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O  projeto  tem  como  objetivo  principal  levantar  e  analisar  os  dados  relativos  a
inserção social, cultural e econômica dos haitianos no Brasil, no período de 2010 a
2015. Para isso, realizar-se-á 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
realizadas análise das notícias levantadas e fichadas nas revistas pré-selecionadas.
Com base nos dados coletados pretende-se, ao final do projeto, identificar os fatores
atrativos presentes no Brasil e os repulsivos no país de origem desses imigrantes
visando compreender o complexo processo migratório atual. Por fim, será elaborado
um artigo para publicação dos resultados obtidos com a efetivação do projeto.  A
principal força motriz desta pesquisa se deve ao estudo desenvolvido pelas autoras
deste projeto (07/2015 a 06/2016), no qual percebeu-se um aumento considerável
na  corrente  migratória  Haiti-Brasil nos últimos anos. Na  pesquisa  anterior
estabeleceram-se oito revistas para realizar o levantamento das notícias sobre a
imigração  dos  haitianos  –  fatores  repulsivos  e  atrativos,  expectativas,  relações
sociais, dificuldades encontradas – e  respectivos fichamentos, perfazendo um total
de  aproximadamente  435  notícias,  das  quais  foram  fichadas  200.  Por  isso  a
continuidade desta pesquisa, visto que há muito o que ser fichado dentro do que foi
levantado e muitos dados ainda a serem analisados,  e,  porque sabe-se que há
outras revistas com informações relevantes que poderiam ser incluídas nessa nova
pesquisa.  Por fim, acredita-se que esta pesquisa tem extrema relevância do ponto
de vista  das ciências  humanas,  por  buscar  compreender  e  analisar  as  relações
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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