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O objetivo principal do projeto visa a análise e o levantamento de dados relativos a
inserção social, cultural e econômica de imigrantes haitianos no Brasil entre os anos
2010 a 2015. Essa pesquisa  visa identificar as dificuldades encontradas pelos imi-
grantes em relação à língua, à cultura e ao trabalho; bem como analisar as relações
que os mesmos  estabelecem com a sociedade brasileira. Pretende-se, também,
identificar fatores atrativos e repulsivos que motivaram o deslocamento destes imi-
grantes para o Brasil, suas relações sociais e anseios no espaço geográfico brasilei-
ro. Para tanto, será realizado levantamento bibliográfico sobre o referido tema com
vistas a fundamentar o  embasamento teórico sobre os processos migratórios dos
haitianos para o Brasil e sua inserção em uma nova cultura. Junto a isso serão reali-
zadas buscas em jornais, revistas e sites sobre artigos, matérias e entrevistas refe-
rentes ao processo migratório dos haitianos para o Brasil durante o período propos-
to. Com base nos dados coletados pretende-se, ao final do projeto, identificar os fa-
tores atrativos presentes no Brasil e os repulsivos no país de origem desses imigran-
tes visando compreender  o complexo processo migratório atual. A principal força
motriz desta pesquisa se deve ao estudo desenvolvimento pelos autores deste pro-
jeto (07/2014 a 06/2015), no qual percebeu-se um aumento considerável na corrente
migratória Haiti-Brasil nos últimos anos. A pesquisa anterior concentrou-se na cidade
de Videira, SC, porém, nesse momento, busca-se analisar de forma mais abrangen-
te esse complexo processo migratório envolvendo dois países. O período definido da
pesquisa foi estabelecido levando-se em conta o momento de maior fluxo dos imi-
grantes para o Brasil. Por fim, acredita-se que esta pesquisa tem extrema relevância
do ponto de vista das ciências humanas, por buscar compreender e analisar as rela-
ções sociais entre pessoas de diferentes culturas e nacionalidades tanto no mercado
de trabalho quanto na vida cotidiana no espaço geográfico brasileiro.
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