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MIGRANTES DO HAITI:
MOTIVAÇÃO E DIFICULDADES

OBJETIVO GERAL
O trabalho tem como objetivo conhecer tanto
os motivos que incentivaram os haitianos a
imigrarem ao Brasil, quanto as dificuldades
enfrentadas nesse processo migratório.
METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada em caráter qualitativo,
na qual utilizou como técnica para a coleta de
informações a entrevista, que foi conduzida a partir
de um roteiro de perguntas.
Foram entrevistados 9 haitianos que residem no
município de Campinas, dentre eles: 8 homens e 1
mulher.
Os nomes fictícios escolhidos se referem à
pessoas negras influentes nacionalmente ou
mundialmente, com o objetivo de homenagear essa
população que deixa seu país em um ato de
coragem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática da migração tem conquistado espaço nos
encontros profissionais da categoria, os quais demonstram a
urgência do debate dessa questão na nossa prática
profissional, inclusive no âmbito nacional, engajando as(os)
assistentes sociais na perspectiva de uma mudança no plano
da migração. Todavia, ainda há muito que fazermos para
garantir à população imigrante acesso aos seus direitos, dentre
eles, o acesso à qualificação profissional, que
consequentemente proporciona melhores e maiores
oportunidades no mercado de trabalho formal. Também é
importante elencar a relevância de considerarmos a existência
de uma vida e uma história por trás de cada um desses
imigrantes, onde muitos deles tiveram seus direitos violados
no seu país de origem, restando-lhes somente a opção da
imigração. Quando nos deparamos com esse estudo,
compreendemos a relevância dos direitos sociais, entendendo
que os imigrantes devem ser ouvidos, respeitados, cuidados e
atendidos, não só por organismos públicos, mas também pela
própria sociedade civil, que deve obter um olhar mais humano
para a questão do acolhimento desses imigrantes, extinguindo
qualquer forma de preconceito e discriminação, pois todos
somos cidadãos do mundo, e assim como nós, esses haitianos
estão em busca de felicidade, paz e dignidade, sendo exemplo
e inspiração diante de tamanha força, coragem e resiliência.
Portanto, conhecer a realidade dessa população e
subjetividade de cada entrevistado foi de extrema importância
não só para o crescimento profissional, mas também para o
crescimento pessoal.

