de relatos, conhecer um pouco mais sobre o trabalho 

desenvolvido durante o período de chegada dos grandes fluxos migratórios.  

Foi possível participar ainda de outras três atividades de extrema 

importância para compreender a relevância da Missão Paz na vida dos 

migrantes de um modo geral: a Palestra Intercultural, que é destinada a todo 

e qualquer migrante que chegue a instituição e esteja em busca de trabalho; 

a Palestra Preparatória para os empregadores, por onde passam todas as 

pessoas físicas ou jurídicas que têm a intenção de empregar mão de obra 

migrante; e por um dos momentos mais emocionantes por mim vivenciados, 

as entrevistas de recrutamento para o trabalho. 

Ao participar de atividades destinadas aos migrantes, como a Palestra 

Intercultural, conheci um pouco mais da cultura e dos costumes e, ao 

presenciar o encontro entre empregadores e migrantes em busca de 

oportunidades, foi possível sentir um pouco da expectativa que os cerca ao 

chegar a um novo local. 

Nos tópicos a seguir, apresentarei o trabalho desenvolvido pelo Centro 

Pastoral e de Mediação dos Migrantes de acordo com os relatos das

entrevistadas, com as observações feitas durante a Palestra Intercultural 

(supracitada), com a Palestra Preparatória, e com o Encontro entre migrantes 

e empregadores para as entrevistas de trabalho. 



5.3. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL: CHEGADA DOS GRANDES FLUXOS MIGRATÓRIOS

Para melhor compreender o acolhimento dos migrantes haitianos na 

instituição no momento de emergência e de chegada massiva em São Paulo, 

a entrevista da assistente social Magnólia foi de extrema importância, uma vez 

que a mesma esteve presente desde o início na coordenação das atividades 

na Casa do Migrante e na implementação do Projeto de Mediação, em 

fevereiro de 2012, contemporâneo da Resolução Normativa nº 97 do CNIg, 

que concede os vistos por razões humanitárias aos haitianos. 

Em 2012, segundo Magnólia, começaram a chegar, em grande

quantidade, grupos de haitianos que cruzavam a fronteira pela região Norte do 

país e, após três dias de viagem de ônibus, chegavam exaustos à Missão Paz.  

O pátio da Missão Paz passa a ser um local de encontro e também de 
espera, aonde passam dias a fio procurando por trabalho. Os atendimentos 
eram diversos e as pessoas começaram a se aglomerar (Magnólia, 2016).  

Segundo a assistente social, o local se tornou um ponto de referência 

para os haitianos que chegaram, e ainda chegam, a São Paulo. Esse 

reconhecimento se dá, principalmente, pela maneira como o trabalho é 

desenvolvido e pelo olhar de acolhimento transmitido a cada um que chega. 

Concomitante com a busca pelo trabalho, essa demanda começou a 

apresentar vulnerabilidade social em todos os sentidos, uma vez que para 

estar bem para o trabalho o migrante precisa dormir bem e comer bem. Neste 

momento, começou uma preocupação  pois o número era muito grande  de 

como atendê-los, já que não havia abrigos suficientes para que as pessoas 

pudessem ficar e também não havia mantimentos para todos.  

Então, a Missão Paz, juntamente com a mídia, começou a divulgar as

atividades desenvolvidas e passou, com isso, a trazer voluntários e donativos 

para atender a essa população. 



Nesse período há uma comunidade de voluntários que se move, inclusive 
para preparar refeições. Foi um trabalho muito bonito, feito com muito 

doação: doação de tempo, doação de mantimentos... E aí surgia outra 
necessidade básica humana que é ter um local para descansar. [...] as 
pessoas chegavam com malas, com os olhares tristes e muito cansados, 
porque essas viagens duravam até meses para que pudessem chegar aqui. 
Todos os dias que eu vinha trabalhar, e por inúmeras vezes, eu via grupos 
de dez, doze pessoas descendo com as malas nas costas em direção à 
Missão Paz, que era o referencial que eles tinham. E, chegando, muito 
cansados, se debruçavam sobre as malas, se deitavam no chão. Eu via 
muitos deles dormindo, mas aquele dormir de esgotamento (Magnólia, 
2016). 

Ao chegarem à Missão Paz, após meses de mobilização de recursos e 

deslocamento com entremeios em diversos países, como é melhor detalhado

no Capítulo 3, estavam exaustos, esgotados. Dentre os haitianos que

chegavam, de acordo com Magnólia, haviam aqueles que falavam somente 

créole. Para esses, a comunicação era um pouco mais difícil, dependendo do 

auxílio de outros irmãos de pátria  até para dizerem que estavam com fome 

ou que não se sentiam bem, por exemplo.  

Diante deste contexto, o direcionamento da Missão Paz foi olhar para o 

todo e apoiar no que fosse humanamente necessário, passando a acolhê-los 

na Casa do Migrante, no pátio, no auditório e, posteriormente, em um 

alojamento improvisado, para que eles não ficassem em situação de rua. 

Magnólia comentou que a chegada de migrantes haitianos em grande 

número causou um impacto muito grande na cidade. A Missão Paz começou 

a trabalhar com a ideia de mover a sociedade civil e mover os setores públicos 

(Estado) para que soluções mais imediatas fossem tomadas com vias de 

atender a demanda que crescia a cada dia.  

Ao mesmo tempo em que pessoas criticavam os migrantes que estavam 

chegando, um processo xenofóbico fortíssimo, outras dezenas de pessoas 

procuravam a organização com o objetivo de apoiar e auxiliar no acolhimento 

demonstrando um olhar de compaixão e solidariedade. 

Entre 2012 e 2015, a Missão Paz recebeu a presença de várias 

personalidades de consulados, pastores de diversas igrejas, mesquitas, 



participação da sociedade civil e de empresas que estavam presentes e 

apoiando de alguma forma. A assistente social relatou que, diariamente, 

recebiam doações de frutas, legumes, carnes, leite, fraldas e artigos para a 

manutenção básica das pessoas que chegavam dia após dia. 

Por terem deixado o seu local de referência (Haiti), e por todas as perdas 

acumuladas ao longo da história e do trajeto até São Paulo, além da distância 

dos familiares, os haitianos apresentam grande vulnerabilidade. Para suprir as 

carências, eles se ajudavam em grupos. Magnólia evidenciou que essa divisão 

m que quer ser o líder para promover o 

acontece não só nas questões palpáveis, como as já citadas, mas também 

com relação à segurança e proteção, vendo nos grupos um novo arranjo 

familiar. 

Havia filas enormes para a alimentação e demais serviços, o que 

também desgastava tanto as pessoas que trabalhavam no atendimento 

quanto os migrantes, gerando grande tensão psicossocial que englobava 

questões relacionadas à vivência e disputa pelo território. 

Foi um período de muito empenho e dedicação de toda a Missão Paz, de 
todos os colaboradores, voluntários e de todos os estagiários de Serviço 
Social, sempre presentes. [...] todos trabalhavam muito e o tempo todo e a 
pressão era muito forte. E eu entendo que eles só devolviam para a gente a 

rto com 
36 Todos esses questionamentos surgiam. É uma situação 

muito conflituosa. Imagine dormir com várias pessoas no mesmo quarto? 
São sons, cheiros, personalidades diferentes (Magnólia, 2016). 

A mudança, em si, gera questionamentos e incertezas. No caso dos

haitianos, como já citado, eles tiveram que aprender a lidar com o 

desconhecido: o novo país, a nova cultura, a nova língua, os novos arranjos 

familiares e grupais, os novos olhares. Toda essa mudança de referencial e a 

                                                
36 Os quartos da Casa do Migrante são compartilhados, havendo quartos que possuem entre 7 e 16 
leitos. 



necessidade de projetar novas metas e novos sonhos baseados em um 

presente, muitas vezes incompreensível, e em um futuro próximo incerto 

geraram sobrecarga física, mental e emocional. 

- Moradia 

Como a Casa do Migrante é restrita a 110 vagas (85 homens e 25 

mulheres), no período de grande chegada de migrantes, não havia meios de 

suprir a demanda por abrigo. 

Segundo Paulo Illes37, coordenador de Políticas para Migrantes da 

cidade de São Paulo na gestão Haddad (2013-2016), em abril de 2015, após 

uma parceria do Governo do Acre e do Governo Federal, chegaram a São 

Prefeitura não tinha estrutura para atender essa população, eles foram 

, 2018).  

Durante os primeiros meses a prefeitura custeou a maior parte da

demanda por alimentação e, enquanto isso, negociou a cessão de um galpão 

que ficava em frente à Igreja Nossa Senhora da Paz, aonde foram abrigados 

cerca de 380 haitianos por um período de cinco meses.38  

Durante a entrevista de campo, a assistente social Magnólia declarou 

que foi uma decisão de caráter realmente emergencial para que os imigrantes 

não ficassem em situação de rua. Eles já haviam passado por uma perda muito 

grande em virtude do terremoto, deixando suas casas, suas famílias e parte 

da própria história. Magnólia complementou dizendo que 

existe uma diferença muito gritante quando você atende uma pessoa em 
vulnerabilidade social que não tem onde ficar, onde morar, em situação de 
rua e um migrante, que sai da sua casa e passa a ficar em situação de rua. 

                                                
37 Com o objetivo de elucidar o processo de abrigamento dos migrantes haitianos na cidade de São 
Paulo ao longo do ano de 2015, em 26 de fevereiro de 2018 foi realizada uma entrevista por telefone 
com Paulo Illes, o coordenador de Políticas para Migrantes da cidade de São Paulo entre os anos 
de 2013 e 2016. 
38 Inicialmente, o período era de três meses e foi renovado para mais dois meses.



São dois perfis completamente diferentes. Porque essas pessoas  os 
haitianos  perderam as suas casas. Junto a essa perda, que não é somente 
material, também tem a perda de familiares. Eles trazem a busca incessante 
pelo trabalho, para mandar dinheiro para a família (Magnólia, 2016). 

Entendendo a necessidade especial e urgente de abrigar os haitianos 

que chegavam a cada dia, neste período, foi colocado em construção o 

primeiro Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI)39 do Brasil, 

que hoje é reconhecido, nacional e internacionalmente, como modelo no 

atendimento ao migrante (ILLES, 2018). O CRAI foi inaugurado em setembro 

de 2015 e, apesar de ter capacidade para atender 110 leitos, o número ainda 

não era suficiente para responder à demanda por abrigamento.  

De acordo com os dados informados por Paulo Illes (2018), em 

Fernando Haddad, foram criadas mais de 600 vagas especializadas no 

atendimento ao migrante, sendo um grande legado da gestão  (ILLES, 2018): 

em parceria com as Irmãs Palotinas (bairro da Penha), foi aberta a Casa da 

Mulher Migrante,40 com 80 vagas; no final de 2015, em colaboração com o 

Arsenal da Esperança,41 foram criadas 280 vagas e, em 2016, no Pari, um 

abrigo gerido pelas Irmãs Scalabrinianas viabilizou mais 225 vagas.42  

Esta política municipal possibilitou que, aos poucos, os haitianos 

encontrassem novos lugares. Eles chegavam e ficavam no alojamento 

temporário enquanto esperavam por oportunidades de trabalho. À medida que 

conseguiam, se mudavam para os novos locais onde, normalmente, tinham

direito à moradia. Muitos compravam passagens e iam encontrar amigos e 

familiares que já viviam em outros estados, e haviam aqueles que eram

recebidos pelos irmãos de pátria que já estavam estabelecidos na Grande São 

                                                
39 o, para que as pessoas possam repousar, o centro também oferece aulas de 
português, atenção psicossocial, atendimento jurídico, encaminhamento para o trabalho e 

http://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/crai/. 
40 Para mais informações, checar: http://congregacaoirmaspalotinas.com.br/n_sra_aparecida.html 
41 Para mais informações, checar: http://www.sermig.org/br/categoria-arsenal/18797-56-000-
pessoas. 
42 Para mais informações, checar: http://www.mscs.org.br/NoticiasDestaque.aspx?id=270.



Paulo.  

No momento da pesquisa de campo, em julho de 2016, a Casa do

Migrante ainda recebia um número razoável de haitianos, porém, cerca de 

60% dos migrantes que estavam na casa na ocasião eram pessoas que 

tinham, ou não, passado pelo abrigo, mas que já contavam com uma 

experiência no Brasil: retorno após término de contrato de trabalho, por 

exemplo; e busca por novas oportunidades de trabalho para assim poderem 

comprar a passagem de retorno para o Haiti ou até mesmo para seguirem em 

outras direções. 

- Acesso à saúde 

Segundo a entrevistada Violeta, coordenadora do Eixo Saúde, nos 

momentos de fluxo intenso e alta rotatividade, as demandas apresentadas 

eram, na maioria das vezes, mal-estar pelo cansaço da viagem e dores de 

cabeça. O atendimento era mais direcionado para o migrante manter-se bem 

para sair em busca de trabalho. 

Devido à alta demanda, não havia nenhum atendimento de saúde dentro 

da CPMM, eles eram encaminhados para a Assistência Médica Ambulatorial 

(AMA) da cidade de São Paulo, em casos de mal-estar e emergências, e para 

a Unidade Básica de Saúde, para fazer o Cartão SUS e a carteirinha de vacina.  

Em razão do deslocamento constante dos migrantes em busca de novas 

oportunidades, e pelo fato do SUS ser dividido territorialmente, não era 

possível um acompanhamento pela Unidade Básica de Saúde. A partir do 

momento em que o migrante se estabilizava em um local, ele começava a 

acompanhar a sua saúde pelo SUS. 

Magnólia, a assistente social da Casa do Migrante, diz que durante este 

período muitos haitianos apresentavam doenças psicossomáticas.43 As dores 

                                                
43 Doenças causadas ou agravadas por estresse psíquico, geralmente involuntário e inconsciente, 
acompanhadas de certas alterações do sistema nervoso vegetativo (diz-se de distúrbio de certas 



de cabeça eram constantes, após dias dormindo no chão e sem alimentação 

 ou alimentação precária , causadas pelo desgaste físico e psíquico. 

Sinusite, dores de coluna, pneumonia e dores de estomago também eram 

comuns entre os imigrantes recém-chegados. 

Havia também alguns casos de migrantes soropositivos que adoeciam e 

descobriam o vírus ao fazer os exames

por mais que as dificuldades existam, existe e é rápido quando comparado ao 

Magnólia, 2016). Assim, quando descobriam algum problema 

de saúde, logo eram direcionados ao tratamento: doenças como a malária 

eram direcionadas ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas,44 que 

proporcionava tratamento e acompanhamento. 

- Documentação e renda 

A Missão Paz, tanto no período emergencial quanto no dia a dia, possui 

um serviço de apoio completo aos migrantes e refugiados para que possam 

regularizar sua situação no Brasil, encaminhando-os para as instituições 

responsáveis pela retirada de documentos como o CPF (Receita Federal), o 

RNE (Polícia Federal) e a Carteira de Trabalho (Ministério do Trabalho). 

Esta questão foi bastante focada no período entre 2013 e 2015 quando 

chegavam, em São Paulo, ônibus cheios de haitianos em busca de trabalho.45

Por chegar um contingente novo a cada dia, as filas para adquirir a Carteira 

de Trabalho só aumentavam. Durante o período, em parceria com o Ministério 

do Trabalho, foram organizados mutirões na Missão Paz para que os 

migrantes pudessem acessar o documento com maior rapidez. 

Desta forma, munidos da documentação necessária, podiam sair em 

                                                
funções orgânicas e corporais) (Houaiss, 2013). 
44 Hospital do SUS, referência internacional para o tratamento de doenças infectocontagiosas como 
a aids, meningite, gripe H1N1, tuberculose, leptospirose etc. Desde a sua fundação, em 1880, a 
unidade foi protagonista no combate às grandes epidemias do país. 
45 Segundo os dados coletados nas entrevistas, havia época em que, por dia, chegavam entre 250 
e 300 haitianos.



busca de oportunidades formais de trabalho (tanto pela mediação da Missão 

Paz quanto por conta própria) e/ou solicitar o Bolsa Família, que, para acessá-

lo, o migrante precisa apresentar dois documentos: o CPF e qualquer 

documento de identificação com foto (protocolo do RNE, Passaporte, Carteira 

de Trabalho). 

Atualmente, segundo Magnólia, o benefício é concedido sem maiores 

obstáculos na cidade de São Paulo, mas já ocorreram alguns problemas 

relacionados à documentação, principalmente durante o período de grande 

fluxo migratório. 

5.4. SAÚDE INTEGRAL

Passado o momento de chegada massiva de migrantes haitianos, foi 

possível estabelecer alguns tipos de atendimentos relacionados à saúde na 

Missão Paz. Há alguns anos a organização conta com uma psicóloga 

contratada e grupos de psicologia da PUC e da USP que atendem na Casa do 

Migrante. Os grupos participam acompanhando os migrantes no processo de 

integração no novo lugar, na nova realidade. Juntos, eles podem identificar 

algumas pessoas que precisam de um acompanhamento individual e as que 

possuem algum transtorno. Segundo Violeta, é necessário compreender que 

o processo de migração requer adaptação. 

Se o migrante está sozinho, por exemplo, apresenta um caso de bastante 
vulnerabilidade. Às vezes compromete a capacidade de dormir, de se cuidar. 
Neste caso, necessita de uma atenção de toda a equipe. Apesar de não ser 
da saúde mental, acompanho todo o processo direcionando aos locais 
competentes (Violeta, 2016). 

Violeta relatou também que alguns migrantes apresentam sintomas de 

esquizofrenia, sentimentos de perseguição e depressão causados por toda a 

situação precária do Haiti acumulados a distancia da família e ao esgotamento 

causado pela viagem. 



Além dos psicólogos, a Missão Paz tem médicos (voluntários), 

acupunturistas, fisioterapeutas e dentistas. Ela aponta que os remédios 

naturais são muito bem aceitos, assim como a acupuntura, e acaba vindo 

como uma resposta em casos em que o migrante faz o exame e nada acusa, 

por exemplo. A acupuntura é um atendimento mais demorado, natural, mas, 

segundo retorno dos próprios haitianos, eles não gostam muito desse tipo de 

terapia.46

Por ter uma longa fila de espera para atendimento pelo SUS, e por ser 

um tratamento mais longo, alguns fisioterapeutas se dispuseram a atender na 

Missão Paz ou até mesmo na casa do migrante. Violeta pontua que se discute 

muito na saúde a questão da igualdade e da equidade, nas quais devem ser 

e o mesmo acesso de que todos, nas condições diferente

(Violeta, 2016). 

Com relação ao cuidado dentário, como o SUS tem poucas 

possibilidades para atendimento odontológico, a Missão Paz tem uma dentista 

(a Violeta não atua nessa função no local) que orienta e conversa com os 

migrantes indicando possibilidades de atendimentos gratuitos ou a baixo 

custo. Mas, antes de indicar o local, alguém da organização vai até o 

consultório para avaliar as condições de atendimento do mesmo. Nesse

sentido, há um mapeamento da rede de serviço (faculdades, organizações, 

consultórios populares) para auxiliar no acesso a informação e no 

encaminhamento. Esse direcionamento é importante porque eles chegam a 

procurar alguns dentistas do entorno da Missão Paz, mas, na maioria das 

vezes, não podem custear o tratamento. 

Na Casa do Migrante, segundo informado pela responsável Magnólia, 

há um acompanhamento que é feito pela unidade do AMA da Sé, aonde a 

                                                
46 O Haiti é um país de maioria católica. Estima-se que 80% dos católicos do país pratiquem vodu 
(vodoo). Como é comum o uso de agulhas em alguns rituais, esta rejeição pode estar associada à 
religião.



Equipe 8, que é um grupo composto por agente de saúde, enfermeira e um 

médico, vão, sistematicamente, uma vez por semana, até a Casa para fazer o 

cadastro e o acompanhamento dos moradores. 

- Limites e desafios 

As dificuldades que podem surgir dependem muito da experiência de 

cada país com relação ao sistema de saúde, estando muitas vezes 

relacionadas à comunicação e até mesmo ao entendimento da cultura do 

Brasil. Violeta narra um caso que deixa claro como a questão cultural e 

histórica, somadas ao desconhecimento do idioma, podem ser determinantes 

na saúde e ser um empecilho real ao acesso a direitos. 

Há um caso de um haitiano que precisou ser hospitalizado e ele resistia 
muito porque achava que teria de pagar. Ele não queria nem comer e não 
se comunicava  ele só falava créole  e a equipe tinha uma certa 
dificuldade. A equipe que o acompanhou em todo o processo tentou várias 

com outro haitiano que tentava 
explicar. Ele ficou um bom tempo na internação, mas aos poucos ele foi 
entendendo. Ele achava que quando ele fosse embora iam entregar a conta 
para ele, aí ele não queria aceitar a medicação, a comida... Ele precisava 
mesmo do tratamento, pois se encontrava em uma situação bem grave. Ao 
final, deu tudo certo (Violeta, 2016). 

Fatos como esse acontecem pela dificuldade em compreender o idioma 

e a cultura, mas, principalmente, porque o migrante acredita que, assim como 

ocorre no seu país, o acesso à saúde seja escasso e para poucos. De acordo 

com o marco teórico que narra a história do Haiti, os direitos sociais que já 

apresentavam profunda precariedade, ruíram com o terremoto de janeiro de 

2010. 

Violeta explica que situações como estas são comuns de acontecer, 

acarretando em casos aonde a pessoa nem chega a procurar atendimento 

porque não pode pagá-lo. Por essa razão, se faz necessário explicar como 

funciona a gratuidade do sistema de saúde no Brasil e que o melhor é procurar 



o quanto antes o atendimento médico já que, em alguns casos, a fila de espera 

pode ser longa.  

Percebendo esta necessidade, o trabalho do Eixo Saúde visa orientar, 

procurando o acolhimento; ver os caminhos de acesso ao SUS de acordo com 

as necessidades individuais; verificar se terá lista de espera e como será o 

acompanhamento; explicar como é o percurso para que compreendam 

quando devem procurar o AMA e quando devem procurar o Pronto Socorro. 

Explicar essa dinâmica do funcionamento do Sistema de Saúde é importante 

porque pode evitar, segundo Violeta, uma queixa constante entre os 

migrantes: AMA só dá paracetamol.

Violeta relata que, após ouvir os profissionais e a população no 

Comigrar, em reuniões da Prefeitura e nos encontros do Conselho Municipal 

de Saúde, foi possível levantar os problemas e os desafios a serem 

enfrentados e começaram a surgir propostas de ação

aonde tem a maior presença de migrantes e os maiores desafios vistos estão 

Violeta, 

2016).  

Ela argumentou que existem dificuldades de comunicação, de 

atendimento, de prevenção básica e outras questões que dizem respeito ao 

funcionamento do sistema. Porém, antes de criticar o sistema em si, há outra 

questão fundamental a ser resolvida: o preconceito. 

Enquanto profissionais, enquanto funcionários, desde a acolhida na 
recepção até todos os setores (enfermagem, médicos, psicólogos), a 
pessoa busca uma estratégia se ela, claro, tem essa disposição de atender. 
Mas, 
existe na saúde, não vai partir para procurar uma estratégia, uma forma de 
atender, um planejamento, um estudo. Então, a questão inicial é refletir 
sobre isso. Porque o SUS é para todos, sim. Mas, se terá o acesso, como 
será o atendimento? (Violeta, 2016). 

A questão da xenofobia é fundamental de ser trabalhada, uma vez que 

determinará a qualidade do atendimento. Nesse sentido, algumas ações, com 

a participação de migrantes e de profissionais de saúde, foram feitas visando 



sensibilizar a população a fim de se evitar o preconceito. Foram feitos vídeos 

aonde migrantes e profissionais se apresentavam e contavam um pouco da 

sua história,47 da sua origem, com o intuito de retomar a riqueza e a história

do Brasil e reafirmar que todos 

Outro ponto fundamental, também abordado por Violeta, é a 

necessidade de que os profissionais conheçam os países de proveniência dos 

migrantes, as doenças mais comuns naquela região. Mas não para discriminá-

los e dizer que estão trazendo enfermidades, mas para conhecê-los.  

Quando chegam aqui, na maioria dos casos, as doenças mais comuns

são gripes e mal-estar, coisas que talvez nunca tivessem se desenvolvido não 

fosse a precariedade da viagem.  

Sim, existe isso, mas todo movimento tem. Só que não pensamos isso 
daquele profissional que vem capacitado para trabalhar em uma 
multinacional ou vem a turismo. Todo esse movimento pode sim trazer 
doenças, mas traz benefícios também: genéticos e culturais (Violeta, 2016). 

Esta fala pontua ainda mais a xenofobia, agregando outras nuances que 

podem amenizar ou agravar a questão: a aparência do não nacional (etnia, 

traços físicos), religião e a condição econômica. 

Outro desafio diz respeito aos dados coletados durante o atendimento 

aos migrantes. No sistema não havia uma distinção de nacionalidade, por 

justificativa era que assim era possível evitar a discriminação (discriminação 

positiva), para um melhor atendimento. Mas essas informações são 

relevantes. É preciso saber de onde essas pessoas vêm, onde estão 

concentradas, o que precisa ser feito, qual a língua mais falada e outras 

questões pertinentes. Violeta relatou que em algumas equipes de saúde da 

família isso já acontecia, mas viu-se a necessidade de ter esses dados em 

todos os atendimentos. 

                                                
47 A campanha pode ser encontrada no link: https://www.youtube.com/watch?v=v_wT1wu2ieA. 



Então, em fevereiro de 2016, foi elaborado pela Prefeitura de São Paulo 

um Plano de Ação para a Saúde dos Imigrantes e Refugiados,48 cujas ações 

abrangiam a contratação de migrantes para as equipes de Saúde e de 

prevenção DST-Aids, a inclusão no Sistema de Cadastro de Saúde do campo 

nacionalidade , campanhas sobre sensibilização, noções de cultura, 

universalidade do SUS, ampliação do conhecimento sobre epidemiologia dos 

diversos povos e seus serviços de saúde, formação para entidades e 

lideranças sobre o SUS, distribuição de material informativo bilíngue (dengue, 

tuberculose, DST s e aids, pré-natal, vacina) e disponibilização da rede de 

apoio ao migrante para facilitar o acesso aos direitos. 

5.5. EDUCAÇÃO

No que diz respeito à educação, o trabalho da Missão Paz é muito 

relacionado à garantia do acesso à educação formal, em especial para filhos 

de migrantes, bem como a conscientização e informação acerca dos direitos 

sociais, explicando como acessar benefícios e serviços e até mesmo fazendo 

o contato com as instituições responsáveis por viabilizar esses direitos 

deixando claro, para ambos  instituição e migrante  que o mesmo 

atendimento que é feito para o brasileiro deve ser feito para o não nacional. 

Com relação à creche, a organização orienta o migrante e sua família 

quanto ao direito e ao processo de ingresso explicando que, em alguns casos, 

a espera pode ser um pouco longa. Caso passe quatro meses e ainda não 

tenha resposta, a orientação da MP é que procurem a Defensoria Pública para 

ver se, dependendo da situação, é possível conseguir uma determinação 

legal. 

É um processo, a pessoa vai avaliar e, dependendo da justificativa, eles 
darão início ao processo, ou não. Essa escuta é individual. Eu procuro dar 

                                                
48 Documento da Prefeitura de São Paulo sobre a Saúde enviado pela dentista Violeta. Pode ser 
acessado em: http://sms.sp.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=8963. 



as informações e fazer com que eles busquem os seus direitos. Indicamos 
o local, passamos o endereço e o que deve ser feito. Nós indicamos o 
caminho, mas é preciso que eles se apropriem do processo (Dália, 2016). 

Esta é uma questão muito defendida pelos profissionais da Missão Paz: 

a autonomia. A importância do migrante se apropriar dos seus direitos e do 

caminho para acessá-los, munindo-os de informações para que, no futuro, 

possam agir em busca dos seus objetivos sem depender  a todo instante 

do suporte institucional. 

No acesso à educação, a assistente social relata que ainda são 

encontrados alguns empecilhos impostos pelas pessoas que trabalham nas 

secretarias das escolas no momento da matrícula. Questões como essas são 

recorrentes quando falamos de direitos sociais. Conforme mencionado no 

Capítulo 2, há um atraso na máquina estatal para garantir os direitos já 

conquistados e, além disso, existe uma lacuna entre o texto da lei e a sua 

aplicação, causado por vários fatores, como: discricionariedade de quem faz 

o atendimento, que, mesmo temporariamente, tem o poder de decidir sobre o 

direito do outro. 

Na escola, por exemplo, muitos funcionários não entendem e não sabem 
como funciona o processo. Começam a pedir documentos e exigem dados 
que muitos dos migrantes não possuem. [...] Nas escolas próximas, e até na 
cidade de São Paulo, de um modo geral, o processo para ingresso na rede 
pública de ensino já está mais tranquilo. [...] Mas, caso os pais não consigam 
fazer a matrícula, a Missão Paz entra em contato com a escola e, se for o 
caso, alguém da Missão Paz os acompanha e tenta fazer a mediação junto 
à escola  muitas vezes pode ser algo relacionado a compreensão do idioma 
(Dália, 2016). 

Normalmente, a questão é resolvida na própria escola. Mas, caso não 

seja resolvido, a alternativa é partir um nível acima da escola. É feito o contato 

com a Diretoria do Ensino do Estado (DRE) ou até mesmo com a Secretaria 

de Ensino do Estado. De todos os acompanhamentos, alguns chegaram à 

Diretoria e somente um caso precisou da presença de um advogado.

Um aspecto relevante a se destacado se refere à necessidade de uma 



atuação por parte da Missão Paz no que tange ao diálogo entre a família 

migrante, a escola e a sociedade. A xenofobia presente em diversos 

segmentos e expressões requer o desenvolvimento de ações estratégicas. 

A assistente social Dália desenvolve um trabalho de acompanhamento 

de um grupo composto por 20 famílias. Ao conversar com as mães, muitas 

relatam falas preconceituosas que são ditas aos filhos na escola, até mesmo 

pelos professores. 

uma fala que foi dita por um professor. É uma questão que vai além da 
educação. Inclusive, este ponto já foi abordado com uma representante da 
Diretoria de Ensino aonde foi colocada a importância da formação para os 
professores de como trabalhar em sala de aula as diferenças (étnicas, 
culturais e religiosas). [...] Os pprofessores precisam entender que, sim, a 
criança está no Brasil, mas, em casa, ela tem o contato com a cultura dos 
pais, com a cultura da sua própria origem. Eles devem ficar atentos a isso... 
(Dália, 2016). 

É fundamental desenvolver ações não só com os professores, mas 

também com os outros colegas e com familiares destas crianças. Ela cita que 

algumas escolas estão direcionando aulas de português para os pais dos 

alunos, por exemplo. Muitas vezes eles falam o português, mas não escrevem 

e não entendem o que está sendo estudado pelas crianças. Ao trabalhar a 

educação dos pais é possível fortalecer o aprendizado da criança e, assim, 

evitar falas xenofóbicas em sala de aula. 

Segundo Dália, com o grupo, é feito um trabalho de acompanhamento 

mais prolongado abordando várias questões relacionadas à emprego, 

crianças na escola, as subjetividades de cada família, dúvidas com relação à 

saúde, educação, alimentação, higiene pessoal, violência doméstica. 

Paralelamente, com relação à violência doméstica, a Missão Paz tem uma 

equipe de psicólogos voluntários para atender, especificamente, às crianças. 

E, para além das crianças, a organização também faz um trabalho mais 

direcionado às mães  atendimento individual. 

Um dos parceiros da Missão Paz, o Instituto Cristóvão Colombo, também 



Scalabriniano, desenvolve um trabalho direcionado às crianças que são para 

lá encaminhadas para que as mães e pais possam trabalhar. Segundo Dália, 

eles contam com uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, 

dentistas e psicopedagogos, fazendo o acompanhamento das crianças com 

foco na questão escolar. 

5.6. TRABALHO E RENDA

O objetivo do Eixo Trabalho é atuar como mediador entre empregadores 

e os trabalhadores não nacionais para que a contratação aconteça de maneira 

justa e respeitando os migrantes e as leis trabalhistas brasileiras. Com vias a 

atingir este fim, é preciso que tanto o migrante quanto o empregador (que pode 

ser pessoa jurídica ou pessoa física) cumpram algumas etapas indispensáveis 

para o sucesso deste trabalho. 

As informações referentes à mediação voltada para o trabalho foram 

apreendidas, basicamente, através da entrevista com a assistente social

responsável pelo eixo, Rosa, durante a Palestra Preparatória, mediante 

observação e observação participante realizadas ao longo da Palestra 

Intercultural e durante as entrevistas para as oportunidades de trabalho, aonde 

pude acompanhar de perto o processo  inclusive, fazendo algumas perguntas 

às migrantes que estavam sendo entrevistadas. Posteriormente serão 

abordadas, com maiores detalhes, as etapas citadas acima. 

O Eixo Trabalho atua visando integrar os migrantes no mercado de 

trabalho brasileiro, e não substituir a mão de obra nacional. O migrante, 

quando chega aqui, trabalha no subemprego, em vagas que muitas vezes não 

são preenchidas pelos brasileiros  assim como acontece com os brasileiros 

quando emigram para outros países. 

Aqui na Missão Paz vocês vão encontrar um auditório lotado de pessoas 
que querem muito trabalhar. Pessoas com alto grau de qualificação técnica 
e/ou acadêmica, que falam três, quatro idiomas e que estão em busca de 



uma oportunidade de trabalho que, muitas vezes, é um trabalho rural, braçal, 
auxiliar (Rosa, 2016). 

De forma resumida, os migrantes passam pela Palestra Intercultural e os 

empregadores passam pela Palestra Preparatória. São feitas as entrevistas 

para o trabalho e o migrante é contratado. Após quatro meses, ocorre a visita 

técnica até o estabelecimento para saber do empregador e do migrante como 

está a experiência e também avaliar as condições laborais. 

De acordo com o calendário do Eixo Trabalho, as Palestras 

Preparatórias (empregadores) acontecem nas manhãs de terça-feira e de 

quinta-feira e na parte da tarde são realizadas as entrevistas objetivando as 

contratações.49 O empregador pode investir o dia todo no processo ou fazê-lo 

em dias alternados. As Palestras Interculturais acontecem todas as quartas-

feiras no período da tarde. As segundas-feiras e sextas-feiras são reservadas 

para as visitas técnicas nos locais aonde os imigrantes estão trabalhando 

(após 4 meses de contratação). 

Rosa acrescenta que, após todos os anos de experiência de mediação 

para o trabalho, foi possível, a partir de ações que deram certo e a partir das 

ações que não tiveram sucesso, determinar uma melhor maneira de mediar o 

acesso ao trabalho, possibilitando o reconhecimento, principalmente, de 

empregadores e migrantes. Os resultados podem ser melhor analisados 

quando observamos os números. 

No cadastro do Eixo Trabalho estão elencadas 12 mil pessoas que, no 

mínimo, usufruíram do benefício de participar da Palestra Intercultural. Deste 

total, 69% corresponde a nacionais do Haiti.50 Além da Palestra, através do 

eixo, há a oportunidade de participarem de cursos de capacitação (português 

e cursos profissionalizantes) e cidadania, e até de refazerem alguns cursos 

que já haviam feito nos países de origem. 

                                                
49 No dia em que eu estava presente, havia um casal de médicos em busca de dois trabalhadores 
para a sua fazenda (um casal) e uma mulher que estava em busca de uma empregada doméstica 
para a sua residência. 
50 Dados até junho de 2016.



Até junho de 2016, mês anterior a pesquisa, mais de 6.200 imigrantes já 

haviam sido contratados através do programa de mediação. Deste total de 

contratados, somente 2,5% retornaram. 

No Brasil, não existe um centro de mediação para o trabalho da mesma 
maneira que acontece na Missão Paz e com um tunover tão baixo.51 Esse é 
um dos motivos para a Missão Paz ter se tornado referência nacional e 
internacional. Os migrantes e os empregadores se sentem mais seguros em 
vir à Missão Paz. Mais de 45% dos empregadores que se tornaram parceiros 
voltaram para novas contratações (Rosa, 2016). 

A assistente social afirma que, para além dos números, é possível avaliar 

a receptividade da mão de obra migrante através de feedbacks positivos, 

muitos durante a visita técnica, que apontam diversos ganhos relacionados ao 

intercambio cultural e social no ambiente de trabalho, mudanças positivas no 

clima da empresa, considerando que a grande maioria dos migrantes 

atendidos são motivados, disciplinados e se adaptam facilmente ao novo 

ambiente. 

- Palestra intercultural 

A Palestra Intercultural, desenvolvida pela Sietar Brasil,52 começou a ser 

promovida no final de 2012 e, a princípio, era um plus do eixo Trabalho. Com 

o passar do tempo tornou-se um critério obrigatório: o migrante não pode 

passar pela entrevista de trabalho na Missão Paz sem ter participado desta 

etapa. 

Na Palestra, além de receber as boas vindas, o migrante se ambienta, 

tem acesso às informações sobre leis trabalhistas e recebe livretos e cartilhas 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério do Trabalho 

sobre a legislação. 

                                                
51 Pessoas que não deram certo no trabalho e retornaram à Missão Paz. 
52 A Sietar Brasil é uma organização não governamental cujo principal objetivo é a pesquisa, o 
treinamento e as atividades educacionais no campo das relações interculturais. 



A palestra intercultural visa aumentar as chances de integração dentro e fora 
do ambiente de trabalho, sendo apresentados elementos da cultura 
brasileira, o que pode auxiliar muito na adaptação. Neste momento também 
são fornecidas informações sobre direitos e responsabilidades no mercado 
de trabalho e orientações de mecanismos de defesa para casos de 
exploração ou violações das leis trabalhistas (Missão Paz, 2016). 

Para o migrante, além das informações, ele entende que há um

compromisso genuíno com a efetivação dos direitos sociais e trabalhistas e se 

sente confiante para continuar a busca pelo trabalho. 

- Capacitação e cidadania 

Dentro do Eixo Trabalho, existe um setor de Capacitação e Cidadania 

que surgiu a partir da demanda dos migrantes por cursos profissionalizantes 

em busca de melhor colocação no mercado de trabalho. Tem como objetivo 

nortear o migrante ou refugiado (e até mesmo os brasileiros que residem no 

entorno) no âmbito profissional para que ele possa dar continuidade aos seus 

estudos ou adquirir novas qualificações profissionais. O setor conta com a 

coordenação de uma assistente social responsável, Margarida, que é a única 

da instituição que atende migrantes e brasileiros.  

Além de orientação profissional, a Missão Paz oferece cursos de 

português, cursos profissionalizantes e técnicos, sempre em colaboração com 

instituições parceiras. 

A linha de trabalho da Missão Paz está direcionada a outro caminho, dando 
oportunidades para que as pessoas sejam protagonistas da própria história. 
A cesta básica é algo pontual. O objetivo da Missão Paz é promover a 
transformação (Margarida, 2016). 

De acordo com a assistente social, e em concordância com as demais 

entrevistas realizadas, o ideia principal é romper com o assistencialismo, é 

compreender que quando alguém vai até a organização a procura de cesta 

básica, por exemplo, há uma demanda social que vai além do que é solicitado 



 e precisa ser suprida. 

Ela comentou que, apesar dos cursos serem oferecidos para os 

brasileiros e migrantes, a taxa de adesão dos nacionais é bem baixa. No caso 

dos não nacionais, eles abraçam todas as oportunidades que lhe são 

oferecidas encarando-as como ferramentas reais de transformação.53  

Além do curso de português, ministrado na Missão Paz, o setor direciona 

os migrantes (e os brasileiros, como já mencionado) aos cursos 

profissionalizantes e técnicos, que serão elencados a seguir. 

Idioma 

Assim que chega à instituição, são oferecidos aos não nacionais cursos 

básicos de português. Esses cursos têm a duração de um mês e o objetivo é 

acolher o migrante e auxiliá-lo com a comunicação básica na língua. Para as 

pessoas que apresentam maior dificuldade no aprendizado é feito um outro 

direcionamento, sendo desenvolvido um trabalho individual.  

As aulas individuais não objetivam a proficiência, mas a comunicação. É 

feito desta maneira porque, para muitas pessoas, o fato de ter de repetir a 

turma gera um sentimento de exclusão que pode afetar a autoestima. O 

trabalho é desenvolvido por um educador social e, após acompanhamento 

para medir a eficácia do mesmo, os resultados foram positivos, inclusive com 

alguns migrantes com comprometimento psíquico e/ou que fazem 

acompanhamento psicológico por terem dificuldades de desenvolvimento em 

ambiente coletivo (Margarida, 2016). 

Ao concluir o curso básico, são convidados a participar do intermediário, 

que é ministrado de modo contínuo por um grupo de professores voluntários. 

                                                
53 Enquanto eu esperava para iniciar a entrevista, um haitiano, que havia sido contratado no mesmo 
dia, através das entrevistas de recrutamento que eu acabara de participar, chegou à recepção do 
setor e estava preocupado porque, como havia sido contratado, precisava alterar o horário do curso 
que estava fazendo. Ele também queria saber sobre novos cursos porque já estava com algumas 

 trabalho.



Em geral, os migrantes de países de língua espanhola iniciam o curso nesta 

etapa. 

Cursos técnicos e profissionalizantes 

Uma das responsabilidades do setor é aconselhar o migrante a buscar 

um curso de que goste ou em uma área na qual já possua alguma experiência, 

sempre visando as necessidades individuais. Todos os cursos técnicos e 

profissionalizantes são desenvolvidos em instituições parceiras, fora dos 

portões da Missão Paz. 

Dentre as áreas abrangidas estão: construção civil, beleza, moda, 

saúde, atenção ao próximo, panificação, qualificação em serviços domésticos, 

qualificação em serviços de varejo alimentar, informática, design gráfico, 

eletricista, e outros cursos profissionalizantes mais avançados. 

Segundo Margarida, sempre que ela ou a equipe tem conhecimento de 

alguma oferta de curso gratuito, ela vai até a instituição para conhecer a 

estrutura física e ver se, de fato, há possibilidade de receber as pessoas. E 

aponta que 

isso é feito porque algumas instituições recebem financiamento para 
projetos e, para mantê-los, precisam de um número. Só que este número, 
para a Missão Paz, são pessoas que são encaminhadas. Por essa razão é 
feita a visita ao local (Margarida, 2016). 

E complementa dizendo que, toda vez que a Missão Paz faz o 

direcionamento, há o comprometimento de direcionar a uma instituição séria 

e comprometida, por essa razão o processo é necessário e fundamental. E, 

além da avaliação feita pela própria instituição, os migrantes sempre dão o 

retorno (positivo ou negativo) sobre o curso que estão acessando. 



- Palestra para empregadores 

A Palestra Preparatória para os empregadores é feita pela assistente 

social Rosa. É realizada porque, normalmente, quando o migrante chega à 

Missão Paz, ele está em situação de extrema vulnerabilidade e algumas 

pessoas que não possuem uma definição muito clara do que seja um trabalho 

digno, que não possuem uma visão ampla, acabam se aproveitando dessa 

situação. 

Então, além de desmistificar alguns estereótipos normalmente 

associados aos migrantes com relação ao perfil profissional, educação, 

idiomas e cultura, a palestra tem um papel fundamental de esclarecer ao 

empregador qualquer dúvida que possa surgir com relação à contratação, 

documentos, prazos, horários de trabalho, benefícios e quaisquer questões 

que possam surgir ao longo do processo de contratação e durante o tempo de 

execução do contrato de trabalho estabelecido entre o empregador e o 

migrante. 

A pergunta principal a ser respondida, de acordo com a assistente social, 

é sobre o regime de contratação. A partir daí ela elenca, uma a uma, as 

dúvidas que podem surgir. 

Esclarecendo dúvidas frequentes e relevantes 

Com relação ao regime de contrato, é necessário que o empregador 

assine a carteira do migrante porque, além de ser o correto, esse é justamente 

o objetivo desse fluxo migratório. Eles, principalmente os haitianos, têm muito

orgulho de ter a Carteira de Trabalho e querem um trabalho que seja registrado 

e legal. E o prazo estabelecido pela MP para que a assinatura da mesma seja 

efetuada é de 24 horas. Ou seja, após passar pela entrevista e ser 

verbalmente contratado, o empregador deve fazer o registro formal em 

Carteira em até 24 horas. Caso, por alguma razão, atrase, é indispensável 



manter o migrante informado e a assinatura deve ser feita o quanto antes.  

A assistente social esclarece que, uma vez que o imigrante passe pela 

entrevista, ele já possui todos os documentos necessários para a contratação

e para abertura de conta em banco, se for o caso. Esses documentos são: a 

Carteira de Trabalho, que, na maioria das vezes, é o primeiro documento que 

os migrantes têm acesso; o Cadastro de Pessoa Física (CPF); e o Protocolo 

do RNE (Registro Nacional do Estrangeiro), que é um documento provisório, 

porém válido, de identificação emitido pela Polícia Federal. Esses são os 

únicos documentos que eles normalmente possuem e, muitas das vezes, não 

há como comprovar o endereço. Apesar de poder tirar a segunda via, para o 

migrante a questão documental acaba sendo um pouco mais complicada do 

que para os nacionais. 

Para ter acesso a estes documentos, o migrante passou pela Polícia 

Federal (autoridade brasileira que concede o Protocolo do RNE), pelo 

Ministério do Trabalho (Carteira de Trabalho) e pela Receita Federal (CPF), 

ou seja, não tem sentido o banco, por exemplo, criar empecilhos para a 

abertura de uma conta. Caso isso aconteça, não é um problema do sistema, 

que aceita a numeração do protocolo, mas sim de quem está fazendo o 

atendimento. Rosa relatou que essa situação já aconteceu algumas vezes e 

que a área jurídica da CPMM possui um ofício que encaminha ao banco em 

casos como este para informar sobre a legislação vigente. 

Com relação a composição salarial, é fundamental que o empregador

compreenda a realidade do migrante. Segundo Rosa, 

na maioria dos casos o migrante vem sozinho ao Brasil: a família, que ficou 

arranjasse trabalho e enviasse o dinheiro para pagar a família. [...] Há uma 
ilusão de quem fica que, se o migrante já está aqui há dois meses, ele já 
está ganhando dinheiro. Assim, o salário líquido não deve ser inferior a 
R$1.000/R$1.200 porque, além de se manter, ele ou ela precisa mandar 
dinheiro para a família (Rosa, 2016). 

A Missão Paz, através do Eixo Trabalho, e, principalmente, da Palestra 



Preparatória, enfatiza as questões relativas ao direito do trabalhador migrante 

(que são os mesmos direitos do trabalhador nacional) porque é fundamental 

que o migrante consiga se manter com o mínimo de dignidade. E, pontuando 

as particularidades apresentadas por esse fluxo migratório (estipulando um 

piso mínimo aceitável, por exemplo), possibilita a compreensão dos 

empregadores para que estes possam proporcionar condições iguais de vida 

e subsistência aos migrantes, respeitando as suas singularidades.  

Outra questão que é bastante frisada diz respeito aos dias e horários de

trabalho, que devem ser combinados no momento da entrevista, de acordo 

com o contrato. É necessário que o trabalhador saiba exatamente quando 

começa e quando termina o seu expediente e os horários de descanso devem 

ser respeitados  principalmente em trabalhos rurais e domésticos.  

Rosa pontuou que uma coisa constante neste fluxo migratório é a 

preocupação com a hora extra. A maioria dos haitianos que chegam ao Brasil 

vêm com a ajuda financeira de familiares e necessitam enviar dinheiro para 

pagar essa dívida ou para sustentar a família. Quando as informações sobre 

os trabalhos são claras e os direitos respeitados eles se predispõem a fazer 

hora extra ( quanto mais, melhor ) para poder cumprir com seus 

compromissos no país de origem. 

Os benefícios  moradia, alimentação e planos de saúde  assim devem 

ser entendidos, ou seja, como benefícios, e não devem ser descontados do 

salário do trabalhador. Rosa deixa claro aos empregadores que as moradias 

(alojamentos ou casas) devem ser dignas e em boas condições, não 

provocando riscos à saúde do morador, lembrando sempre que, após os 

quatro meses, durante a visita técnica, as condições da moradia e do ambiente 

de trabalho serão avaliadas. E as regras desta habitação (horários, mobília...) 

devem ser estabelecidas no início do contrato e complementa, explicando aos 

empregadores, que em muitos casos eles chegam ao Brasil sem nada e, como 

já citado, necessitam enviar dinheiro aos familiares que ficaram no país de 

origem. 



É comum, por exemplo, que após receber o salário e enviar o dinheiro, 

o trabalhador fique com R$100/R$150 para se sustentar durante o mês, 

esperando pelo próximo pagamento. Por essa razão, Rosa pontua que o 

dinheiro destinado à alimentação (cesta básica, ticket...) deve ser pago 

separadamente, pois, como ficam com pouco dinheiro, alguns vão aos 

supermercados e compram caixas de alimentos que estão prestes a vencer 

(iogurte, suco, biscoito...) e passam o mês se alimentando somente disso.  

Quando diz respeito à cesta básica é 

uma reclamação constante feita pelos 

migrantes, segundo a entrevistada. Como está em período de adaptação 

(recém-chegado), às vezes é melhor levar a pessoa até o mercado, ou dar o 

dinheiro, para que ela escolha as coisas que já fazem parte da sua dieta e, 

assim, se sinta melhor integrada.  

- Entrevistas para o recrutamento 

O momento das entrevistas para o recrutamento para o trabalho foi, para 

mim, o mais emocionante observado durante os meus dias na Missão Paz.  

As entrevistas representam o primeiro contato entre os empregadores e 

os migrantes e, assim como as demais etapas, são organizadas pela equipe

do Eixo Trabalho e contam com a colaboração de mediadores tradutores 

voluntários. Através de meu relato pessoal, apresento neste tópico a dinâmica 

deste processo que foi compreendida à luz da observação participante 

realizada no dia 5 de Julho de 2016 (terça-feira), às 13h30min. 

Na parte da manhã do mesmo dia eu havia participado da Palestra 

Preparatória e os empregadores que lá estavam optaram por ficar no período 

vespertino e participarem da seleção. Além destes, estavam presentes outros 

dois homens que gerenciavam uma companhia de aluguel de carros. Neste 

dia foram oferecidas quatro oportunidades: duas vagas (um homem e uma 

mulher) para trabalhar na área rural, como caseiros e serviços relacionados 



ao gado e plantio; uma oportunidade para trabalhar em casa de família 

(mulher); e uma vaga para cuidados automotivos (homem). 

Por volta de meio-dia, entre 150 e 200 pessoas (migrantes) já esperavam 

para entrar no auditório. Seus olhares estavam cheios de expectativa e 

confiança, esperando pela oportunidade que se aproximava. Quando o relógio 

marcou 13h30min, entraram aflitos para pegar as senhas e passar pela 

entrevista. Enquanto isso, em uma sala da Missão Paz os empregadores 

preenchiam os dados das vagas de trabalho. 

Por volta das 14 horas, enquanto os candidatos esperavam no auditório, 

eram colados nos murais os papeis com as descrições do trabalho. Eles se 

amontoavam para tentar ler o que estava escrito e logo se sentavam em uma 

das cadeiras enfileiradas que estavam próximas a mesa do empregador, 

muitas vezes sem nem saber do que se tratava. Cada pessoa concorria com 

outras 32 pela vaga de trabalho (33 era o número máximo de entrevistas 

realizadas para cada oportunidade). Pelo auditório circulavam alguns 

tradutores voluntários, mediadores entre os empregadores e os futuros 

possíveis contratados. 

Durante os primeiros 20 minutos de entrevistas eu andei pelo auditório 

observando as expressões, os movimentos das pernas, os sorrisos (de 

confiança ou da falta dela), os olhares esperançosos. Depois deste tempo, eu 

me sentei junto à mulher que estava buscando uma ajudante para os trabalhos 

domésticos e acompanhei todo o processo de contratação.  

Ela estava muito nervosa com a situação por compreender a importância 

que a oportunidade representava a cada uma das 33 mulheres que estavam 

para ser entrevistadas, ou que já esperavam por uma resposta. Por diversas 

vezes se emocionou com a história de vida ou com o olhar de esperança (ou 

desesperança) e pediu que eu auxiliasse com algumas perguntas e que 

opinasse sobre algumas respostas. 

Dentre todas, escolheu dez delas para conversar novamente. Às 

demais, pediu, emocionada, desculpas por não as terem escolhido. Por fim, 



ficou entre três mulheres de perfis completamente diferentes: uma haitiana, 

que já morava no Brasil há pouco mais de um ano e se comunicava muito bem 

em português; uma angolana, também comunicativa e que já vivia há algum 

tempo no país; e uma outra haitiana, recém-chegada em São Paulo e que 

carregava um olhar triste, longe. Era a mais nova dentre as três, a única que 

não falava português e que não havia trabalhado no Brasil. Foi a que mais me 

tocou. E o mesmo aconteceu com a empregadora, que a escolheu. 

Ao final do processo, quando perguntei o motivo da escolha, ela me 

respondeu que gostaria de mudar a expressão daquele olhar. Que aquela 

mulher havia deixado tudo para trás e que, mesmo não compreendendo muito 

bem o que ela dizia, ela entendia que aqueles olhos clamavam por uma 

oportunidade. Ainda hoje, quando me recordo deste dia, eu me sinto tocada, e 

também feliz, por ter presenciado este momento e por ter ouvido aquelas 

palavras. 

As outras três vagas que estavam disponíveis na referida tarde também 

foram preenchidas e os devidos encaminhamentos legais para as 

contratações foram iniciados. 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho se debruçou sobre a história de uma nação, o Haiti, a primeira 

República Negra da história, o país que teve a sua independência conquistada 

por negros quilombolas e por mulatos alforriados  a nação que já foi 

considerada a colônia mais rica das Américas e hoje é o país mais pobre do 

hemisfério ocidental, gerando milhares de migrantes em dispersão. 

Além de conhecer outra cultura e outra realidade, através da pesquisa 

foi possível compreender diferentes conceitos relacionados à população em 

deslocamento e como eles se inserem nas legislações e tratados nacionais e 

internacionais que abordam direitos tão fundamentais quanto os direitos 

sociais e os direitos humanos. 

Diante de dados coletados mediante entrevistas semiestruturadas, 

observação e observação participante, foi possível atingir o objeto central 

deste trabalho e compreender o processo de garantia e efetivação dos direitos 

sociais dos não nacionais relativos à saúde, educação, documentação, 

moradia, trabalho e assistência através da mediação da Missão Paz, em São 

Paulo. 

Foi possível assimilar a preocupação da organização em fazer com que 

os migrantes se sintam responsáveis por suas conquistas, se desvinculando 

da questão da ajuda e do assistencialismo, que é algo muito presente, 

principalmente entre os haitianos.  

A Missão Paz recebe muitas doações para crianças e bebês (leite,

fraldas, roupas) que são destinadas às mães e famílias. Durante as entregas, 

é feito um trabalho de conscientização sobre a necessidade de ter a sua 

autonomia, com o objetivo de tirar a ideia de assistencialismo, enfatizando a 

importância da independência e dos cursos de capacitação. 

Uma outra questão abordada por todas as entrevistadas  e que deve 

ser superada  diz respeito à xenofobia, a necessidade de se criar estratégias 

de atuação nas diversas instituições que atendem os migrantes com relação



ao acesso aos direitos sociais (saúde, educação, assistência), capacitando e 

informando os profissionais de atendimento, sejam eles burocráticos ou 

técnicos, sobre questões relativas à cultura, respeito, diversidade e, 

principalmente, salientar a universalidade dos direitos sociais. 

O Brasil, como um país que traz o acolhimento como uma característica 

do próprio povo, tem promovido ações desta natureza, como vivenciadas 

através do Eixo Trabalho na Missão Paz. Mas, na cena contemporânea, em 

que as oportunidades de trabalho apresentam um contexto de escassez e 

vulnerabilidade para os nacionais, como enfrentar os limites e desafios 

trazidos pelos não nacionais? 

O desafio que se coloca é justamente com relação ao acolhimento 

desses migrantes em um momento de retração do investimento do Estado nas 

políticas sociais e a integração dos não nacionais no mercado de trabalho, 

uma vez que o país apresenta taxas de desemprego acima de 12%.54 Essa 

redução das oportunidades de trabalho já foi sentida pelos haitianos, que, 

desde meados de 2016, começaram a buscar novos caminhos e 

oportunidades indo em direção ao Chile, México, Estados Unidos e muitos 

deles já retornaram ao Haiti. 

Diante do exposto, além do conhecimento sobre a construção da 

diáspora haitiana, foi possível compreender o processo de garantia e 

efetivação dos direitos sociais dos migrantes em solo brasileiro. Mas, ainda 

que os direitos sejam garantidos, é imprescindível que todos se conscientizem 

de que questões relativas à xenofobia e discriminação precisam ser 

trabalhadas no âmbito do Estado, das organizações e da sociedade para a 

concretização do pleno acesso aos direitos sociais. 

Com o objetivo de incentivar novas pesquisas sobre a temática 

migratória, e tendo em vista os aspectos analisados no marco teórico 

conceitual e no trabalho de campo, foi possível elencar algumas hipóteses de 

                                                
54 Números de março de 2018. 



investigações futuras que este livro não teve a preocupação de esgotar: 

- Como se pensar, a partir do estudo de caso da diáspora haitiana, os 

direitos humanos na perspectiva da vida futura? 

- Qual o real impacto da ausência dos direitos sociais e humanos em 

uma nação frente a desastres naturais? 

- Qual a influencia dos processos colonizadores de cunho Europeu 

(séculos XVI e XVIII-XIX) na grande crise humanitária que acomete o 

continente africano terminando por gerar milhares de refugiados e 

deslocados? 

- Até que ponto os migrantes são capazes de manter a própria cultura

a partir do contato com novos povos/nações? 

- Como se dá o processo de ressignificação da própria identidade em 

um contexto de mobilidade aonde a aculturação se torna inevitável? 

Pessoalmente, o estudo desenvolvido foi de grande relevância 

acadêmica e intelectual. Pois, além de responder o objeto proposto, trouxe 

questionamentos em áreas distintas  direitos humanos, questões ambientais, 

fragilidades estatais, estudos atropológicos, memória, identidades  que 

merecem respostas, ou mais perguntas. 
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