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Resumo 
 
Objetivo: identificar quais as percepções e vivências de cuidado em saúde de 

mulheres haitianas residentes em São Paulo, através do conhecimento das suas 

experiências de cuidado em saúde, das formas de aproximação com os serviços de 

saúde brasileiros e dos papéis atribuídos às mulheres haitianas nesse contexto. 

Métodos: Realizou-se uma pesquisa qualitativa, estruturada a partir da aproximação 

ao método etnográfico, na qual foram acompanhadas quatro mulheres haitianas com 

idade entre 34 e 56 anos, residentes em São Paulo há, pelo menos, um ano. Os 

dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas, observação e diário 

de campo, além do recurso terapêutico ocupacional de oficinas produtivas como 

espaço de construção coletiva e de observação participante. Resultados: As 

percepções e vivências em saúde dessas mulheres foram apresentadas em quatro 

categorias, a saber: a vivência do processo migratório; a estrutura o acesso à rede 

de cuidado em saúde no Haiti e no Brasil; as condições de trabalho e de não 

trabalho; o processo discriminatório marcado pelo aspecto racial e étnico. 

Conclusões: o processo migratório apresenta desafios específicos para as 

mulheres, desde o momento em que decidem migrar até a adaptação ao país 

receptor, elas são exigidas a superar barreiras históricas como a submissão, o lugar 

de coadjuvante e de dependente do sexo masculino para garantir o próprio sustento 

e de seus filhos. A violência e os riscos durante a viagem, a seletividade ocupacional 

a partir de divisão sexual do trabalho e da reestruturação produtiva, os atos 

discriminatórios amparados nas ideologias de racismo e xenofobia são questões que 

influenciam no bem estar e nas condições de saúde dessa população. Quanto ao 

acesso aos serviços de saúde, observou-se que as mulheres participantes da 

pesquisa valorizam bastante os equipamentos do SUS e buscam se integrar aos 

serviços, apesar das dificuldades enfrentadas para isso. Tal postura não significa, 

entretanto, ruptura com as práticas tradicionais e culturais de cuidado em saúde do 

Haiti. Os resultados da pesquisa evidenciam que é possível e necessário construir 

uma atenção intercultural em saúde, desde que essa experiência seja galgada na 

valorização dos saberes de todos os atores envolvidos, que tenha um olhar 

ampliado para além das práticas biomédicas e que seja norteada pela concepção do 

relativismo cultural.    
Palavras-chave: saúde da mulher; interculturalidade; imigrantes 
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Abstract  
 

Objective: to identify the perceptions and experiences of health care of Haitian 

women living in São Paulo, through the knowledge of their health care experiences, 

ways of approaching Brazilian health services and the roles attributed to Haitian 

women in this context. Methods: A qualitative research was carried out, structured 

based on the approach to the ethnographic method, in which four Haitian women 

aged between 34 and 56 years, living in São Paulo for at least one year, were 

followed. Data were collected through semi-structured interviews, observation and a 

field diary, in addition to the occupational therapeutic resource of productive 

workshops as a space for collective construction and participant observation. 

Results: The health perceptions and experiences of these women were presented in 

four categories, namely: the experience of the migratory process; the structure of 

access to the health care network in Haiti and Brazil; working and non-working 

conditions; the discriminatory process marked by the racial and ethnic aspect. 

Conclusions: the migration process presents specific challenges for women, from 

the moment they decide to migrate until adapting to the receiving country, they are 

required to overcome historical barriers such as submission, the place of adjuvant 

and male dependent to guarantee the support themselves and their children. 

Violence and risks during the trip, occupational selectivity based on the sexual 

division of labor and productive restructuring, discriminatory acts supported by the 

ideologies of racism and xenophobia are issues that influence the well-being and 

health conditions of this population. As for access to health services, it was observed 

that the women participating in the research highly value the SUS equipment and 

seek to integrate with the services, despite the difficulties faced to do so. Such a 

stance does not, however, mean a break with traditional and cultural health care 

practices in Haiti. The results of the research show that it is possible and necessary 

to build intercultural health care, provided that this experience is enhanced in the 

valorization of the knowledge of all the actors involved, that it has a broader look 

beyond the biomedical practices and that it is guided by the conception of the cultural 

relativism. 

Keywords: woman helf; interculturality; immigrants 
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Apresentação 
  

“Olhem para mim! Olhem para os meus braços. Eu lavrei, plantei, e ceifei 
para celeiros e nenhum homem podia ajudar-me! E não sou eu mulher?  
Podia trabalhar tanto e comer tanto como um homem – quando podia fazê- 
lo – e suportar o chicote também! E não sou eu mulher?  
Dei à luz treze crianças e vi a maior parte delas serem vendidas para a 
escravatura, e quando chorei a minha dor de mãe, ninguém senão jesus me 
ouviu! E não sou eu mulher?”(Sojourner Truth)1 
 

O famoso discurso de uma ex-escrava norte americana, na luta das mulheres 

pelo sufrágio universal, serve de referência, até os dias atuais, para desvelar as 

falsas ideias construídas para justificar a opressão das mulheres na sociedade 

capitalista. Da mesma forma, evidencia que a combinação de distintas marcações – 

gênero, raça, nacionalidade e classe social – faz com que a condição de existência 

não seja a mesma para os diferentes grupos de mulheres e, se é verdade o que 

afirmou Simone de Beauvoir, de que “não se nasce mulher, torna-se mulher!” é fato 

que a sociedade de classes impõe para as mulheres não brancas um caminho muito 

mais difícil para se tornarem o que são.  

Foi nesse contexto de desigualdades e opressões que me fiz mulher, 

apresentando as perigosas qualidades da curiosidade e do questionamento, 

historicamente negadas ao público feminino, comecei a observar e me inquietar, 

desde muito cedo, com o papel “pré-moldado” que nos era destinado na sociedade, 

mesmo após tantas conquistas e avanços. Logo após o ingresso na universidade, a 

partir de espaços de discussão entre os estudantes, descobri o nome e a definição 

de tudo que me incomodava: machismo. Foi como descobrir o sentido de toda a 

angústia e insegurança que, muitas vezes, acreditei ser fruto da minha natureza. A 

partir desse momento descobri também a força da coletividade e a importância da 

organização no movimento de mulheres trabalhadoras para contribuir com as 

mudanças tão urgentes quanto complexas que a sociedade em conjunto precisava 

imprimir.  

As experiências de atuação no movimento social tiveram influência direta em 

minha formação profissional e, enquanto terapeuta ocupacional, pude olhar de 

maneira mais aguçada e sensível aos distintos processos de adoecimento dos mais 

variados extratos da população, com especial dedicação ao contexto da saúde 

 
1 Davis A, Mulheres, raça e classe, cit. p71. 
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mental. Nesse processo era cada vez mais evidente que as mulheres pagavam um 

preço alto, muitas vezes com a própria saúde, para enfrentar as discriminações e 

violências a que eram constantemente e naturalmente expostas.  

 Em 2014, a mudança para a cidade de São Paulo me fez resignificar tudo 

que já tinha vivido e presenciado em termos de opressão. A nova morada 

desencadeou um movimento combinado de identificação com minha condição de 

mulher indígena e amazônida, isso porque de um lado minha relação com as raízes 

de origem se fortaleceram, talvez como reação involuntária ao medo do novo; e por 

outro, essa identidade foi imediata e recorrentemente destacada em todos os 

espaços do meu cotidiano. Algumas vezes essa marcação vinha com bastante 

agressividade através do machismo e da xenofobia, me fazendo sofrer e adoecer 

como tantas mulheres das quais, em outros momentos, tive que cuidar. 

Essa situação ampliou o meu olhar e pude perceber a realidade da cidade 

que escolhi para viver com toda a sua diversidade de culturas e povos, de idiomas e 

vestimentas, mas também de contradições e preconceitos, de violência e exclusão. 

No ambiente de trabalho, em uma Unidade Básica de saúde (UBS) na região de 

Guaianazes, comecei a atender uma população de migrantes, em especial africanos 

e pude observar a dificuldade do diálogo entre a equipe de saúde e essa população 

com formas de cuidado distinta, outra cultura e outras referências de saúde. Tal 

situação me chamou a atenção e desde então comecei a refletir sobre a 

necessidade de construir pontes entre essas diferentes percepções do mesmo 

fenômeno: cuidado em saúde.  

Em 2018 adentrei o programa de pós-graduação em saúde coletiva na 

Universidade Federal de São Paulo. A princípio o interesse era de aprofundar os 

estudos sobre as consequências da violência machista para a saúde mental das 

mulheres, entretanto, as discussões e trocas de experiência com o meu orientador, 

que tem uma vasta trajetória dedicando-se e produzindo conhecimento na temática 

da saúde de populações migrantes, me fez consolidar um interesse sobre esse 

contexto. 

 No mesmo período fui convidada para participar de uma roda de conversa 

sobre saúde da mulher na União Social de Imigrantes Haitianos (USIH). Estar 

naquele espaço com mulheres haitianas; ouvir um idioma completamente 

desconhecido; perceber as dificuldades e também a determinação com que aquelas 

mulheres ocupavam o seu lugar em um novo país; observar que o cuidado em 
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saúde estava permeado pela bagagem histórica-cultural-social que elas carregavam; 

foi uma experiência que imediatamente se conectou com as discussões 

desenvolvidas na academia e me fizeram refletir que para garantir o cuidado em 

saúde dessa população, na realidade do nosso país, era necessário, antes de tudo, 

compreender os meandros do cotidiano e das barreiras enfrentadas por elas, em 

seus cuidados de saúde.  

As mulheres haitianas trazem em seus corpos marcações importantes que as 

exige firmeza e coragem, tal qual Sojourner Thuth, para serem reconhecidas 

enquanto mulheres. São negras, imigrantes e, em sua maioria, pobres, responsáveis 

pelo cuidado da família e pela manutenção da herança cultural de seu país de 

origem. Enfrentam a dura tarefa da adaptação em um país machista, com um 

racismo oriundo da forte herança escravocrata e com muitas mazelas sociais fruto 

de séculos de espoliação de suas riquezas.    

Tendo recém-iniciado o mestrado em saúde coletiva, foi possível construir um 

percurso de aproximação teórica com a temática de saúde e populações migrantes, 

relacionadas com as minhas experiências pessoais e profissionais. Ao considerar a 

relevância dos estudos desse tipo na capital paulista, principal cidade receptora de 

imigrantes em nosso país, assumi o desafio de compreender: quais as percepções e 

vivências de cuidados em saúde de mulheres haitianas que vivem na cidade de São 

Paulo? Sendo essa questão o ponto de partida para o desenvolvimento do presente 

estudo.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

A migração faz parte da história humana, sempre relacionada com a busca 

por melhores condições de existência do indivíduo ou coletivo. O contexto em que 

esses processos se desenvolveram, porém, vêm sofrendo transformações que 

acompanham as próprias mudanças socioeconômicas a nível mundial. Ao 

analisarem as características desse processo na contemporaneidade, Goldberg et al 

(2015, pg 229)  sinalizam que “os fluxos migratórios internacionais constituem 

mudanças sociopolíticas e econômicas, com repercussões globais e locais, 

constantemente acionadas e aprofundadas sob o domínio do processo da 

globalização”.  

Entre os elementos que tem motivado a movimentação de milhares de 

pessoas através de fronteiras nacionais e internacionais estão o processo da 

reestruturação produtiva capitalista cuja principal característica é o deslocamento 

dos meios de produção para países periféricos; o aprofundamento da crise 

econômica mundial que tem gerado maior pobreza e desigualdade entre os países e 

os conflitos políticos e armados em determinadas regiões. A formação de sistemas 

globais ajudou na ampliação daquelas que eram redes muito mais localizadas, 

induzindo também novos tipos de trafico e novos fluxos como resposta aos efeitos 

devastadores da globalização da economia de países pobres. (Sassen, 2010, pg 

116). 

Uma característica que tem chamado à atenção daqueles que estudam os 

processos migratórios é o processo de feminização desse fenômeno nas últimas 

décadas, seja no número crescente de mulheres em mobilidade, seja pela mudança 

do papel que elas estão desempenhando nesse contexto. Oliveira (2017) elucida 

que 

  
O número crescente do fluxo de mulheres que saem de seu país de origem 
em busca de melhores condições de vida e trabalho cresceu 
avassaladoramente nos últimos anos. Número esse que era ocupado 
somente pelos homens, pois a mulher era dada o papel da passividade da 
espera ou apenas o de acompanhar o marido em seus destinos. (Oliveira, 
2017, pg 02)  

 

Essas transformações impõem a necessidade não apenas de incorporar a 

relevância da presença feminina nos fluxos migratórios, dando-lhes visibilidade, mas 
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requer uma análise profunda sobre todas as relações em que elas estão inseridas. A 

partir disso, Peres (2009) destaca que  

 
A reconfiguração da família, transformações nas relações de poder e papéis 
de gênero, o ganho de autonomia das mulheres, mudanças no mercado de 
trabalho no destino, são alguns dos impactos que causam a feminização de 
um fluxo migratório. (Peres, 2009, pg 121).  

 

Sabemos, entretanto, que a superação das desigualdades de gênero não é 

algo simples e pactuamos com o entendimento de que esse feito não se dá 

separado da superação da sociedade de classes. Tal situação faz com que essas 

mulheres, na maioria das vezes, só encontram emprego sob a lógica da divisão 

sexual do trabalho, ou seja, em atividades de baixo reconhecimento e remuneração. 

Queiroz (2015, pg 31) corrobora com esse entendimento ao afirmar que “as 

mulheres migrantes, em geral, são absorvidas no país receptor em atividades de 

baixa qualificação, submetidas a jornadas de trabalho excessivas e exploração 

laboral, com condições precárias de emprego e de vida”. 

Ao analisarmos o Brasil observamos que o país tem se integrado a esse 

contexto internacional, tanto com dados de emigração quanto de imigração, sendo 

que cumpre papel de destaque na região sul do continente americano ao ser alvo de 

diversos fluxos migratórios dos países vizinhos. A partir da análise comparativa entre 

os censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2000 e 2010, é possível observar que em uma década a imigração internacional no 

Brasil teve aumento de 90% (Silva, Silveira, 2018).  

Além disso, autores brasileiros têm contribuído para a compreensão do 

fenômeno migratório e suas novas demandas. Visto que produções recentes já 

incluem os dados do crescimento de mulheres migrantes e discutem a ausência e 

não referência da população feminina nos estudos sobre o tema (Oliveira, 2017). 

O fluxo migratório da população haitiana tem sido um dos mais significativos, 

nos últimos anos. Seu início foi impulsionado após a ocorrência do terremoto de 

2010 que devastou grande parte da infraestrutura das cidades atingidas, entre elas a 

capital haitiana, Porto Príncipe. Segundo dados da Secretaria do Desenvolvimento 

Social do Acre, citados por Ventura e Yujra (2018), mais de 37 mil haitianos 

passaram pelos abrigos do Estado entre Dezembro de 2010 a Novembro de 2015. 
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Destacamos que essa foi uma das principais entradas da população haitiana no 

Brasil, no período de maior intensidade desse fluxo, mas não a única.  

A presença dessa população e de outras nacionalidades tem levantado 

questões e demandas para os diversos setores de politicas públicas, sendo que os 

estudos acadêmicos tem buscado contribuir para a melhor compreensão das 

especificidades de cada grupo migratório, bem como para a construção de políticas 

integrativas e de cidadania. Granada et al (2017) ratificam que 
 

A presença de novos fluxos de imigração para o Brasil tem levantado 
questões sobre Direitos Humanos, sendo o acesso à saúde e a integração 
desta população na sociedade e no mercado de trabalho identificados como 
problemas a serem estudados. (Granada et al, 2017, pg 288) 

 

Embora os estudos sobre essas temáticas tenham aumentado no último 

período, os autores reforçam que ainda são incipientes para compreender de 

conjunto e em toda a sua amplitude as implicações desse novo período de fluxos 

migratórios para o Brasil. 

As publicações dos núcleos de pesquisa têm contribuído para a ampliação 

dessa produção literária abordando os aspectos estatísticos, de inserção no 

mercado de trabalho, condições de moradia e sobrevivência, acesso a serviços e 

políticas públicas, dentre outros. Citamos o Núcleo de Estudos da População da 

Unicamp; o GT migração sul-sul do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais, 

que publica a revista PERIPLOS (Revista de Investigacion sobre Migraciones), o 

primeiro volume da revista reuniu vários estudos sobre a Imigração haitiana no 

Brasil; além disso, os livros “Migração, refúgio e saúde” (organizado por Goldberg, 

Martin, Silveira, 2018) e “Saúde de Migrantes e Refugiados” (Ventura, Yujra, 2018) 

reúnem autores que se debruçam sobre a temática da saúde dessas populações.  

Especificamente, na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde 

publicou o Boletim Epidemiológico de informação, traçando um perfil demográfico e 

de acesso aos serviços de saúde no município (2015) e o Projeto de extensão 

universitária do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo 

(USP) publicou um diagnóstico de atendimento a população imigrante e o perfil dos 

imigrantes usuários de serviço público no município de São Paulo (2017).  

Quando buscamos literatura sobre a temática de saúde de mulheres 

imigrantes, observamos que os estudos ficam mais restritos. Uma pesquisa feita na 

base de dados de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – 



4 

 

LILACS, com o descritor “saúde de mulheres imigrantes”, apontou o resultado de 51 

artigos, dentre esses apenas 14 foram escritos a partir de estudos realizados no 

Brasil e apenas 01 tratava especificamente de mulheres haitianas.  

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa encontramos alguns estudos 

sobre as mulheres haitianas no Brasil tais como os escritos de Rodrigues (2016) 

acerca da realidade social e cultural de mulheres haitianas em Porto Velho; de 

Santos (2016) que discorre sobre a inclusão de imigrantes haitianos nas políticas do 

sistema de saúde brasileiro no Amazonas; o estudo de Mejía e Cazarotto (2017) 

sobre mulheres haitianas e famílias transnacionais; o artigo de Dutra (2017) que 

trata sobre migrantes haitianos e mercado de trabalho no Distrito Federal, fazendo 

uma análise sociológica a partir das relações sociais de gênero; o estudo de 

Momade (2018) que aborda o contexto de saúde de haitianas em Chapecó/SC.  

Diante do exposto, percebemos que o interesse pela presença das mulheres 

haitianas no Brasil e suas demandas têm crescido entre os pesquisadores. Contudo, 

a temática do cuidado em saúde, não apenas no que diz respeito à cobertura dos 

serviços oficiais, mas no entendimento de qual a concepção de saúde dessa 

população, ainda está pouco detalhada na literatura.  

Nesse sentido, evidenciamos a importância do presente estudo, visto que 

buscamos compreender de que maneira as mulheres participantes da pesquisa 

percebiam os cuidados de saúde desde o contexto do Haiti, passando pelo processo 

migratório, até a permanência e adaptação no Brasil e de que maneira o papel 

feminino se constitui frente à tarefa do cuidar em saúde. Em nosso entendimento, o 

estudo dessas questões possibilita uma aproximação intercultural de cuidado em 

saúde, contribuindo para lograr êxito na integração dessa população aos serviços do 

sistema de saúde brasileiro.  

Diante disso, o estudo foi estruturado em 04 capítulos, sendo o primeiro 

dedicado a explicar a história política e social do Haiti, bem como o desenvolvimento 

de sua tradição diaspórica, frente a constante violência estrutural ao qual está 

submetida sua população, e de que maneira o Brasil se tornou uma das rotas dos 

processos migratórios para os haitianos.  

O segundo capítulo traz o referencial teórico sobre migrações transnacionais 

a fim de elucidar as características e os desafios dos fluxos migratórios da 

atualidade, dentre eles, o processo de feminização dos fluxos migratórios, bem 

como as mudanças nos papéis cumpridos por essas mulheres e as dificuldades e 
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contradições vividas por elas nesse contexto. Além disso, destacamos as 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres haitianas por serem mulheres e negras, 

aproximando-as da realidade vivida pelas mulheres negras brasileiras.  

Outro tema discorrido foi sobre a concepção social de saúde e a atenção à 

saúde da população imigrante, bem como a definição de cultura e etnocentrismo, 

além do debate acerca da concepção antropológica de relativismo cultural.   

No terceiro capítulo apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, 

definindo o tipo de estudo realizado, abordando o cenário do estudo; os 

procedimentos da coleta de dados, a análise dos dados, o registro dos dados; os 

aspectos éticos que balizaram a pesquisa e os resultados e discussões.  

O quarto capítulo trata das considerações finais do estudo, apontando 

algumas conclusões alcançadas no processo de pesquisa, bem como pontuando os 

desafios latentes para responder a realidade revelada.   
 
1.1 Objetivos  
 

Com o intuito de responder estes questionamentos o projeto teve como 

objetivo geral identificar quais as percepções e vivências de cuidado em saúde de 

mulheres haitianas residentes em São Paulo. Como objetivos específicos buscou-se 

conhecer as experiências de cuidado em saúde dessas mulheres, descrever as 

formas de aproximação com os serviços de saúde brasileiros e conhecer os papéis 

atribuídos às mulheres haitianas no cuidado em saúde. 
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2 A DIÁSPORA HAITIANA  
 

A população haitiana tem um histórico de mobilidade interfronteiras que está 

diretamente relacionado com alguns acontecimentos fundamentais da construção 

socioeconômica do país e de sua população. Submetido ao mais alto grau de 

exploração pela colonização francesa e povoado pela população africana 

escravizada, uma vez que seus povos originários de etnia arawaks e taínos foram 

violentamente dizimados, o Haiti foi o primeiro país negro a se tornar independente e 

livre, em 1804.  
 
O levante geral contra os senhores da ilha foi proferido em Agosto de 1791 
e a resistência, através de levantes sucessivos, converteu-se em luta pela 
independência travada até o dia 1º de janeiro de 1804, em que o Haiti 
tornou-se o primeiro país negro e a segunda colônia nas Américas a 
conquistar a independência, após os Estados Unidos. (Télémaque, 2012, 
pg. 07) 

 

Esse feito tornou-se exemplo para várias outras colônias e, 

consequentemente, foi alvo de duras sanções. Foram muitos embargos econômicos 

e isolamento da nova nação, além de ações premeditas do governo francês com o 

apoio de outros países colonizadores para coibir a consolidação da independência 

da antiga colônia. Louidor (2013), ao tratar da história do Haiti, enfatiza que 

 
O Haiti virou símbolo de rebelião contra a escravidão em todo o continente, 
principalmente na América Latina. As potências internacionais da França, 
estados Unidos, Inglaterra e Holanda deixando de lado suas rivalidades 
coloniais estavam decididas a estrangular essa revolução em sua infância, 
tanto que obrigaram o Haiti a pagar uma indenização de 150.000.000 de 
francos em ouro aos proprietários de plantações francesas pela perda de 
suas propriedades. (Louidor, 2013, pg.18)  

 

Essas medidas impuseram a dependência, agora econômica, dos bancos 

franceses e a construção de uma sociedade dividida em duas castas, sendo que 

uma delas, constituída pelos mestiços (filhos de fazendeiros franceses com 

mulheres africanas) se tornou a elite haitiana, associada aos antigos colonos.  

Os recursos naturais e a maioria do povo haitiano continuaram a ser 

explorados, passando das mãos dos franceses para as dos norte- americanos e 

outras burguesias, até os dias atuais. O que restou para a população local foi a 

miséria e a falta de condições para sobreviver em seu próprio país. Farmer (2004) 

vai caracterizar a situação haitiana como uma realidade de violência estrutural. Ou 
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seja, que funciona sob a lógica de um mecanismo social de opressão, sendo 

resultado de muitas condições, inclusive do apagamento da memória histórica e 

outras formas de dessocialização, como elementos facilitadores de ações cruéis e 

desresnposabilização de todos.   
Além da condição de miséria do país, a população enfrenta a constante 

instabilidade política, fruto das disputas entre distintos setores da elite nacional e a 

relação de subserviência às grandes potências internacionais. Como resposta a 

isso, diversas ocupações militares têm se renovado no país cujo objetivo propagado 

é o de garantir a estabilidade democrática e fomentar o desenvolvimento sustentável 

da região (Louidor, 2013). A última ocupação, chamada de MINUSTAH (Missão das 

Nações unidas para estabilização do Haiti), teve início em 2004, perdurando por 13 

anos. Ao longo de todos esses anos a intervenção foi comandada pelas tropas do 

exercito brasileiro. Télémaque (2012) elucida que 
 

No final de 2003, iniciou-se uma grave crise no Haiti, que culminou, em 
fevereiro de 2004, com a renúncia do Presidente Aristide. Nessa altura a 
Força Interina Multinacional (MIF), aprovada às pressas pelo Conselho de 
Segurança da ONU, iniciava seu desdobramento em território haitiano. [...] 
Simultaneamente, intensificaram-se as negociações, capitaneadas pela 
ONU e por outros atores internacionais (EUA e França, principalmente), 
com países como o Brasil que se interessou em participar da missão. 
(Télémaque, 2012, pg 39) 

 

A presença dos soldados brasileiros no Haiti, apesar dos conflitos e 

contradições da missão de paz, aproximou os países do ponto de vista cultural e 

também os governos a partir das relações diplomáticas. 
 

O discurso oficial sobre a construção da identidade entre Brasil e Haiti seria 
elaborado a partir de temas recorrentes como latinidade, mestiçofilia afro-
americana, nacionalismo, anticolonialismo e anti-imperialismo e, 
principalmente, a partir de 2004, quando o relacionamento bilateral adquiriu 
feição mais definida, por ocasião da decisão brasileira de participar da 
MINUSTAH. (Télémaque, 2012, pg. 39) 

 

A situação da população se agravou quando o país foi alvo de um dos mais 

violentos desastres naturais da sua história, o terremoto de 2010. A partir da análise 

de documentos oficiais do governo haitiano, Bordin e Misoczky (2015) referem que 
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60% dos hospitais localizados nos três departamentos2 afetados pelo terremoto 

foram total ou majoritariamente destruídos; houve o surgimento de um contingente 

populacional de 1,2 milhões de pessoas, caracterizados como refugiados internos; a 

estimativa era de 217.000 mortos e 250.000 feridos, além de várias outras afecções 

como deficiências e traumas psíquicos; ocorreu a destruição da infraestrutura do 

país, em todos os setores; a diminuição do contingente de profissionais da saúde, 

dentre outras consequências drásticas.  

 Esse cenário impôs o desenvolvimento de mais um fluxo migratório da 

população haitiana. Na tentativa de fugir da condição aprofundada de miséria e falta 

de perspectivas em seu país, o Brasil foi visto como uma nova possibilidade de 

recomeço. Handerson (2017) explicita da seguinte maneira esse contexto 

  
Diante dos diversos tipos de insegurança: pública, política, socioeconômica, 
alimentícia, educacional, incluindo a área da saúde e do saneamento 
básico, todas elas em decorrência do quadro empobrecido e precário do 
Haiti, agravado pela tragédia provocada pelo terremoto de janeiro do 
referido ano, a mobilidade haitiana ganhou especial significância, volume e 
crescimento de novos sujeitos e circuitos no espaço migratório 
internacional. (Handerson, 2017, pg 11)  
  

Muitos haitianos acreditavam que o Brasil tinha um papel político e econômico 

no cenário mundial, que o governo estava incentivando a migração dos haitianos 

para o país devido à necessidade de mão de obra para atuar nas construções das 

obras da copa do mundo, que o Brasil era um país de maior tolerância em relação à 

questão racial e que o governo garantiria condições de alimentação, moradia e bons 

salários aos imigrantes (Cavalcanti, Tonhati, 2017). Telemáque (2012) explica que a 

movimentação dos haitianos também se deu por influência da efetiva presença dos 

missionários brasileiros em Port-au-Prince e ainda pelo aliciamento de coiotes que 

prometiam uma vida próspera em terras brasileiras.  

Os imigrantes haitianos chegaram ao país solicitando visto de refugiado por 

razões de deslocamento por desastre natural, econômico e social. Entretanto, o 

Conselho Nacional de Refugiados (CONARE) não reconheceu enquadramento 

desta justificativa no roll de perseguições previstas pelo direito internacional e pela 

legislação brasileira. Dessa forma, o Conselho Nacional de Imigração (CNIG), 

 
2 Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde Pública e População (MSPP) do Haiti, de 2015, 
administrativamente o Haiti está dividido em 10 departamentos, 41 distritos, 135 comunas 
(municípios) e 565 seções comunais. (Bordin, Misoczky, 2015, pg 27).   
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através da resolução nº 97/2012, concedeu à população haitiana o visto humanitário 

de residência, válido por 05 anos, que autorizava o estudo e o trabalho no país. 

Junto com isso, o CONARE outorgou um protocolo de permissão para obter o 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) (Muraro et al, 2018). 

Segundo os dados fornecidos pela Polícia Federal ao Conselho Nacional de 

Imigração (CNIG), somente no ano de 2016, até o mês de Novembro, o número de 

haitianos que se registraram no país foi de 42.026, sendo que em 2012 esse número 

era de 4.278, ao considerarmos todo o período dos quatro anos foram 73.023 

registros de haitianos. Dentre estes 28, 85% se registraram na cidade de São Paulo 

(Instituto Migração e Direitos Humanos). Dados do relatório do Observatório 

Brasileiro de Migração (OBMigra)3 de 2019 apontaram os haitianos como a principal 

nacionalidade no mercado de trabalho formal brasileiro e também como o maior 

contingente entre os imigrantes de longo termo no país, que são aqueles que 

permanecem por mais de 1 ano. Eles correspondem a 21,5% dos 492,7 mil registros 

feitos entre 2011 e 2018, sendo que 14,7% desses só no último ano.  

Em pouco tempo, a população haitiana construiu um fluxo de mobilidade 

interna no Brasil, deslocando-se para distintas regiões. Ao realizar um estudo 

etnográfico sobre a presença haitiana em Brasília, em 2015, Handerson (2017) vai 

evidenciar essa movimentação interna 
 

Em quatro anos, os haitianos já estão em aproximadamente 15 estados dos 
26 existentes, além do Distrito Federal. Geralmente, para os grandes 
centros do país: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul etc. (Handerson, 2017, pg 16)   

 
Esse deslocamento está diretamente relacionado com a busca de emprego e 

também com a rede de contatos com outros imigrantes já estabelecidos no Brasil. 

Cavalcante e Tonhati (2017) destacam que a atividade econômica que mais 

empregou haitianos entre os anos de 2011 e 2014 foi à construção de edifícios, 

seguida por Abate de Aves e em terceiro lugar Frigorífico – Abate de Suínos. 

Contudo, os autores alertam que os haitianos não têm uma atividade ou um nicho de 
 

3 Este observatório foi instituído a partir de um termo de cooperação em 2013 entre o Ministério do 
Trabalho (MTb), por meio do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e a Universidade de Brasília 
(UnB). Com a extinção do Ministério do Trabalho (MTb) em janeiro de 2019, o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) assumiu as competências do antigo Ministério no tocante às questões de 
imigração laboral, incluindo o CNIg. Com isso o OBMigra passou a cooperar diretamente com o 
MJSP. (site OBM) 
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trabalho específico que seja característico de todas as regiões do país. Pelo 

contrário, a inserção responde as demandas e características das regiões e 

localidades.  

No estudo de Dutra (2017) que analisa os aspectos laborais da população 

haitiana no Distrito Federal a partir da divisão por gênero, observa-se que somente 

21% das mulheres haitianas trabalham na construção civil, e na área de limpeza; a 

mesma porcentagem trabalha também na limpeza em restaurante, e 14% no setor 

de serviços domésticos. 

A partir desses dados é possível compreender que a população haitiana se 

tornou parte da realidade migratória brasileira, demandando uma série de respostas 

em políticas públicas, de inserção e integração na comunidade local. Dessa forma, 

os estudos acadêmicos desempenham importante papel no entendimento dessas 

demandas e na busca por soluções compartilhadas por diversos setores sociais para 

responder a esse processo.   
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3 REVISÃO DA LITERATURA  
 

3.1 Migrações transnacionais 

 

O ato de migrar é uma prática antiga entre os seres humanos, seja em caráter 

individual seja em caráter coletivo. Durante muitos anos o processo migratório foi 

explicado de maneira simplificada, em base aos elementos de repulsa e atração dos 

países de origem e dos países receptores. Esses elementos de repulsa tomados 

pela pobreza e desemprego, ao passo que os elementos de atração seriam 

justamente as oportunidades de emprego e melhoria nas condições de vida.  

No mundo contemporâneo, seu processo histórico está relacionado com a 

expansão do capitalismo e com mudanças na esfera político-econômica a nível 

mundial, como a globalização, muito mais do que com aspectos especificamente 

subjetivos das populações imigrantes. Eberhardt e Miranda (2017) ao buscarem 

explicar os atuais fluxos migratórios argumentam que 

 
É claro que existem decisões individuais e fatores de atração e expulsão 
que estão imbricados nesses fluxos. Contudo, esses elementos 
permanecem desconexos e insuficientes se for considerada a complexidade 
do capitalismo mundial, no qual a força de trabalho tem pouca liberdade 
para escolher o seu destino, seja individual ou coletivamente. (Eberhardt, 
Miranda 2017, pg 307).  

 

Não se trata, portanto, de descartar os aspectos subjetivos que levam a 

emigração, mas de compreender o fenômeno migratório em toda a sua 

complexidade. Nesse sentido, é que se localizam os fluxos migratórios do século 

XXI em um contexto de grandes transformações na forma de acumulação capitalista 

e na divisão internacional do trabalho (Baeninger, 2013). As respostas do capital à 

crise de estagnação do crescimento econômico a partir da década de 70 e da 

falência do modelo fordista de organização do trabalho se deram com a 

reestruturação produtiva e o deslocamento da produção dos países centrais para os 

países periféricos, a fim de garantir melhores condições de exploração da força de 

trabalho (Antunes, 2018).   

Essas profundas mudanças não alcançaram apenas o marco econômico, mas 

se refletiram em todas as esferas da vida social, politica, cultural, territorial. Dessa 

maneira, os processos de mobilidade populacional, dentro das fronteiras nacionais e 
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para além delas são parte dessa complexa rede de conexões globais. Baeninger 

(2013) argumenta que 

 
A reestruturação urbana articula-se à reorganização econômica mundial, 
refletindo os impactos territoriais do processo de reestruturação produtiva. A 
configuração das migrações internacionais, no século 21, constitui também 
um dos elementos e produção desses impactos territoriais, revelando nexos 
trans-escalares. (Baeninger, 2013, pg 10) 

 

Os impactos são bastante significativos nos países pobres, visto que as 

populações desses países estão historicamente vulneráveis frente aos interesses do 

capital. O caso do Haiti é emblemático para ilustrar a relação de constante 

espoliação dos recursos naturais e submissão político-econômica às grandes 

potências capitalistas.   

A discussão apresentada por Farmer (2004) acerca da condição de pobreza 

extrema do Haiti e completa debilidade em sua infraestrutura como parte da 

violência estrutural a que é submetida sua população, aponta as raízes dessa 

situação justamente nos interesses de exploração da região pelo capitalismo 

internacional. O autor argumenta que “aqueles que olham apenas para poderosos 

atores atuais para explicar a miséria, não verão como a desigualdade está 

estruturada e legitimada ao longo do tempo” (Farmer, 2004, pg 309). 

O autor explicita a materialidade dos fenômenos sociais, ou seja, que suas 

ocorrências estão conectadas com os elementos históricos, políticos, culturais e 

econômicos de determinada população e, apoiado no conceito desenvolvido por 

Johan Galtung em 1969, o autor assim define violência estrutural:  
 

Estruturas sociais caracterizadas pela pobreza e acentuada desigualdade 
social, incluindo o racismo e a desigualdade de gênero. Exercida 
sistematicamente - ou seja, indiretamente - por todos que pertencem a uma 
determinada ordem social, rompendo com a prática da responsabilização 
individual. (Farmer, 2004, pg 307)  

 

E contextualiza essa análise, ao definir a economia neoliberal como o 

mecanismo utilizado para manter essa estrutura social de desigualdades:  

 
Diz-se estar no centro desse modelo o domínio de um mercado orientado 
pela concorrência, mas na verdade essa ideologia está em dívida e ajuda a 
replicar as desigualdades de poder. É uma ideologia que pouco tem a dizer 
sobre as desigualdades sociais e econômicas que distorcem as economias 
reais e, em vez disso, revela mais um meio pelo qual essas economias 
podem ser mais exploradas. (Farmer, 2004, pg 313)  
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Dessa maneira, pensar a realidade do sistema capitalista em nossos dias, 

com o aprofundamento das crises econômicas e a busca por novas formas de 

exploração dos trabalhadores, ajuda na compreensão dos processos migratórios em 

curso. Uma vez que o processo de redefinição da divisão internacional do trabalho 

contribui para impulsionar os fluxos migratórios, assim como influencia as condições 

nas quais essa população vai se estabelecer nos países receptores.  

A flexibilização e as novas formas de trabalho, como a terceirização, 

encontram nos imigrantes um público vulnerável para ser absorvido nesse formato. 

Antunes (2018) sinaliza que o trabalho imigrante configura-se na expressão mais 

brutal e visível da precarização estrutural do trabalho em escala global, sobretudo 

em períodos de crise econômica do capital.    

As mulheres imigrantes se inserem nesse contexto com todas as 

desigualdades vigentes, posto que, conforme ressalta Hirata (2016, pg 10) “é, 

justamente, no processo de globalização que as desigualdades sociais, entre os 

sexos, entre classes sociais e entre raças se tornam mais visíveis”.  

Nesse sentido, o aumento da presença feminina nos fluxos migratórios está 

relacionado com a precarização dos postos de trabalho e a reconfiguração da cadeia 

produtiva.  Hirata (2016) ao comentar sobre as condições de trabalho e os 

processos migratórios, afirma que: 

 
Essa migração internacional, que se desenvolveu no contexto de crise e de 
precarização, indicou uma centralidade das mulheres no trabalho de 
cuidado. São as mulheres que assumem esse trabalho, tanto em casa, 
como nas instituições, tanto gratuitamente, como enquanto trabalho 
remunerado [...] a externalização crescente do trabalho doméstico implica 
em sacrifícios de todo tipo. Sacrifícios nem sempre compensados ao nível 
financeiro, pois, uma grande parte desse setor do “care”, constituído pela 
migração internacional, trabalha na informalidade e em situação precária. 
(Hirata, 2016, pg 11)  
 

Outra motivação para as migrações são os deslocamentos forçados devido 

aos conflitos armados, perseguições político/religiosas, causas ambientais, dentre 

outros. O Alto comissariado das nações unidas para refugiados (ACNUR) apontou a 

existência de 68,5 milhões de deslocados forçados no mundo, ao final de 2017. 

Essa cifra superou pela primeira vez na contemporaneidade os números do período 

da segunda guerra mundial quando mais de 50 mil pessoas foram forçadas ao 

deslocamento (Ventura, Yujra, 2019).  
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O discurso dos países ricos tem provocado um maior grau de tensão nesse 

processo, visto que têm apontado a população migrante como responsável por 

riscos às economias locais e assumem, cada vez mais, políticas restritivas e 

violentas que expõem os refugiados a situações de maior vulnerabilidade e 

precarização. O caso mais gritante é a postura do presidente dos Estados Unidos. 

Ventura e Yujra (2019) pontuam que Donald Trump 
 

Fez do combate aos estrangeiros um dos principais eixos de sua campanha 
eleitoral [...] a violação dos direitos dos migrantes e refugiados têm sido a 
marca do governo, com destaque para a separação de milhares de crianças 
de seus pais, ocorrida, sobretudo, ao longo de 2018. (Ventura, Yujra, 2019, 
pg. 23) 

  

É a partir dessa localização internacional que grande parte dos imigrantes, 

incluindo os haitianos, chega ao Brasil. O país, que cumpre um papel econômico e 

político central na América latina, vai refletir as contradições e os limites próprios de 

sua posição na hierarquia das economias capitalistas, na recepção e absorção 

dessa população.  

 

3.1.2 O Brasil no contexto dos fluxos migratórios atuais 
 

O Brasil, por sua localização frente a essa nova divisão internacional do 

trabalho, vivenciou os dois lados do fenômeno migratório, tendo tanto a saída de 

grupos populacionais para países desenvolvidos, quanto foi receptor de fluxos 

migratórios, especialmente do Cone Sul, mas também de países africanos. 

Atualmente, no século XXI, a estabilidade econômica das últimas duas décadas 

tornou o Brasil novamente atraente para os estrangeiros (Granada et al, 2017).  

Vale ressaltar que o Brasil tem um histórico enquanto receptor de fluxos 

migratórios. No final do século XIX estabeleceu-se um fluxo migratório subsidiado 

pela elite cafeeira do país que, tanto buscava mão de obra para o trabalho na 

lavoura, pós-fim da escravidão, quanto buscava dar vasão a ideologia racista de 

embranquecimento populacional através da miscigenação. Nessa época, foram 

construídas relações internacionais com países da Europa como Itália e Espanha a 

fim de organizar a vinda de trabalhadores desses países para cá.  Aguiar e Mota 

(2018) ao evidenciarem a postura seletiva e restritiva na política de acolhimento de 
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imigrantes no Brasil, vão elucidar que esta sempre esteve subordinada a interesses 

da burguesia local quanto  
 

A busca pela construção da identidade nacional, o que implicava na 
preferência por brancos europeus vistos como mais ‘assimiláveis’ (no 
sentido biológico e sociocultural), quanto por mão de obra para a economia 
local, o que variou entre agricultores e técnicos especializados para a 
indústria. (Aguiar, Mota, 2018, pg. 53)      

 

Segundo os mesmos autores, somente em 1989 o Brasil retirou a restrição 

geográfica que reconhecia com status de refugiado apenas pessoas vindas da 

Europa. Além disso, o Brasil é um dos poucos países que não tem um serviço de 

migração, cabendo à Polícia Federal grande parte do processamento de pedidos de 

residência e de refúgio, ações de caráter eminentemente administrativo (Nunes, 

Cavalcante, 2014).  

Os dados atualizados sobre a presença regular de imigrantes no país podem 

ser encontrados no Sistema Nacional de Cadastro e Registro de estrangeiros 

(SINCRE). Esse sistema é proveniente do registro administrativo da polícia federal e 

atua em parceria com o OBMigra. Segundo o relatório anual do OBMigra de 2019, 

no período entre 2011 e 2018 foram registrados 774,2 mil imigrantes, sendo que em 

2018 as nacionalidades que tiveram maior número de carteiras de trabalho emitidas 

foram os haitianos e venezuelanos. O relatório evidencia que os fluxos migratórios 

permanentes são oriundos do globo sul, enquanto que os fluxos temporários são 

provenientes do globo norte, segundo imagens abaixo.  
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Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da polícia Federal, SisMigra (2011-2018) 

Figura 1: Origem dos imigrantes de longo termo que chegaram ao Brasil de 2011a 2018 

 

 
Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da polícia Federal, SisMigra (2011-2018) 

Figura: Origem dos imigrantes temporários que chegaram ao Brasil de 2011a 2018 



17 

 

Já no relatório da operação “Acolhida” da Polícia Federal que registra os 

dados gerais de imigrantes até setembro de 2019 aponta que são 1.092.882 

registros ativos. Sendo que entre 2017 e 2019 foram realizados 35. 899.119 

atendimentos, 18.129.332 casos de entrada no país e 17.741. 401 saídas.  

É importante precisar que esses dados estão focados nos imigrantes 

regulares e que se encontram no mercado formal de trabalho o que limita uma 

análise mais fidedigna acerca da presença da população migrante no país, uma vez 

que muitos estão sem documentação e no setor informal de trabalho.   
 

3.1.3 Feminização do processo migratório  

 

A crescente participação das mulheres nos fluxos migratórios é um fenômeno 

inegável. Entre os anos 1960 e 2000 o aumento de mulheres migrantes passou de 

44,7% para 50,2% do total de migrações internacionais. (Oliveira, 2017, pg. 03). Nos 

últimos anos, os motivos que estimulam a presença feminina nesse cenário têm 

sofrido mudanças, uma vez que seus projetos migratórios têm deixado de ser 

dependentes dos homens da família. Segundo Ramos (2014) a feminização das 

migrações tem relação direta com as dificuldades que às afetam na 

contemporaneidade, como a inserção no mercado de trabalho, o acesso à 

educação, à saúde e às redes de informação, falta de autonomia, vulnerabilidade à 

violência e à pobreza.  

Compreende-se, portanto, que as mulheres migrantes já iniciam esse 

processo a partir de uma condição de desigualdades e privações. O relatório do 

Índice de Pobreza Multidimensional, apresentado pela ONU em 2019, apontou que 

as mulheres e as crianças são as principais afetadas pela pobreza extrema no 

mundo. Ao se tornarem migrantes “tais elementos condicionam a qualidade de vida 

dessas mulheres e de suas famílias limitando seriamente qualquer chance de 

mobilidade social e reproduzindo modelos de vida em sociedades altamente 

estratificadas” (Dutra, 2013, pg 181).  

No caso dos imigrantes haitianos, embora as mulheres sejam minoria na 

totalidade destes imigrantes, também se observa, conforme denominam alguns 

autores, a feminização das migrações. Mejía e Cazarotto (2017) ratificam que 
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Na contemporaneidade, a mulher migrante tornou-se protagonista das 
ações migratórias. [...] Situação observada na análise do perfil dos haitianos 
que migram para o Brasil a partir de 2010. Percebe-se que apesar de ser 
uma população predominantemente masculina, a migração de haitianas 
para o Brasil tem aumentado no decorrer do tempo. (Mejía e Cazarotto, 
2017, pg. 05) 

 

Os dados do Ministério do Trabalho e emprego, do Conselho Nacional de 

imigração e do Ministério de Relações Exteriores mostram que de 2011 a 2012, o 

número de imigrantes do sexo feminino saltou de 123 para 843, simbolizando a 

quinta parte dos migrantes vindos do Haiti. E ainda que, entre 2013 e 2014, os vistos 

concedidos às mulheres haitianas passaram de 423 para 689. (Fernandes, 2014).   

Através de análises comparativas de, ao menos, três estudos que tratam do 

perfil das mulheres haitianas que vivem no Brasil, sendo o de Dutra (2017) que 

avalia a inserção de haitianos no mercado de trabalho; o de Mejía e Cazarrotto 

(2017) que estudam as mulheres haitianas no Brasil e suas experiências de famílias 

transacionais e Rodrigues (2016) que traça o aspecto sociocultural de mulheres 

haitianas; foi possível observar características semelhantes. São mulheres, em sua 

maioria, casadas e com filhos, com baixa escolaridade e muitas com a realidade de 

famílias transnacionais, ou seja, com filhos e parentes dependentes no país de 

origem. 

Ao tratarmos de mulheres haitianas também devemos considerar o 

componente étnico, pois o fato de serem mulheres negras contribui para a vivência 

de episódios discriminatórios no Brasil. Nosso país, embora seja visto como exemplo 

de democracia racial, na verdade, contém um histórico de racismo estrutural 

proveniente do período escravocrata.  Rodrigues (2016), ao comentar sobre a 

violência que afeta as mulheres brasileiras, em maior proporção a mulher negra, 

reafirma que  
 

Nesse aspecto, notamos que a mulher negra carrega marcas de 
subordinação quanto ao sexo e à raça, e que essas marcas são históricas e 
legitimadas por uma sociedade preconceituosa, tanto no que se refere ao 
gênero, quanto à raça. (Rodrigues, 2016, pg.43) 
 

Tal histórico impõe uma série de iniquidades para as mulheres negras no 

Brasil. Segundo enfatiza Durans (2018, pg 14) “As mulheres negras [...] recebem os 

menores salários, são maioria no trabalho doméstico [...] e ocupam postos de 

trabalho precários, com renda de até 02 salários mínimos”.    
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O dossiê sobre “A situação dos direitos humanos das mulheres negras no 

Brasil”, divulgado em 2018, pelas organizações Geledés - Instituto da Mulher Negra 

e Criola- Organização de Mulheres Negras evidenciou que no Brasil, apenas 55% 

das mulheres negras fizeram sete consultas de pré-natal em 2012 e estão abaixo da 

média nacional que é de 62,4%. Além disso, os assassinatos de mulheres negras 

tiveram um aumento de 54,2% em 10 anos (2002-2013). No mesmo período, houve 

redução de 9,3% dos assassinatos de mulheres brancas. No período 2011-2013, 16 

mulheres morreram assassinadas por dia, 488 por mês, 5.860 por ano. 

A combinação desses fatores impõe para as mulheres haitianas uma 

realidade singular no processo de imigração no Brasil. Elas vão enfrentar 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho, de socialização com a população 

local e outras barreiras socioculturais. Dutra (2013) ao descrever a situação dessas 

mulheres, evidencia que  
 

O entrecruzamento das condições de classe, gênero e étnica, condena ao 
coletivo de mulheres migrantes trabalhadoras a uma situação de 
vulnerabilidade social acentuada pela concentração delas no mercado de 
trabalho informal e, consequentemente, pelo acesso desigual a recursos 
materiais e à documentação que lhes permita desempenhar seus trabalhos 
em situação regular. (Dutra, 2013, pg.181) 

 

Apesar dessas circunstâncias, as mulheres haitianas serão aquelas que vão 

primar pelo bem estar e cuidado de suas famílias, configurando-se em 

mantenedoras da cultura e dos hábitos da terra natal. Ao descrever as 

transformações na paisagem da região central de São Paulo, após a chegada dos 

haitianos, Magalhães (2018) destaca o papel das mulheres haitianas: 

 

As “Madanm Sara” 4, juntamente com todo o conjunto de negócios étnicos 
haitianos da região, mostram a vitalidade e importância da ação das 
mulheres para a reprodução social da comunidade haitiana – manutenção 
de seus códigos étnico-nacionais e negociação de sua presença no 
território. (Magalhães, 2018, pg.85) 

 

3.2 Concepção de saúde  
 

 
4 São assim chamadas as mulheres haitianas que preparam e comercializam alimentos e refeições 
em Porto Príncipe e em todo o Haiti. São elas que fornecem, em um contexto de escassez de 
restaurantes e insegurança alimentar, a alimentação diária da maior parte das famílias haitianas. 
(Magalhães, 2018, pg 85). 
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O conceito de saúde sofreu diversas mudanças ao longo do desenvolvimento 

da humanidade, tendo sua complexidade elevada na medida em que avançava 

também as descobertas científicas, tecnológicas e a própria experiência humana. 

Por muito tempo, conduziu-se a compreensão sobre o fenômeno saúde a partir dos 

estudos e entendimentos acerca do fenômeno doença, o que depois foi se 

materializar no conceito simplificado de saúde como ausência de doença.  

No século XIX, em meio às transformações sócio-políticas e o processo de 

industrialização, começa a se difundir na Europa a medicina social que fazia relação 

entre fatores como o aumento populacional urbano, o desemprego, a falta de 

moradia e o aumento da carga de trabalho como determinantes nas mudanças de 

condições de saúde da população. Conforme afirma Pettres e Da Ros (2018, pg 

184) “Nesse cenário, o movimento da medicina social evidenciava a importância de 

considerar a visão social, sendo que a mudança do modo de produção havia sido 

condição para alterar o processo saúde-doença da população”. 

Contudo, o desenvolvimento da medicina social, que foi atribuído ao cuidado 

da população pobre, também impulsionou a normatização e controle sanitário dessa 

população, causando a imposição de determinados comportamentos padrões e 

delegando pleno poderes as autoridades médicas, política que nem sempre tinha o 

objetivo da promoção de saúde. Conforme sinaliza Sabroza (2004) 
 

O projeto da saúde pública moderna nasceu então, no início do século 
passado, como um componente estratégico do processo de controle social 
sobre as condições de reprodução dos grupos sociais, direcionado ao 
saneamento do ambiente urbano e mudanças nos padrões culturais do 
proletariado, através de práticas normativas e educativas. (Sabroza, 2004, 
pg 11)  

 

Esse processo impulsionou o desenvolvimento do modelo biomédico de 

atenção em saúde e a construção de teorias que preconizavam estilos de vida e 

cuidados individuais como suficientes para a manutenção de boas condições de 

saúde, relativizando os processos coletivos dos quais o indivíduo faz parte. “Ao 

descontextualizar os fenômenos de saúde e doença do desenvolvimento histórico e 

cultural da sociedade, isenta-se o poder público e culpabiliza-se a vítima” (Batistella, 

2007, pg 60).  

Essa concepção de cuidado em saúde tem grande influência até os dias 

atuais, embora o desenvolvimento das demandas concretas da população, em toda 
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sua complexidade, instigou a consolidação de outras linhas teóricas ao longo do 

tempo. Após grandes e trágicos eventos históricos da humanidade, como a segunda 

guerra mundial, um pacto entre vários países de economia desenvolvida, conformou 

a Organização Mundial de Saúde – OMS, entidade subordinada a Organização das 

Nações Unidas. Essa entidade apontou novos paradigmas para a compreensão e 

organização de políticas para a saúde. A partir do conceito de saúde como um 

completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença, 

alguns avanços foram alcançados no intuito de garantir uma análise mais ampla do 

fenômeno saúde-doença, contudo o conceito ainda apresentava limitações, uma vez 

que sua intenção utópica de tratar o fenômeno como permanente e estático, não 

garante sustentação as políticas públicas e outros estudos epidemiológicos.      

A América latina, por sua realidade social e cultural, cumpriu um papel 

importante no desenvolvimento de discussões e elaborações acerca da 

compreensão da determinação social da saúde e adoecimento. Os diversos núcleos 

de medicina social buscaram resgatar a relação de estrutura social e saúde, 

considerando o sistema econômico e político vigente, as diferenças entre as classes 

sociais e as condições de trabalho (Pettres, Da Ros, 2018).  

Em base a esse contexto, os estudos retomaram a consideração de que a 

saúde não se configura como um fenômeno meramente biológico e de caráter 

individual, mas como um fenômeno pautado no processo social ao qual o indivíduo 

está inserido. Laurell (1982) elucida que o estudo do processo saúde-doença como 

um processo social não se refere somente a uma exploração de seu caráter, mas 

coloca de imediato, o problema de sua articulação com outros processos sociais. 

Dessa maneira a autora desenvolve a ideia de que é necessário um olhar sobre os 

processos coletivos de determinados grupos sociais para aprofundar a percepção 

sobre a razão social do fenômeno saúde-doença.   

Quando lançamos o olhar sobre o processo de saúde e adoecimento da 

população migrante, devemos considerar que as condições de vida e trabalho dessa 

população, assim como a maneira de acolhimento que recebem no país receptor 

vão influenciar diretamente em suas condições de saúde. Granada et al (2017) 

corroboram com essa temática, ao argumentarem que  

 
Pensar a imigração e suas relações com os determinantes sociais de saúde 
nos levaria a interrogar sobre a posição social na qual o imigrante se insere. 
Na medida em que, no caso da imigração de baixa qualificação profissional, 



22 

 

o imigrante se insere nos postos mais baixos e menos remunerados na 
sociedade de acolhimento, ele estará exposto às condições ambientais e 
sociais que provocam uma maior vulnerabilidade ao adoecimento. (Granada 
et al, 2017, pg 291)  

 

3.2.1 Atenção à Saúde da população migrante 
 
As políticas relacionadas à população imigrante no que diz respeito ao 

cuidado em saúde têm seguido basicamente dois caminhos que correspondem a: 

tratar essa população como “ameaça” a saúde pública ou, mais recentemente, 

garantir uma abordagem de garantia de direitos (Zimmerman et al, 2011).   

O primeiro enfoque visa preservar a saúde da população do país receptor e 

reforça estereótipos quanto aos riscos apresentados pelos estrangeiros. Sua origem 

corresponde às quarentenas medievais e, em geral, se desenvolve no campo da 

segurança sanitária, implementada especialmente por meio do controle de doenças 

transmissíveis (Ventura, Yujra, 2018, pg 36).    

A mobilidade humana, como um fenômeno antigo, já ocorreu em várias 

condições, não sendo necessariamente dotado de risco diferenciado para a 

transmissão de doenças. Muitas vezes as políticas excludentes e restritivas acabam 

impulsionando maior grau de vulnerabilidade, tanto da população local quanto dos 

imigrantes. Santos (2016) evidencia que a estigmatização de populações migrantes 

é um dos aspectos mais perversos da geopolítica moderna, tornando ainda mais 

difícil o reconhecimento da cidadania por tais grupos.  

Em seu estudo sobre a inclusão dos migrantes internacionais nas políticas 

dos serviços de saúde brasileiros, Santos (2016) trata especificamente da população 

haitiana na cidade de Manaus e relata a postura das autoridades governamentais e 

da imprensa local na disseminação da ideia que os haitianos representavam risco de 

contaminação para várias doenças como Cólera e Filariose. 

Baseado nos estudos de Fassin, Granada e Detoni (2018) desenvolvem a 

discussão sobre a “patologização” da saúde dos imigrantes, problematizando a 

naturalização da associação dos grupos imigrantes ao acometimento de 

determinadas doenças. Os autores afirmam que “esta lógica penaliza duplamente o 

migrante como vetor e receptor de doenças” (Granada, Detoni, 2018, pg 99). 

Essa associação automática encobre as raízes reais dos problemas de saúde 

dessa população, atribuindo aos aspectos culturais os determinantes sociais que 
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influenciam diretamente no fenômeno saúde-doença. Goldberg e Silveira (2013) 

argumentam que 
 

En determinados contextos, las desigualdades sociales se traducen en 
desigualdades en salud: no solo por los indicadores, sino en relación al 
acceso a los servicios sanitarios públicos, el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades infectocontagiosas como la TBC. (Goldeberg, Silveira, 2013, 
pg 289) 
  

O segundo enfoque é o que busca reconhecer esses determinantes sociais 

no contexto da população em mobilidade interna e transnacional. O cuidado em 

saúde é visto como um direito básico e está assentado nos pactos internacionais 

entre diversos países e mediados por instituições como a Organização Mundial de 

Saúde - OMS. Este órgão considera que o migrante e o refugiado têm direito a 

saúde, sem discriminação em relação aos nacionais, do Estado de transito ou 

acolhida (Ventura, Yujra, 2018, pg 35).  

A compreensão de que existem diferentes tipos de mobilidade é um fator 

importante para pensar as políticas que melhor responderão as demandas dos 

disntintos grupos de imigrantes. Zimmerman et al(2011) explcitam que 
 

Tradicionalmente, a formulação de políticas tem visto a migração como 
movimento individual de ponto A ao ponto B, geralmente focando 
reinstalação transnacional permanente. No entanto, a mobilidade 
contemporânea é um processo mais complexo, com mais precisão visto 
como um ciclo de vários estágios que pode ser de várias entradas, em 
vários países e pode ocorrer dentro ou através de fronteiras nacionais. 
(Zimmerman et al, 2011, pg 02) 

 

Nesse sentido, os autores argumentam que a atenção e os cuidados dessa 

população não se iniciam apenas no local de chegada, mas passa por pelo menos 

cinco estágios que compõem o ato migratório. Esses estágios são a pré-partida, 

viagem, destino, interceptação (afetando uma minoria de migrantes) e retorno. Ao 

passo que em cada um desses momentos é possível articular um conjunto de 

políticas mais abrangentes e multinacionais (Zimmerman et al, 2011).   

As motivações para a migração são diversas, porém estão normalmente 

relacionadas com iniquidades e violências que exigem uma ação mais contundente 

na busca por sobrevivência e proteção. Dessa forma, o contexto da maioria dos 

grupos migratórios já é de fragilidades em seu aspecto de saúde. Ao discorrer sobre 

a situação da saúde mental de pessoas refugiadas, Haydu (2017, pg 134) destaca 

que “diversas pesquisas apontam para possíveis riscos à saúde mental de pessoas 
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em situação de refúgio, tanto pelo que vivenciaram no país de origem, passando 

pelo deslocamento, até as adversidades enfrentadas no país de acolhida”. 

O contexto em que estão inseridos se configura como uma condição coletiva 

de sofrimento social, ou seja, a vivência de diversas formas de violência decorrentes 

de processos políticos econômicos e sociais. Quaranta (2006) citado em Goldberg et 

al (2018) assinala que  
 

O sofrimento torna-se assim uma questão política que surge de uma relação 
desigual entre a pessoa e a ordem social decorrente das modalidades com 
que esse mal estar penetra na experiência individual e é expresso através 
de paradigmas corpóreos. (Quaranta, 2006 citado em Goldberg et al, 2018, 
pg 16)     
 

O conceito de sofrimento social nos ajuda a olhar criticamente determinadas 

generalizações sobre a condição frágil da saúde mental de populações migrantes e 

refugiadas. O estabelecimento da Síndrome do Imigrante com Estresse Crônico 

(Síndrome de Ulisses)5 como ponto de partida para  a atenção das pessoas em 

situação de imigração é um exemplo de como se condiciona a garantia de direitos 

mediante o estereótipo da pessoa adoecida e incapaz de tomar suas próprias 

decisões. Corroborando com essa problemática, Haydu e Martin (2018) alertam para 

o fato de que 

 
Compreender a vivência migratória a partir da Síndrome de Ulisses, por 
exemplo, significa rotular e estereotipar o migrante como alguém vulnerável 
que independentemente de suas capacidades e singularidades, irá 
desenvolver patologias psiquiátricas que deverão ser medicalizadas. 
(Haydu, Martin, 2018, pg 85) 
    

Ao analisar de maneira crítica as práticas assistencialistas destinadas aos 

imigrantes, a partir da sua experiência em Portugal, Pussetti (2017) relaciona a 

regulamentação diagnostica da síndrome de Ulisses com o endurecimento das 

políticas migratórias, sobretudo na Europa e elenca três argumentos para questionar 

essa tendência de patologização da saúde do imigrante: 
 

Em primeiro lugar, porque traduz conflitos sociais no léxico da 
psicopatologia, desviando a atenção do contexto político e económico mais 
amplo, para se concentrar no indivíduo como corpo despolitizado e 

 
5 O psiquiatra espanhol Joseba  Achotegui (2009) em alusão ao mito de Ulisses e todas as intemperes 
enfrentadas por ele para voltar a Itacá, sua cidade natal, após a guerra de Tróia, estabeleceu a condição dos 
imigrantes com dificuldade de adaptação  como propensos a desenvolver  a Síndrome do Imigrante com 
Estresse Crônico. (Aguiar, Mota, 2018) 
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naturalizado. Em segundo lugar, porque homogeneíza e reifica a 
experiência migratória, reduzindo-a ao perímetro restrito de uma definição 
nosológica, criando, assim, uma imagem estereotipada do sujeito imigrante 
como paciente psiquiátrico, cujos problemas podem ser monitorizados e 
resolvidos farmacologicamente. Em terceiro lugar, porque não considera 
que as próprias políticas migratórias podem contribuir ao aumento do risco 
de patologia: as constrições políticas, sociais, burocráticas e económicas 
que bloqueiam os imigrantes às margens da sociedade de acolhimento são 
completamente esquecidas. (Pussetti, 2017, pg 267) 
 

A autora refere, entretanto, que as ações humanitárias e as políticas de 

assistência aos imigrantes se apoiam nessa teoria e condicionam o acesso aos 

direitos elementares para determinados padrões de comportamento, fazendo com 

que os próprios imigrantes tenham que assumir a personagem de adoecidos 

mentalmente a fim de galgar uma chance de permanência no país receptor. “Narrar 

a experiência migratória na linguagem indubitável do sintoma psicopatológico, da 

cicatriz e da ferida pode ser a única forma de obter apoios e direitos. A 

patologização pode, portanto, se tornar um recurso” (Pussetti, 2017, pg 268).       

O Brasil construiu experiências importantes no sentido de buscar avançar na 

garantia dos direitos da população imigrante. Especificamente em São Paulo 

algumas intervenções práticas se mostraram exitosas. A criação do Conselho 

municipal do Imigrante, juntamente com a construção de um plano de política 

municipal de saúde de imigrantes e refugiados foram os suportes para a criação de 

oficinas e de um grupo de trabalho da Secretaria de Saúde do município que contou 

com a representação de vários segmentos da saúde, além de outras secretarias 

ligadas aos direitos humanos. A partir desse trabalho conjunto se conformaram 

iniciativas como: a virada da saúde com o tema “celebrando nossas origens”; 

produção de vídeos combatendo a xenofobia e apresentando o SUS como direito de 

todos; contratação de imigrantes de diferentes nacionalidades para facilitar rodas de 

conversa com usuários e profissionais dos serviços; contratação de imigrantes para 

o cargo de agentes comunitários de saúde (ACS) nas regiões de maior 

concentração da população migrante e também como agentes de prevenção a 

DST/AIDS; confecção de folders de orientação em relação a varias patologias, em 

sete idiomas; dentre outras (Junior et al, 2018).   

Apesar dessas iniciativas, o que se observa à nível mais global é que ainda 

existem muitas lacunas e pontos a serem refletidos na compreensão do processo 

migratório atual e na garantia dos direitos humanos dessa população. Faz-se 

necessário para isso, a superação de conceitos pré-fixados e da lógica excludente 
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da sobreposição aos interesses econômicos e políticos de países ricos, em 

detrimento das demandas mais elementares de milhares de pessoas, em todo o 

mundo. Nesse sentido, Goldberg et al (2018) afirmam que 
 

Entre os vários aspectos a serem tratados acerca da saúde dos imigrantes 
e refugiados, a questão da inclusão em sistemas de saúde constitui com 
certeza um dos mais importantes nas análises sobre processos migratórios, 
já que permite expor com sensibilidade a capacidade de absorção das 
demandas e necessidades desse grupo. (Goldberg et al, 2018, pg 19)  

 

3.3 Cultura, etnocentrismo e relativismo cultural   
 

A cultura é um aspecto fundamental a ser considerado quando tratamos de 

concepção e praticas de cuidado em saúde de determinada população. Não por 

acaso, a Antropologia vem contribuindo historicamente para a produção de 

conhecimento sobre os fenômenos socioculturais, dentre eles a saúde, a doença, as 

formas de tratamento e de cuidado (Nakamura, 2011).  

Não estamos falando de um conceito imutável e atemporal, pelo contrário, é 

preciso considerar o aspecto dinâmico, criativo e organizativo que compõem os 

fenômenos culturais. Compartilhamos do entendimento apresentado por Langdon e 

Wiik (2010) de que:  
 

Cultura pode ser definida como um conjunto de elementos que mediam e 
qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja determinada 
pela biologia, e que seja compartilhada por diferentes membros de um 
grupo social [...] São fontes mediadoras de transformações sociais, 
altamente politizados, apropriados, alterados e manipulados por grupos 
sociais ao longo da história das sociedades, segundo diretrizes traçadas 
pelos atores sociais que fazem seu uso para estabelecer novos padrões 
socioculturais e modelos societários. (Langdon, Wiik, 2010, pg 175) 

 

 A biomedicina, ao considerar a influência dos aspectos culturais na saúde do 

indivíduo, por muito tempo partiu desse entendimento estático, muitas vezes, 

associando-a com ignorância e limitação intelectual. A consequência dessa 

interpretação se refletiu no fato de que “a cultura foi vista como um possível 

obstáculo à saúde - um conjunto homogêneo de crenças e práticas que determinam 

o comportamento e que resiste a mudança” (Langdon, 2014, pg 1021).  

Esse entendimento encontra apoio em uma análise etnocêntrica dos distintos 

processos culturais manifestos pela humanidade. Nakamura (2011) elucida que: 
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A lógica do etnocentrismo consiste, pois, em pensar o mundo por meio de 
um referencial único, ou seja, tendo como referência a cultura, os valores e 
costumes de uma sociedade em detrimento de outra, manifestando-se por 
meio de julgamento de valores da cultura do outro, seu modo de pensar e 
agir. (Nakamura, 2011, pg 98)  
 

Os primeiros estudos antropológicos seguiam interesses colonizadores, 

sendo realizados por membros de expedições de expansão territorial ou por pessoas 

contratadas para descrever tais experiências. Constata-se, portanto, que não tinham 

por objetivo superar esse tipo de concepção.    

Em 1922, ao escrever sobre os nativos de Nova guiné, Malinowski tece 

críticas contundentes a estas etnografias e aponta novos referenciais para a 

apreensão do significado de novas culturas. Ele vai desenvolver as bases para uma 

premissa chamada relativismo cultural, ou seja, olhar para as diferentes culturas 

segundo seus próprios valores e conhecimentos, através dos quais apresentam uma 

visão de mundo própria que orientam suas práticas, conhecimentos e atitudes 

(Langdon, Wiik, 2010).  

Nesse sentido, Menéndez (2016, pg 110) afirma que “Los procesos 

interculturales existen siempre que tengamos sociedades em contacto”. Os diversos 

grupos sociais constroem suas concepções de cuidado em saúde baseado em suas 

condições socioeconômicas, suas tradições culturais e religiosas e nos saberes 

empíricos ou científicos aos quais tenham acesso. O que não quer dizer que não é 

possível construir um diálogo entre as distintas manifestações culturais, preservando 

identidades e ampliando horizontes.   

No cuidado em saúde essa integração é bastante comum. Ao estudar o 

sistema de saúde do Reino Unido, considerando esta uma sociedade industrial 

altamente desenvolvida, Helman (2003) passa a descrever a pluralidade dos 

sistemas de saúde, embora na maioria das sociedades, uma forma de cuidado de 

saúde, como a medicina científica no Ocidente, seja considerada superior às 

demais. O autor aponta o setor informal, o setor popular e o setor profissional. Esses 

três sistemas vão ser combinados e intercalados no cuidado da população, a partir 

do contexto e das caraterísticas de cada grupo social.  

Nessa mesma perspectiva, Minayo (1988) vai contribuir com o entendimento 

de que cada grupo social constrói suas próprias formas de percepção e cuidado em 

saúde, combinando diversos saberes e crenças. Ao investigar o conceito saúde-

doença a partir de uma população operária periférica, a autora afirma que “o sistema 
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etiológico popular [...] se define pelo pluralismo, é holístico, ecologicamente 

orientado, articula-se com as condições materiais da existência e as expressa” 

(Minayo, 1988, pg 379).  

A problemática que se impõe é que, as experiências de aproximação cultural 

quase sempre seguem uma lógica de domínio de uma cultura sobre outra. 

Menéndez (2016), ao analisar a experiência de ações baseadas na interculturalidade 

para atendimento da população indígena no México, levantou uma série de 

problemas e equívocos nesse processo. O autor constata que, na verdade, a 

aproximação entre os dois sistemas de cuidado em saúde serviu para viabilizar 

meios de sobrepor o modelo médico-biologicista, como a capacitação das parteiras 

a partir das técnicas e lógica hospitalares. Além disso, o autor vai pontuar que as 

práticas interculturais se conformaram desconsiderando as demandas e opiniões 

dos grupos étnicos, o que ocasionou o pouco envolvimento desses e, por sua vez, 

foi incapaz de impulsionar a autonomia dos referidos grupos. Nesse sentido, 

observou-se uma postura unilateral dos profissionais de saúde e intelectuais que 

sustentavam tal experiência, uma vez que buscavam se apoiar apenas nas 

diferenças existentes entre os dois modelos, sem observar as similaridades dos dois 

contextos que poderiam gerar empatia e entrosamento. Sobre isso, Menéndez 

(2016) é enfático:  
 

La busqueda unilateral de las diferencias conduce a subrayar las 
compatibilidades lo cual és importante para tener em cuenta las dificultades 
de construir interculturalidades. Pero dicho énfasis suele conducir a ignorar 
la existencia de similitudes a partir de las cuales poder pensar las mejores 
vías para el desarrollo de procesos de aproximación. (Menéndez, 2016, pg 
115). 
 
 

Diante desse desafio a busca para assentar, tanto os estudos quanto as 

práticas de atenção em saúde, em uma concepção de relativismo cultural faz-se 

determinante para uma contribuição consequente no campo das migrações 

transnacionais e saúde. Visto que: 

   
As questões relativas à saúde e à doença não podem ser analisadas de 
forma isolada das demais dimensões da vida social, mediadas e permeadas 
pela cultura que confere sentido a essas experiências. Os sistemas de 
atenção à saúde são sistemas culturais, consonantes com os grupos e 
realidades sociais, políticas e econômicas que os produzem e replicam. 
(Langdon, Wiik, 2010, pg. 180) 
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4 MÉTODOS  
 

4.1 Cenário do estudo  
 

A pesquisa desenvolvida caracterizou-se como qualitativa e se estruturou a 

partir da aproximação ao método etnográfico, apoiando-se nas técnicas e 

procedimentos de coleta de dados comuns a esse tipo de pesquisa. Em relação ao 

método etnográfico, Rocha e Eckert (2008) afirmam que:  

 
Outras ciências sociais recorrem, não obstante, a determinadas técnicas de 
pesquisas que são singulares ao método de pesquisa qualitativa. Mas, 
nesse caso, trata-se de adotar alguns procedimentos técnicos próprios da 
pesquisa etnográfica como a observação e as entrevistas, vinculadas agora 
a outros campos teóricos de interpretação da realidade social que não a 
teoria antropológica. (Rocha, Eckert, 2008, pg 01) 

 

É preciso ratificar, Contudo, que a teoria e o método etnográfico são 

indissociáveis, devendo-se ter o cuidado para não reduzir o estudo etnográfico a um 

conjunto de técnicas e procedimentos. Minayo (2013) explica que o estudo 

etnográfico significa imergir na realidade em questão e concomitantemente dominar 

os referenciais teóricos necessários à investigação. 

Dessa forma, esse tipo de pesquisa implica não só no conhecimento da 

população em estudo, mas do próprio pesquisador a partir da interação profunda 

com o contexto dos participantes da pesquisa, configurando-se em um processo 

complexo que requer tempo e habilidade no campo. 

 
A pesquisa etnográfica constituindo-se no exercício do olhar (ver) e do 
escutar (ouvir) impõe ao pesquisador ou a pesquisadora o deslocamento de 
sua própria cultura para se situar no interior do fenômeno por ele ou por ela 
observado através de sua participação efetiva nas formas de sociabilidade 
por meio das quais a realidade investigada se lhe apresenta. (Rocha, 
Eckert, 2008, pg 02).  
 

Dito isso, apresentamos o cenário do estudo que se deu no município de São 

Paulo, principal capital brasileira e na qual está concentrado o maior número de 

imigrantes do país.  Junior et al (2018)  destacam o caráter global da cidade, 

fortemente impactada pelo processo da reestruturação produtiva e pelo avanço 

neoliberal da globalização. Os autores afirmam que  
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Temos presenciado o fenômeno contemporâneo de novos fluxos 
migratórios, desencadeados por complexas determinações [...] são, em 
geral povos africanos, haitianos, asiáticos, sírios que se inserem de forma 
precária no espaço social paulistano misturando-se aos tradicionais 
segmentos populares, vivendo em condições desfavoráveis. (Junior et al, 
2018, pg. 251) 
 

Segundo dados do SINCRE de 2017 quase um terço (32%) do total de 

migrantes internacionais registrados no Brasil encontram-se no município de São 

Paulo. No caso dos haitianos, estima-se a presença de 11.888 pessoas na capital 

paulistana, o que corresponde a 3,1% do total. (Ventura,Yujra, 2019) 

A combinação desses fatores, ou seja, a diversidade da população migrante e 

o papel estratégico da cidade no contexto socioeconômico nacional e internacional 

destaca a relevância de estudar a realidade dessa população e suas demandas no 

contexto da megalópole São Paulo, uma vez que é nesse território que se 

expressam grandes conflitos interculturais, sociais e de garantia de direitos, mas é 

também um espaço que tem desenvolvido uma série de iniciativas para avançar no 

tema da integração dos imigrantes. As ações do grupo de trabalho sobre imigrantes 

e refugiados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a aprovação do 

projeto de Lei nº 16. 478, de 08 de Julho de 2016 e a regulamentação a partir do 

decreto n. 57.533 de 2016 que instituiu a política municipal para a população 

imigrante e a criação do conselho municipal de imigrantes, são alguns exemplos 

(Junior et al, 2018).   

Historicamente, a região central de São Paulo foi o espaço de maior 

aglutinação da população migrante, em decorrência da presença de serviços 

públicos e, também, de organizações não governamentais. Essa tendência é 

confirmada por Aguiar et al (2015, pg 09) quando elucidam que “a região central 

desde sempre foi o local de chegada e fixação de imigrantes e refugiados no MSP 

[Município de São Paulo], devido à proximidade de alguns lugares-referência, 

contatos de trabalho, possibilidade de relações de vizinhança, facilidade de acesso e 

segurança”. É nesse território que se encontram importantes instituições 

governamentais e da sociedade civil de apoio à população migrante como a Casa do 

Migrante Missão Paz; o Centro de acolhida e Referência para o Imigrante; o Instituto 

de Reintegração do Refugiado Brasil; a Mesquita Brasil, Mesquita do Brás (Aguiar, 

Mota, 2018). A migração é produto e produtora da forma como se organiza o espaço 

urbano em São Paulo (Magalhães et al, 2018). 
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Contudo, a forte presença imigrante na capital paulista influenciou, além da 

região central, a conformação de vários bairros que, até hoje, seguem se redefinindo 

a partir dos interesses socioeconômicos e dos fluxos migratórios vigentes. Assim 

como, colocou a cidade no grupo das grandes cidades cosmopolitas do mundo. 

Ventura et al (2017) ao discorrerem sobre essa característica da cidade, ratificam 

que  

 
Os “bairros estrangeiros” que resultavam de fluxos específicos de imigração 
converteram-se, paulatinamente e mundo afora, em uma vasta e complexa 
teia referida como mobilidade humana, vertiginosamente aumentada pelo 
crescente progresso tecnológico. [...] São Paulo tornou-se uma megalópole 
e passou a integrar as listas de cidades globais ou metrópoles mundiais, 
como reconhecimento de sua capacidade de influência internacional em 
diferentes campos. (Ventura et al, 2017, pg10)  
 

A população haitiana, como parte desse processo, tem se concentrado em 

maior número no bairro do Glicério, na região da sé, centro da cidade. Magalhães et 

al (2018) ao descreverem o impacto da presença haitiana na região vão apontar que 

 
Espaços como a Rua dos Estudantes, Rua Conde de Sarzedas, Rua do 
Glicério e Rua Dr. Lund apresentam intensa atividade comercial de 
negócios típicos da comunidade haitiana, como pequenas lojas de envio de 
remessas de migrantes, barbearias, salões de beleza, lojas de conserto de 
bicicletas e restaurantes. (Magalhães et al, 2018, pg.84) 

 

Vale ressaltar, contudo, que outros elementos influenciam na mobilidade 

dessa população no território da cidade, a saber: a precariedade das condições de 

vida, o interesse econômico predominante na capital, que no último período vem 

associando o processo migratório com a periferização da cidade, seja pela 

valorização do espaço urbano, seja para fugir de fiscalizações mais incisivas quanto 

às condições de trabalho (Magalhães et al, 2018).  

Apoiados em redes sociais e familiares, os imigrantes haitianos também 

foram se deslocando para periferias como Guaianazes, na zona leste, e Perús, 

região noroeste da cidade, conforme é possível observar no mapa do município. As 

mulheres que participaram do presente estudo estão localizadas no bairro Arthur 

Alvim, também na zona leste, compondo uma rede de acolhimento que teve como 

pioneira uma das diretoras da USIH. Foi nesse território que se deu o 

desenvolvimento das vivências do estudo de campo.   
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_sp.svg 

Figura 3: Regiões do município de São Paulo com maior concentração de haitianos 

 

O distrito de Arthur Alvim começou a se estruturar como bairro a partir de 

1921, quando o Engenheiro que dá nome a região construiu o Ramal de São Paulo 

da Estrada de Ferro Central do Brasil, o qual cortava o referido território. Contudo, 

apenas em 1987, quando a malha metroviária da linha vermelha alcançou o local, é 

que o bairro começou a ser alvo de atenção e maior valorização, sendo considerada 

atualmente uma região de classe média6.  

Apesar dessa classificação, o bairro ainda apresenta diversas iniquidades, 

segundo consta no Mapa da Desigualdade 2019 organizado pela Rede Nossa São 

Paulo. Este dossiê é publicado desde 2012, fazendo o levantamento de uma série 

de indicadores de cada um dos 96 distritos da capital, em fontes oficiais de dados da 

prefeitura, de modo que se possa comparar as informações e verificar os locais mais 

desprovidos de serviços e equipamentos públicos.  

A partir dos 53 indicadores utilizados no Mapa, destacamos 09 (relacionados 

aos temas de população, habitação, saúde, cultura) os quais julgamos estar 
 

6 Informações disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a
_l/jovinapessoa/index.php?p=5726 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_sp.svg
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relacionados com a população alvo e os objetivos da pesquisa. Dessa forma, a 

proporção de população feminina em relação à população geral é de 53,7% no 

bairro do Arthur Alvim, enquanto que a proporção de população negra e parda é de 

37,9%. O relatório aponta ainda que o bairro tem 7,59% de seus domicílios 

localizados em favelas; quando se verifica o tempo de espera, em dias, para 

atendimento médico no Programa Saúde da Família chega à proporção de 1, 9% e 

quanto à proporção de horas ambulatoriais semanais cadastradas de profissionais 

com vínculos no SUS de médico pediatra, clínico geral, ginecologista e médico do 

PSF, para cada mil habitantes a proporção fica em 14,68%; o relatório também 

aponta a existência de 0,69 Unidades Básicas de Saúde/UBS por 10 mil habitantes 

do bairro. A média de idade das pessoas que morreram no último ano, em Arthur 

Alvim, foi de 68,89 anos, sendo que a proporção de óbitos femininos por causas 

maternas, para cada dez mil crianças nascidas vivas de mães residentes no distrito 

é de 7,96, enquanto que para o município de São Paulo, a média é 5,0. Ao analisar 

a presença de centros culturais, espaços e casas de cultura (municipais, estaduais, 

federais e particulares), para cada dez mil habitantes, a proporção é zero.  

Ao verificarmos o mapa em sua integra, vamos observar que o bairro de 

Arthur Alvim não apresenta os piores indicadores quanto às desigualdades nas 

condições de vida e moradia, porém está longe de ser um dos melhores. Quando 

tratamos de população imigrante, vamos verificar uma presença maior dessas 

iniquidades, além das dificuldades de integração no convívio social do bairro.  

A aproximação com as participantes da pesquisa ocorreu mediada pelos 

diretores da União Social dos Imigrantes Haitianos- USIH. A referida associação 

existe desde 11 de Setembro de 2014, está localizada na região central de São 

Paulo, no bairro do Glicério, devido à intensa presença de haitianos nessa 

localidade. Surgiu com o intuito de auxiliar os haitianos que chegavam ao país, tanto 

no sentido de prestar orientações acerca de documentações para a regularização da 

permanência no país, quanto na procura de emprego, no acesso aos direitos sociais, 

assistência em saúde, educação e habitação e na adaptação sociocultural. 

Para definir a população do estudo, foram realizados alguns encontros com a 

assistente social da USIH no intuito de compreender o público atendido, bem como o 

perfil das mulheres associadas na entidade. A mesma referiu na ocasião, em 

Setembro de 2018, que 60 pessoas estavam em acompanhamento social, sendo 

45% do gênero feminino. Afirmou, porém, que as mulheres dificilmente realizavam 
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as consultas sozinhas por conta da dificuldade de comunicação na língua 

portuguesa e pela relação de submissão aos maridos. Essas mulheres eram, em 

sua maioria, casadas e com filhos, o que as submetiam a uma jornada de atividades 

domésticas intensa, limitando a participação em outras atividades da associação. 

Magalhães et al (2018) ratificam essa realidade: 

  
Em que pese à importância da presença feminina na imigração haitiana em 
São Paulo, a participação das mulheres haitianas nas atividades culturais e 
políticas da comunidade não é frequente. A associação dos haitianos da 
cidade é bastante masculinizada, o que expressa uma relação de gênero 
em que às mulheres historicamente outras tarefas são atribuídas. 
(Magalhães et al, 2018, pg. 86) 
 

A partir desse cenário, tomou-se como perspectiva o acompanhamento de, 

pelo menos, 06 mulheres haitianas em suas atividades relacionadas ao cuidado em 

saúde, que seriam: consultas médicas, realização de exames, atividades 

socioculturais e religiosas, atividades domésticas relacionadas ao tema, atividades 

na USIH e qualquer outra identificada com o cuidado em saúde das participantes. 

 

4.2 Procedimentos da coleta de dados  
 

Com o auxílio da assistente social em exercício na USIH definiu-se, como 

critério de participação na pesquisa, que as mulheres haitianas fossem adultas, em 

idade entre 18 e 55 anos, residentes na cidade de São Paulo há, pelo menos, 06 

meses e que tivessem algum tipo de relação com a entidade. Esse tempo mínimo de 

residência foi definido na expectativa de que as mulheres possuíssem, 

minimamente, alguma familiaridade com o idioma português e que também já 

tivessem tido o contato com as relações de cuidado em saúde no Brasil.  

A coleta de dados teve início na USIH, a partir das informações repassadas 

pela profissional da casa e pela verificação dos documentos administrativos da 

associação. A apresentação do projeto e das garantias éticas para participação, bem 

como a primeira entrevista com as participantes tinha previsão de seguir ocorrendo 

neste espaço, entretanto isso não foi possível. A partir de Julho de 2018, um projeto 

da Rede Jubileu Sul Brasil7 foi aprovado para funcionar na sede da associação, 

 
7 Segundo o site da organização, A Rede Jubileu Sul configura-se em uma rede ampla e plural de 
movimentos sociais, organizações populares e religiosas, política, comunidades e campanhas na 
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conhecido como “Balcão de direitos” o projeto passou a garantir o atendimento já 

realizado pela entidade, além de desenvolver projetos culturais e sociais, incluindo 

rodas de conversa de mulheres.  

A assistente social da entidade, que vinha acompanhando a construção do 

estudo em questão, foi incorporada formalmente a esse projeto, porém, seu 

desligamento aconteceu poucos meses depois. Após esse afastamento, buscou-se 

o diálogo e o auxílio da coordenadora do projeto “Balcão de direitos” para acessar as 

mulheres que mantinham vínculo com a entidade e, dessa forma, garantir esse 

ponto de suporte no acompanhamento das participantes.  

O projeto do Jubileu Sul, cujo financiamento contava com verba do governo 

federal, estava previsto para durar um ano, entretanto, em Março de 2019, a ministra 

da mulher, direitos humanos e família - Damares Alves, suspendeu todos os 

financiamentos para projetos gerenciados por Organizações Não Governamentais - 

ONG, mesmo aqueles aprovados em edital e em processo de desenvolvimento. 

Esse novo contexto, de paralisação abrupta dos atendimentos, associado ao fato de 

ter aumentado o desemprego entre os haitianos e, consequentemente uma 

diminuição na arrecadação financeira da associação, levou a um período conturbado 

na entidade, gerando impacto direto na viabilidade da pesquisa de campo, uma vez 

que as mulheres associadas se dispersaram, sendo muito difícil garantir o acesso às 

mesmas. 

Foi necessário retomar a etapa de apresentação da pesquisa e buscar novas 

parcerias com alguns diretores da USIH para que mediassem, dentro das suas 

possibilidades, o contato com as mulheres haitianas que pudessem se disponibilizar 

a participar do estudo. A partir disso, o contato com as participantes se deu 

diretamente na residência das mesmas ou em local por elas definido. O projeto de 

pesquisa foi apresentado para 07 mulheres haitianas, sendo que 04 delas aceitaram 

participar.  

A coleta de dados foi aprofundada com entrevista semiestruturada 

compreendida como aquela que combina perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender a indagação formulada (Minayo, 2009). Além da observação, presente em 

todos os encontros que ocorreram com as participantes. Conforme evidencia Rocha 

 
América Latina e Caribe, África, Ásia e no Pacífico. https://www.jubileusul.org.br/rede-jubileu-
sul/quem-somos/. Acess on 23  feb 2020.    

https://www.jubileusul.org.br/rede-jubileu-sul/quem-somos/
https://www.jubileusul.org.br/rede-jubileu-sul/quem-somos/
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e Eckert (2008, pg 04) “O observar na pesquisa de campo significa a interação com o 

outro. evocando uma habilidade para participar das tramas cotidianas, estando com 

o outro no fluxo dos acontecimentos”. Dessa maneira, todas as notas de 

observação, fortificadas pelo conteúdo das conversas informais e pelas relações das 

participantes com outros atores sociais, foram devidamente registradas no diário de 

campo.  

No primeiro contato com as participantes, buscou-se fazer uma breve 

apresentação da pesquisadora, evidenciar os objetivos e a relevância do estudo, 

além das informações acerca das garantias de anonimato, sigilo dos dados 

coletados nas entrevistas e na observação, bem como a solicitação prévia de 

autorização das mesmas para gravar as conversas e fazer os registros fotográficos 

dos encontros.  Essa etapa da pesquisa foi acompanhada por um voluntário da 

associação cuja relação de confiança, tanto com os diretores da USIH quanto com 

algumas das participantes, possibilitou uma aproximação mais tranquila da 

pesquisadora.  

O primeiro encontro aconteceu através de visita hospitalar a uma das 

participantes que estava acompanhando a internação da filha mais nova. Depois 

disso, o segundo encontro aconteceu na casa dessa mesma participante, contando 

com a presença de sua cunhada. A partir desse momento, os demais encontros 

ocorreram na casa de segunda participante, a qual demonstrou ter grande liderança 

e contribuiu com a mobilização das demais mulheres e também com a tradução de 

algumas falas, visto que a comunicação oral apresentou-se como um aspecto 

limitador na construção de uma aproximação mais desenvolta. Os encontros 

aconteceram entre Maio e Novembro de 2019, sendo que houve uma pausa nos 

encontros nos meses de Junho e Julho, devido indisponibilidade de horário das 

participantes já contatadas. Dessa maneira, foram realizados: 09 encontros com 02 

participantes; 07 encontros com uma participante e 05 encontros com outra 

participante. O tempo de duração variou entre uma e quatro horas, de acordo com a 

disponibilidade das mesmas.      

O estudo etnográfico tem como premissa básica a sensibilidade do 

pesquisador e a flexibilidade de suas técnicas para melhor apreender a realidade 

estudada. Mattos (2011) desenvolve essa compreensão ao pontuar que 
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A utilização de técnicas e procedimentos etnográficos, não segue padrões 
rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que o etnógrafo desenvolve 
a partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa. Os 
instrumentos de coleta e análise utilizados nesta abordagem de pesquisa, 
muitas vezes, têm que ser formuladas ou recriadas para atender à realidade 
do trabalho de campo. (Mattos, 2011, pg. 50) 

 

Em consonância com esse entendimento, o aspecto social do desemprego 

que pesava nas narrativas do cotidiano dessas mulheres, bem como a centralidade 

do tema “comida/alimentos” ao longo das conversas nos encontros de campo, 

culminaram na demanda de construção de um espaço denominado “oficina 

produtiva” de trufas de chocolate, seguindo as etapas desde a compra dos materiais 

para a produção até a venda dos bombons.  

 Essa oficina foi pensada em base a formação de Terapeuta Ocupacional da 

pesquisadora, profissão que tem a atividade humana como recurso de sua 

intervenção. Medeiros (2003, pg. 154) ratifica que “a finalidade do uso de atividades 

para a Terapia Ocupacional deve ser a de fazer com que o homem [mulher] se 

aposse com satisfação da sua vida, em seus diferentes campos de atuação...” e 

ainda que “o processo de análise da atividade também deve compreender a análise 

dos fenômenos provocados no sujeito durante a execução de tal ou qual atividade”. 

Portanto, esse processo contribuiu para a mobilização cooperada dessas mulheres 

com o objetivo de responder a um aspecto de suas realidades, assim como para 

estreitar diálogos e trocas cotidianas entre as partes envolvidas na pesquisa.  

Nesse sentido, o momento da oficina produtiva configurou-se em rico espaço 

de coleta de dados a partir da observação participante, quando a pesquisadora 

passou a compor o grupo em suas ações e compartilhando conhecimentos e 

trajetórias. Cabe ressaltar que  
 

A observação participante obriga seus praticantes a experimentar, tanto em 
termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução. Ela requer 
um árduo aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento direto e 
conversação, e frequentemente um “desarranjo” das expectativas pessoais 
e culturais. (Clifford, 2002, pg. 20) 

 

 

4.3 Análise de dados  

 

A análise dos dados vai ser causa e consequência da escolha do método 

etnográfico de estudo. Isso porque vai estar relacionado com o grau de envolvimento 
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do pesquisador com a cultura e o contexto a ser estudado. Isso ocorre quando o 

pesquisador participa da vida social que estuda, interagindo com as pessoas no 

espaço cotidiano, compartilhando a experiência do tempo que flui (Rocha, Eckert, 

2008). Contribuindo com esse raciocínio Minayo (2009) afirma que não há fronteiras 

nítidas entre coleta de informações, início do processo de análise e interpretação.  

Esse processo requer um cuidado redobrado do pesquisador para não 

incorrer numa postura que sobreponha o juízo de valor de sua própria cultura sobre 

a cultura que está estudando. Nakamura (2011) vai apontar o afastamento do 

etnocentrismo e a relativização como pressupostos inerentes ao método etnográfico. 

O que exige do pesquisador o exercício de despir-se de seus preconceitos e valores 

para compreender o outro. 

A partir disso, é possível definir três momentos organizativos desse processo: 

o primeiro de transcrição e ordenação de todas as informações reunidas, 

desenhando um mapa geral do contexto em estudo. O segundo da leitura flutuante 

de todas as anotações, a fim de destacar os temas preponderantes e as possíveis 

categorias emergentes. É o que pontuam Rosa e Silva (2016) ao recomendarem que 

seja feita uma transcrição literal do material coletado, para se constituir uma 

narrativa contínua da qual emergirão os temas e subtemas culturais. Os subtemas e 

temas culturais deverão revelar a síntese das práticas cotidianas da cultura 

estudada.  

Desse escopo surgiu a base para o terceiro momento de definição 

propriamente dita das categorias da pesquisa. Sabemos que em etnografia, os 

dados ditam o caminho teórico a ser conduzido durante as análises e os resultados 

da pesquisa (Mattos, 2011). Ou seja, é preciso estar muito atento para captar essas 

informações e relacioná-las adequadamente com a teoria vigente. Minayo (2009) 

destaca que:  

 
Para além das informações acumuladas o processo de trabalho de campo 
nos leva, frequentemente, a reformulação das hipóteses, ou mesmo do 
caminho da pesquisa. Enquanto construímos os dados colhidos e os 
articulamos a nossos pressupostos exercitamos nossa capacidade de 
análise que nos acompanha em todas as fases. (Minayo, 2009, pg 75) 
  

Assim, as categorias apresentadas emergiram da triangulação entre a teoria, 

os dados coletados no processo de observação e a análise contínua do cotidiano em 

estudo.   
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4.4 Registros dos dados 

 

A vivência do campo constitui-se no mais rico e denso processo balizador da 

pesquisa etnográfica, isso porque, de acordo com o que diz Mattos (2011):  
 

Em etnografia, holisticamente, observa-se os modos como esses grupos 
sociais ou pessoas conduzem suas vidas com o objetivo de revelar o 
significado cotidiano, nos quais as pessoas agem. O objetivo é documentar, 
monitorar, encontrar o significado da ação. (Mattos, 2011, pg 51) 

 

Nesse sentido, todos os dados coletados no momento da observação foram 

devidamente registrados no diário de campo. Segundo Minayo (2009, pg 71) “esse 

(diário de campo) é o principal instrumento de trabalho de observação, no qual 

escrevemos todas as informações que não fazem parte do material formal de 

entrevistas”.  

Além disso, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas para nortear o 

fluxo dos diálogos entre pesquisadora e participantes. Esse tipo de entrevista “deve 

fluir de maneira interativa e aberta, de modo a abrir possibilidades para inserção de 

temas até então não pensados pelo pesquisador” (Rosa, Silva, 2016, pg 43). 

Corroborando com o que argumenta Rocha e Eckert (2008, pg 06): “A disposição de 

escutar o outro não é tarefa evidente. Exige um aprendizado a ser conquistado em 

cada saída de campo, a cada visita para entrevista, a cada momento da 

observação”, optou-se por realizar a entrevista em um processo contínuo, ao longo 

de todos os encontros. Assim foi possível potencializar a criação do vínculo entre a 

pesquisadora e as participantes, diminuir a ansiedade e desconfiança com o 

processo formal da entrevista e possibilitar a reflexão e a articulação das 

informações que emergiam em cada momento.  

Todo o conteúdo coletado nas entrevistas foi registrado em gravação oral, 

após o consentimento das mulheres e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Em seguida foram transcritas integralmente pela pesquisadora. Da 

mesma forma, todas as etapas da oficina produtiva foram registradas em fotografias, 

sendo previamente autorizadas pelas participantes.  
    

4.5 Aspectos éticos  
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A referida pesquisa se desenvolveu em base aos aspectos éticos relativos às 

atividades em pesquisas com seres humanos, respeitando as diretrizes e normas da 

Resolução n. 466/CNS/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que ressaltam a 

necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos, 

visando preservar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem- estar das 

envolvidas na pesquisa. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital São Paulo, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, sob o número 
de parecer 3.138.828. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior – Brasil (CAPES) – código de 

financiamento 001.  

As participantes do estudo foram convidadas a colaborar espontaneamente e 

foram esclarecidas sobre o tema, os objetivos e os procedimentos da pesquisa 

aquelas que concordaram em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Além disso, foram orientadas de que, mesmo após a 

participação na coleta de dados, poderiam retirar seu consentimento a qualquer 

momento.  

Como estratégia para manter o anonimato das participantes, todas foram 

identificadas através de nomes fictícios alusivos às mulheres que se destacaram na 

revolução haitiana, entre os anos de 1791 a 1804, da qual saíram vitoriosas na luta 

pela liberdade e pela independência. A história dessas mulheres foi relatada em uma 

roda de conversa realizada na associação de haitianos, na qual se evidenciou o 

orgulho e a admiração por essas heroínas do povo. Buscamos, dessa forma, 

homenagear as participantes da pesquisa que se mostraram valentes e corajosas 

para enfrentar as adversidades do seu tempo, tal como suas antepassadas. São 

elas: Marie Jeanne; Suzanne Belair; Cicile, Catherine.  
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5        Resultados e discussão  
  

Os dados utilizados para análise foram extraídos das conversas formais e 

informais através da observação e principalmente das entrevistas. Mattos (2011) 

elucida que 

 

Tradicionalmente os homens fazem comparações entre sua própria cultura 
e as de outros povos [...] o interesse comparativo na etnografia é aliado ao 
interesse na descrição holística da cena, do evento social, e/ou da interação 
grupal que nos propomos investigar. (Mattos, 2011, pg 54)  

 

Nesse sentido, para apresentação dos resultados, foram levantadas quatro 

categorias através das quais se verificou, a partir do processo comparativo, 

aproximações e distanciamentos nas realidades vividas por essas mulheres, em seu 

país de origem e no Brasil. Não se trata, obviamente de reproduzir um olhar 

etnocêntrico nesse processo comparativo, mas exatamente o seu contrário, de 

potencializar uma leitura a partir do relativismo cultural, a saber: a vivência do 

processo migratório; a estrutura e o acesso à rede de cuidado em saúde no Haiti e 

no Brasil; as condições de trabalho e de não trabalho; o processo discriminatório 

marcado pelo aspecto racial e étnico.   
 

5.1 Breve apresentação das mulheres participantes da pesquisa 
 

Corroborando com a assertiva de Mejía e Cazarotto (2017) ao afirmar que não 

se pode essencializar a categoria ‘mulher imigrante haitiana’, ao passo que estamos 

falando de mulheres no plural e suas diferentes formas de inserção na comunidade 

brasileira, acrescentamos que a experiência do processo migratório também é 

particular e, embora muitas características sejam comuns, a vivência e as reflexões 

extraídas, de cada uma delas, da realidade em que estão imersas são singulares e 

riquíssimas.    

A partir disso, destacamos que todas as mulheres que participaram da 

pesquisa são cristãs e frequentam a mesma igreja da Assembléia de Deus, no bairro 

onde moram. Apesar dessa não ser a mesma congregação que frequentavam no 

Haiti, o fato de a igreja já ser frequentada por outros imigrantes haitianos foi decisivo 
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para a adesão dessas famílias. Três das participantes são casadas e uma é solteira, 

todas têm filhos. São elas: 

Suzanne: 38 anos, nascida na capital port- au-prince, reside no Brasil há 5 anos, 

trabalha como agente de limpeza, mas estava em processo de desligamento da 

empresa. De toda forma, suas funções eram desempenhadas em um shopping na 

cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo, tendo que percorrer todos os 

dias cerca de 38 KM. Seu horário de trabalho era das 06 às 14 horas.Suzanne 

casou-se no Brasil, com um conterrâneo que conheceu através de um amigo e tem 3 

filhas com idades de 03,02 e 01 ano. Sua residência é alugada, possui quatro 

cômodos e nela também reside um primo de seu marido.    

 
Marie jeanne: 34 anos, nasceu em Port-de-paix, mora no Brasil há 5 anos, está 

desempregada, porém realiza diversos tipos de atividades informais como a venda 

de produtos da Natura, Tapwere, roupas, lingeries,etc. Tem 3 filhas com idade de 

09, 04 e 03 anos. Somente a mais nova é brasileira, quando migrou deixou o marido 

e as duas filhas no haiti, reunindo a familia somente 04 anos depois. Sua casa é 

alugada, contando com três cômodos, sendo que no período da pesquisa estava 

hospedando a prima do marido, recém chegada do Haiti.   

 
Cicile:  56 anos, nascida em Jabl, reside há 1 ano e 2 meses no país, nunca 

conseguiu emprego ao longo desse período,  costuma vender roupas nas ruas do 

Brás (conhecida região de comércio na cidade),  tem 4 filhos adultos, sendo que dois 

estão no Haiti com o pai/marido, um no Chile e outro mora no Brasil. Ela reside com 

a filha, em casa alugada.   

 
Catherine: 39 anos, nascida em Arcahaie, mudou-se para o Brasil há 4 anos e 7 

meses, trabalha com agente de limpeza na região da Vila Leopoldina/ Zona Oeste, 

percorrendo 35 Km por dia para cumprir jornada de trabalho das 06 às 12:30 horas. 

Tem dois filhos, com idades de 20 e 07 anos, ambos residindo com a avó no Haiti.  
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                      Fonte: www.alami.com  
                      Figura 4: Cidades de origem das participantes da pesquisa no Haiti 
 
5.2 A vivência do processo migratório  
 

A população haitiana tem um longo histórico de diáspora, reflexo da 

fragilidade democrática e da miséria que persegue a construção social do país. Os 

motivos que levam a essa mobilidade passam pela busca de melhoria nas condições 

de vida, aprofundadas recentemente pelas catástrofes naturais que atingiram as 

terras haitianas nas últimas décadas. Ferreira (2017) elucida que 

 
A catástrofe ambiental é vista como o elemento decisivo que afeta a 
racionalidade individual na explicação das motivações de se lançar no 
processo migratório. Entretanto, é necessário compreender o movimento 
“diaspórico” haitiano em um quadro mais amplo das migrações históricas a 
partir deste país o que faz com que a população haitiana tenha a 
experiência da emigração como uma das características centrais de sua 
formação. (Ferreira, 2017, pg 120) 

 

Esse contexto gerou marcações significativas na cultura de mobilidade e nos 

núcleos familiares haitianos que se assentam em relações transnacionais, 

enfrentando longos períodos de separação entre mães e filhos, esposas e maridos, 

avós e netos, etc. Frente a esse processo, as mulheres cumprem papel de destaque 

configurando-se como importante agente social tanto no Haiti como fora dele. É o 

que relata o estudo de Thomaz (2010) citado por Magalhães et al (2018)  ao 

descrever a centralidade do papel das mulheres denominadas  “Madanm Sara”  
 

Elas Conectam a capital com as regiões rurais do país e são as 
responsáveis até mesmo por circuitos existentes entre o Haiti e a República 
Dominicana, os Estados Unidos e o Panamá. Não seria forçoso já incluir o 

http://www.alami.com/
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Brasil e especificamente São Paulo no rol dessa conexão, ou, em outras 
palavras, no “espaço de vida” da migração haitiana. (Thomaz, 2010 citado 
por Magalhães et al 2018, pg 85)  
   

O protagonismo dessas mulheres no mais recente ciclo migratório haitiano 

está relacionado aos interesses econômicos, as mudanças nas relações 

internacionais de trabalho e aos próprios avanços nas relações de gênero, embora 

com contradições.  As mulheres que participaram da pesquisa se encaixam nesse 

perfil e seus relatos evidenciam as motivações para migrar, assim como as 

dificuldades enfrentadas nesse processo, até alcançar os objetivos traçados. Marie 

Jeanne expressa em seu relato o caminho percorrido e as angústias vividas  

  

“Fiquei dois anos na República Dominicana, comprava coisas e ia vender 

no Haiti, aí tem esse negócio do povo vim pelo caminho clandestino, mas eu 

não quis porque tinha medo de morrer e deixar minhas filhas, minha mãe já 

tem os dela e ainda ter que cuidar das minhas, deixei minha filha de 4 

meses e vim. Então, fui para a República Dominicana e lá tem assessoria 

para ir pra Bolívia, na Bolívia eu arranjei um visto para entrar no país, desci 

no aeroporto de Cobija que é fronteira com o Brasil e entrei no país. Vim 

sozinha e grávida de dois meses, nem sabia”.  
 

O relato de Suzanne reflete o enfrentamento das adversidades em sua 

primeira experiência migratória. Visto que, devido a problemas de documentação, 

sua cunhada, com quem chegara à República Dominicana, precisou voltar para o 

Haiti, deixando-a em um país desconhecido  

 
 Minha cunhada convidou para ir na República Dominicana e eu fui. 

Chegando lá, vimos que tinha muito haitiano vindo pro Brasil, então 

decidimos vir. Fomos juntas para o Equador, só que fiquei lá 3 meses 

sozinha, chorei, chorei, chorei. Não sabia falar e nem conhecia ninguém. 

Até que através de um amigo da minha mãe e com a ajuda financeira da 

minha vó que mora nos Estados Unidos consegui visto e vim para o Brasil  

 

A família transnacional é aquela composta por vínculos entre membros 

localizados em distintos países, que não rompem suas relações quando mudam de 

contexto social. Miranda (2015, citada em Mejía, Cazarotto, 2017) afirma que “Desta 

ótica, o grupo familiar inclui todas as pessoas envolvidas em situações de migração: 
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homens e mulheres, crianças e adultos, quem sai, quem fica, quem retorna, quem 

transita”. A migração é, portanto, um projeto coletivo que atribui divisão de tarefas 

entre os diversos membros, muitas delas carregadas de valor moral como o envio de 

remessas de dinheiro e a busca por reunir a família o mais breve possível. Por isso, 

é comum a recepção de irmãos, primos e demais familiares por parte de imigrantes 

haitianos que já fixaram moradia. Cicile e Catherine tiveram o apoio dessa rede 

familiar em seus processos migratórios  
 

 “Vim porque minha filha já morava aqui há 03 anos, me convidou e eu 

decidi vim” (Cicile).  

 

“Tem uma prima que mora no Brasil, em Diadema, e entrei em contato e vim 

pra cá” (Catherine). 

 

Assim como as relações familiares são importantes, Haydu (2017) afirma que 

contar com o apoio de pessoas no país de acolhida é fundamental no processo de 

integração local, podendo amenizar o sofrimento causado pelas dúvidas e incertezas 

que acompanham a população migrante. Esse suporte vem de vizinhos, pessoas 

que cruzam o caminho dos imigrantes ou mesmo pelas organizações não 

governamentais voltadas a esse tipo de assistência, ligadas ou não as igrejas. No 

relato das participantes, é possível observar a importância desse apoio em cada 

vivência de migração    
 

“Fiz uma amiga, a Viviane, com quem fui morar antes de me casar”. 

(Suzanne) 

 

“Eu fui bem recebida, no último mês de gestação o povo da igreja fez um 

chá de bebê, ganhei muita fralda e roupinha boa. Eu pagava um quartinho 

de 400 reais e o pessoal da igreja me dava cesta básica”. (Marie Jeanne) 

 

Podemos afirmar que esse processo é vivido de maneira bastante singular 

pelo gênero feminino. Os riscos e as dificuldades enfrentados durante a viagem, 

bem como na recepção no país de destino, são muito mais profundos para as 

mulheres. O artigo da Agência Patrícia Galvão sobre violência contra mulheres 

imigrantes, de janeiro de 2015, refere que são comuns os relatos de mulheres sobre 

casos de estupros, sequestros ou abandonos em lugares desertos no trajeto 
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migratório, sendo que muitas acabam como “mulas” do tráfico ou aliciadas para fins 

de exploração sexual. 

O estresse desencadeado a partir da imprevisibilidade que a experiência 

migratória impõe vai gerar, invariavelmente, um sofrimento a essas mulheres. Isso 

pode ser identificado como um risco a sua saúde mental, o que não significa que vá 

se estabelecer como adoecimento. Nesse sentido, a busca de estratégias de 

proteção em relação a esse risco é essencial e, entre as participantes da pesquisa, 

foi possível perceber a conformação de uma rede social para dar suporte às 

dificuldades enfrentadas no processo de adaptação ao novo país, além de ser uma 

maneira de preservar a memória da convivência comunitária no Haiti. A religião 

cumpre papel semelhante de apoio e integração social. No relato das participantes é 

possível perceber o impacto das diferenças culturais de relações sociais 

encontradas na cidade de São Paulo e as estratégias que tem servido de suporte 

 
 “No Haiti todos os parentes moram perto e se reúne muito, aqui a gente 

vive em quatro paredes. Lá não precisa convidar ninguém pra ir na sua 

casa, se tem festa, tem comida, você vai e pronto. Mas aqui não... Não tem 

ninguém da minha cidade aqui, mas não tem problema pra nós, quem vem 

da capital, do campo, se é haitiano nós já nos juntamos”. (Marie Jeanne) 

 

“Tenho poucos amigos aqui, só as pessoas da igreja e do local de trabalho”. 

(Catherine) 

“As vezes eu vou nas atividades da USIH, é bom pra encontrar as pessoas”. 

(Cicile) 

 

As relações de cuidado, sobretudo entre as mulheres haitianas, foram 

evidenciadas em outros estudos como no de Mejía e Cazarotto (2017) sobre 

mulheres haitianas e famílias transnacionais. As autoras elucidam que  
 

Em comunidade, elas encontram forças reproduzindo laços tradicionais, 
ligados à família, à religião e às práticas culturais exclusivamente femininas, 
como a elaboração de penteados. Reúnem-se nas casas para fazer os 
penteados característicos da cultura haitiana. Atividade que geralmente 
acontece em duplas: uma faz o penteado da outra. (Méjia, Cazaroto, 2017, 
pg 18) 
 

A religião e o acolhimento da igreja na qual se inserem essas mulheres 

também são configurados como importantes redes de apoio para a população 
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migrante feminina. Rodrigues (2016), ao estudar a realidade social e cultural de 

mulheres haitianas em Porto Velho, destaca que 

 
A partir da participação das mulheres migrantes nas Igrejas, configuram-se 
as trocas culturais, tanto no que se refere ao conhecimento dessas 
mulheres com os hábitos da comunidade local, quanto no que se refere à 
valorização das manifestações culturais das migrantes pela comunidade 
acolhedora. (Rodrigues, 2016, pg 79) 

 

Dessa forma, percebemos que a realidade das mulheres que participaram 

dessa pesquisa se aproxima da realidade de outras haitianas, residentes em 

diferentes cidades do país. Entre as semelhanças, é possível destacar a forte 

relação das mulheres com seus familiares no Haiti, a construção coletiva do ato de 

migrar, a constituição de uma rede de apoio entre a comunidade haitiana com o 

protagonismo das mulheres, a centralidade que a religião ocupa no cotidiano das 

mesmas.  

Contudo, alguns estudos denotam o papel de subalternidade e passividade 

das mulheres no ato de migrar. É o que observamos nos extratos do estudo de 

Mejía e Cazarotto quando afirmam que “em diversas situações evidencia-se a 

dominação masculina”; “Em circunstâncias nas quais o processo migratório dos 

membros da família não é simultâneo, o marido migra antes da esposa e dos filhos” 

e “mesmo que elas migrem individualmente, não é um ato necessariamente 

autônomo”. Julgamos ser importante problematizar essa visão, expondo posturas 

distintas das relatadas acima, uma vez que todas as mulheres que participaram do 

presente ensejo foram pioneiras no ato de migrar e demonstraram o mínimo de 

controle sobre suas decisões.  Não queremos, com isso, negar que a marcação de 

gênero e a opressão estejam presentes no cotidiano de nossas participantes, tão 

somente buscamos destacar outra possibilidade de trajetória construída. Assim, nos 

aproximamos da contribuição de Rodrigues (2016) ao enfatizar que 
 

As mulheres migrantes não podem mais ser vistas como aquelas que 
apenas acompanham os maridos em seu processo migratório, mas sim 
como sujeitos desse processo. Dentro desse contexto migratório, as 
migrantes procuram dar um novo rumo as suas vidas, no sentido de 
satisfazer suas necessidades diárias no que diz respeito à melhor qualidade 
de vida, como alimentação, moradia, acesso à educação e à saúde para 
elas e para os filhos. (Rodrigues, 2016, pg 69) 
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5.3 A estrutura e o acesso à rede de cuidado em saúde no Haiti e no 
Brasil  
 

Um dos principais aspectos da violência estrutural a qual o povo haitiano é 

submetido é a precariedade na assistência em saúde. Wamai e Larkin (2011, citado 

em Santos, 2016) relatam, em seus estudos sobre a rede de assistência em saúde 

no Haiti, que “a maior parte dos serviços de saúde é privada, com grande 

contingente de clínicas trabalhando por conta própria e um grande número de ONGs 

e obras missionárias prestando atendimentos emergenciais”.  

A falta de serviços públicos, juntamente com as condições sociais e 

econômicas deficitárias do país, expõe a população a diversas epidemias modernas, 

como tuberculose e AIDS. Farmer (2004), em seu estudo baseado nos longos anos 

de trabalho na área rural do país, relaciona a incidência dessas enfermidades ao 

histórico de escravidão e racismo impostos pelos colonizadores. O autor chama a 

atenção para a necessidade de aprofundar o olhar para 
 

A forte associação dessas doenças com a pobreza e as desigualdades 
sociais para uma compreensão de como essas desigualdades são 
incorporadas como risco diferencial de infecção e, dentre os já infectados, 
para resultados adversos, incluindo a morte. (Farmer, 2004, pg 305) 
 

Após o terremoto que atingiu o Haiti, no ano de 2010, a situação de 

calamidade se intensificou, levando os governos do Brasil, de Cuba e do Haiti a 

pactuarem um projeto de colaboração para realizar atividades de recuperação da 

infraestrutura e capacitação dos profissionais de saúde do país afetado. O texto do 

memorando determinava as responsabilidades de cada país da seguinte forma  
 

Ao Brasil cabe: apoiar e recuperar a construção de unidades hospitalares, 
contribuir para a aquisição de ambulâncias, insumos e equipamentos de 
saúde, viabilizar bolsas para capacitação de profissionais de saúde 
haitianos, apoiar a qualificação da gestão assistencial e vigilância 
epidemiológica no Haiti, apoiar medidas de fortalecimento no sistema de 
atenção básica haitiano. À Cuba cabe: Dar apoio e assessorar as logísticas 
de operações, colaborar com a disponibilidade de profissionais de saúde e 
apoio, apoiar a formação de profissionais de saúde haitianos...”.  (2010) 

 

Faz-se necessário evidenciar, entretanto, que as limitações na rede de 

assistência em saúde no Haiti são problemas anteriores as catástrofes naturais, 

conforme já discutido anteriormente. Goldberg et al (2018, pg 16) reforçam as 
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consequências crônicas das privações socioeconômicas, ao pontuar que “a violência 

estrutural penetra na vida das pessoas de maneira coerciva, incluindo-se como parte 

dela, impondo condições precárias de viver-trabalhar- morar e limitando o acesso a 

diferentes tipos de serviços de saúde para tratar suas doenças”. 

Dessa forma, a concepção de cuidado em saúde, bem como as práticas 

desenvolvidas pela população são marcadas por essa realidade, o que leva os 

imigrantes haitianos que vivem no Brasil, ao terem contato com o sistema de saúde 

oficial do país, desenvolverem um amplo quadro comparativo entre os dois sistemas. 

 Um desses aspectos é a garantia de saúde como dever do estado e direito 

de todos. A gratuidade dos atendimentos é motivo de admiração para essas 

pessoas. Durante o período de acompanhamento da pesquisa, foi possível visitar 

Suzanne em um ambiente hospitalar, onde a mesma acompanhava a filha de um 

ano que tem anemia falciforme, uma doença hereditária com maior incidência na 

população negra e que causa deformações nos glóbulos sanguíneos e fragilidade do 

sistema imunológico. Na ocasião a criança estava com pneumonia, permaneceu por 

26 dias internada e passou por três procedimentos cirúrgicos. Ao ser interpelada 

sobre as diferenças que existiriam, caso essa experiência fosse vivida no Haiti, 

Suzanne foi enfática    

 

“No Haiti a condição de acesso à saúde é muito diferente do Brasil. Porque 

os hospitais públicos são muito poucos e vivem cheios. A maioria da rede é 

privada e se paga por tudo. A acomodação, a consulta, os remédios. Se 

estivesse no Haiti, com a minha filha há 06 dias internada, teria uma dívida 

muito grande”.  

 
Por outro lado, os atendimentos filantrópicos e de outros países são vistos 

com bons olhos, pois é uma alternativa para responder a demanda crescente de 

assistência em saúde no país de origem. Cicile destaca a qualidade do atendimento 

dos médicos cubanos 
 

“Os médicos cubanos se formam e passam 07 anos no Haiti, assim nós 

temos acesso a especialistas. Eles são muito atenciosos e se precisar já 

fazem a cirurgia o que for”.  

 
A presença dos médicos cubanos no Haiti é anterior ao terremoto de 2010. O 

primeiro grupo chegou logo após o furacão George, em 1998. Lorenzo Somarriba 
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Lopez, chefe da brigada médica cubana no Haiti define as ações no país como de 

cooperação e não apenas de ajuda humanitária. Ele afirma que “a ajuda humanitária 

é caracterizada por períodos curtos, sem comprometimento com as ações 

posteriores. Já a cooperação são ações contínuas e estruturais” (Teixeira, 2013). Ele 

cita o fato de o governo cubano já ter formado 1.747 médicos haitianos, porém nem 

todos voltam ao seu país de origem, sendo contratados por países desenvolvidos.  

Mesmo reconhecendo a importância da estrutura biomédica de assistência 

em saúde, a carência e a dificuldade de acesso à mesma, fez com que outras 

formas de cuidado fossem fortalecidas no cotidiano da população haitiana. Quando 

migram, ao ingressarem em outro contexto cultural e de cuidados em saúde, ainda 

assim não deixam de preservar algumas dessas práticas. Marie Jeanne aponta a 

importância da alimentação e, mais uma vez, das relações sociais como diferenciais 

no cuidado em saúde  

 
“No Haiti os alimentos são todos naturais, a gente planta de tudo, aqui tem 

que ir no mercado, já compra pronto. No Haiti ninguém vai fazer caminhada, 

mas a gente carrega água, vai varrer a casa, o quintal, depois faz um café e 

vai tomar, aqui não tem tempo pra isso”.  

“Eu tenho saudade do cheiro dos alimentos no Haiti, o frango, a manga. 

Aqui tudo que você faz não tem cheiro”. 

 

O uso de medicamentos naturais e de cuidados domésticos é a base do 

sistema de saúde no Haiti. Tanto pela ausência da garantia de acesso a assistência 

pública de saúde, quanto pela herança dos povos originários e africanos, bem como 

pela tradição agrícola do país. Dados atuais estimam que a atividade agrícola 

corresponda aproximadamente a 25% do PIB e 50% dos empregos no Haiti, embora 

a distribuição de terra seja especulativa, cabendo pequenas áreas para a agricultura 

familiar (Jeromê, 2013). A partir desse contexto, o próprio governo haitiano incentiva 

o domínio e o uso de ervas e plantas medicinais pela população pobre do país. 

Suzanne nos descreve como funciona esse incentivo  

 
“Tem um médico chamado médico de folhagem. Às 06 horas da manhã, o 

governo tem um programa [de rádio] que esse médico explica como fazer 

os remédios e pra que serve cada um”.  

 



51 

 

Diversos estudos antropológicos (Kleinman,1978; Helman, 2003), evidenciam 

a coexistência de diferentes sistemas de atenção à saúde. Langdon e Wiik (2010, pg 

179) afirmam que “o sistema de atenção à saúde é tanto um sistema cultural quanto 

um sistema social de saúde”, sendo que o sistema social de saúde é composto 

pelas instituições de saúde, os profissionais de saúde nela envolvidos e as relações 

inerentes a essa relação; enquanto que o sistema cultural de saúde está relacionado 

com a dimensão simbólica do entendimento do que é saúde e doença para um 

determinado grupo (Langdon,Wiik, 2010).   

No Haiti, o sistema de saúde tradicional, que envolve as práticas de saúde 

citadas pelas participantes, compõe a estrutura oficial do sistema de saúde do país, 

juntamente com o setor público, o setor privado com fins lucrativos e o setor misto 

sem fins lucrativos. Estima-se que 40% da população tenha acesso apenas ao 

sistema tradicional de saúde (Bordin, Misoczky, 2013). Diante disso, explicita-se a 

importância de conhecer as dimensões culturais e sociais que abrangem um sistema 

de saúde em estudo, visto que:  

 
A maneira através da qual um determinado grupo social pensa e se 
organiza, para manter a saúde e enfrentar episódios de doença, não está 
dissociado da visão de mundo e da experiência geral que esse tem a 
respeito dos demais aspectos e dimensões socioculturalmente informados. 
Será somente a partir da compreensão dessa totalidade que serão 
apreendidos os conhecimentos e práticas atrelados à saúde dos sujeitos 
formadores de uma sociedade portadora de um sistema, ou cabedal 
cultural, próprio. (Langdon, Wiik, 2010, pg 178).  
 

Outra informação apresentada por Suzanne e ratificada pelas demais 

participantes da pesquisa tem a ver com a estrutura que contam para ter seus filhos, 

ela afirma que 

 
“A maioria das mulheres tem os filhos em casa”  

 

Essa tradição de partos domésticos está atrelada a outro hábito da cultura 

haitiana que é o compartilhamento dos cuidados com a criança no período pós-

nascimento. Mejía, Cazarotto (2017, pg 10) explicam que “culturalmente, quando um 

bebê nasce no Haiti, após o parto, seus familiares próximos (pais, mães, irmãos, 

cunhadas) prestam-lhe assistência à mãe nos três primeiros meses no cuidado do 

bebê e na execução das tarefas domésticas”. Dificuldade enfrentada pelas mulheres 

que têm seus filhos em outros países, pois precisam assumir esses cuidados 
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sozinhas, sem poder contar sequer com a ajuda do marido, caso esse esteja 

trabalhando. Marie Jeanne passou por tal situação e conta como se sentiu 
 

“Vim sozinha e grávida de dois meses e nem sabia. Aí fui procurar emprego, 

quando fui fazer exame disse que eu estava grávida , aí eu não acreditei, 

chorei, fui no padre pedi ajuda pra voltar e as pessoas dizia não aqui a 

gente não manda de volta assim. Eu não cheguei a ficar deprimida, mas 

fiquei muito triste por estar sozinha. Uma vez eu estava em casa, não 

conhecia ninguém, acabou o gás e eu passei fome porque não tinha como 

cozinhar o ovo. Depois que minha filha nasceu passei muita dificuldade”.  

 

No que diz respeito à qualidade dos alimentos e o acesso fácil aos recursos 

naturais no Haiti, é fato que o país enfrenta grandes contradições também nesse 

campo. O relatório da Organização das Nações Unidas para alimentação e a 

agricultura de 2012, citado por Teixeira (2013) estimava que 05 milhões de pessoas 

estivessem em estado desnutrição no Haiti, cerca de 40% de toda a população. 

Além disso, o Haiti regrediu de um país autossuficiente na produção de alimentos 

para uma importação de 48% de sua demanda alimentar global. Além da 

concentração de terras na mão de poucos abastados, o desmatamento e as 

alterações climáticas também são responsáveis pela dificuldade alimentar da 

população.  

Além de assumirem a responsabilidade pela garantia da alimentação, as 

mulheres no Haiti também são responsáveis pelo cuidado da saúde de suas 

famílias. Esse papel se mantém entre as famílias imigrantes. Os relatos de nossas 

participantes ilustram bem isso:  

 
“Para pneumonia faz gengibre com folha de canela que faz a criança suar, 

se eu tivesse no Haiti fazia isso e minha filha não ficava tão mal. (Suzanne) 

 

“Meu marido estava com dor no estomago, então eu falei vamos fazer suco 

natural, evitar refrigerante, frituras. No Haiti a gente come muita fritura é 

banana, peixe frito.” (Marie Jeanne) 

 

“Minha filha comeu alguma coisa na creche que não fez bem, passou mal a 

noite, vomitou e teve diarréia. Eu levantei, coloquei umas casquinhas de 

olho com raspa de limão fiz o chá e dei pra ela”(Marie Jeanne) 
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“Tenho contato todos os dias com minha família, sinto muita saudade da 

mãe, do marido e do filho. Preciso saber como eles estão, se tá tudo 

bem.”(Catherine) 

 

O papel das mulheres nas tarefas dos cuidados em saúde é destacado por 

Menéndez (2016) ao afirmar que, tanto no modelo biomédico como nos modelos 

tradicionais de atenção em saúde, embora os homens sejam vistos como os 

principais mentores dos processos de cura, são as mulheres que detêm o 

conhecimento popular, a prática de prevenção e atenção às enfermidades. 

Essa divisão de tarefas é fruto do processo da opressão de gênero que 

denota para as mulheres a responsabilidade pelo cuidado da casa e dos filhos. 

Tomamos a categoria gênero  
 

Para demonstrar e sistematizar as desigualdades existentes entre mulheres 
e homens, que repercutem na esfera pública e privada de ambos os sexos, 
impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos 
historicamente e, criaram polos de dominação e submissão. (Teles, Melo, 
2003, pg. 16) 

 

Dessa forma, características vistas como “naturalmente” femininas são 

reforçadas e incentivadas na sociedade para responder a interesses econômicos e 

políticos. Marco e Rico (2013, citado em Maure et al, 2018) avalia que “En América 

Latina, tradicionalmente se há delegado em las mujeres, bajo el eufemismo de ‘las 

famílias’ la resposanbilidad del cuidado de los miembros del holgar”. É possível 

ampliar essa análise para o contexto mundial, uma vez que a atribuição do trabalho 

doméstico; da educação e criação dos filhos; do cuidado dos doentes e da garantia 

da manutenção da força de trabalho como responsabilidades genuinamente 

femininas, é estimulada e condicionada, até os dias atuais, pelo sistema capitalista. 

Toledo (2017) argumenta que 

 
Estas características femininas são apregoadas como se fossem o máximo 
do avanço e da modernidade, símbolo de independência da mulher e de 
valorização do sexo feminino [...] são qualidades e atributos utilizados, 
sobretudo, pelo capital para que a mulher funcione como correia de 
transmissão dos seus interesses no processo produtivo.(Toledo, 2017, pg. 
66) 
 

Diante disso, ao seguirem assumindo tais responsabilidades, as mulheres 

imigrantes são normalmente, as que mais se aproximam dos serviços de saúde nos 
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países receptores, muitas vezes devido à necessidade de acompanhamento de 

gestações e dos próprios filhos. Santos (2016, pg 488), ao discorrer sobre a inclusão 

dos imigrantes haitianos na rede de atendimento a saúde no Amazonas, destaca 

que “as mulheres grávidas, tornaram-se logo um alvo de preocupação dos órgãos de 

saúde e, por sua condição mais vulnerável, foram as primeiras a receber algum 

estímulo para se integrar ao SUS”.  

Embora essa inclusão seja reconhecida e seja objeto de agradecimento por 

parte das mulheres que contribuíram para o presente estudo, elas também 

explicitaram as falhas e limitações nos serviços de saúde nos quais estão inseridas.  

.    
 “No começo tudo foi bom, nos 4 e 5 meses fiz ultrassom, fui no médico no 

(hospital) planalto. Com sete dias de nascida tinha que levar a bebê pra 

tomar vacina, ela foi e tomou vacina. E eu tinha que passar no 

ginecologista, mas não tinha médico”. 

 

“Eu passo sempre no médico, no [hospital] planalto (atendimento de 

urgência). Mas consulta não, não pedem exame de sangue, nada”. (Marie 

Jeanne) 

 

Descobri que estou com tuberculose. Tenho dois meses ainda pra tratar a 

tuberculose, sinto muita dor nas costas, falei no trabalho e eles disseram 

pra ir no médico pegar um atestado, mas o médico daqui (UBS)  disse que 

não tenho nada”(Suzanne) 

 

“Estou com um problema na vista, mas não tem médico no posto, tô 

aguardando a consulta ser marcada. Desde que eu estou aqui nunca passei 

com ginecologista, nem fiz exames preventivos [Papanicolau ou ultrassom 

de mama]”. (Cicile) 

 

“Fiz consulta com oftalmologista e dermatologista pelo plano de saúde” 

(Catherine) 

É possível observar, a partir dos relatos, que essas mulheres estão inseridas 

no contexto de negligencia de direitos, tal qual a população pobre local. Como 

consequência das dificuldades e, até mesmo, falta de vontade dos gestores em 

consolidar o SUS em todos os seus princípios e diretrizes, a população tem uma 

cobertura parcial de suas demandas em saúde. Em entrevista a ABRASCO, para 

comentar as motivações do aumento da mortalidade infantil e materna no país, 
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Paulo Germano de Frias, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 

Figueira do Grupo de estudos de Avaliação e Gestão em Saúde, enfatiza que  

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) padece de sub-financiamento crônico 
para cumprir os seus princípios éticos e diretrizes. O avanço do sistema na 
direção da universalidade, equidade e integralidade passa necessariamente 
pela sua sustentabilidade. Os cortes orçamentários causados pela emenda 
constitucional 95* comprometem substancialmente a sustentabilidade da 
atenção básica, do trabalho das equipes de saúde da família e de todo 
sistema de saúde. Manter-se funcionando, ampliar sua abrangência e 
aperfeiçoar sua atuação são condições imprescindíveis para garantia 
mínima dos direitos sexuais e reprodutivos e assistenciais das mulheres, 
homens e seus filhos. (ABRASCO, 2018) 

 

Nesse sentido, uma grande parcela da população brasileira não tem acesso 

aos equipamentos de saúde com a qualidade e regularidade necessária. A cobertura 

da estratégia Saúde da família, principal política de cobertura na atenção primária de 

saúde do Ministério da Saúde, cobre apenas 37,39% da população da cidade de 

São Paulo (Brasil, 2016).  

Outro ponto convergente, entre a população mais pauperizada e a população 

imigrante do Haiti, é a questão étnica e o racismo institucional existente no país. 

Wernek (2016) explicita que 
 

O racismo e a longa trajetória de discriminações, combinados à persistência 
da precariedade e baixa qualidade dos serviços destinados a determinadas 
camadas da população, interpõem-se entre profissionais e usuários, 
influenciando visões preconceituosas e estereotipadas por parte de 
profissionais em relação a integrantes de grupos subordinados e 
dificultando o estabelecimento de relações de confiança, seja entre 
profissionais e usuários, ou entre estes e os serviços e todo o sistema de 
saúde. (Wernek, 2016, pg 544) 

 

Faz-se necessário frisar, ainda, que a condição de imigrante já é por si só, um 

marcador que influencia na receptividade e no acolhimento nos serviços de saúde. 

As dificuldades culturais, a precariedade das condições de trabalho, as dificuldades 

de integração na sociedade, o preconceito e a descriminação dificultam o acesso 

dessa população aos serviços básicos (Waldman 2011, citado em Aguiar, Mota, 

2018).    

Embora, em nenhum momento as participantes da pesquisa relataram a 

associação de sua condição de imigrante com tratamento diferenciado nos serviços 

de saúde, foi possível observar manifestações límpidas de intolerância e 

subestimação por parte de profissionais de saúde. Ao acompanhar as orientações 
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sobre o procedimento cirúrgico da filha, repassadas por uma profissional a Suzanne 

e seu marido, observei surpresa e incômodo na postura da profissional mediante os 

questionamentos feitos pelo homem, no intuito de compreender exatamente os 

riscos a que a filha estava exposta.  

Esses marcadores de etnia, raça e classe vão se refletir diretamente no 

acesso e na qualidade do atendimento em saúde de determinadas parcelas da 

população. Por outro lado, é possível observar também que o acesso a condições 

elementares de dignidade, como o emprego formal, por exemplo, proporciona alguns 

direitos importantes e em uma condição diferenciada de acesso aos serviços. A 

única participante que se encontra nessa situação, reflete uma regularidade e certa 

comodidade no cuidado de sua saúde, devido ao serviço privado de saúde que lhe é 

conferido a partir do vínculo empregatício. 

Dessa maneira, evidenciamos que o direito a uma saúde de qualidade está 

intrinsecamente relacionado com outros direitos elementares como o pleno 

emprego, educação, moradia, lazer, segurança, dentre outros.  
 

5.4 As condições de trabalho e de não trabalho  

 

Um dos principais motivos que impulsionaram a entrada do Brasil na rota 

migratória da população haitiana foi a perspectiva de acesso fácil a emprego. Essa 

percepção ocorreu devido à agenda de megaeventos previstos para acontecer no 

país entre os anos de 2014 e 2016. No caso das mulheres haitianas, seus projetos 

migratórios estão diretamente relacionados aos seus dependentes que permanecem 

no Haiti. Mejía e Cazarotto (2017, pg 01) elucidam que “da ótica feminina destaca-se 

a migração como um projeto familiar, que envolve tanto os membros da família que 

ficam quanto os que partem. Elas aspiram arrumar emprego e ter renda suficiente 

para estar no Brasil e enviar dinheiro para a família no Haiti”.  

Seguindo esse raciocínio Dutra (2013) vai aprofundar essa análise, 

incorporando outros elementos motivadores para a migração feminina. A autora 

explicita que a jornada dessas mulheres responde a 
 

Necessidades que dizem respeito não só à escassez material, que impede 
uma alimentação saudável, vestimenta e moradia digna, como também à 
falta de acesso à educação formal para os filhos e para elas próprias, à falta 
de acesso ao mercado de trabalho formal, ou inclusive informal, e à falta de 
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acesso aos serviços públicos, tais como, saúde e transporte. (Dutra, 2013, 
pg 180) 

 

Nesse sentido, as primeiras expectativas frustradas em solo brasileiro fazem 

referência a essa realidade distinta do que esperavam. A escassez de empregos, 

sobretudo para as mulheres, impõe uma condição de maior vulnerabilidade para 

essa população. Dutra (2013), mais uma vez contribui com essa análise, ao pontuar 

que  

 
As condições muito precárias de trabalho e a situação de vulnerabilidade 
em que muitas das trabalhadoras migrantes se encontram, trazem 
implicações não somente para a vida delas, como notadamente para o 
núcleo familiar do qual são responsáveis. (Dutra, 2013, pg 182) 

 

Os relatos das participantes expressam com precisão quais eram as 

expectativas 
 

“Eu escutei na rádio, a presidente Dilma falar que depois do terremoto o 

povo poderia vir que tinha emprego e íamos ser bem recebidos. No Haiti 

tem que pagar 260 dólares para tirar o visto, mais as passagens de avião e 

precisa alguém para orientar quando chegar aqui, mas ao chegar a gente vê 

que tá difícil também. As pessoas vendem tudo que tem e chega aqui fica 

1,2 anos sem emprego. Meu marido ficou 1 ano e seis meses sem trabalho, 

agora está 7 meses no trabalho. Se eu não fosse uma mulher com iniciativa, 

nós íamos chegar a passar fome.” (Marie Jeanne) 

 

“Tô procurando emprego desde que cheguei, já fui em vários locais, mais 

nada. Acho que é por causa da minha idade. Tô há 1 ano e dois meses 

parada, é muito ruim”(Cicile) 

 
“No Haiti não tem trabalho, então eu vim pra trabalhar” (Catherine) 

 
 

Quando conseguem romper a primeira barreira e são admitidas em um 

emprego, as vagas são normalmente paras serviços precarizados. “Os imigrantes 

tem uma longa história de serem contratados para trabalhos mal remunerados, que 

exigem pouca formação profissional e que normalmente estão situados nos setores 

menos avançados” (Sassen, 2010, pg 125).  
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Para as mulheres essas dificuldades se apresentam com maior intensidade 

devido às desigualdades de gênero já impostas na divisão sexual do trabalho. “As 

mulheres migrantes, em geral, são absorvidas no país receptor em atividades de 

baixa qualificação, submetidas a jornadas de trabalho excessivas e exploração 

laboral, com condições precárias de emprego e de vida” (Queiroz, 2015, pg 31).  

Todas as mulheres participantes da pesquisa trabalharam ou trabalham no 

setor de limpeza, em locais que demandam longo deslocamento para realizar suas 

funções e com eminente exposição a riscos de saúde. Em suas falas, percebendo 

ou não a condição de exploração e vulnerabilidade a que estão expostas, todas 

destacam os conflitos da relação capital-trabalho 
 

“Eu trabalhava em serviço de limpeza, aí começou a sair umas bolhas no 

meu corpo que parece sarampo, fiquei desesperada, chorei muito, mandei 

foto pro supervisor. Aí me mandaram embora 6 meses depois da alergia. Eu 

falei ‘nossa, vocês estão me mandando embora descontando tudo isso, 

peguei uma alergia aqui não sei se do cloro ou outro produto, mas mostrei 

até pro supervisor e vocês não fizeram nada, agora ainda me 

descontam’.”(Marie Jeanne) 

 

“Fiquei 24 dias no hospital com minha filha, minha cunhada levou o atestado 

no trabalho, mas quando voltei eles falaram que não tinha avisado e 

queriam me demitir por justa causa, por abandono” (Suzanne) 

 

 “Tô fazendo tratamento de dermatologia porque tive alergia aos produtos 

de limpeza. O emprego me dá plano, então estou fazendo o tratamento por 

lá”. (Chaterine) 

 

“Eu tenho que ir pro Brás, vender as coisas, mas é ruim porque tem a 

polícia, somos perseguidos” (Cicile) 

 
 

Muitas vezes essa condição se impõe pelo desconhecimento da legislação 

trabalhista ou mesmo por medo de perder a oportunidade de emprego. Queiroz 

(2015) evidencia que pela condição de estrangeiro ou por irregularidades no 

processo migratório essa população fica mais exposta a exploração no ambiente de 

trabalho, condição que é vista pelos empregadores como possibilidade de obter 

vantagens nas relações trabalhistas.   
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Obviamente a necessidade de sobrevivência que já motivou a própria 

mobilidade interfronteiras é também a motivadora para aceitação dessas condições. 

Dutra (2013) explica que a busca por romper a barreira do desemprego que 

impulsiona o ato de migrar também está presente no momento de decidir aceitar, ou 

não, trabalhar em condições de precariedade, dotando a experiência de vida em 

migração com uma alta dose de vulnerabilidade.  

Além desses aspectos discriminatórios existe o próprio questionamento da 

população local quanto à ocupação de vagas de emprego pela população imigrante. 

Queiroz (2015, pg 32) aponta que “o migrante é considerado um problema para os 

países receptores, já que, na maioria dos casos, são pessoas com baixa 

qualificação profissional e de origem humilde”. Embora, muitas vezes essa 

população ocupe os postos de trabalho desprezados pela população local, o 

contexto de crise econômica e alto nível de desemprego torna a relação entre os 

trabalhadores bastante agressiva. Marie Jeanne refere esses conflitos 

 
“Esses pobrinhos saíram lá do Haiti pra atrapalhar a nossa vida aqui. E é, 

porque você sai do seu país? se fosse bom eu ficava lá. Só que os 

brasileiros reclamam de barriga cheia. Eles não querem trabalhar na 

limpeza, nós não temos essa frescura”. 

 

Os problemas sociais e econômicos que se aprofundam acabam 

influenciando o acirramento de ideologias de opressão, como a xenofobia e a própria 

violência. Tal situação torna a experiência migratória ainda mais complexa e sofrida. 

Granada e Detoni (2018) elucidam que além dos baixos salários, os haitianos 

também vão enfrentar o preconceito e discriminação, que culminam em fracos laços 

sociais no local de acolhimento, dentre outras dificuldades.    

O país enfrenta um período com alta taxa de desemprego, de acordo com os 

dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD), no primeiro 

trimestre de 2019, o número de pessoas que se encontravam desempregadas há 

mais de 02 anos chegava a 3,3 milhões. Para o mesmo período essa proporção era 

maior entre as mulheres que correspondia a 28,8% desse total. Não é difícil 

assimilar que, devido todas as dificuldades de integração enfrentadas pela 

população imigrante, esta também seja afetada por essa realidade. Dessa forma, o 
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projeto migratório se vê ameaçado, gerando uma sensação de impotência e derrota. 

Haydu (2017) explicita o impacto negativo dessa condição  

 
Podemos afirmar que quando não há trabalho ou quando ele é interditado, a 
pessoa é afetada em suas relações com o meio, com as outras pessoas e 
consigo mesmo por uma série de transformações não apenas materiais, 
mas também psicológicas e sociais. (Haydu, 2017, pg. 150) 
 

Foi possível observar o sentimento de vergonha pela falta de emprego e a 

necessidade de buscar alternativas informais de sobrevivência em conversa com a 

participante Cícile. Ao solicitar o agendamento de um encontro, a mesma informou o 

horário possível após o seu retorno do Brás (região de comércio de São Paulo). Por 

ser período de festas de final de ano e partindo da realidade da pesquisadora, 

portanto considerando que seria um período de compra de presentes, iniciei a 

conversa perguntando se ela tinha comprado muitas coisas. De imediato, observei 

seu olhar ficar retraído e entristecido, não conseguindo responder. Após 

conversarmos sobre outros temas, ela disse que estava no Brás, vendendo 

mercadorias e que era muito difícil conseguir dinheiro. A percepção de minha 

insensibilidade, que já havia se manifestado, foi confirmada nesse momento. Ao 

mesmo tempo pude refletir o quanto aquela situação era constrangedora para ela, 

visto que após meses de conversas, ela não tinha mencionado essa atividade 

laboral e nem as situações de conflito e violência pelas quais já havia passado, 

devido à informalidade da prática e a atuação repressiva da polícia.  

Entretanto, quando há o acesso aos mínimos direitos, inclusive o direito ao 

trabalho e ao respeito nesse ambiente, a percepção de inclusão e integração muda 

de maneira qualitativa. Ao tratar da experiência de refugiados congoleses na cidade 

de São Paulo, Haydu (2017, pg.145) destaca que “eles querem ser tratados e 

reconhecidos como cidadãos de forma plena pelo Estado que os acolheu. Pleiteiam 

o direito de participar das tomadas de decisão que envolva seu presente e futuro. 

Querem ter os mesmos deveres e os mesmos direitos”. Esse sentimento é 

compartilhado pelos imigrantes haitianos, tudo que querem é uma nova chance para 

recomeçar e se apegam com toda força as oportunidades que lhes são 

apresentadas. Catherine, ao descrever suas relações no ambiente de trabalho, 

evidencia a importância do acesso a esse recomeço 
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“Aqui sempre fui bem tratada no emprego, minha chefe é muito legal. 

Sempre pergunta se eu tô bem, se quero comida, se preciso de alguma 

coisa. Meu emprego oferta plano de saúde e, por lá, faço minhas consultas. 

Eu gosto”.   
 

Dessa forma, se explicita que a incorporação da população migrante em um 

país receptor vai enfrentar desafios múltiplos, os quais se aproximam das demandas 

da população pobre nativa, uma vez que surgem das contradições sociais vigentes, 

muito mais do que das diferenças culturais ou geográficas. Portanto, coadunamos 

das ideias de Haydu (2017), ao afirmar que    
 

Permitir que essas pessoas entrem em território brasileiro e lhes garantir 
documentação, dar-lhes acesso à saúde e educação pública são fatores de 
extrema importância para que possam recomeçar suas vidas, em outro 
país, de maneira digna, mas esse é apenas o primeiro passo a ser dado. É 
preciso que se valorize a formação e a experiência profissional dessas 
pessoas, bem como sua bagagem cultural. Somente assim, poderão ter 
condições mais efetivas de buscar soluções, de maneira autônoma, aos 
problemas enfrentados no Brasil. (Haydu, 2017, pg 154) 

 
5.5 O processo discriminatório marcado pelo aspecto racial e étnico  

 

A adaptação de uma população migrante em um novo território é um 

processo bastante delicado e vai necessitar do interesse de ambas as partes, 

imigrantes e nativos, para se consolidar. “A inserção de imigrantes num contexto 

sociocultural diverso – e quase sempre adverso, é um processo marcado por 

conflitos e estranhamentos, seja para os recém-chegados [...], seja para a sociedade 

receptora” (Yajahuanca, 2015, pg 21).  

Muitas vezes esse processo de interação é permeado por estigmas e 

preconceitos baseados em especulações maiores do que, necessariamente, seria 

uma vivência individual concreta com o grupo de imigrantes.  “É no âmbito da 

sociedade que se produz e se fomenta esses significados por meio de suas diversas 

agências, como por exemplo, a família, a escola, os meios de comunicação” (Haydu, 

2017, pg 118).  

Dessa maneira, o racismo e a xenofobia se apresentam como uma das 

barreiras mais dolorosas para serem enfrentadas, visto que os imigrantes haitianos, 

em especial as mulheres, custam a entender o porquê de tanta discriminação. Dutra 

(2013, pg 192) enfatiza que “tanto a condição de gênero como a origem social 
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associada a características étnicas produzem novos e diversos significados nas 

instâncias de interação social nas sociedades receptoras”.  

Assim, a imagem positiva do Brasil e dos brasileiros que estimulou os 

haitianos a migrarem, desconstrói-se uma vez estabelecidos no país de acolhimento, 

dando lugar a uma experiência bastante dura e repleta de contradições. Diehl 

(20017, pg 116) afirma que estas práticas se tornam públicas “desconstruindo com 

isso a visão do brasileiro como um povo receptivo para com as pessoas que vem de 

outros países, pelo contrário, a indiferença e estigmatização contra um novo grupo 

migrado se torna algo visualmente manifestado na vida cotidiana e na ação das 

pessoas que circulam por espaços sociais”. As participantes expressam algumas 

situações que associaram com o processo de discriminação, como Marie Jeanne 

afirma 

 

“Eu sinto discriminação, sinto que o povo não me trata bem quando eu 

chego. Eu não acho que o racismo é só por causa da cor, mas é por causa 

da pobreza”.  

 “Na escola tem gente que me olha mal, se for pra minha pele, eu não tô 

nem aí. Eu adoro, tô perfeita com minha cor porque Deus que me fez”.   

“Eu já encontrei muita coisa boa, mas também tem muita coisa mal aqui no 

Brasil”.  

 

As participantes associam as manifestações de preconceito não apenas a 

questão racial ou étnica, mas também a condição social em que estão inseridas. 

Yajahuanca (2015, pg 32) explana que “os imigrantes, as minorias étnicas, os 

trabalhadores ilegais, os refugiados são particularmente vulneráveis a exclusão 

social, pois muitas vezes são excluídos dos direitos à cidadania” e complementa que 

essas desigualdades geram a desvalorização do outro. É que observamos na fala de 

Cicile quando refere o medo e a indignação de ser tratada como contraventora por 

desenvolver a única atividade que teve acesso para sobreviver 
    

 “Eu vou no Brás [região de comércio] para vender roupa, mas é difícil 

porque a polícia persegue. Tem que correr pra um lado e pra outro. Tenho 

medo”.  

 

A manifestação da xenofobia e o olhar etnocêntrico para as populações 

migrantes, muitas vezes ocorrem nos serviços mais elementares aos quais eles têm 
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acesso, como nas escolas e nos serviços de saúde. Santos (2016, pg 478) enfatiza 

que “as diferenças culturais e linguísticas podem ser fonte de estigmatização nos 

países de acolhimento, e as vulnerabilidades sociais decorrentes do status 

indeterminado de cidadão funcionam como barreiras ao acesso ao sistema de 

saúde”. As consequências dessas manifestações são, portanto, nefastas para a 

perspectiva de aproximação da população migrante.  

  A experiência vivida por Marie Jeanne demonstra o grau de sofrimento e 

sensação de injustiça que tais episódios causam  
 

“Minha filha sofreu preconceito na escola, a professora de educação física 

deu um nome (apelido) pra ela e os coleguinhas riram. Minha filha chegou 

em casa chorando, nem conseguiu dormir a noite. Eu fui na escola, falar 

com a diretora. Minha filha sempre vai limpinha pra escola, nós somos 

pobres, mas andamos direitinho, então não tem porque minha filha ser 

judiada. Ela tem direito de estudar como qualquer criança”.  

 

As participantes evitavam demonstrar uma reação negativa com as 

manifestações de racismo e xenofobia durante as entrevistas, mesmo essas 

acontecendo da maneira mais informal possível. Contudo, ao conseguirmos 

estabelecer espaços informais de convivência, foi possível obter relatos mais 

profundos sobre o tema. Além de acompanhar situações específicas do cotidiano 

que repercutiram reações emocionais intensas frente à ameaça de discriminação.  

Um desses espaços foi a oficina produtiva para confecção de bombons que 

aconteceu em cinco encontros, tendo em pelo menos três deles, a presença de 

todas as participantes. Desde a compra de materiais, até a sugestão de locais onde 

seria possível vender as trufas, tudo foi discutido conjuntamente entre as 

participantes a pesquisadora, que se nesse momento, também se tornou 

participante das ações. Foi o momento de compartilhar informações sobre a vivência 

da pesquisadora enquanto migrante interna, dos interesses e habilidades pela 

culinária e também de sua formação profissional.        

Essa socialização estreitou os laços e fez surgir uma identificação quanto às 

experiências vividas, guardadas as devidas proporções. À medida que os encontros 

aconteciam, era possível perceber mais cumplicidade e conforto no convívio. Era 

também um momento em que as participantes falavam bastante, na maior parte do 

tempo em Krióule, as vezes cantavam e ensaiavam pequenos passos.  
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Em um desses momentos, observei que as falas estavam alteradas, como 

que se estivessem brigando, com raiva. A minha surpresa e curiosidade ficou 

evidente, o que fez com que Marie Jeanne pedisse para falarem em português e 

assim eu pudesse entender. Contou-me, então, que estava na fila de uma barraca 

na feira, quando chegou sua vez de ser atendida, o atendente pediu que saísse, pois 

atenderia primeiro os brasileiros que estavam atrás. Imediatamente ela reagiu, 

dizendo que não sairia e que ele estava fazendo aquilo porque ela era haitiana. Para 

sua surpresa, o atendente começou a rir e disse que ela não compreendia o 

português.  

As demais participantes, então, começaram a comentar a situação, dizendo 

que como se sentiam muito desrespeitadas e humilhadas quando algo assim 

acontecia e ficavam tristes e receosas de como seguiriam vivendo no Brasil.  

Em estudos sobre as populações em situação de refúgio muito se discute 

sobre uma avaliação generalista desses grupos populacionais, como se todos 

possuíssem as mesmas característas, não sendo permitidas variações. Kobelinsky 

(2010, citado em Haydu, 2017) aponta que as expectativas padronizadas frente a 

pessoas em situação de refúgio acabam gerando inseguranças e ameaças para 

aquelas que não correspondem ao modelo esperado, o que leva essas relações a 

serem pautadas pela desconfiança.  A uniformização de populações imigrantes é 

comum para qualquer nacionalidade, contudo o viés negativo e intolerante se 

apresenta com maior intensidade sobre as populações de países pobres e/ou 

negros.  

No estudo sobre o atendimento de saúde a população haitiana na cidade de 

Chapecó, em Santa Catarina, região sul do Brasil, Risson e Matsue (2018) expõem 

a dor e as angústias da população haitiana ao descobrir-se negra. Tal fato levou as 

autoras ao entendimento de que o preconceito com imigrantes haitianos está 

fortemente vinculado ao processo de estigmatização do negro. 

Outro estudo sobre a incorporação da população haitiana na cidade de 

Lajeado, no Rio Grande do Sul, aponta as expressões de racismo contra essa 

população, em um primeiro momento atribuindo-lhes estereótipos usados contra a 

população negra brasileira, porém reformulando essas marcações à medida que são 

identificadas “diferenças”, segundo o senso comum, nos comportamentos da 

população migrante. Diehl (2017) explicita que 
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Os haitianos foram estigmatizados principalmente como indivíduos 
portadores de uma cultura inferior, ao mesmo tempo em que eram 
fedorentos, barulhentos e ignorantes. As informações acerca deles eram 
exageradas e caricaturadas pela população dominante para manter a sua 
legitimidade, os estabelecidos buscaram não interagir com os haitianos, 
reconhecendo a sua importância, mas os mantendo em seus lugares. 
(Diehl, 2017, pg 115)  
  

Nos estudos de Haydu (2017) também se explicita a percepção dos 

imigrantes acerca de como são tratados no Brasil. O autor explica que para os 

congoleses, o fato de serem vistos com desconfiança, parte, sobretudo, do fato de 

serem refugiados negros e africanos.  

Para as mulheres negras e imigrantes a sobreposição de preconceitos e 

discriminações é imposta de maneira bem mais rígida, uma vez que tanto elas 

quanto seus filhos são impactados negativamente com essas manifestações. 

Conforme afirma Rodrigues (2016) é uma luta diária e solitária, que marcam suas 

trajetórias, de seus filhos e pessoas próximas.    

Quando se vive em constante ameaça, qualquer situação corriqueira pode se 

transformar em uma verdadeira tormenta. Foi o que aconteceu com Marie Jeanne. 

Ao acompanhá-la em sua casa, pude presenciar a reação alérgica de sua filha de 04 

anos pela ingestão de um abacaxi. Quando a mulher observou os lábios da filha 

inchados e embranquecidos, imediatamente levantou a possibilidade da professora 

ter feito algo proposital para “fazer mal” a criança. Ela ficou realmente desesperada, 

deixando a própria menina ainda mais assustada com a situação. Seguiu 

imediatamente para o pronto atendimento do hospital da região, afirmando que não 

ficaria quieta, caso se confirmasse a atitude maldosa da professora. O episódio que 

teve início às 15 horas da tarde, só chegou ao fim às 22 horas quando o médico 

atestou o diagnóstico de alergia. 

A reação exagerada só pode ser compreendida a partir do contexto de 

continuas violências a que essa população está submetida. Faz-se necessário 

ressaltar que os conflitos de natureza discriminatória provocam importantes marcas 

psíquicas e emocionais em quem as vivencia. Goldberg et al (2018, pg 17) enfatiza 

que “as várias formas de violência vivenciadas nos processos migratórios variam da 

violência estrutural; das violências física, psicológica, emocional; da violência 

simbólica; até a violência que deixa marcas nos corpos e pode até levar a morte”. 

Dessa maneira, é fundamental considerar essas experiências ao tratarmos de 

cuidado em saúde de populações imigrantes, assim como devemos ter o empenho 
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em levantar possibilidades de superação de tamanha violência, no seio de nossa 

sociedade.  
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6 CONCLUSÃO  
  

Este trabalho apresentou importantes considerações sobre o cuidado em 

saúde da população haitiana, a partir das percepções e vivências de mulheres que 

assumiram individualmente os desafios do processo migratório e hoje residem na 

cidade de São Paulo.  

Considerando as barreiras impostas a essa população, pelo simples fato de 

serem mulheres negras migrantes, utilizamos as entrevistas, a observação e as 

oficinas produtivas para compreender o contexto de saúde e adoecimento das 

mesmas e suas famílias.  Dentre os diversos determinantes de saúde, foi possível 

perceber que a experiência migratória, as práticas e o acesso aos serviços de saúde 

no Haiti e no Brasil, as condições de trabalho e desemprego, assim como os atos 

discriminatórios da população local influenciaram diretamente na sensação de bem 

estar das participantes. 

A experiência migratória não se dá da mesma forma para os diferentes 

indivíduos de um grupo, contudo alguns aspectos são comuns à realidade objetiva. 

A falta de emprego e o aumento da miséria no Haiti, sobretudo após o terremoto de 

2010 que destruiu a frágil infraestrutura do país, fez com que essas mulheres 

assumissem o desafio de migrar, deixando marido e filhos para tentar uma 

oportunidade no Brasil. 

Desde a tomada de decisão, passando pela preparação da viagem, até a 

chegada ao país receptor essas mulheres vivenciaram diversos sentimentos e 

sensações de medo, dúvida, angústia, saudade e sofrimento por se afastarem de 

seus familiares e de sua cultura. Queiroz (2015), ao discutir a feminização dos fluxos 

migratórios, vai destacar que esse fenômeno é marcado pelas diferentes 

características, estratégias e dificuldades enfrentadas pela população feminina.  

Nesse sentido, as mulheres haitianas que participaram da pesquisa, como 

vimos nos relatos, se somam ao conjunto de mulheres imigrantes que superaram 

barreiras históricas como a submissão, o lugar de coadjuvante e de dependente do 

sexo masculino para garantir o próprio sustento e de seus filhos.  

Contudo, a superação das desigualdades de gênero não é tarefa simples e 

individual, tão pouco segue um caminho linear, mas apresenta diversas 

contradições. Dessa maneira, acrescido do elemento racial, essas mulheres vão 

encontrar um ambiente hostil no país receptor que se reflete, entre outras coisas, na 
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seletividade ocupacional, sendo disponibilizado para as mesmas os postos de 

trabalho mais precarizados e de menor remuneração, quando não são relegadas ao 

exército produtivo de reserva. A divisão sexual do trabalho está amparada na 

reprodução de ideologias de opressão e servem ao objetivo da intensificar a 

exploração da força de trabalho feminina, nesse sentido, Hirata (2016, pg 19) 

argumenta que “as dinâmicas internacionais do trabalho, hoje, mantêm e agravam 

um amplo leque de desigualdades de sexo, de classe e de raça”. 

O fato de todas as mulheres terem conseguido emprego no setor de limpeza, 

assim como a exclusão do mercado de trabalho pelo aspecto de adoecimento ou 

pela idade, evidenciam que essa segregação ocupacional segue vigente e impõem 

uma realidade de maior vulnerabilidade para essa parcela da população. Elas 

chegaram ao país nutrindo a esperança de alcançar estabilidade econômica, de 

aprimorar os estudos, de contribuir regularmente aos parentes que permanecem no 

Haiti, mas foram paulatinamente sufocadas pela dura realidade da determinação dos 

papéis no cenário da reestruturação capitalista e de crise econômica mundial.    

Nesse contexto as condições de trabalho, de moradia e de acesso aos 

serviços de saúde fazem com que essas pessoas e suas famílias sejam expostas a 

doenças e riscos diretamente atrelados as desigualdades sociais. É o caso de 

doenças ocupacionais e da tuberculose, essa última se manifesta a partir de 

espaços insalubres, pouco arejados e com grande concentração de pessoas, sendo 

essas características comuns às moradias das famílias haitianas e de outros grupos 

imigrantes. Yajahuanca (2015) relata que, em 2003, a secretaria de saúde do 

município de São Paulo identificou o aumento dos casos de tuberculose entre a 

população boliviana, nos espaços das oficinas têxteis. Esses locais são, 

normalmente, porões sem ventilação, nos quais os trabalhadores bolivianos além de 

trabalharem, realizam suas refeições e dormem junto às máquinas. 

Obviamente, ao considerarmos a realidade de violência estrutural a que a 

população haitiana é submetida em seu país, o acesso a um sistema público de 

saúde, como o SUS, é motivo de satisfação para essas mulheres. Sobretudo quando 

conseguem romper a barreira da comunicação oral e também as discriminações no 

atendimento. Santos (2016), em seu estudo sobre a inclusão da população imigrante 

no sistema público de saúde brasileiro, enfatiza que  
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As diferenças culturais e linguísticas podem ser fonte de estigmatização nos 
países de acolhimento, e as vulnerabilidades sociais decorrentes do status 
indeterminado de cidadão funcionam como barreiras ao acesso ao sistema 
de saúde. (Santos, 2016, pg 476)  

 

A partir das observações feitas e das conversas realizadas, ficou evidente que 

as mulheres participantes da pesquisa buscam se integrar aos serviços de saúde de 

seu território, conhecem a rede e demandam seus cuidados aos profissionais do 

SUS, sendo muitas vezes parte daqueles que enfrentam dificuldades de acesso à 

atenção integral a sua saúde. O mesmo pode se afirmar da participante que tem 

plano de saúde, visto que ela o utiliza com regularidade.    

Tal comportamento não significa, contudo, ruptura com o sistema tradicional 

de cuidado em saúde haitiano. Pelo contrário, esse sistema tradicional corresponde 

às heranças culturais e históricas que repassam os saberes populares e as práticas 

de cuidado coletivo, com centro na figura feminina. Assim, a alimentação, os 

remédios à base de ervas e recursos naturais, bem como as relações sociais de 

solidariedade e compartilhamento continua sendo parte do cotidiano dessa 

população. 

As participantes, ao compartilharem suas experiências com a falta de 

empatia, desconfiança, subjugação e estereotipias, em alguns espaços de contato 

com a população brasileira, contribuem para a percepção de que essas posturas 

causam sofrimento e dificultam ainda mais uma trajetória galgada em privações e 

iniquidades. Para as mulheres, esse conjunto de situações, influencia no aspecto 

básico de integração que é o domínio do idioma, segundo Mejía e Cazaroto (2016) a 

resistência por parte das mulheres haitianas, em aprender o português, tem origem 

numa mágoa intensa e na tentativa de manter os laços culturais com a terra natal.  

Embora, essa questão não se aplique integralmente as mulheres que pude 

acompanhar, visto que ao menos uma delas domina bem o português e as demais 

apresentam esforço visível para se comunicar, é fato que quando estão juntas ou 

quando estão eufóricas, o uso do Kreóule é permanente. Essa é uma forma de 

demonstrar altivez frente às imposições etnocêntricas da população local.  

O Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua diversidade cultural e por 

seu território de extensões continentais. Tais características, diferente do que se 

tenta propagar, não se constituem em uma combinação harmoniosa. Do ponto de 

vista da consolidação do SUS, a partir de seus princípios básicos de equidade, 
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integralidade e universalidade; os desafios são enormes tanto no aspecto estrutural 

e financeiro, quanto no modelo de atenção que respeite e considere as tradições e 

hábitos culturais de cada região do país.  

No que diz respeito à diversidade cultural, a supremacia dos grandes centros 

urbanos e econômicos das regiões sudeste e sul produz uma gama de 

manifestações xenófobas e exclusão de outros brasileiros em situação de migração 

interna. Ao mesmo tempo em que, o histórico colonial e de subserviência aos países 

ricos, também prioriza e privilegia as manifestações culturais desses países, num 

ideário de ascensão e aceitação internacional da burguesia brasileira.  

A análise desses aspectos dá conta de dimensionar o desafio que é garantir a 

inserção e integração da população imigrante, em especial aquela oriunda do cone 

sul e dos países pobres, através de políticas públicas e transformações sociais no 

contexto brasileiro.  

Esse desafio se torna ainda maior quando nos referimos às mulheres negras, 

visto que historicamente são tratadas como cidadãs de segunda classe e 

desprovidas de direitos. Todas as tentativas locais de enfrentamento a desigualdade 

de gênero e raça, serão insuficientes se não considerarem a realidade das mulheres 

imigrantes, que vivem em condições semelhantes á das mulheres haitianas.  

No campo das pesquisas e práticas de saúde, em que pese o crescimento 

dos estudos na área das migrações transnacionais, faz-se necessário aprofundar 

ainda mais o olhar cientifico sobre esse fenômeno e desvelar um cotidiano de 

cuidado em saúde que passa longe da formalidade do modelo biomédico de 

atenção.  

A partir das percepções e vivências dessas mulheres haitianas foi possível 

ratificar que a atenção intercultural em saúde, não apenas é necessária, como é 

plenamente possível, desde que não estejam baseadas, conforme alerta Menéndez 

(2016), apenas nas diferenças de cada sistema de saúde, mas, sobretudo, em suas 

similaridades que podem gera empatia e identificação. 

Esse processo só tem condições de se desenvolver plenamente, se 

considerar as concepções de todos os atores envolvidos e não apenas uma visão 

dominante. Nesse sentido, ao tratarmos das mulheres haitianas, é preciso 

reconhecê-las como seres autônomos, capazes e dotadas de conhecimento sobre 

sua própria condição e cuidado de saúde para que possamos construir 
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conjuntamente as ferramentas necessárias de intervenção intercultural nos 

processos de saúde e doença.  
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