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Apresentação1 

 

As recentes notícias de jornal que circulam em Santa Catarina, reproduzem no Estado a 

discussão de um evento que já vem ocorrendo desde 2010 – a chegada de imigrantes 

haitianos e senegaleses em SC. A imagens de ônibus chegando com esses imigrantes colocou 

a Secretaria de Assistência Social do Estado e da Prefeitura em estado de alerta para tentar 

acolhê-los, foi providenciado um abrigo temporário e os levaram todos à Superintendência do 

Ministério do Trabalho para fazer carteira de trabalho.  

Dos cerca de 200 imigrantes haitianos e senegaleses que chegaram, apenas 15 permaneceram 

na cidade. Vindos do Norte do país, aonde chegaram após uma difícil e cara viagem desde 

Porto Príncipe até Tabatinga ou Brasiléia, os imigrantes haitianos começaram a chegar em 

decorrência do agravamento das condições de vida após o terremoto de 2010. Chegando 

primeiro ao Acre e também no estado do Amazonas, em um curto espaço de tempo empresas 

catarinenses viram nesses trabalhadores uma oportunidade de uma mão de obra para trabalhar 

seja na construção civil, seja no setor da agroindústria em Santa Catarina.  As cidades de 

Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Chapecó e Florianópolis, começam a receber esses 

grupos incialmente constituído por homens jovens. As mulheres começam a chegar um pouco 

depois e colocam novas questões para um estado que tem construído sua narrativa, sua 

identidade como um estado de imigrantes.  Mas qual seria então as questões que esses novos 

migrantes suscitam? Quais suas demandas? Como chegam? Quais seus projetos migratórios? 

Como se dá o acolhimento a esses grupos?  

Diante dessas questões e de demandas concretas de imigrantes e refugiados que vem 

chegando a Florianópolis, foi constituído o Grupo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados de 

Florianópolis e região, em abril de 2014, pela Arquidiocese de Florianópolis para buscar 

formas de atender as demandas dessa população que chegava em busca de orientação e 

assistências. A partir das discussões e demandas que chegavam ao grupo tanto de imigrantes, 

quanto de refugiados e, dada a ausência de políticas públicas em nível estadual e local para 

atuar com esses grupos, deliberou-se por realizar um mapeamento ainda que de forma 

preliminar, desses novos imigrantes na região, cuja relatório é apresentado agora. 

São chamados novos imigrantes os contingentes que chegam desde meados da primeira 

década do século XXI. Ainda que os europeus portugueses e espanhóis que chegaram por 

                                                           
1
 Por Gláucia de Oliveira Assis. 



8 
 

conta da crise econômica na Europa, não tenham ganho tanta visibilidade, também somam-se 

aos fluxos de ganeses, senegaleses, refugiados sírios, imigrantes de países do Mercosul e 

outros países sul americanos (um movimento mais antigo em relação a esses fluxos) e uma 

presença significativa de haitianos.  

Esse relatório traz uma contribuição importante para a compreensão da atual situação de 

imigrantes recentes em Santa Catarina apresentando suas demandas, apontando para a 

ausência de políticas públicas e a necessidade de políticas de acolhimento que favoreçam o 

diálogo intercultural. Ressaltam, sobretudo, a necessidade de políticas públicas a nível local e 

estadual de acolhimento para que os migrantes não sejam vistos como problema a ser 

resolvido e sim como oportunidade de trocas, de diálogo e de aprendizado intercultural. Esse 

relatório traz uma grande contribuição nesse sentido e é um estimulo a que não só poder 

público, mas também as universidades se preocupem e se engajem na busca de mecanismos 

de acolhida aos imigrantes de hoje, que como os que chegaram aqui no século XIX estão em 

busca de oportunidades e acreditam que aqui é o lugar para buscar uma vida melhor!  
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Introdução 
 

Este relatório foi organizado por membros do Grupo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados 

de Florianópolis e Região e responde a uma demanda de mapear, ainda que de forma 

preliminar, os novos imigrantes desta região.  

O grupo foi criado em abril de 2014, por iniciativa da Arquidiocese de Florianópolis face à 

falta de iniciativas do poder público quanto à temática e, atualmente, conta com a parceria de 

representantes de instituições do poder público, universidades, igrejas e organizações não 

governamentais que atuam junto a estes novos imigrantes e refugiados. 

A proposta inicial previa um breve apanhado de dados com as instituições participantes das 

reuniões do GAIRF e que trabalhavam diretamente com estas populações, quais sejam, a 

Secretaria de Assistência Social do Município de Florianópolis, a Pastoral do Imigrante de 

Florianópolis, a Clínica Intercultural, e a Cáritas. Posteriormente, vislumbrou-se a 

possibilidade de obter dados com a Polícia Federal, capaz de mostrar um retrato mais preciso 

dos números dos imigrantes e refugiados que buscam os seus serviços.  

Com efeito, é um grande desafio compreender e auxiliar as diferentes populações que chegam 

à Santa Catarina. Infelizmente, não temos como analisar exaustivamente todas as diferentes 

nacionalidades que aqui estão chegando recentemente. Precisávamos restringir nossos 

esforços, não, evidentemente, julgando menos importante uma ou outra nacionalidade. 

Assim, temos os imigrantes latino-americanos, tidos como imigrantes tradicionais para o 

nosso estado, que dispõe de facilidades do MERCOSUL
2
 para entrada, porém com 

dificuldades para permanência e integração. Temos agora, desde 2011, os haitianos, com o 

visto permanente por razões humanitárias
3
, vulgarmente chamado de “visto humanitário”, 

que não contam com as garantias dos refugiados, mesmo sendo este dispositivo um 

reconhecimento da situação frágil e específica de seu país. E também há os refugiados sírios, 

que possuem um status jurídico diferente dos demais imigrantes: há acordos e convenções 

internacionais
4
, das quais o Brasil é signatário das principais, que garantem seus direitos e 

                                                           
2
 Acordo do MERCOSUL, incorporado pelo Decreto 6.975, de 7 de outubro de 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6975.htm>. 
3
 Resolução Normativa 97 de 12 de janeiro de 2012, prorrogada pela Resolução Normativa 113, de 09 de 

dezembro de 2014 do Conselho Nacional de Imigração, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
4
 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, 

de 1967, são os principais instrumentos. Os demais que o Brasil se comprometeu com o ACNUR, disponível 

em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/documentos/>. 
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possibilidades enquanto refugiados. Obviamente, além de diferenças entre os grupos, há 

diferenças dentro dos próprios grupos citados acima, daí temos a necessidade de uma atenção 

para tratar teórica e praticamente esses indivíduos; bem como a atenção psicológica deve ser 

pensada para lidar com estas diferenças. 

A obtenção de dados com os organismos públicos provou ser bem mais difícil que 

pensávamos e continua a ser uma das principais demandas deste relatório. Não parece haver, 

por conta do poder público, muito interesse e/ou boa vontade em colaborar com 

pesquisadores. Noutras vezes, os próprios instrumentos de coleta de dados das instituições 

são precários, não possibilitando captar e compartilhar com a sociedade os diferentes perfis 

destas populações. Acreditamos, no entanto, que tais relações de colaboração possam e 

devam ser construídas para benefício mútuo e principalmente para a efetiva inclusão cidadã 

destes novos grupos na sociedade catarinense e brasileira.  

Os dados mais significativos foram aqueles fornecidos pela Pastoral do Migrante – 

Arquidiocese de Florianópolis e organizados pela Agente de Ação Social, a Antropóloga 

Tamajara J. L. da Silva. Os dados mostram que o perfil do imigrante para Florianópolis e 

região alterou-se de 2010 até o presente, decorrente, sobretudo, da vinda de haitianos.
5
 De 

julho de 2013 até maio de 2015 realizou 486 novos atendimentos aos imigrantes. Sendo que 

cada migrante recebe em média 05 (cinco) atendimentos, estimando-se uma média de 110 

migrantes atendidos por mês e no espaço do mencionado de 2.430 atendimentos a refugiados 

e imigrantes.  Os argentinos constituem o maior contingente de pessoas que procuram os 

serviços da Pastoral, dos 486 novos atendimentos, cerca de 41% foram voltados a argentinos, 

seguido por haitianos (23%) e uruguaios (10%).  

Os dados da Pastoral do Migrante, em boa medida, corroboram a tendência a nível nacional e 

estadual de uma mudança no perfil dos novos imigrantes. Em 2013, segundo o Ministério do 

Trabalho e Emprego, os haitianos tornaram-se o grupo de trabalhadores imigrantes de maior 

presença no mercado formal. Em nível estadual, somente nos cinco primeiros meses de 2015 

foram emitidas 2259 carteiras de trabalho para trabalhadores provenientes do Haiti, o número 

é mais do que o dobro de todo ano anterior (986), segundo informação da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina
6
.  Em 2015 há um salto na emissão de 

                                                           
5
 Dados compilados por Tamajara da Silva, 2015 

6
 Portal Notícias do Dia. Haitianos: os novos imigrantes do século 21 em Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/259245-haitianos-os-imigrantes-do-seculo-21-em-santa-

catarina.html> Acesso em: 10 jun. 2015 
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carteiras de trabalho no estado se comparado desde o início da imigração haitiana para Santa 

Catarina, a saber: 4 emissões em 2011, 62 em 2012 e 774 em 2013.Vale ressaltar que este 

número certamente é bem mais expressivo visto que muitos fazem seu registro na entrada em 

território nacional, geralmente no estado do Acre.  

De todo modo, Santa Catarina ainda conta com um contingente significativo de pessoas 

provenientes de Estados da América do Sul. Os dados do Censo Demográfico de 2010 do 

IBGE indicam a presença de 3566 imigrantes, de 52 nacionalidades, só na capital catarinense. 

Os argentinos constituíam o maior grupo (1.043), seguidos de uruguaios (878) e portugueses 

(291). 

A principal dificuldade em traçar um perfil dos imigrantes provenientes de outros países da 

América do Sul decorre de sua heterogeneidade (seja pelas distintas origens, como também 

data da migração e projetos migratórios). A imigração sul-americana, diferentemente dos 

fluxos que têm ganhado destaque na mídia recentemente, caracteriza-se por ser mais antiga e 

menos visível. No entanto, cabe aqui alertar para a situação de extrema vulnerabilidade social 

pela qual passam alguns imigrantes, sobretudo argentinos, segundo relatos de funcionários do 

Centro de Referências Especializados para População em Situação de Rua de Florianópolis 

(Centro Pop)
7
 e a Pastoral do Imigrante. Pesquisas que venham a aprofundar o conhecimento 

da realidade destes grupos e políticas públicas voltadas para aqueles em situação de rua são 

mais do que necessárias, são urgentes. 

É interessante notar também a ausência dos Sírios, nos dados da Pastoral. Neste sentido, o 

breve relato que nos traz o pesquisador Jose Cairus sobre os refugiados sírios em 

Florianópolis mostra que a inserção social e cultural destes é mediada pela comunidade 

islâmica já estabelecida em Florianópolis. O pesquisador aponta os elementos étnicos, 

sectários, de gênero e ocupacionais como facilitadores a uma integração razoavelmente 

rápida e bem-sucedida. 

Ainda que não estivesse previsto na concepção inicial do levantamento para este relatório, 

incluímos uma sessão sobre as demandas dos Haitianos. O pesquisador Luiz Felipe Ayres 

Guimarães traz um panorama da inserção laboral dos imigrantes haitianos em Santa Catarina. 

Com efeito, a visibilidade destas pessoas em Florianópolis e região têm sido cada vez maior, 

principalmente após a recente chegada de vários ônibus do Acre no início de junho deste ano, 

                                                           
7
 Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis. 
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quando entra na pauta de discussões de forma mais incisiva no âmbito municipal local.
8
 Além 

disso, a medida que a rede do GAIRF expandiu, representantes de associações de imigrantes 

passaram a frequentar as reuniões do grupo expondo suas dificuldades e buscando apoio para 

uma inserção digna na sociedade brasileira, entre elas Kay Pa Nou e a Associação dos 

Haitianos de Santa Catarina (AHSC). Decidiu-se então buscar conhecer melhor a realidade 

dos Haitianos que vivem na região da Grande Florianópolis através de métodos de pesquisa 

qualitativa.  Os pesquisadores Maria das Graças Brightwell e Fernando Damazio organizaram 

uma roda de discussão com membros da AHSC e visitaram o grupo de Haitianos que 

frequenta as aulas de português, ministradas pelos voluntários do grupo ecumênico Focolares 

aos domingos, no Alto Aririú, município da Palhoça. Além disso, a pesquisadora Gabriela 

Koen participou de uma das reuniões da Associação Kay Pa Nou e realizou conversas com 

estudantes Haitianos na UFSC.  

No caso do presente relatório, é importante destacar que este somente foi possível a partir do 

encontro entre diferentes perspectivas e da troca de experiências entre os colaboradores. A 

articulação de formas de pensar diversas em torno de um elo solidário foi essencial para 

abordagem desta temática. 

Para finalizar, gostaríamos de reafirmar mais uma vez os limites deste levantamento. Trata-se 

de um esforço voluntário inicial de mapear minimamente, em um curto espaço de tempo, a 

presença destas novas populações na Grande Florianópolis. O esforço de conhecer melhor, 

quantitativa e qualitativamente estas populações – com a colaboração entre órgãos e 

instituições que atendem imigrantes e refugiados, associações que os representam e 

universidades – deve ser, em nossa opinião, parte integrante da construção de políticas 

públicas. Uma das missões deste Grupo de Apoio é justamente tentar construir esta rede 

colaborativa. 

  

                                                           
8
 G1. Último ônibus com imigrantes do Acre chega a Florianópolis. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/06/ultimo-onibus-com-imigrantes-do-acre-chega-

florianopolis.html>. Acesso em 16 jun. 2015. 
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Grupo de Apoio aos Imigrantes e  

Refugiados de Florianópolis e região 

 

O estado de Santa Catarina, tão orgulhoso de sua condição de terra que acolheu os imigrantes 

Europeus no século XIX, encontra-se atrasado quanto ao engajamento do poder público 

frente à temática migratória se comparado a outros estados do sul e sudeste. São Paulo, 

Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já possuem comitês estaduais de apoio ao 

imigrante e refugiado, assim, espera-se que Santa Catarina não se isole no trato da questão. 

Em sintonia com a necessidade de tratar temas globais localmente, algumas cidades do Brasil 

já vem tomando a dianteira no tratamento de questões de âmbito internacional, outrora 

relegadas somente à esfera federal. Observando bem as limitações e restrições desse tipo de 

atuação impelido pela legislação federal centralizadora no Itamaraty, já há modelos de 

políticas municipais para temas como migrações internacionais, como é o caso da cidade de 

São Paulo, com a Coordenadoria de Políticas para Migrantes (CPMig) criada no âmbito da 

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município. Certamente podemos aprender 

com esta e outras experiências para adaptar uma entidade às nossas realidades catarinenses. 

Porém, não há movimentação substancial para tratar políticas migratórias, nem para debate, 

nem para implementação. O estado catarinense e seus munícipios que recebem imigrantes 

estão ainda esperando uma iniciativa do poder público que faça jus ao potencial de 

desenvolvimento que a vinda destas pessoas proporciona. Os imigrantes e refugiados ainda 

estão desassistidos pela esfera pública, poucos são os debates políticos que os entendem 

como detentores de direitos e não como alvo de “controle” e xenofobia. A sociedade civil é 

quem toma a dianteira no acolhimento destas pessoas, felizmente. 

É devido a esta lacuna que surge, em abril de 2014, por iniciativa da Arquidiocese de 

Florianópolis, um grupo que atualmente congrega mais de 15 instituições, o GAIRF – Grupo 

de Apoio ao Imigrante e Refugiado de Florianópolis e região. Este grupo tem como 

aspirações a integração dos imigrantes à sociedade brasileira, bem como a criação de uma 

convivência com as pessoas da comunidade local e do ambiente de trabalho para melhor 
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integração
9
.  O Grupo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados é um grupo aberto, que conta 

com a parceria de representantes de instituições do poder público, universidades, 

representantes de credos religiosos e organizações não governamentais que atuam junto a 

estes imigrantes e refugiados
10

. 

O GAIRF vem atuando em diferentes frentes através da rede que constitui seus membros: 

atendimento direto, como no caso recente dos ônibus chegados do Acre; produção de 

conhecimento sobre os imigrantes; sugestões de medidas práticas a serem tomadas; pressão 

aos órgãos públicos, entre outros. Sua atuação busca a autonomia e o protagonismo do sujeito 

imigrante e refugiado através da implicação do poder público, não raro ausente das 

discussões. Vale ressaltar que, neste ínterim desde sua criação, o Arcebispo de Florianópolis 

solicitou uma audiência com o prefeito, a qual foi desmarcada quatro vezes consecutivas pelo 

gabinete, explicitando a falta de compromisso político de apoio a este tema, por parte da 

prefeitura. 

Tendo em vista que uma das alternativas propostas pelo GAIRF é a criação do Comitê 

Interinstitucional – que deveria viabilizar o atendimento das demandas de imigrantes e 

refugiados – recorreu-se ao Ministério Público Federal com objetivo da resolução destas 

questões e colaboração na efetivação de políticas públicas que contribuam para a integração 

local dos imigrantes e refugiados em nossa região. O GAIRF expôs através de carta a 

situação dos imigrantes e refugiados no município de Florianópolis e região, a fim de pedir 

iniciativas por parte do Ministério Público Federal para facilitar a integração socioeconômica 

e cultural destes, bem como garantir o exercício de seus direitos de cidadania.  

Solicitou-se o apoio do Órgão Ministerial no sentido de instar o Município e demais entes 

públicos a desenvolver políticas voltadas a este grupo de pessoas, tais como a criação de 

Centro de Referência para Apoio a Refugiados e Imigrantes, com ações concretas nas áreas 

de educação, saúde, orientação quanto à documentação, geração de emprego e renda, dentre 

outras. Ao instante em que medidas como estas são adotadas, se faz observância à aplicação 

dos acordos internacionais ratificados pelo Brasil, de modo a garantir o respeito ao princípio 

da dignidade da pessoa humana – norte da República pátria enquanto Estado Democrático de 

Direito, Art. 1º, III e 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.   

                                                           
9
 A12 NOTÍCIAS. Migrantes e refugiados encontram apoio na Arquidiocese de Florianópolis. Disponível em: 

<http://www.a12.com/noticias/detalhes/migrantes-e-refugiados-encontram-apoio-na-arquidiocese-de-

florianopolis>. Acesso em 09 mar. 2015  
10

 As entidades e indivíduos estão listados no rol de subescritores, no anexo.  
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Dados da Pastoral do Migrante  

(Arquidiocese de Florianópolis) 

 

Trabalhar com a problemática migratória nos propõem desafios, riquezas e aprendizados 

constantes. Neste campo, não existe um manual onde é possível encontrar todas as formas de 

resolução das demandas que irão surgir, pois elas são espontâneas assim como os migrantes 

que buscam o apoio da Pastoral. Por isso esse tema nos provoca e instiga todo tempo, mas 

também nos convoca a pensar na urgência de políticas públicas e de um comprometimento 

maior do poder público com esta temática.  

Os dados expostos a seguir têm como objetivo evidenciar algumas características da 

população migrante atendida pela Pastoral, os encaminhamentos frequentemente realizados, 

bem como, as principais demandas e os desafios apontados. 

Em primeiro lugar é importante aclarar que a Pastoral do Migrante iniciou suas atividades em 

1996 com a vinda dos Missionários de São Carlos - Scalabrinianos à Arquidiocese de 

Florianópolis. Inicialmente, a necessidade de responder aos problemas reais e crescentes da 

população migrante e refugiada na Grande Florianópolis, levou o grupo a fazer investimentos 

com ajuda de pessoas sensíveis locais e da Congregação Scalabrianiana (CIBAI Migrações-

Porto Alegre).  

As crescentes demandas que a Pastoral do Migrante trabalha diariamente são formadas por 

imigrantes provenientes dos países limítrofes: (MERCOSUL e Associados) e, mais 

recentemente, por haitianos e refugiados do continente africano e meio oriente, com uma 

série de necessidades sociais, econômicas e psicológicas. Em sua trajetória a Pastoral do 

Migrante tornou-se um lugar de referência dos migrantes em Florianópolis.   

A Pastoral11 desde julho de 2013 até julho de 2015 realizou 564 novos cadastros de 

imigrantes. Sendo que cada migrante recebe em média 05 (cinco) atendimentos, estimando-se 

uma média de 198 migrantes atendidos por mês e no espaço do período mencionado 2.820 

atendimentos a refugiados e imigrantes.   

                                                           
11

 Dados compilados por Tamajara da Silva, Doutoranda em Antropologia Social UNaM, Argentina. Agente 

Social-Pastoral do Migrantes, Florianópolis. E-mail: tamalogia@gmail.com  

mailto:tamalogia@gmail.com
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É importe ressaltar que os dados da Pastoral do Migrante refletem sobre os dados da Grande 

Florianópolis (composta pelas cidades de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José e Santo 

Amaro da Imperatriz), pois a Pastoral hoje é o único ponto de referência dos migrantes de 

todos estes municípios.  

 

Em relação à nacionalidade da população atendida: 

 

 

A diversidade é a grande característica da Pastoral do Migrante, atualmente atendemos 

migrantes provenientes de 30 países.   

Os argentinos constituem o maior contingente de pessoas que procuram os serviços da 

Pastoral, dos 564 novos cadastros 38% foram voltados aos argentinos, 34% aos Haitianos, 

11% aos Uruguaios. É importante ressaltar que apesar do vertiginoso aumento dos 

atendimentos aos haitianos – especialmente no primeiro semestre de 2015, a população 

oriunda do Mercosul ainda representam mais 50% dos nossos atendimentos, dado que marca 

a diferença e contrasta com o interior do Estado onde a população proveniente do Haiti é 

mais numerosa.  

Este fator ainda está muito ligado à característica dos deslocamentos recentes da Grande 

Florianópolis (durante e posterior a Ditatura Militar do Cone Sul), lugar onde os 

mercosulinos encontraram, em primeiro lugar, asilo e, posteriormente, investimentos bem 

como uma rápida saída laboral, voltada principalmente para o turismo aonde o idioma 

espanhol é um predominante. 
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Atendimentos por gênero: 

 

 
 

A população masculina ainda é mais numerosa, sendo que 68% dos atendimentos são 

voltados a este público. Não obstante, é importante ressaltar que nos últimos meses se 

observa um aumento expressivo de mulheres migrantes, em especial, provenientes do Haiti. 

Em relação aos mercosulinos também existe uma migração de jovens mulheres que buscam 

no Brasil sua primeira inserção laboral depois do ensino médio e/ou graduação, na grande 

maioria das vezes migrantes que anteriormente já conheciam Florianópolis por conta de 

viagens turísticas.   

 

Atendimento por ano: 

 

382 

182 

Masculino Feminino

Atendimentos por Gênero 

83 

203 

278 

0

50

100

150

200

250

300

Jul/Dez 2013 Jan/Dez 2014 Jan/Jul 2013

Atendimentos por Ano: Jul 2013/Jul 2015 

Luiz da Silva - Pastoral do Migrante 2015 



18 
 

Observa-se um crescimento significativo no número de atendimentos nos últimos três anos. É 

importante destacar que o número de novos cadastros somente de janeiro a julho de 2015 

superou o número total do ano de 2014. Há um aumento anual de case 100%, sendo a 

população haitiana a maior expressão dessa ampliação.  

Atendimentos por Idade: 

 

Em relação à idade, quase metade das pessoas atendidas está na faixa etária de 19 a 29 anos 

(41%), seguido daqueles com idade entre 31 a 40 anos (36%), em menor número estão 

aqueles com idade entre 41 a 50 (12%), é chamativo que estes três grupos representam 89% 

da mostra está conformada por migrantes com idade produtiva.  

Vale destacar um aumento de crianças e adolescentes que juntos compõem 6% dos migrantes. 

Esse número está ligado, em primeiro, as características da migração do Mercosul que se 

deslocam em família mesmo com poucos recursos e se encontram numa situação vulnerável, 

aqui vale destacar também que é menos oneroso se deslocar em família vivendo em países 

limítrofes, como Argentina. Em segundo lugar, estão as crianças migrantes cujos processos 

de reunião familiar foram e são impulsados pela Pastoral cujo pai e/ou mãe têm residência 

permanente, em particular, a população haitiana e, em terceiro lugar, pelos refugiados sírios 

que estão migrando em família.  

Neste sentido, é importante e urgente começar a atentar para essa população, construir um 

caminho sólido e pensar os desafios e riquezas que estas crianças e adolescentes podem 

propor socialmente. 
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Condição Migratória por Atendidos pela Pastoral 

 

 

A condição migratória reflete a diversidade dos atendimentos pela Pastoral, que busca a cada 

caso dar orientação sobre o processo de regularização migratória, instrumento fundamental e 

central na vida dos imigrantes. A regularização por Acordo Mercosul Temporário e 

Permanente sem dúvidas ainda é preponderante, já que hoje na Grande Florianópolis e até 

mesmo no Estado a instituição representa uma referência enquanto a orientação de 

regularização migratória, encaminhamentos aos respectivos consulados para busca de 

certidão de nascimento e antecedentes criminais do país de origem em parceria com 

instituições religiosas da América do Sul, assim como preenchimentos do formulário 154, 

fotos 3X4 (gratuitas), orientação sobre CPF, pagamentos de taxas migratórias – para casos de 

extrema vulnerabilidade social.    

O segundo maior grupo são os representados pelo “Visto Humanitário”, aqui vale aclarar que 

os haitianos entram no Brasil como solicitantes de refúgio, não obstante, entendemos que, na 

sua grande maioria, seus casos de refúgio não ganham sustento nos termos da Convenção de 

51 e são encaminhados para o Cnig, organismo que os autoriza residir permanente 

(incialmente por 05 anos) por meio da Resolução 97. O período de vigência dessa Resolução 

é até dia 30 de outubro de 2015. 
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Atendimentos e Encaminhamentos 

 

A atividade diária consiste em acolher e apoiar imigrantes e refugiados, dando orientações 

sobre documentação (aspectos legais), auxiliando-os em suas necessidades básicas e 

encaminhando-os aos órgãos públicos. A meta é sempre acompanhar as pessoas, as quais, 

pelas mais diversas razões, optaram pela escolha do nosso país para construir seu futuro, e 

que se deparam com o difícil processo de sua plena integração. Atualmente este trabalho é 

realizado pelos padres Joaquim e Dirceu, tendo como Agente de Ação Social a Antropóloga 

Tamajara J.L. da Silva que coordena e realiza toda a parte de carácter social e cultural da 

Pastoral do Migrante auxiliada pelo voluntário Giacomo Liberatore.  

O único apoio financeiro que a Pastoral do Migrante durante março de 2014 e março de 2015 

veio do Scalabrini International Migration Network (SIMN) com sede em Nova York de 13 

mil reais anual. Este apoio possibilitou a regularização migratória de 67 migrantes de 06 

países totalizando o investimento de R$12,500. Entendemos que sem esta ajuda não haveria 

nenhuma alternativa para que eles pudessem conseguir pagar as taxas da Receita Federal para 

regularizar sua situação migratória no Brasil, una vez que se tratava de pessoas e famílias 

humildes, e inclusive em estado de vulnerabilidade social extrema – em situação de rua. A 

pesar de poucos, os cursos de capacitação laboral de R$ 248,00 possibilitaram que 02 (dois) 

refugiados do Congo adquirissem conhecimentos voltados para o mercado do trabalho. 

A seguir, infográfico das atividades e entidades contatadas pela Pastoral do Migrante nas suas 

atividades cotidianas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Orientação sobre Residência 

Temporária e Permanente 

2- Consulados da Argentina, 

Chile, Equador e Uruguai 
3- Policia Federal  4-Superintêndencia 

do Trabalho 

5- Mercado de Trabalho 

6- Renovações dos 

Passaportes Haitianos 

7- Certidões Consulares 

do Haiti 

8- Orientações sobre 

Reunião Familiar 

6- Secretaria de Assistência 

Social - Municipal 
Albergue Passagens 

Alimentação 

9- Orientações sobre 

Aluguel de Moradia 
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Algumas Reflexões 

No ano de 2014 a Pastoral avançou em sua capacidade organizativa participando do GAIRF 

(Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados de Florianópolis e região) e ampliou 

significativamente sua rede de contatos com instituições do poder público, da sociedade civil, 

universidades, assim como foi peça fundamental na sensibilização da problemática sobre 

mobilidade humana na região.  

Ao longo do ano, conseguimos compreender que investir na regularização migratória, 

especialmente para população do Mercosul, foi uma ferramenta significativa que permitiu o 

acesso dos migrantes aos direitos ligados à cidadania no país, especialmente poder sair do 

risco da informalidade laboral e trabalhar no Brasil, pois é uma exigência legal estar em 

situação regular para obter a carteira de trabalho. Sabemos que ainda temos grandes desafios 

neste campo, especialmente de famílias que têm filho brasileiro e migrante, onde o processo 

de regularização migratória implica no pagamento de multas e taxas de mais de R$1.000,00 

por pessoa e que atualmente vivem em condições de extrema pobreza em Florianópolis.  

Constatamos que incialmente a população do Mercosul demanda uma maior 

comprometimento socioeconômico por parte da Pastoral, devido à vulnerabilidade social 

inicial que ficam expostos quando estão em situação irregulares no país, inclusive tivemos 

casos de mulheres grávidas e crianças em situação de rua. Por outro lado, observamos que 

mesmo em situação regular no país os haitianos e migrantes provenientes da África, têm uma 

maior dificuldade de inserção laboral devido ao idioma e outros fatores sociais, fato que 

acaba deixando-os numa situação vulnerável em longo prazo, mesmo quando trazem, 

inicialmente, pequenos recursos financeiros dos seus países e conseguem obter a carteira de 

trabalho mais rápido, têm uma enorme dificuldade de conseguirem trabalho.  

Referente à comunidade Síria em Florianópolis é importante ressaltar que até o presente 

momento a assistência da Pastoral foi no âmbito socioeconômico, com provimento de cestas 

básicas, roupas e colchões para famílias extensas, vale destacar que a própria comunidade se 

articulou para dar apoio na inserção laboral e alojamento aos seus compatriotas, porém na 

10- Entregas de Roupas, 

Calçados e Cestas Básicas 
11 - Alimentação 12- Fotos 3X4 13- Alojamento  
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Audiência Pública Estadual ocorrida dia 24/06/2015 na ALESC eles relataram que já não é 

possível continuarem fazendo esse trabalho de forma solitária, pois já absorveram toda 

demanda que podiam.       

Principais Desafios: 

 A Pastoral do Migrante Florianópolis trabalha com poucos recursos econômicos em 

relação à sua demanda diária: formada por migrantes e refugiados de mais de 30 

países. Durante o transcurso de um ano recebeu R$13 mil do SIMN, desse 

pressuposto R$12,500 foram gastos em taxas para regularização migratória. Não 

existe nenhum apoio do poder público em nenhuma das suas esferas na manutenção 

da Pastoral, que hoje funciona com escasso dinheiro particular para manter-se; 

 Hoje a Pastoral do Migrante conta com um espaço físico reduzido (uma sala) onde 

realiza mais de 190 atendimentos mensais, os migrantes se vem obrigados a esperar 

nas escadarias, em pé e no pátio da Igreja, conforme foto abaixo;  

 É fundamental o envolvimento de poder público para poder oferecer um melhor 

acolhimento à população migrante de Florianópolis e região.  

 Assim mesmo, é urgente a abertura de um Centro de Referência que possibilite 

acomodação temporária dos migrantes em situação de rua; 

 Atualmente se faz necessário e urgente a construção de uma Política Pública de 

Acolhimento aos migrantes no Brasil em parceria com as instituições da sociedade 

civil que vem trabalhando tantos anos de forma solitária com a temática.  

 

                                       Foto: Pe. Joaquim Fillipin/Pastoral do Migrante, 2015  
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A Imigração Haitiana em Santa Catarina: 

breve panorama histórico12
 

 

A imigração haitiana em Santa Catarina situa-se dentro de um contexto de transformações na 

dinâmica migratória brasileira, a partir das quais novos povos migrantes chegam a nosso país, 

vindos de países da América Latina, do Caribe, da África e também da Ásia. Este circuito 

migratório sul – sul envolve fluxos muito distintos: ao passo que os bolivianos e peruanos 

chegaram a nosso país especialmente a partir dos anos 1980, os coreanos, senegaleses e 

haitianos, apenas para citar alguns, chegaram somente nos últimos anos. Ambos os grupos 

inserem-se em atividades laborais subalternizadas, de mais baixa remuneração, não obstante 

muitos destes migrantes, como os haitianos, por exemplo, possuírem elevada escolaridade e 

qualificação técnica e profissional. Esta dissociação entre a formação e a inserção laboral 

caracteriza o migrante de uma forma geral, e o haitiano em nosso país de maneira específica. 

Vejamos. 

Segundo pesquisa nacional sobre o tema
13

, o total de imigrantes haitianos no Brasil em 2014 

superou a marca de 50.000 pessoas. Pessoas. Não (apenas) trabalhadores. Trata-se de um 

fluxo eminentemente masculino (aproximadamente 80% do total de imigrantes), jovem (a 

idade média dos homens é de 30,6 anos, e a das mulheres, 28,4), indocumentado (apenas 

19,7% vieram ao Brasil já com o visto), recente (os primeiros registros de presença haitiana 

no Brasil são do final de 2010) e em expansão. Não apenas pelas condições específicas 

históricas que impulsionam o povo haitiano a migrar – e isto não é de hoje – mas também 

pela própria presença brasileira no país e a participação de Equador e Peru no trajeto deste 

fluxo, podemos concluir que se trata de um fenômeno latino-americano. Segundo Patarra, 

o processo de entrada desses imigrantes em território brasileiro é semelhante na 

quase totalidade dos casos. A viagem começa em Porto Príncipe ou na República 

Dominicana, e por via aérea chegam a Lima, Peru, ou em Quito, no Equador, países 

que não exigiam visto de entrada para os haitianos. Destas duas cidades partem por 

via terrestre em uma viagem que pode se estender por mais de um mês, ao longo do 

percurso eles vão alternando trechos percorridos em ônibus e barcos” (PATARRA, 

2012, ps. 13-14)
14

. 

                                                           
12

 Por Luís Felipe Ayres Magalhães. 
13

 FERNANDES, Duval (Coord.). Projeto “Estudos sobre a Migração Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral”. 

Belo Horizonte: TEM/IOM-OIM/PUC Minas/GEDEP, 2014. 
14

 PATARRA, Neide Lopes. O Brasil: País de imigração? In: Revista E-Metropolis, nº 09, ano 3, junho de 2012. 

Pg. 01 – 18. 
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Ao chegar ao Brasil, obtém, através da Resolução Normativa Nº 97 do CNIg – Conselho 

Nacional de Imigração –, Cadastro de Pessoa Física (CPF), com a qual podem portar Carteira 

de Trabalho. Com estes dois documentos, conseguem abrir contas bancárias e enviar 

remessas financeiras a seus familiares que permanecem no Haiti, e tornam-se, por 

consequência, objeto de processos de recrutamento por parte de empresas. 

Foi através de recrutamentos realizados ainda na fronteira do Brasil com o Peru por empresas 

da Mesorregião do Vale do Itajaí que os primeiros haitianos chegaram ao território 

catarinense. Em razão do setor de atividade econômica destas empresas, estes primeiros 

imigrantes concentraram-se em serviços como limpeza urbana, operações portuárias e de 

logística (inclusive em supermercados) e construção civil. A concentração, a partir de 2011, 

de imigrantes em cidades desta região (como Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes) veio a 

se constituir, por sua vez, objeto de recrutamento por empresas de outras regiões catarinenses, 

em especial do setor agroindustrial da Mesorregião Oeste de Santa Catarina. Segundo dados 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o número de haitianos com vínculo formal de 

trabalho em Santa Catarina passa de 0, em 2011, para 1.281, em 2013. Tanto em Santa 

Catarina como no restante do Brasil, os haitianos já são, desde 2013, o principal grupo 

estrangeiro no mercado de trabalho formal.  

A mobilidade interna dos haitianos em Santa Catarina tem sido a principal componente da 

dispersão destes imigrantes pelo Estado, até sua atual concentração, não mais no litoral, mas 

no Oeste. Por outro lado, esta mobilidade interna da migração internacional haitiana tem 

possibilitado o encontro e a organização dos haitianos em todas as Mesorregiões catarinenses, 

o que permite a criação de Associações de Imigrantes haitianos pelo Estado.  

As associações são, além do principal instrumento de mobilização e de re-organização de 

suas redes sociais migrantes, um importante canal de articulação com outras forças sociais, 

como Universidades, Centros de Referência em Direitos Humanos, Igrejas e grupos de 

pesquisa, criando e ampliando redes de apoio essenciais não apenas para o entendimento 

destes fluxos migratórios, mas principalmente para o acesso a serviços de saúde, educação, 

qualificação profissional e documentação, entre outros.  

Estas redes atuam, em Santa Catarina, sobretudo para dar voz e visibilidade a estes 

imigrantes, buscando sensibilizar os mais diferentes setores sociais de que se trata não apenas 

de trabalhadores, mas de sujeitos, que carregam em si especificidades e contribuições 
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culturais. Lutam juntos (imigrantes e redes) para que o diverso não seja visto como adverso, 

adversário, mas sim pessoas que possuem direitos, como o de trabalho decente e o de 

manifestação cultural. 
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Haitianos na Grande Florianópolis: 

grupos focais e observações de campo15
 

    

Os Haitianos são um dos grupos de imigrantes mais representativos na região da Grande 

Florianópolis e sua chegada, no Brasil, em Santa Catarina e na região tem recebido grande 

atenção da mídia. Estima-se que residam na cidade de Florianópolis cerca de 370 haitianos16. 

Apesar da incerteza em relação aos números, as diferentes aproximações realizadas com esta 

população durante o presente levantamento, permitiram tanto o registro das principais 

demandas assim como acompanhar algumas dinâmicas sociais do processo de inserção e 

integração destes sujeitos na sociedade brasileira. É importante destacar que o estado de 

Santa Catarina conta, atualmente, com pelo menos seis associações de imigrantes haitianos
17

, 

sendo que duas delas, Kay pa Nou e Associação dos Haitianos de Santa Catarina tem 

participado ativamente das reuniões do GAIRF.  

Este fato que possibilitou um diálogo maior com esta população, diferentemente dos outros 

fluxos migratórios com os quais o presente levantamento encontrou dificuldade em 

estabelecer contato. De modo a conhecer melhor a realidade dos Haitianos que aqui vivem, 

membros do grupo estabeleceram contatos com membros destas associações para escutar e 

registrar suas principais demandas. Além disso, dialogou-se com estudantes haitianos da 

UFSC, registrou-se as falas das pessoas haitianas que frequentaram as reuniões do GAIRF e 

as observações coletadas na participação em eventos recentes. Um deles foi o evento “Novos 

imigrantes e refugiados em Santa Catarina: deslocamentos, encontros e desafios”, realizado 

na UFSC, no dia 10 de setembro de 2014, com o objetivo sensibilizar e informar à 

comunidade universitária a respeito da nova configuração de imigrações no Estado. O 

segundo foi o seminário “Pró-Universidade do Haiti”, no dia 27 de março de 2015, na UFSC, 

que teve como objetivo promover uma discussão com a comunidade universitária sobre a 

colaboração Brasil-Haiti no âmbito universitário, bem como apresentar o Projeto “Pró-

Universidade do Haiti” e o último foi a roda de conversa na Fundação Cultural BADESC que 

                                                           
15

 Por Maria das Graças S. L. Brightwell, Fernando Damazio dos Santos e Gabriela de Moura Kohen. 
16 Estimativa apresentada por membro da prefeitura na roda de conversa realizada na Fundação Cultural Badesc 

no dia 10/06. 
17 Migramundo. Haitianos já contam com pelo menos seis associações em SC. Disponível em: 

<http://migramundo.com/2015/03/26/haitianos-ja-contam-com-pelo-menos-seis-associacoes-em-sc/>. Acesso 

em 17 jun. 2015. 
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aconteceu no dia 10 de junho de 2015, para debater os desafios da inserção laboral e a 

diversidade cultural dos haitianos em Santa Catarina.  

Metodologia da coleta de dados 

Inicialmente, pensamos em realizar cerca de três ou quatro grupos focais, sendo que um seria 

com mulheres haitianas, pouco visibilizadas, mas presentes no fluxo migratório. No entanto, 

as relações de confiança com os grupos demoram a ser estabelecidas e houve dificuldades de 

encontrar horários comuns a todos. Acabamos por realizar um grupo focal com membros da 

Associação de Haitianos de Santa Catarina (AHSC) em Santo Amaro da Imperatriz. Além 

disso, os pesquisadores Maria das Graças Brightwell e Fernando Damazio visitaram o grupo 

de Haitianos que frequenta as aulas de português, ministradas pelos voluntários do grupo 

Ecumênico Focolares aos domingos, no Alto Aririú, município da Palhoça. Este primeiro 

contato foi muito importante, pois algumas demandas já ficaram explícitas e são aqui 

registradas. Recrutamos também participantes para um segundo grupo focal, em vias de ser 

realizado.  

Grupos focais ou grupos de discussão são bastante utilizados em diagnósticos participativos
18

 

e são úteis para explorar as respostas de grupos para temas de interesse comum (ainda que 

não seja apropriado para temas sensíveis).  Um grupo de discussão específico “permite a 

análise e entendimento de um tema selecionado com base nas características comuns do 

grupo (gênero, idade, etnicidade, situação socioeconômica, etc.)” (ACNUR, 2006, p.31). 

Trata-se de uma discussão em grupo, estruturadas em torno de alguns temas chaves. A 

discussão é facilitada por um moderador, cujo papel é proporcionar ambiente adequado “para 

que diferentes percepções e pontos de vista venham à tona”[...] (Iervolino e Pelicione, 2001, 

p. 116)
19

 e um observador cuja tarefa é auxiliar o moderador na condução do grupo, tomar 

nota das principais impressões verbais e não verbais e estar atento à aparelhagem audiovisual. 

O grupo focal em questão foi mediado por Fernando Damazio e teve como observadora 

Maria das Graças Brightwell. A transcrição foi realizada por Gabriela Koen. Os 

pesquisadores explicaram aos participantes os objetivos da pesquisa e pediram consentimento 

livre e esclarecido para a realização da mesma, assim como o uso de suas falas para a 
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elaboração deste relatório e uso em publicações acadêmicas. Os nomes foram substituídos 

por letras, para preservar a identidade. 

A graduanda Gabriela Koen, através de pesquisa etnográfica, registrou as demandas 

observadas em visita à associação Kay Pa Nou, conversas com estudantes haitianos da UFSC 

e registro de sua participação em eventos na capital já descritos anteriormente. No caso, a 

prática antropológica busca, através do método etnográfico, registrar discursos de sujeitos de 

determinados grupos culturais a partir de observações realizadas no contexto do trabalho de 

campo, este, realizado a partir de uma convivência mais ou menos prolongada do antropólogo 

junto à comunidade a ser estudada.  Estas observações se dão em diferentes espaços 

cotidianos incluindo a análise de conversas formais e informais, entrevistas, etc. 

 

Associação de Haitianos de Santa Catarina (AHSC) 

A Associação de Haitianos de Santa Catarina (AHSC) possui 200 membros, está sediada no 

município de Santo Amaro da Imperatriz, Grande Florianópolis e tem como presidente o 

haitiano Adonay Pachoute. Foi fundada no dia 5 de janeiro de 2014 com o intuito de 

compartilhar informações com os Haitianos recém-chegados à região. O presidente da AHSC 

estima que haja cerca de 200 Haitianos no município de Santo Amaro da Imperatriz e 1000 

na Palhoça. O grupo focal foi realizado em abril de 2015, no local de residência dos 

participantes, localizada em um bairro em Santo Amaro da Imperatriz, com sete homens com 

idades de 19 a 27 anos, todos provenientes da mesma localidade no Haiti, Ounaminthe, que 

fica na divisa com a República Dominicana. Inicialmente, os participantes relutaram em falar 

sobre sua trajetória pessoal e as dificuldades do grupo foram relatadas por um participante 

que tinha mais facilidade em se comunicar em português. Pouco a pouco, foram se abrindo e 

individualmente passaram a falaram dos problemas que estão enfrentando no Brasil. Foi 

então possível entender um pouco melhor suas diferentes trajetórias.   

 

Associação Kay Pa Nou 

Associação Kay Pa Nou, fundada por Clarens Chery, em outubro de 2014, tem 

desempenhado papel importante no que tange à representação da população haitiana em 
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diferentes ocasiões públicas. Marcando presença nas reuniões do GAIRF, nos eventos que 

ocorreram na UFSC, na exposição e roda de conversa organizada pela BADESC, entre 

outros. Mas também, destacadamente, na recepção solidária aos imigrantes haitianos e 

ganeses que chegaram vindos de ônibus do Acre, episódio que foi evidenciado pela mídia 

local durante o início de junho. 

A associação Kay Pa Nou, em sua descrição, está motivada na promoção da inclusão social 

da população haitiana do estado de Santa Catarina que está em situação de vulnerabilidade, 

bem como busca atuar como uma referência social e cultural haitiana através da 

confraternização. Desenvolve também a chamada “ação educativa”, projeto que propõe um 

ponto de encontro para compartilhar ideias, dificuldades em relação à língua e à cultura 

brasileira, um espaço para se sentirem em casa – o nome da associação significa, em crioulo, 

“casa para nós”, em tradução livre. As reuniões atualmente ocorrem às sextas-feiras a partir 

das 17 horas, no Instituto Arco Íris. No dia 22 de maio de 2015, participamos da reunião que 

ocorria no espaço do Instituto Arco Iris, localizado na Travessa Ratcliff, centro de 

Florianópolis. O encontro que inicialmente contava com cinco pessoas, reunia cada vez mais 

participantes, conforme o dia se despedia. Outros haitianos (e uma haitiana) encerravam seu 

turno de trabalho podendo se juntar aos que lá já estavam. Ao final da reunião, contamos com 

a bela surpresa de uma apresentação de um cantor haitiano que presenteou a todos com duas 

canções, uma em crioulo e outra em um português “tímido”. A recepção foi bastante 

amigável, e como sugere a descrição da associação, o espaço propicia a confraternização. 

A presença de pesquisadoras do levantamento de dados e da UFSC, além de mais duas 

brasileiras que foram oferecer serviços voluntários de tradução, acabou gerando muitos 

momentos onde os diálogos, relatados em crioulo ou francês, eram traduzidos ao português. 

O objetivo daquela reunião era discutir desafios que a população haitiana está enfrentando e 

debater o posicionamento da associação para a audiência pública na Assembleia Legislativa 

do Estado de Santa Catarina – ALESC – no dia 24 de junho. Além disso, foi apresentado o 

Seminário sobre Migrações e Direitos Fundamentais de Trabalhadoras e Trabalhadores, que 

ocorre em outubro do ano corrente, através da iniciativa do Ministério Público do Trabalho 

em Santa Catarina, juntamente com a Ação Arquidiocesana, GAIRF, Pastoral do Migrante de 

Florianópolis e o Observatório das Migrações em Santa Catarina (UDESC). Mesmo com a 

chegada constante de novos membros ao decorrer da reunião, havia a preocupação em 
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registrar os relatos e experiências de todos e foi estipulado que todos deveriam desenvolver 

contribuições para serem relatadas nas reuniões que antecedem à audiência pública. 

 

Movimento FOCOLARES: aulas de língua portuguesa para imigrantes haitianos 

No dia 17 de maio, foi realizada visita as atividades que o Movimento Focolares, organização 

de orientação cristã, tem desenvolvido junto à comunidade Haitiana na Palhoça, região do 

Alto Aririú. Trata-se de aulas de língua portuguesa ministradas aos domingos, das 14 às 16 

horas, no Salão Paroquial da Igreja Imaculada Conceição, pelos jovens professores Laura 

Manchein e Ítalo Baumgartner.  Estavam presentes cerca de 20 haitianos, na sua maioria 

homens (apenas uma jovem de 19 anos) e outros membros do grupo FOCOLARES que 

ajudaram a servir um lanche no final das atividades. Apenas três deles conseguiam entender e 

expressar-se em Português. A comunicação somente foi efetiva com a explicação feita em 

francês pelo pesquisador Fernando Damazio dos Santos. Após explicarmos o motivo de nossa 

visita e os objetivos da pesquisa, muitos deles perguntaram o que poderia ser efetivamente 

feito para resolver a situação deles. Foi necessário enfatizar o nosso papel enquanto 

pesquisadores - de registrar suas demandas - e o papel do GAIRF, de encaminhar tais 

demandas até os órgãos competentes e de construir com a ajuda dos próprios migrantes e dos 

grupos que os representam uma rede de apoio. 

 

Associação de Estudantes Haitianos da UFSC (AEH)  

Com trajetórias distintas dos que chegam ao Brasil através da fronteira do Acre, os haitianos 

universitários elegeram Florianópolis como destino através do Programa Emergencial em 

Educação Superior Pró-Haiti que tem por objetivo contribuir com a reconstrução do Haiti 

através do apoio à formação de profissionais. Para isso, o programa coordenado pela Capes, 

em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Secretaria de Educação 

Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), concede bolsas de estudos a estudantes 

das instituições de ensino superior de Porto Príncipe em instituições de ensino superior 

brasileiras (IES). Quatro universidades públicas aderiram ao programa, a saber, UFSC, 

Unicamp, UFSCar e UFRGS. 
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No seminário “Pró-Universidade do Haiti” realizado na UFSC, que contou com a presença do 

embaixador do Haiti, a Associação de Estudantes Haitianos da UFSC (AEH) preparou uma 

apresentação de vários aspectos do seu país natal e, a partir das características econômicas, 

culturais, de saúde, meio ambiente, entre outras, desenvolveram em conjunto com professores 

e servidores da UFSC um modelo de universidade pública a ser instalado no Haiti. A 

associação de estudantes da UFSC também esteve presente no painel realizado pelo GAIRF, 

em setembro 2014, “Novos imigrantes e refugiados em Santa Catarina: deslocamentos, 

encontros e desafios” que teve como objetivo sensibilizar e informar à comunidade 

universitária a respeito da nova configuração de imigrações no Estado.  A Associação 

também tem promovido festas em comemoração ao dia da bandeira haitiana, 18 de maio. 

Através das suas ações culturais, a associação vem tentando redefinir sua identidade frente à 

comunidade universitária
20

. 

O grupo de estudantes universitários se diferencia dos imigrantes haitianos que estão 

trabalhando em Florianópolis por conta de suas experiências e trajetórias. No entanto, apesar 

de serem realidades distintas, ambos os grupos possuem representações, realizam ações 

importantes de integração e atravessam problemas, algumas vezes, similares. Estimular a 

relação entre esses grupos pode ser bastante benéfico, ainda que não seja simples. Nesse 

sentido todo e qualquer fortalecimento da rede de apoio entre eles tem grande potencial 

transformador. 
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Principais demandas identificadas 
 

Como resultado das atividades e dinâmicas empregadas para conhecer mais sobre os 

imigrantes haitianos com que tivemos contatos, identificamos, através dos relatos e 

experiências, algumas das principais demandas desta população. 

Documentação, informações sobre trâmites legais e assessoria jurídica 

A demanda mais enfatizada dentro das falas foi em relação à demora em obter o visto 

permanente e os problemas com o protocolo. A realidade é que somente a posse do protocolo 

emitido pela Polícia Federal não garante o acesso a direitos básicos essenciais à promoção de 

uma integração social efetiva. De acordo com os participantes, funcionários públicos e 

empregadores estão desinformados quanto à validade deste documento de identificação. Isso 

ocorre em várias situações quando tentam acessar os serviços públicos, principalmente 

educacionais. Também não conseguem obter carta de habilitação para dirigir veículos ou 

motos, o que acaba por limitar sua mobilidade diária, seja para trabalho, atividades de lazer, e 

até mesmo em caso de emergências, quando não podem recorrer a membros de sua própria 

comunidade. Além disso, necessitam de orientação jurídica acerca de reunião familiar e 

casamento. A burocracia, a falta de informação e falta de articulação das próprias instituições 

do poder público têm sido os principais desafios a serem vencidos.   

Educação 

O ensino é visto por todos como a única ferramenta para o pleno desenvolvimento de pessoas 

e sociedades. Acreditam que “ser educado é a única arma que faz uma pessoa normal”. O 

plano de completar a formação (seja ensino médio, graduação, mestrado ou doutorado) e 

voltar ao Haiti para contribuir com a reconstrução do país é discurso constante tanto dos que 

estão na UFSC, como no posicionamento da Kay Pa Nou e dos membros da AHSC. Mas 

acreditam também que o acesso à educação lhe permitiria contribuir melhor para a sociedade 

brasileira.  

Os participantes de todos os grupos enfatizaram que o acesso à cursos de língua portuguesa, 

permanece como principal necessidade e é visto como meio para que possam desenvolver 

suas carreiras, aumentar o domínio da cultura brasileira e melhorarem o acesso a serviços e 

direitos. Somente três na AHSC falavam português fluente, resultado de um curso particular 
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realizado algum tempo atrás. Acreditam que, se munidos da competência linguística, poderão 

avançar rapidamente no mercado de trabalho.  

Apesar do apoio institucional, foram relatados pelos estudantes da UFSC dificuldades tanto 

para a validação de documentos e disciplinas das instituições de ensino de origem, como o 

acesso a curso de língua portuguesa, para efetiva e rápida integração dentro da sociedade 

brasileira e até na própria universidade. Apesar disso, assim como muitos haitianos contam, 

aprender a língua não foi uma dificuldade, pois muitos já têm domínio de outros idiomas. 

A frustração com a burocracia para acessar os serviços educacionais e obter informações 

também foi relatada pelos membros da AHSC.  Alguns deles vieram com o intuito de estudar, 

mas nunca imaginaram que seria um processo tão complicado e demorado. Contaram com o 

apoio da família para a viagem e até mesmo para sobreviver aqui, na expectativa de que iriam 

obter uma boa qualificação. Alguns sentem vergonha da situação na qual se encontram e não 

informam a família a sua ocupação e dificuldades. Um dos participantes deseja terminar o 

ensino médio, mas ainda está esperando uma resposta da Secretaria de Educação. 

Observou-se também as dificuldades enfrentadas pelos voluntários do movimento Focolares 

no ensino da Língua Portuguesa. O projeto atende um número grande de haitianos, que nem 

sempre atendem regularmente as aulas e conta com novos integrantes semanalmente. Esta 

rotatividade dos alunos acaba dificultando a mediação pedagógica, devido aos diferentes 

níveis de competência linguística dos alunos. Os voluntários também relataram a dificuldade 

que enfrentam devido à falta de formação no ensino de idiomas para estrangeiros.  

Trabalho 

Um dos pontos que causa frustração a eles é a dificuldade para atuar em trabalhos que 

estejam dentro de suas áreas de formação. Todos vieram ao Brasil em busca de mudança de 

perspectiva de vida. Dizem que não se importam de trabalhar em postos que os brasileiros 

não querem trabalhar, mas desde que consigam também estudar. Desenvolver suas 

habilidades e aprimorar o campo de possibilidades de suas vidas é demonstrado como 

principal objetivo da viagem de tantos até aqui. Alguns membros da AHSC haviam realizado 

cursos via PRONATEC por encaminhamento de assistente social local. Todos destacam o seu 

bom rendimento no curso, mas a dificuldade de encontrar emprego na sua área de formação. 

Acreditam que a falta de proficiência linguística é uma barreira ao seu avanço profissional. 

Também afirmaram que muitos empregadores não aceitam o protocolo como um documento 
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válido para empregá-los. Na visita ao grupo da Palhoça, dois haitianos encontram-se 

desempregados e buscavam empregos. Um rapaz era assentador de azulejos e a moça, técnica 

em informática. Uma das voluntárias pediu que encaminhassem seus currículos. Percebemos 

que esta simples tarefa é muito difícil para eles, por não dominarem o idioma e talvez terem 

dificuldades em ter acesso a computadores, impressoras, etc. 

Experiência migratória e integração social 

Muitos já imigraram para outros países antes do Brasil ou têm parentes que optaram por 

outros destinos como Canadá, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana. Por conta 

disso, alguns possuem mais experiência com os deslocamentos e adaptações culturais que 

outros, principalmente em relação aos que vêm da zona rural; diz um membro (J.B): “É 

difícil quando um [haitiano] chega... Ele está „desorientado‟. Não sabe o idioma, onde deve ir 

para conseguir as coisas... Então nossa experiência pode servir como uma forma de ajudar a 

orientar esta pessoa”. De acordo com ele, esta desorientação propicia uma vulnerabilidade 

psicológica, situação relatada em outros momentos pelos estudantes. Casos de depressão, 

inclusive de pessoas internadas com quadros graves, foram narrados, inclusive, associados a 

um sentimento de “frustração”. Neste ponto, ações de apoio psicológico como as da Clínica 

Intercultural - UFSC, assim como o atendimento prestado pelo CEPSI são essenciais
21

. 

Alguns falam de uma “propaganda enganosa do Brasil no Haiti desde que governantes 

brasileiros fizeram uma declaração convidando os haitianos a virem para cá”, pois, quando 

chegam, os desafios se mostram bem diferentes do que imaginavam. A terra de oportunidades 

não funciona como é dito por lá. A maior parte se diz contente de estar no Brasil, mas poucos 

têm certeza de que recomendariam que amigos ou parentes viessem. Sentem-se angustiados 

com as condições dos imigrantes que chegam ao Acre. Disseram que o Brasil abriu as portas 

para imigrantes, mas que é muito importante e necessário que haja um acompanhamento, 

para que não se torne um grande problema no futuro. 

As dificuldades para alcançar estes objetivos não estão somente associadas às frustrações. 

Percebem que não conseguirão alcançar seus objetivos se não contarem com a ajuda de 

grupos organizados da sociedade brasileira que apoiem sua causa. Apesar de considerarem o 
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povo brasileiro receptivo, algumas das queixas relacionavam-se à dificuldade de estabelecer 

vínculos mais profundos com brasileiros e de maior integração na sociedade local. Os 

haitianos da AHSC, por exemplo, relataram que até participam de atividades esportivas como 

futebol, mas em poucas atividades no âmbito privado, como festas, etc. Sentem-se, portanto, 

isolados do convívio social mais amplo. Na discussão na Kai Pa Nou e com o grupo de 

estudantes da UFSC, a xenofobia e o racismo tipicamente brasileiro também foram apontados 

com surpresa por alguns haitianos. Descrito como um racismo que “apesar de simpático, 

continua colocando as pessoas em determinados locais, não permitindo que as pessoas 

cresçam”, diz J., que completa: “Se brasileiros aqui do sul tem preconceito com outros 

brasileiros, como não vão ter com estrangeiros?” 

Representações sociais 

É importante destacar que há uma grande preocupação com a imagem transmitida por alguns 

meios de comunicação brasileiros sobre a “realidade” do Haiti. Segundo C. os haitianos não 

querem, e nem devem ser vistos apenas como vítimas do destino, oriundos de um país 

miserável. São agentes de sua própria história e devem ser respeitados como tais. Querem 

estabelecer espaços de trocas culturais onde tenham voz. Neste sentido, a mídia pouco tem 

contribuído para transmitir à sociedade brasileira o real teor das experiências dos novos 

imigrantes, atendo-se, principalmente, a uma visão em torno da vulnerabilidade 

socioeconômica destas pessoas.  

Representatividade  

Os membros da AHSC mencionaram que, como trabalhadores, gostariam de ser chamados 

para reuniões como a que aconteceu na UFSC com o embaixador, uma vez que supõe que a 

realidade dos estudantes haitianos da UFSC é completamente diferente da sua. No Alto 

Aririú, os participantes solicitaram orientação para criação de uma associação. Voluntários do 

grupo FOCOLARES também ressaltaram que desejam estabelecer um grupo de apoio com 

mulheres haitianas na comunidade, mas que tem sido difícil estabelecer contato. 
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Os refugiados sírios em Florianópolis: 

redefinindo identidades na diáspora22
 

 

 O afluxo de refugiados sírios ao Brasil e produto da atual guerra civil que, desde 2011, afeta 

aquele pais do Levante árabe. O conflito entendido como um desdobramento da Primavera 

Árabe, e que certamente tem um elemento legítimo de descontentamento popular, foi 

rapidamente engolfada por velhas vendetas sectárias e disputas geopolíticas regionais e 

globais. 

O governo sírio é uma ditadura secular controlada, desde o início da década de 1970, pelos 

alauítas, um grupo minoritário vagamente xiita que representa pouco mais de 10% da 

população. A maioria sunita há muita ressentida se revolta contra o regime em 2011. Porém, 

longe de ser uma um bloco monolítico os sunitas são uma miríade de etnicidades e tendências 

que logo se fragmentam, mas que mantem uma agenda comum de oposição ao regime de 

Damasco.  

A catástrofe humanitária gerada pela natureza particularmente destrutiva de uma guerra 

sectária com contornos fundamentalistas, resulta em uma fuga em massa da população civil 

síria a buscar refúgio em campos de refugiados nos países vizinhos. Nesta altura a diplomacia 

brasileira, que desde o governo Lula, estabelece uma agenda mais assertiva no que se refere 

em geral a política de refúgio e em particular ao Oriente Médio, concede documentação 

necessária a inserção dos sírios a um recomeço no Brasil.  

No caso especifico dos refugiados sírios em Florianópolis é um grupo exclusivamente 

muçulmano sunita, majoritariamente masculino e jovem, cujas famílias nucleares e extensas 

se acham espalhadas em vários pontos da diáspora (Turquia, Jordânia, Líbano, Europa e 

América do Norte). Além disso, este grupo ainda e formado por indivíduos de origem 

palestina provenientes da cidade de Douma, atualmente sob controle do “Exercito Sírio 

Livre”, nos arredores da capital síria em Damasco.  

Outro a ser ressaltado em Florianópolis é a existência de uma comunidade árabe muçulmana, 

de origem libanesa-palestina, que vem crescendo nos últimos anos pela chegada de 

imigrantes e pela migração proveniente do interior do estado. Atraídos pelo crescimento 
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econômico da capital, a primeira geração de imigrantes nascida no interior do estado se 

estabelece nas áreas centrais de comercio popular cujo nicho econômico era já 

tradicionalmente ocupado por árabes muçulmanos.  

Assim, os refugiados sírios se inserem no espaço geográfico, econômico e étnico já existente 

na área central de Florianópolis. A mesquita, no Centro, se constitui no ponto focal de 

sociabilidade de refugiados, imigrantes e seus descendentes. O sheikh (clérigo) local é sírio 

do rito sunita, o que de sobremaneira lhe proporciona as credenciais étnico-religiosas para 

liderar uma comunidade em expansão. 

Note-se, no aspecto ocupacional, que muitos refugiados possuem educação formal e 

universitária como resultado da expansão do ensino promovida pelo regime socialista sírio 

nos últimos quarenta anos. Não obstante, como parte da estratégia imigrante, muitos 

adaptam-se as oportunidades disponíveis, inclusive as no comercio já existente.     

Dessa maneira, a integração dos refugiados sírios possui elementos, étnicos, sectários, de 

gênero e ocupacionais como facilitadores a uma integração razoavelmente rápida e bem-

sucedida. No entanto, em um quadro de mudanças dramáticas no Oriente Médio as 

identidades e afiliações forjadas no pós-colonialismo nacionalista e secular estão sendo 

objetos de transformação. Isto é, as identidades e afiliações sectárias ressurgem como 

alternativa a um projeto político imposto, em grande parte fracassado e em conflito com o 

processo histórico no Mundo islâmico. Portanto, se percebe nos refugiados sírios em geral, 

guardadas certas dinâmicas individuais, a importância crescente de uma identidade sectária. 

Aparentemente, como em fenômenos já ocorridos alhures, etnicidade e sectarismo se 

imbricam em um processo por excelência polissêmico. Em uma perspectiva essencialmente 

transformativa, resta se observar o impacto e as consequências geradas pela chegada de 

indivíduos provenientes de um quadro dramático no Oriente Médio face uma comunidade na 

já integrada à sociedade hospedeira.  
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Migração e seus desdobramentos psicológicos: 

Clínica Intercultural23 

 

No âmbito psicológico, a migração é mais que um deslocamento geográfico, mas a 

experiência de passar a conviver com a cultura e uma forma de compreender o mundo 

diferente daquela de seu país de origem. É importante ressaltar que os imigrantes não formam 

um grupo homogêneo e suas diferenças podem ser expressas em diversas esferas, como: na 

idade, no gênero, no status socioeconômico, no país de origem, na cultura, na religião, etc. 

Outra diferença diz respeito ao motivo para imigrar, que pode ser: voluntário, devido a 

oportunidades de trabalho, estudo, amor, vontade de viajar e conhecer outras culturas; ou 

forçado – involuntário –, àquela que acontece contra a vontade do imigrante, podendo ocorrer 

devido às guerras civis, perseguições, desastres naturais, tráfico de pessoas, exílios políticos, 

pedidos de refúgio (Martins-Borges, 2013
24

; Padilla, 2013
25

). 

Na imigração, independente de suas características, a ausência da cultura fundadora é sentida 

como uma quebra do diálogo entre a realidade externa e a realidade psíquica, podendo haver 

incongruência entre o projeto de vida aspirado e aquilo que se encontra na chegada ao país de 

acolhimento. As mudanças advindas desse processo, por vezes, acompanham um estado de 

vulnerabilidade psicológica e desencadeiam sintomas de estados deprimidos e ansiosos, que, 

no entanto, tendem a se tornar crônicos devido a distância entre as práticas de atenção a 

saúde/saúde mental e as representações culturais que delimitam e explicam o quadro. Alguns 

dos sintomas são: isolamento social, desânimo, conflito com a cultura de acolhimento, 

tristeza profunda, manisfestações psicossomáticos (Martins-Borges, 2013). 

Fraser, Rousseau e Hassan (2013)
26

 apontam as insatisfações sentidas por populações 

culturalmente diferentes – como no caso dos imigrantes – da cultura dominante com os 

serviços de saúde, principalmente em relação à saúde mental. Assim, essas populações 

                                                           
23

 Por Allyne Fernandes Oliveira Barros e Márcio Jibrin. 
24

 Martins-Borges, L. (2013). Migração involuntária como fator de risco à saúde mental. Revista Interdisciplinar 

de Mobilidade Humana, n.40: 151-162. 
25

 Padilla, B. (2013). Saúde dos imigrantes: multidimensionalidade, desigualdades e acessibilidade em Portugal. 

Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, n.40: 49-68. 
26

 Fraser, S-L., Rousseau, C. & Hassan, G. (2013). La psychologie interculturelle: un jeu de miroirs. Revue 

québécoise de psychologie, 34(2): 225-244. 
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tendem a subutilizar esses serviços ou a interromper o tratamento precocemente, 

principalmente devido a uma inadequação às necessidades específicas dessas pessoas.  

Formalizada desde o primeiro semestre de 2012, a Clínica Intercultural, projeto de extensão 

do Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas - NEMPsiC,  coordenado pela 

Profa. Lucienne Martins Borges do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de 

Santa Catarina, sente-se convocada a oferecer um espaço de escuta sensível e a ser um ponto 

de encontro entre culturas. Constituída por professores, psicólogos e alunos da Graduação e 

da Pós-Graduação em Psicologia da UFSC, a Clínica Intercultural oferece atendimento 

psicológico especializado a imigrantes e refugiados em sofrimento psíquico. Os atendimentos 

são realizados no Serviço de Atenção Psicológica da mesma universidade. O modelo clínico 

utilizado pela Clínica Intercultural baseia-se no dispositivo desenvolvido por Jean-Bernard 

Pocreau e Lucienne Martins Borges no Service d`Aide Psychologique Specialisée aux 

Immigrants et Réfugiés (SAPSIR®), projeto criado em 2000, na Université Laval, Canadá, e 

que atualmente compõe o sistema de saúde da cidade do Québec. 

Dado o caráter de projeto de extensão universitário, a Clínica Intercultural tem limites na sua 

intervenção. No entanto, reconhece que o objetivo de uma Clínica Intercultural nunca é o de 

responder a todas as demandas, pois é função da rede pública atender às necessidades da 

população em geral, seja ela migrante ou não. Quando houver uma noção de integração das 

diferenças culturais na rede pública, projetos como esse serão direcionados apenas para casos 

específicos. O fato das atividades ocorrerem de acordo com o calendário acadêmico; dos 

atendimentos serem exclusivamente no SAPSI e; o número de integrantes da equipe não ser 

suficiente para acolher o volume de imigrantes na região, marcam a necessidade de as 

políticas públicas serem planejadas, levando em conta também as dimensões psicológicas da 

migração e garantindo, assim, os direitos humanos e a dignidade dessas pessoas. 

Destarte, a Clínica Intercultural sugere que sejam realizadas pesquisas e ações na busca de 

uma adequação das práticas de saúde para o acolhimento das demandas dos imigrantes. É 

compromisso social da universidade desenvolver pesquisas que retornem para a comunidade 

reflexões e proposições para melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
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Considerações finais 
 

Esse estudo se estabelece, pois, como uma primeira tentativa do GAIRF de conhecer melhor 

o perfil e as especificidades dos novos imigrantes de Florianópolis e região. Obviamente o 

aprofundamento deste estudo com a colaboração dos órgãos intervenientes na questão 

migratória na coleta e disponibilização de dados é de imprescindível importância. 

Munidos destes dados, o poder público estadual e municipal pode e deve construir políticas 

adequadas às necessidades da situação migratório na região. O intuito das políticas públicas 

migratórias deve ter como foco a emancipação do sujeito imigrante e seus direitos de forma a 

constituir a própria imigração como vetor de desenvolvimento social, econômico e cultural 

para a sociedade local da qual são partes. 

Tendo este objetivo em mente é importante apontar, como fizemos, a diferença entre 

imigrante e refugiados, já que ambos estão presentes nos novos fluxos de pessoas para a 

nossa região. É importante, também, variáveis como gênero, faixa etária, cor de pele, religião, 

orientação sexual e a própria motivação ao deslocamento da pessoa. Esse tipo de informação 

é essencial para a discussão e construção das políticas. Por isso, relatamos como a 

pulverização dos dados em vários órgãos governamentais e falta de cooperação destes em 

disponibilizar os dados dificulta a elaboração de pesquisas que pudessem trazer mais 

detalhamento do perfil das populações migrantes e dimensionamento das demandas. 

Os próprios coletivos organizados de imigrantes, normalmente denominados associações de 

imigrantes, foram importantes fontes de pesquisas. Ressalta-se, nesse sentido, o papel 

fundamental da cooperação destas associações tanto para a pesquisa, quanto para a atuação 

direta em ações em prol dos imigrantes, como recepção, divulgação de informações e 

representação diante de órgãos públicos. Esse protagonismo dos próprios imigrantes é um dos 

objetivos principais da pesquisa e da atuação do GAIRF, estendendo-se, assim, nossa 

obstinada indicação da presença dos imigrantes quando da construção dessas políticas 

públicas a eles dirigidas. Neste sentido, já há exemplos de conselhos consultivos de 

imigrantes em municípios brasileiros (ex.: Prefeitura de São Paulo). 

A construção de políticas públicas migratórias, bem como políticas de outros âmbitos, deve 

se valer de todo o conhecimento construído nas universidades públicas, como a UFSC e 

UDESC. Tanto o poder público federal, estadual e municipal são fortemente sugeridos a 
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consultar e se engajar com os especialistas e pesquisadores destas universidades, onde o 

conhecimento é por definição patrimônio da sociedade brasileira. Os mais diversos grupos de 

pesquisas e extensão destas universidades se fizeram e se fazem presentes nas pesquisas e 

atuação junto aos imigrantes e comunidade local, alguns exemplos: Observatório de 

Migrações (UDESC), NEMPsIC (UFSC), Eirenè (UFSC) e Oirã (UFSC) e CESUSC. 

São valiosos, também, os conhecimentos e a atuação das organizações da sociedade civil, 

ONGs e organizações religiosas. Por lidar diretamente com os imigrantes, atendendo suas 

necessidades básicas e suas demandas mais simples e/ou complexas, detém uma posição 

privilegiada no conhecimento destes novos imigrantes. Certamente são parceiros 

fundamentais para a construção de ações do poder público. 

Como não poderíamos deixar de frisar que muitas das complicações e falta de estrutura para 

lidar com os novos fluxos de imigrantes advêm da antiquada legislação federal sobre o tema e 

falta de legislação específica estadual e municipal. O Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 

6815/80), sob a ótica restritiva da ditadura militar, enxerga o imigrante como potencial 

inimigo à segurança nacional, ou melhor, como potencial subversor da ordem. Esse 

paradigma da segurança nacional, onde está inserido o imigrante, por vezes, fere princípios 

constitucionais alicerçados nos direitos humanos.  

Novas legislações federais já estão em andamento, a PLS 5655/09 é considerada muito 

parecida com o Estatuto do Estrangeiro, e está parada na Câmara. Já a PLS 288/2013, que foi 

aprovada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado em maio do ano corrente, 

incorpora importantes modificações em prol dos imigrantes. Com efeito, um importante 

marco para os imigrantes no Brasil, apesar alguns pontos não terem sido incluídos, como o 

direito ao voto, deixando o país como um dos últimos países que ainda não reconhecem esse 

direito a imigrantes. 

A falta de uma coordenação nacional, estadual e municipal sobre a questão migratória cria 

situações como as remessas de imigrantes do governo do Acre a outros estados da federação, 

ou mesmo a postura de Curitiba negando o desembarque de imigrantes levados de ônibus 

desde o Acre
27

. A mobilidade interna dessas pessoas precisa passar por um trato mais 

humanizado. Tendo obtido documentação, o imigrante circula pelo território nacional em 

                                                           
27

 Diário Catarinense. Ônibus chega a Florianópolis com mais imigrantes haitianos do que o esperado. 

Disponível em: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/05/onibus-chega-a-florianopolis-

com-mais-imigrantes-haitianos-do-que-o-esperado-4769339.html>. Acesso em 17 jun. 2015. 
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busca de melhores condições. Por isso, as políticas públicas precisam ser pensadas na atuação 

local; mesmo que as normativas venham da esfera federal sua aplicação é sempre local. Daí a 

importância da articulação entre poder público federal, estadual e municipal e também com a 

sociedade civil para a construção de políticas públicas que atendam às necessidades das 

situações. 
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Demandas pontuais da pesquisa 
 

 Criar um comitê interinstitucional, preferencialmente estadual, com representantes do poder 

público e sociedade civil para debate sobre medidas possíveis para a questão migratória.   

 Abrir cursos de Português oferecidos em horários adequados à jornada de trabalho e 

próximos, sempre que possível, do local de residência e trabalho dos imigrantes. 

 Facilitar o acesso à educação e à capacitação profissional. 

 Preparar as secretarias de educação municipais e estaduais para possibilitar a validação de 

diplomas obtidos no exterior pelos imigrantes. 

 Informar aos órgãos intervenientes sobre a validade do Protocolo e sua aceitação como 

documento de identidade até a vinda da carteira de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 

o que está levando anos. 

 Implementar serviço de assessoria jurídica aos imigrantes: um serviço centralizado onde se 

pudesse obter informações sobre questões civis como, por exemplo, validação de 

documentação (diplomas, etc), casamento, carteira de habilitação, locação de imóveis, entre 

outros. 

 Sensibilizar a rede de atenção psicossocial, desde os profissionais que atuam diretamente com 

a população até a gestão das respectivas secretarias para temática das migrações, da 

interculturalidade e dos seus possíveis desdobramentos psicológicos. 

 Instruir para refinar o olhar e escuta dos partícipes da rede de atenção psicossocial, para que 

possam integrar mais uma realidade ao seu trabalho, os imigrantes e refugiados, utilizando-se 

dos serviços do ACNUR e da Clínica Intercultural – UFSC. 

 Estabelecer atualização e transparência sobre procedimentos de documentação regulatória na 

Polícia Federal 

 Disponibilizar aos grupos com vulnerabilidade socioeconômica, albergues e assistência 

adequada. 

 Divulgar nos órgãos intervenientes do poder púbico de cartilhas que já existem sobre os 

direitos e deveres dos imigrantes, por exemplo, as diversas cartilhas do MTE direcionadas 

aos novos imigrantes e do ACNUR aos refugiados, que, inclusive, foram escritas nos idiomas 

deles. 
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Anexo 

  

  

LISTA DE ENTIDADES ENVOLVIDAS NO GAIRF 

  

 ASA – Ação Social Arquidiocesana 

 Associação Kay Pa Nou – Florianópolis 

 Cáritas Regional Santa Catarina 

 Centro Islâmico de Florianópolis 

 Centro de Referência em Direitos Humanos – CRDH – Estamira Gomes de 

Sousa 

 Clinica Intercultural – UFSC 

 Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça 

 Conselho Regional de Psicologia – CRP 12ª Região/SC 

 Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

 Corregedoria-Geral da Justiça – Núcleo de Direitos Humanos 

 Departamento de Geociências – UFSC 

 Eirenè – UFSC: Núcleo de Pesquisas e Extensão sobre as Organizações 

Internacionais e a promoção da Paz, dos Direitos Humanos e da Integração 

Regional 

 Gabinete do Vereador Lino Peres 

 Instituto Arco-Íris 

 Movimento dos Focolares - Palhoça 

 Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados – NAIR/UFSC 

 Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas – NEMPsiC –  UFSC 

 Núcleo de Pesquisa Psicologia e Direitos Humanos – CESUSC 

 Observatório das Migrações em Santa Catarina – UDESC 

 Oirã – UFSC: Grupo de Pesquisa e Extensão em Cooperação Regional na 

América Latina 

 Pastoral do Migrante – Arquidiocese de Florianópolis 

 Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis 
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Lista das entidades e membros da sociedade civil que assinaram a 

Carta ao Ministério Público Federal 

 

ASA – Ação Social Arquidiocesana 

Associação Kay Pa Nou - Florianópolis 

Cáritas Regional SC 

Centro de Referência em Direitos Humanos – CRDH “Estamira Gomes de Sousa” 

Centro Islâmico Florianópolis 

Colégio Catarinense 

Coletivo Memória e Justiça 

Conselho Regional de Psicologia – CRP 12ª Região/SC 

Corregedoria Geral da Justiça 

Departamento de Geociências – UFSC 

Núcleo de Pesquisa Psicologia e Direitos Humanos (Faculdade CESUSC) 

Eirenè: Núcleo de Pesquisas sobre as Organizações Internacionais e a promoção da Paz, dos 

Direitos Humanos e da Integração Regional – UFSC 

Gabinete do Vereador Lino Peres 

Observatório das Migrações – UDESC 

Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas – NEMPsiC - UFSC 

Pastoral do Migrante – Arquidiocese de Florianópolis  

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Ivan Rubens Dário 

Mohammad Raishid 

Hussein Hamdan 

Gabriela Peres 

Ricardo Mattos M. Cunha 

Mondesir Rapha Sheibegail 

Fedra Rodrigues 

Lídio Ramalho 

Silvia Grando Águila 

Hasan Félix M. Águila Cardena 

Paul André 

Gabriela de Moura Koen 

José Eduardo Martins 

Cayo L. Zahlouth Pedroso 

Ematuir Teles de Sousa 

Fernando Damazio dos Santos 

Irmã Teresa Nascimento 

Gabriela Peres Peres 

Cristiane Gorski Severo 

Heloisa Tramontim de Oliveira 

Maria das Graças Santos Luiz Brightwell 

 



 

 
Tabela 1- Informação sobre os participantes do grupo focal AHSC 

NOME Idade e 

estado 

civil 

Escolaridade Estuda 

atualmente 
Cidade de 

origem 
Ocupação na 

cidade de 

origem 

Ocupação 

atual 
Tipo de 

contrato 
Motivo da 

vinda para 

o Brasil 

Tipo de 

visto 
Cida de 

onde 

entrou no 

Brasil 

Tempo de 

permanência 

no Brasil 
(meses) 

Tempo de 

permanência 

em Porto 

Velho 

Rondônia 

F. 27 

solteiro 
Ensino médio 

completo 
não Ounaminthe comerciante Contrução 

civil 
formal Estudo e 

trabalho 
Refúgio 
humanitário 

Acre 20 22 dias 

R. 21 

Solteiro 
Ensino médio 

completo 
não Ounaminthe estudante Construção 

civil 

(COSATEL) 

formal Ensino 

superior 
Refúgio 

humanitário 
Acre 15 12 dias 

P. 24 
Solteiro 

Superior 

incompleto 
não Ounaminthe Tradutor e 

professor 
carpinteiro formal Estudo 

e  trabalho 
Refúgio 

humanitário 
Acre 14 15 dias 

A. 23 
Solteiro 

Ensino médio 

completo 
não Ounaminthe comerciante carpinteiro formal Estudo 

e  trabalho 
Refúgio 

humanitário 
Acre 27 30 dias 

J. 19 
solteiro 

Ensino médio 

incompleto 
Não Ounaminthe ? carpinteiro formal Estudo 

e  trabalho 
Refúgio 

humanitário 
Acre 14 ? 

D. ? 

casado 
? Não ? ? ? formal ? Visto 

consulado 

em Port-

au.Prince 

Santa 

Catarina 
8 - 

E. 23 
Solteiro 

?  Ounaminthe Jogador de 

futebol 
Construção 

civil 
formal Estudo 

e  trabalho 
Refúgio 

humanitário 
Puerto 

Maldonado 
(Acre ?) 

12 2 dias 


