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Resumo 

O fluxo de haitianos para o Brasil tem crescido consideravelmente desde que o governo 

brasileiro iniciou a concessão de vistos, no âmbito de uma proposta humanitária. No entanto, 

essa concessão não tem sido acompanhada de políticas de inserção e aculturação, o que tem 

reforçado a exclusão e o isolamento, bem como limitado a aquisição do idioma e ascensão 

socioeconômica da população haitiana presente no país. Partindo de uma avaliação de 

necessidades feita pelos estudantes membros do time Enactus Unioeste Cascavel, este artigo 

relata as soluções implantadas através do projeto Bonjour para as necessidades, carências e 

problemas enfrentados por uma comunidade haitiana residente do bairro Universitário, em 

Cascavel/PR. 
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Abstract 

The flow of Haitians to Brazil has grown considerably since the Brazilian government began 

granting visas, as part of a humanitarian proposal. However, this concession has not been 

accompanied by policies of insertion and acculturation, which has reinforced the exclusion 

and isolation, as well as limited the acquisition of language and socioeconomic rise of the 

Haitian population present in the country. Based on needs assessment carried out by the 

members of the Enactus Unioeste Cascavel team, this article reports on the solutions 

implemented through the Bonjour project, for the needs and problems faced by a Haitian 

community resident in the University district in Cascavel/PR. 

Keywords: Haitian migration; Enactus Unioeste; insertion; social development. 

 

1 Graduando em Engenharia Civil, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

(andressa133_@hotmail.com) 

2 Graduando em Ciências Econômicas, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE (lucasultado@outlook.com.br) 

mailto:andressa133_@hotmail.com
mailto:andressa133_@hotmail.com


 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

INTRODUÇÃO 

A imigração dos haitianos ao território brasileiro ocorreu de maneira gradativa, mas 

com o passar dos anos aumentou a procura dessas pessoas pelo amparo brasileiro. A vinda 

dos trabalhadores haitianos para o Brasil primeiramente foi motivada pelo agravamento das 

condições econômicas e sociais do Haiti após o terremoto de janeiro de 2010, que deixou 

mais de 300 (trezentos) mil mortos e milhares de feridos. Esse acontecimento intensificou a 

necessidade de os haitianos venderem sua mão de obra em outro país, o que convergiu com a 

demanda brasileira por mão de obra para trabalhar, principalmente, no setor de serviços e na 

construção civil. Outro motivo para a imigração haitiana está ligado a razões geopolíticas, ou, 

como define a socióloga Saskia Sassen (2010, p.117), tem a ver com “laços político-

econômicos anteriores” entre os dois países, formados pela liderança da tropa militar 

brasileira na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Essas 

tropas estão desde 2004 no país e tem a função de deter os crescentes índices de violência 

causados por questões políticas e econômicas. 

A chegada de haitianos não foi, no entanto, acompanhada por políticas de inclusão e 

aculturação. É concedida a eles a documentação para que permaneçam e trabalhem no Brasil, 

mas a partir do preenchimento deste quesito formal, todo o trabalho de aculturação e inserção 

fica a cargo de esforços solidários de instituições da sociedade civil, o que tem gerado 

enormes dificuldades para eles.  

Além do preconceito que sofrem em razão da cor, a língua tem sido uma das grandes 

dificuldades dos imigrantes. A língua oficial no Haiti é o crioulo haitiano, ou Kreyól em 

francês, que é uma mistura de francês e das línguas africanas que os haitianos usam em sua 

comunicação. É uma língua com suas próprias regras de vocabulário e gramática. Enquanto 

100% da população fala o Kreyólé e a maioria compreende o francês, somente 8% a 10% fala 

esta última (SINGH; COHEN, 2014 apud DUTRA; GAYER, 2015). A falta de conhecimento 

em relação ao idioma do país de destino impede a comunicação e é “uma severa barreira à 

integração e à sobrevivência” (FERNANDES; CASTRO, 2014, p. 65).  

A dificuldade com o idioma encontrada pelos imigrantes haitianos no Brasil reflete na 

socialização e na inserção no mercado de trabalho. “O trabalho é difícil devido ao idioma 

também que não me ajuda, mas estou buscando pra achar um bom trabalho pra me poder 

sustentar” (Migrante masculino, Curitiba/PR apud OIM, 2014). Em outro relato o migrante 
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descreve a dificuldade de aprender o português. “O primeiro haitiano que respondeu disse 

que aprender um idioma é muito difícil. É preciso ter dicionário e fazer a leitura e, também, é 

necessário conversar, para aprender mais” (Migrante masculino, Porto Velho/RO apud 

OIM, 2014). 

A dificuldade na comunicação isola, impede ou dificulta o trabalho e as relações 

sociais, além de ser uma barreira também para o reconhecimento dos direitos, pois a 

dificuldade com a língua faz com que exploradores se aproveitem da desinformação de 

migrantes, utilizando-os como força de trabalho desvalorizada ou no trabalho escravo. Assim, 

pelo fato de desconhecerem a língua local, essa condição reduz suas possibilidades de 

trabalho, bem como de inserção na cultura local. 

No processo de inserção da comunidade haitiana, a comunicação, em geral, e a prática 

do idioma, em particular, desempenham um papel muito relevante. Segundo Luhmann (1992, 

p. 75), a língua serve como elemento de comunicação e conscientização sobre a identidade. 

Ao analisar a incorporação do idioma do local de destino entre grupos migrantes, Stoessel 

(2002) destaca que os migrantes se situam em algum lugar num contínuo entre a manutenção 

do idioma de origem e a incorporação do idioma do destino, sendo as posições mais em 

direção à manutenção do idioma de origem decorrentes dos esforços dos migrantes no sentido 

de manter relações com suas origens. 

Em uma situação de capitalismo globalizado, a desigualdade e a exclusão 

transparecem também na impossibilidade de comunicação. Essa situação, recorrente no que se 

refere aos haitianos que chegam ao país exige, consequentemente, disposições sociais que 

contribuam para “a expansão e garantias das liberdades substantivas dos indivíduos” (SEN, 

2010, p. 11). Assim, ações que reafirmem a igualdade na diversidade por meio de um diálogo 

intercultural são urgentes e necessárias. 

Este artigo compõe as discussões teóricas e metodológicas do projeto Bonjour, 

desenvolvido por estudantes membros do time Enactus Unioeste Cascavel. O projeto é 

destinado a imigrantes haitianos residentes no bairro Universitário, em Cascavel/PR. O 

projeto busca aplicar soluções para os desafios da inclusão dos imigrantes, muitos dos quais 

são causados devido à dificuldade no idioma, através de atividades desenvolvidas pelos 

estudantes membros do time. 

 

OBJETIVOS 
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Considera-se que a não compreensão da Língua Portuguesa torna-se uma barreira para 

a integração cultural, para o exercício do trabalho e para o convívio social dos imigrantes 

haitianos no município de Cascavel. O projeto foi criado com o objetivo de ensinar o 

elementar da língua portuguesa e, assim, contribuir para o alargamento dos contatos, das 

ocasiões de comunicação e das trocas de experiências e de solidariedade, a fim de 

proporcionar aos imigrantes o exercício da autonomia e da integração social. Esse ensino se 

dá por meio de aulas de informática que, além de auxiliar no ensino da língua portuguesa, 

também auxilia na inclusão tecnológica dos haitianos participantes. 

O Bonjour também procura capacitar membros da comunidade haitiana da cidade para 

que se tornem líderes. Para isso, utiliza-se como ferramenta o coaching, ministrado por um 

profissional parceiro do time, Sérgio Altavini, e oficinas teatrais, ministradas por uma 

participante do projeto e professora de teatro, Adriana Felix, pois se acredita no potencial 

transformador dessas atividades.  

 

METODOLOGIA 

O projeto, desenvolvido de forma presencial e frequentado por 15 imigrantes 

haitianos, é realizado aos sábados, das 16h às 18h, com um planejamento prévio realizado 

pela equipe do time Enactus Unioeste. A metodologia de ensino baseou-se no diálogo, na 

valorização da cultura africana e na realização de uma troca cultural entre as nações 

envolvidas. Os participantes são avaliados de acordo com a avaliação da visão do indivíduo 

de si e da comunidade antes do início das atividades e após. Entre os temas propostos são 

explorado aqueles que os imigrantes mais necessitam para a comunicação básica no trabalho e 

nas relações sociais. 

  O projeto é executado por aulas temáticas com a exploração do português em diversas 

situações cotidianas, pautado pelo objetivo de valorização, acolhimento e desenvolvimento 

dos imigrantes em áreas pessoais. As aulas são ministradas por alunos do time Enactus 

Unioeste nos laboratórios de informática da própria universidade. Os imigrantes também 

aprendem a utilizar as ferramentas Word, Excel e PowerPoint, além de navegação na internet. 

Aprendizado que será utilizado na prática, como na elaboração de currículo utilizando Word, 

além de educação e planejamento financeiro utilizando o Excel. Os participantes serão 

avaliados em provas práticas e comparação de resultados.  
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Além disso, são realizadas oficinas com diversas dinâmicas e introspecções, 

ministradas pelo coach Sérgio Altavini e oficinas teatrais, ministrada pela participante do 

projeto Adriana Felix, quinzenalmente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Integrando diversas atividades com a tecnologia, pode-se perceber um grande avanço 

no aprendizado da língua portuguesa e no desenvolvimento pessoal e interpessoal devido às 

oficinas com diversas dinâmicas e introspecções, realizadas pelo coach Sérgio Altavini. Além 

disso, as atividades de teatro proporcionam aos participantes do projeto a capacidade de 

desenvolver as relações interpessoais, comunicação oral e não-oral. 

A inserção na sociedade local exige desse grupo o domínio da língua portuguesa, o 

que direciona vários imigrantes na busca pela escolarização. O mesmo acontece pela 

necessidade de validar estudos realizados no país de origem ou então de realizarem algum 

curso técnico. Os filhos dos imigrantes, da mesma forma, precisam ser inseridos no sistema 

escolar dos municípios. Foram percebidas na etapa de avaliação de necessidades da 

comunidade dificuldades na linguagem (comunicação), o que gera falta de vagas de trabalho, 

para alugarem residências, devido a burocracias e preconceitos, na locomoção (fator 

financeiro) e em questões burocráticas tais como fazer o CPF. Além disso, os que possuem 

emprego são submetidos a longas jornadas de trabalho e em horários desconfortáveis, o que 

resulta em dificuldades também em ter um tempo para estudar, impedindo o aperfeiçoamento 

profissional e pessoal. Pelo empenho de todo o time e com as atividades que estão sendo 

desenvolvidas, esses empecilhos vem sendo resolvidos paulatinamente. 

  Para o time, o maior ganho tem sido a oportunidade de dialogarem com uma cultura 

tão diferente, cuja maior lição têm sido os valores compartilhados, o que é especialmente 

importante e raro em uma sociedade individualista como a nossa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletir sobre os desafios enfrentados pelas ondas migratórias, vítimas do mundo 

capitalista e globalizado, ensejou ao time Enactus Unioeste trazer à análise as condições de 

vida da comunidade haitiana na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, bem como realizar 

uma avaliação das necessidades enfrentadas por eles. 
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Pode-se constatar que a fragilidade psicológica, as condições de vulnerabilidade e a 

falta de domínio do idioma dos imigrantes tendem a fortalecer ainda mais os laços com 

aqueles que compartilham da mesma dificuldade, aumentando o isolamento e prejudicando a 

inserção, a aculturação e a ascensão social. A partir dessa análise, o projeto Bonjour busca 

apresentar soluções para tais problemas. 

Ações como essa, de simplicidade, de valorização e solidariedade humanas vêm ao 

encontro de um diálogo intercultural baseado na igualdade; viabilizam a inclusão e mostram 

que é possível “a construção de sujeitos capazes de refazer sua própria história”, tornando-se 

“presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém e que transforma” 

(FREIRE, 2015, p. 20).  
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