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Resumo 

 

A pesquisa4 foca em compreender o processo imigratório envolvendo os haitianos para 

Joinville (SC). Especialmente para esta comunicação, analisamos os sentidos produzidos 

pelas narrativas jornalísticas em relação à presença desses imigrantes na cidade, 

enfatizando as estratégias de sociabilidade e a inserção em busca de cidadania realizada 

pelos próprios haitianos e repercutidas pela imprensa local. Ainda, problematizamos os 

significados atribuídos pelos próprios imigrantes acerca da Associação dos Imigrantes de 

Joinville e sua contribuição para o estabelecimento de vínculos de pertencimento à cidade. 
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Introdução 

No mundo contemporâneo, a todo momento as pessoas deixam seus países de 

origem para rumarem a outros, por determinado período de tempo, ou então para ficarem 

de forma permanente. A partir daí passam a ser qualificados como imigrantes. A 

complexidade dos deslocamentos nas diásporas contemporâneas torna emergente a 

reflexão sobre o tema, o que nos leva a analisar a imigração como um elemento 

fundamental para uma nova configuração da paisagem política global e de um abarcamento 

dinâmico da questão socioeconômica. Nessa nova configuração, estão as sociedades 

contemporâneas em processo de desenvolvimento acelerado, principalmente nas últimas 

décadas, com a introdução das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), assim 

como o crescente processo das imigrações transnacionais, que vem convertendo as cidades 

                                                             
1 Trabalho apresentado no Grupo de Pesquisa Geografias da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40.º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), email: professorasirlei@gmail.com 
 
3 Mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade (Univille), email: liziboing@gmail.com  

 
4 O presente trabalho faz parte das reflexões desenvolvidas em dois projetos apresentados ao Programa de Doutorado em 
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Doutorado Interinstitucional (Dinter) 
UFRJ/Universidade da Região de Joinville (Univille). O primeiro é de Sirlei de Souza sob o título Mídia e mediações 
socioculturais: imigração e vivências de haitianos em Joinville (2010-2016), com a orientação da professora doutora 
Marialva Carlos Barbosa. O segundo é de Eliziane Meurer Boing e chama-se O consumo cultural e as práticas 
comunicacionais dos imigrantes haitianos em Joinville (SC), sob a orientação do professor doutor Mohammed ElHajji. 
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e nações em espaços de convivência entre realidades socioculturais diversas (COGO, 

2012). Como afirma Canclini (2002), as migrações são uma das principais dinâmicas 

socioculturais que gera e incrementa os processos de hibridização cultural. 

Do mesmo modo, a dinâmica da globalização cultural também tem papel 

importante nesse processo. As cidades que os imigrantes escolhem para viver, após 

deixarem seus países de origem, acabam recebendo uma carga intercultural e, dessa forma, 

passam a ter seus locais diversificados, por meio de alterações em sua configuração e do 

processo de hibridização cultural. Segundo ElHajji (2012, p. 37), o “viés intercultural 

promove uma sociabilidade baseada no contágio social e subjetivo, na tradução, na 

hibridização e na contínua reformulação dos princípios identitários do indivíduo, do grupo 

e da sociedade na sua totalidade”. 

Assim, ao dizer que a abordagem do imigrante abarca uma pluralidade de vínculos 

identitários com cruzamentos culturais (COGO, 2012), deve-se atentar para a 

contextualização desses processos e observar que a “diáspora como uma identidade 

coletiva pode emergir de toda situação de dispersão da população migrante pelo mundo e 

no interior do próprio país de migração” (COGO, 2012, p. 47). Para Cogo (2012), os 

imigrantes podem no processo diaspórico desenvolver relações que os levam a criar laços e 

trocas, de forma a permitir novas elaborações identitárias. 

Ao falar sobre diásporas migratórias, percebe-se que existem nuanças culturais 

desses fluxos contemporâneos de pessoas em um novo território caracterizados por duas 

vertentes: um agente direcionado exclusivamente para o trabalho e um agente cultural 

capaz de enriquecer a experiência humana com suas trocas. Acerca dessas trocas, comenta 

ElHajji (2012, p. 34): as “idas e voltas ou idas sem volta que, a cada troca, enriquecem a 

experiência humana, a transformam e lhe dão um novo sentido; não apenas para o 

migrante, mas também para a população local que o recebe e aquela outra que fica na terra 

de origem”.  

O processo de imigração é, portanto, um fenômeno que envolve tanto os contextos 

econômicos, sociais, históricos, culturais de uma localidade quanto suas estratégias de 

inserção diferenciadas, vinculadas principalmente às TICs. Então, é possível afirmar que a 

mídia e as TICs podem aproximar os imigrantes, mas também mantê-los distantes. 

Nesse sentido, a imigração haitiana para o Brasil pode ser analisada no conjunto 

dos fluxos migratórios do século XXI, sobretudo após o desastre ocorrido em janeiro de 
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2010, quando um terremoto devastou o Haiti, transformando o país num caos e forçando 

sua população a, mais uma vez, migrar, já que a cultura do migrar e as sucessivas crises 

políticas no Haiti fazem daquele povo historicamente um povo migrante.  

 

Imigração haitiana 

Segundo Cogo (2014), por causa da estabilidade econômica e política do Brasil 

depois de 2008, o país passou a receber grandes levas de imigrantes, entre eles os 

haitianos. Conforme o Instituto Migrações e Direitos Humanos (2016), estima-se que, além 

dos que estão devidamente registrados na Polícia Federal, há no Brasil “um número 

expressivo (fala-se em 8.000 ou mais) que aguardam a publicação de seus nomes pelos 

órgãos responsáveis pela autorização e concessão da residência permanente”. O gráfico 1, 

na sequência, fornece a quantidade de haitianos que se registraram na Polícia Federal, no 

período 2012 a 2016.  

 

Gráfico 1 – Haitianos registrados na Polícia Federal, de 2012 a 2016 

 
Fonte: Instituto Migrações e Direitos Humanos (2016) 

 

Desse modo, pode-se dizer que desde o ano de 2012 os números relacionados à 

imigração haitiana no Brasil aumentaram vertiginosamente, e o estado de Santa Catarina, 

conforme observado no gráfico 2, destaca-se em nível nacional, já que foi o segundo 

estado da federação com maior registro de haitianos (21,7%). Outro dado relevante foi que, 

em 2014, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 6.357 dos 23.017 

imigrantes haitianos com vínculo formal de trabalho viviam no estado, ou seja, mais de um 

quarto desse contingente (27,62%) (HAITIANOS NO BRASIL, 2015). 
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No quadro anterior, salienta-se o aumento do número de imigrantes haitianos que 

entraram no país em 2016. Se compararmos esse número com o contingente de 42.026, 

verificamos que é superior à soma da quantidade de haitianos que entraram no território 

nacional de 2012 a 2015 (36.251). 

 

Gráfico 2 – Estados da Federação e registros de haitianos 

 
Fonte: Instituto Migrações e Direitos Humanos (2016) 

 

A figura 1 mostra os fluxos dos haitianos que entraram no Brasil por Tabatinga 

(AM), Brasileia (AC) e Epitaciolândia (AC), assim como os que vieram diretamente para a 

capital do estado de São Paulo. Essas cidades aparecem nas pesquisas como as primeiras a 

receberem um contingente de imigrantes haitianos, levando-nos a concluir que é a partir 

delas que se expande o fluxo migratório para os demais estados da federação, e os 

principais destinos foram as regiões Sul e Sudeste.  

 

Figura 1 – Fluxos de haitianos por (A) Tabatinga (AM), (B) Brasileia e Epitaciolândia (AC) e (C) 
São Paulo (SP), de 2010 a 2014 

 
Fonte: Instituto Migrações e Direitos Humanos (2016) 
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O resultado da pesquisa sobre a migração haitiana ao Brasil, aferido por meio da 

análise de informações de registros administrativos, em 2014, desenvolvida em conjunto 

com o Ministério do Trabalho, pela Organização Internacional de Imigração e pelo Grupo 

de Estudos de Distribuição Espacial da População da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC-Minas) em 2014, indica Santa Catarina como um destino importante 

dos imigrantes haitianos no Brasil. É ponto relevante a proporção de imigrantes haitianos 

por cidade de residência no Brasil, no período de 2010 a 2014: em primeiro lugar no 

ranking aparece São Paulo (SP), com 30% do total. No que diz respeito aos municípios 

catarinenses, no ranking aparecem Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Chapecó, 

conforme figura 2. Joinville não aparece entre as principais cidades de destino.  

 

Figura 2 – Proporção de imigrantes haitianos por cidade de residência no Brasil, 2010 a 2014 

 
Fonte: PUC-MINAS (2014) 

 

No entanto, apropriando-se dos dados cedidos pela Polícia Federal de Joinville5, 

podemos constatar que existem hoje documentados 2.280 haitianos na cidade. Os dados 

aproximam-se do anunciado em reportagens no ano de 20156. É possível identificar 

também que, apesar de haver registros de haitianos solicitando documentação desde 2012, 

a grande leva de imigrantes chegando à cidade ocorreu em 2015 e 2016.  

 

Tabela 1 – Registros por nacionalidade: República do Haiti 

                                                             
5 Informações obtidas por mensagem eletrônica do Serviço de Informação ao Cidadão, da Polícia Federal, em 2017. 
 
6 Em maio de 2015, a Prefeitura indicava 700 imigrantes haitianos na cidade de Joinville, e a Polícia Federal, mil (A 
NOTÍCIA, 2015). No mesmo ano, em agosto, as entidades de movimentos sociais apontavam a presença de 
aproximadamente três mil haitianos. Esse cálculo levava em conta também os indocumentados (MENDONÇA, 2015).  
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Ano Quantidade (por mil) 

2012 0,012 

2013 0,061 

2014 0,232 

2015 0,335 

2016 1,399 

2017 0,241 

Total 2,28 

Fonte: documento cedido por mensagem eletrônica pela Polícia Federal de Joinville (2017) 

 

Vale registrar, pela legislação vigente, em 2016, que em 30 de outubro daquele ano 

vencia a resolução que permitia aos haitianos o visto de refúgio por questões 

humanitárias7, podendo ser uma das causas para o crescimento pela procura de 

documentação oficial de permanência no país. Então, questiona-se como esses indivíduos 

resolveram adotar a cidade e criam sentidos parar estarem inseridos nessa comunidade. 

 

Narrativas e diásporas haitianas  

Nossas fontes para compreender as estratégias de inserção dos imigrantes em seu 

local de destino são as narrativas jornalísticas captadas por meio da pesquisa realizada pela 

ferramenta Google contendo as expressões imigração haitiana, imigrantes haitianos, 

religiosidade do imigrante haitiano e associação de imigrantes haitianos. Procuramos 

analisar o enfoque dado nas reportagens às atividades desenvolvidas pelos imigrantes, bem 

como à repercussão dos depoimentos desses imigrantes para a construção da narrativa 

jornalística. Também analisamos a narrativa produzida mediante a entrevista oral feita com 

o presidente da Associação dos Imigrantes Haitianos de Joinville8. 

A mídia, concebida como esfera pública e potência criadora de subjetividades e 

sociabilidades, atua como espaço de mediações socioculturais também nos recentes fluxos 

                                                             
7 A regulamentação da entrada dos haitianos no Brasil deu-se pela Resolução n.º 097/2012, que, em vez de declará-los 
refugiados, lhes concedeu o visto de permanência por razões humanitárias previsto no artigo 16 da Lei n.º 6.815 de 1980 
(define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil) (CNIg, 2014). A resolução estipulou inicialmente o prazo de dois 
anos para a concessão do visto permanente, prorrogada pela Resolução CNIg n.º 106 de 2013, posterirormente pela 
Resolução CNIg n.º 113 de 2014, pela Resolução CNIg n.º 117 de 2015 e por fim pela Resolução CNIg n.º 117 de 2015, 
que disciplinou o término de vigência da Resolução n.º 097/2012 até 30 de outubro de 2016 (ALMEIDA, 2012). 

 
8 A entrevista oral, realizada em 15 de fevereiro de 2017, com Whistler Ermofils fará parte do Banco de Narrativas de 
Imigrantes Haitianos na cidade de Joinville, que está sendo construído pela pesquisadora Sirlei de Souza, em parceria 
com o Grupo de Pesquisa Cidade, Cultura e Diferença, coordenado pela professora Ilanil Coelho. Essas entrevistas serão 
doadas, após a defesa da tese, para o acervo do Laboratório de História Oral (LHO) da Univille. Esse acervo é composto 
da doação de entrevistas orais resultantes de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão desenvolvidos por professores e 
alunos da Univille ou de outras instituições. Mais informações em: <http://lhouniville.wixsite.com/novo/institucional>. 
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migratórios de haitianos para Joinville. Conforme Sodré (2012, p. 236), o campo da 

comunicação tem como um de seus objetos de estudo as relações entre discursos sociais e 

o poder. Para o autor, “o campo comunicacional incita-nos a pensar mais o modo de 

organização social” (SODRÉ, 2012, p. 236).  

Ainda conforme Sodré (2012, p. 223, grifos do autor), a mídia age nos dias atuais 

“como um fio condutor de sentido”, realizando “a vinculação entre o eu e o outro, [...] seja 

sob a forma da luta social por hegemonia política e econômica, seja sob a forma do 

empenho ético de reequilibração das tensões comunitárias”. 

Para melhor compreender as narrativas jornalísticas, apropriamo-nos de Barbosa 

(2007, p. 18) quando afirma que “todo texto produz sentido e induz à ação”. Portanto, 

podemos problematizar as narrativas do jornalismo como produtoras de sentidos que levam 

o leitor a construir interpretações acerca da realidade. Para a autora, os jornalistas são 

como “especialistas da produção simbólica” (BARBOSA, 2007, p. 29), como aqueles que 

têm o poder de produzir determinado conhecimento sobre o mundo e que são tidos como 

construtores da realidade social. Nesse sentido, as narrativas jornalísticas são sempre 

envolvidas em jogos de poder simbólicos. 

Em nosso processo de pesquisa em relação aos imigrantes haitianos e às narrativas 

produzidas pela imprensa em Joinville9, constatamos a ausência de análise “dos problemas 

sociais produzidos historicamente e que poderiam ter sido um dos motivos para a 

imigração contemporânea haitiana” (SOUZA, 2016, p. 5). Na maioria das vezes, “o texto 

jornalístico uniformiza os imigrantes e torna-os refugiados por questões humanitárias, 

desconsiderando os diversos motivos dos deslocamentos humanos no século XXI, bem 

como deixa invisíveis suas subjetividades” (SOUZA, 2016, p. 6). 

Com o intuito de entender o imigrante como um sujeito para além de sua função 

relacionada ao trabalho, seguimos as reflexões feitas por Barbosa (2007), que ressalva que 

as relações sociais são permeadas por disputa de poder e carregam consigo estruturas 

simbólicas que marcam os “enfrentamentos do sujeito no mundo por busca de posições nos 

campos” (BARBOSA, 2007, p. 28). Dessa forma, a imigração é vista como uma aposta, 

como um devir. 

                                                             
9 A temática da imprensa e do processo imigratório de haitianos para Joinville foi apresentada em comunicação realizada 
por Sirlei de Souza no XXXIX Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, em São 
Paulo, de 5 a 9 de setembro de 2016.  
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

Quanto ao processo de sociabilidade, de integração e de inclusão envolvendo o 

imigrante haitiano, identificamos, ao pesquisar as narrativas produzidas pela imprensa, 

inúmeras iniciativas advindas da sociedade e, especialmente, dos próprios imigrantes para 

dar visibilidade à sua presença na cidade, ocupar espaços políticos, garantir cidadania e 

fortalecer seus vínculos de pertencimento. As estratégias são construídas mediante 

parcerias, com destaque a instituições religiosas, instituições de educação básica e ensino 

superior e instituições ligadas aos movimentos sociais afro e de direitos humanos.  

Uma das redes contemporâneas migratórias às quais se veiculam muitos imigrantes 

haitianos é sua religiosidade no Haiti. Nesse sentido, os haitianos construíram territórios 

muito específicos e diversificados em Joinville. Compreendemos as manifestações/ações 

de inserção religiosa desenvolvidas pelos imigrantes haitianos como símbolos de 

fortalecimento de sua identidade, bem como manifestações de suas particularidades 

culturais. Assim, “os símbolos são instrumentos por excelência de integração social e 

enquanto instrumentos de conhecimento e comunicação tornam possível o consenso acerca 

do sentido do mundo social” (BOURDIEU, 1989 apud BARBOSA, 2007, p. 29). 

Nesse espaço, optamos por não fazer a discussão ideológica acerca das igrejas no 

mundo atual. Nossa intenção é muito mais verificar como os imigrantes se apropriam das 

estruturas religiosas como espaço para realizar seus encontros, para professar sua fé em sua 

língua materna e para se articular e construir laços de solidariedade. 

A Pastoral do Migrante10, ligada à Igreja Católica, tem atuação significativa quanto 

aos imigrantes haitianos: as ações vão do assistencialismo mais imediato até a assessoria 

técnica para o encaminhamento da documentação necessária para a regulamentação da 

permanência no país. Há na imprensa local visibilidade significativa de uma liderança 

católica haitiana chamada Padre Luca11, que fala em nome dos imigrantes haitianos. A 

imprensa tem recorrido muitas vezes ao seu testemunho e opinião, bem como noticiado as 

ações por ele mobilizadas envolvendo parte dos haitianos que vivem na cidade. No sentido 

comunicacional, o poder da palavra está ligado ao poder de quem fala. No caso de Padre 

                                                             
10 Essa pastoral faz parte da Linha 6 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Setor de Mobilidade 
Humana. Em parceria com outras pastorais da Igreja, promove ações e atividades especiais em prol dos migrantes e 

refugiados. Mais informações em: <http://www.diocesejoinville.com.br/noticias-
lista.php?id_not=4562&tit=Em%20SC,%20trabalho%20pastoral%20busca%20auxiliar%20migrantes%20e%20refugiado
s#.V7xdlpgrLIU>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
 
11 Padre Saint-Luc (seu nome haitiano) já morava fora do Haiti quando o terremoto atingiu o país e chegou a Joinville 
praticamente no mesmo movimento imigratório que os primeiros haitianos refugiados em 2011. É pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima. 
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Luca, ele se torna referência para a imprensa porque fala do lugar de sacerdote, tendo uma 

“fala autorizada” (BARBOSA, 2007, p. 31), institucionalizada, ou seja, legitimidade para 

proferir um discurso em nome de outros. 

A presença de Padre Lucas como liderança interlocutora entre a cidade e os 

imigrantes haitianos fica evidente na reportagem intitulada “Aprenda a se comunicar com 

os haitianos em crioulo” (JUNGES, 2015), veiculada em maio de 2015. O imigrante é 

apresentado como o protagonista da cena e a comunidade local é quem deve se esforçar 

para possibilitar a inclusão. Incentivada pela liderança religiosa, a comunidade tem a 

oportunidade de aprender o crioulo (língua haitiana) e, assim, poder dialogar entre si, o que 

facilita a integração.  

Em matéria de dezembro de 2016, mais uma vez aparece a liderança de Padre Saint-

Luc Fénélus (Padre Lucas), quando da realização da primeira missa rezada em francês e crioulo, 

reunindo cerca de 300 haitianos: “A fé e a música uniram os dois países em uma só celebração” 

(G1 SC, 2016). O papel do religioso no processo de integração é destacado: “Coube a ele a 

missão de fazer os imigrantes se sentirem em casa” (G1 SC, 2016). A narrativa do padre é 

ressaltada: “Devem superar toda indiferença, todo racismo, toda discriminação para que 

todos possam trabalhar e viver de uma forma digna” (G1 SC, 2016).  

Com o subtítulo “a medalha é destinada a pessoas que se destacam na defesa do 

povo negro” (REDAÇÃO ND, 2016), a reportagem anuncia a entrega da Medalha de 

Mérito Antônia Alpaídes pela Câmara de Vereadores de Joinville a várias lideranças da 

cidade, entre elas Padre Lucas.  

Conforme demonstra a pesquisa realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República em 2013, como resultado da aplicação de questionário sobre a 

situação dos migrantes e/ou das solicitações de refúgio, no abrigo de Brasileia, em que a 

percentagem de imigrantes haitianos no local representava 85,2% dos entrevistados, nota-

se a diversidade de credo religioso, de acordo com a figura a seguir:  

 

Figura 3 – Diversidade de credo religioso dos migrantes/refugiados em Brasileira (AC) 
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Fonte: disponível em: <http://migrante.org.br/images/arquivos/pesquisa-migrantes-brasileira-acre.pdf>. 

Acesso em: 28 jun. 2017 

 

Localizamos poucas pesquisas acerca do tema imigrantes haitianos e suas 

religiosidades12. Em Joinville, apesar de ainda não haver um diagnóstico preciso, 

identificamos essa diversidade de credo religioso entre os imigrantes haitianos13. Muitos 

deles pertencem às Igrejas pentecostais, com forte vínculo, ao mesmo tempo, comunitário 

e global.  

Outra reportagem significativa por atribuir protagonismo ao imigrante foi veiculada 

em 2013. Ela destaca a questão do mercado de trabalho, as dificuldades de inserção e os 

sonhos de estudo dos haitianos. Nas linhas iniciais a narrativa recai sobre a questão da 

religiosidade de um imigrante. Aqui esse imigrante tem nome e sonhos, destoando da 

grande maioria das reportagens em que pouco se aprofundam as subjetividades imigrantes: 

“Archange Clifaud acredita ter recebido uma missão ao nascer: a de, assim como um anjo, 

guiar seus passos pela vontade divina. Pastor na Igreja A Voz da Pedra Angular, [...] veio 

[...] para Joinville porque aqui há uma unidade da associação missionária” (MUNIZ; 

ROLDÃO, 2013).  

Constata-se uma clara rede de sociabilidade construída para viabilizar a imigração 

haitiana: as igrejas. A posição de pastor também aponta a construção de um lugar 

respeitável para esse imigrante. A indicação de que Archange sonha em estudar e conciliar 

isso com sua religiosidade é anunciada poeticamente: “Nos planos do anjo haitiano, além 

                                                             
12 Uma delas realizada em Presidente Getúlio, interior de Santa Catarina, indica a forte participação dos haitianos na 
Igreja Assembleia de Deus (BARTEL, 2016). 
 
13 Ainda não obtivemos dados quantitativos sobre essa realidade, mas tanto as reportagens consultadas até o momento 
quanto a pesquisa exploratória que fizemos com os participantes do projeto de extensão da Univille intitulado O Haiti é 
Aqui têm nos indicado que há diversidade de credos religiosos entre imigrantes haitianos. 
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de concluir a faculdade de engenharia elétrica, a religiosidade não fica de fora: – 

‘Trabalhar na obra de Deus, isso é primordial. Também quero construir uma família. E 

voltar para o Haiti’” (MUNIZ; ROLDÃO, 2013). 

 

Estratégias comunicacionais e produção de pertencimentos 

Nesta comunicação gostaríamos de destacar e problematizar com mais ênfase a 

relação estabelecida entre os imigrantes haitianos e os movimentos sociais locais 

relacionados à temática afro e de direitos humanos. Considerando os imigrantes haitianos 

um grupo social que interage com os demais atores da sociedade local e compreendendo a 

sociedade como um locus de disputa constante por sentidos, espaços e poder, nosso 

objetivo é analisar como e se essa interação contribui para o processo de sociabilidade, de 

inclusão e de cidadania do imigrante. Além disso, entender como essas relações 

construíram, de forma estratégica, a Associação dos Imigrantes Haitianos em Joinville14. A 

criação das associações de imigrantes são, a nosso ver, estratégias políticas utilizadas em 

todo o Brasil como meio de articular imigrantes, movimentos sociais e religiosos em torno 

das questões de inserção social e garantia de direitos. Em Santa Catarina, existem várias 

organizações15 com o mesmo objetivo: congregar imigrantes em torno de audiências 

públicas, conferências, reuniões políticas e manifestações públicas. 

Para melhor compreender a criação e o funcionamento da associação em Joinville, 

realizamos uma entrevista utilizando a metodologia de história oral (FERREIRA, 2000; 

ALBERTI, 2005) com o presidente da entidade, o imigrante haitiano Whistler Ermonfils. A 

história oral é indicada como uma das fontes primordiais para o estudo da imigração 

(FERREIRA, 2000). Essas narrativas permitem a problematização em torno das mediações 

e dos sentidos elaborados pelos imigrantes em seu local de destino. Para Alberti (2005, p. 

165), “uma das principais riquezas da história oral está em permitir o estudo das formas 

                                                             
14 Criada em 14 de novembro de 2015, em reunião no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville. Por 
articulação de alguns movimentos sociais locais envolvidos com as questões étnico-raciais, também com a mobilização 
feita por Padre Lucas e participação de imigrantes haitianos de várias outras igrejas. Segundo Ana Lúcia Martins, 
participante do Coletivo Ashanti de Mulheres Negras (em depoimento dado à pesquisadora Sirlei de Souza em 29 de abril 
de 2016), a assembleia de fundação da associação contou com mais de 150 haitianos e quando perguntada sobre o 

objetivo da associação disse: “O objetivo da associação é de se ajudarem, solidariedade. Querem um espaço para 
organização, lazer e talvez religiosidade”. 
 
15 Mais informações em: <http://www.agorajoinville.com.br/regi%C3%A3o/haitianos-que-vivem-em-cambori%C3%BA-
est%C3%A3o-aos-poucos-conseguindo-se-estabelecer-1.1825746>. Acesso em: 26 jun. 2017>; e 
<http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/associacao-ajuda-haitianos-que-moram-em-
blumenau/5495714/>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
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como as pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram experiências, incluindo situações de 

aprendizado e decisões estratégicas”. 

A utilização da metodologia de história oral implica observarmos questões 

relacionadas ao tripé memória, esquecimento e silêncio. As narrativas orais dos imigrantes 

produzem o ato de narrar a si próprio atravessado por questões intersubjetivas e 

interculturais. Segundo Pollak (1989, p. 4), “ao privilegiar a análise dos excluídos, dos 

marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 

subterrâneas”. Dessa forma, o autor situa a memória no campo dos jogos de poder e dos 

tensionamentos sociais. 

As narrativas advindas da metodologia da história oral podem trazer à tona 

situações silenciadas ou pouco evidenciadas nas documentações tidas como oficiais para a 

pesquisa histórica, assim como configurar-se em uma oportunidade de conflitar e 

contradizer as fontes produzidas pelas narrativas jornalísticas. No caso dos processos 

imigratórios, é preciso observar os tensionamentos envolvendo os fluxos imigratórios e as 

narrativas produzidas pelo imigrante.  

Nossa intenção aqui é analisar a narrativa produzida por Whistler Ermonfils16, 

fundador e presidente da Associação dos Imigrantes Haitianos de Joinville, evidenciando a 

importância da associação para a inserção dos imigrantes à cidade e suas articulações com 

outros haitianos que vivem em Santa Catarina. A facilidade de acessar as redes de 

comunicação pelos aplicativos de mensagens como WhatsApp e Facebook17 permite a 

articulação regional e nacional dos haitianos no Brasil. Whistler relata durante a entrevista 

que frequentemente se comunica com as associações de haitianos de Florianópolis, 

Chapecó, Blumenau e Itajaí. Ao ser perguntado sobre o tipo de informação que troca no 

grupo, responde: “Informações sobre dificuldades, oportunidades. Às vezes quando tem 

um haitiano com algum problema a gente conversa no Whats[App], o que pode fazer. É, 

várias coisas” (ERMONFILS, 2017). 

Para situar a criação da associação em Joinville em 2015, Whistler Ermonfils 

rememora o período em que morou em Porto Alegre (RS) e relata que lá já vinha 

                                                             
16 Nasceu em 7 de junho de 1977 no Haiti e migrou para o Brasil em 2012. Passou por vários lugares até chegar a 
Joinville e trazer sua família para cá, esposa e três filhos. Já morando na cidade teve mais uma filha. Hoje mora no bairro 
Comasa e trabalha na Fundição Tupy. 
 
17 Segundo pesquisas, o Brasil é o maior usuário de redes sociais da América Latina, com o total aproximado de 93,2 
milhões de usuários. Mais informações em: <http://www.forbes.com.br/fotos/2016/06/brasil-e-o-maior-usuario-de-redes-
sociais-da-america-latina/>. Acesso em: 4 jul. 2017. 
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pensando, provocado por alguns brasileiros e outros haitianos, em criar uma associação: 

“Um dia eles conversaram com nós [...]. Ele falou ‘por que você não cria uma associação? 

Vai ficar melhor para vocês [...], e se você criar uma associação vai ficar melhor. Quando 

tiver alguma coisa lá, a associação vai intervir, vai aparecer e tentar resolver’” 

(ERMONFILS, 2017). Segundo ele, em Joinville também houve a motivação de brasileiros 

para se criar a associação: “Quando eu cheguei aqui também não tinha, mas tinha um 

grupo de pessoas, brasileiros, que ajudam os haitianos” (ERMONFILS, 2017). 

No processo de criação da associação, aparece fortemente, como já dissemos, a 

presença de Padre Lucas: “Mas um dia eu consegui conversar com o Padre Lucas, o padre 

haitiano. [...] Eu falei com o padre sobre isso [sobre a criação da associação], e o padre 

falou ‘não é necessário’. Mas tem um grupo que está ajudando quando tem problema” 

(ERMONFILS, 2017).  

Essa parece ter sido a primeira tentativa em fundar a associação. Segundo Whistler, 

passados três meses o padre ligou convidando-o para uma reunião: “Se a gente tem uma 

associação aqui, vai ficar melhor. [...] Por exemplo, ele [o padre] foi lá conversar com o 

prefeito, ele falou: ‘Você tem associação18 aqui?’, e ele falou: ‘Não, não tenho associação’” 

(ERMONFILS, 2017).  

A criação é narrada por Whistler como um momento coletivo, com a participação 

de Padre Lucas e de haitianos vindos de vários bairros da cidade. Expressa sua 

preocupação em relação a muitos membros que foram eleitos para a diretoria e que 

voltaram para o Haiti ou migraram para o Chile em busca de novas oportunidades. “Porque 

vários deles não conseguiram serviço, sabe, tá aí a crise19, não conseguem emprego, mas 

                                                             
18 Sabe-se que uma associação (na forma legal, constituída por uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e criada pela 

comunhão de esforços de seus associados) tem mais poder de criar relações colaborativas com o poder público, mediante 
convênios, termos de parceria e contratos de gestão. Ou seja, o prefeito, como chefe do executivo, pode formular 
parcerias e mais facilmente atender aos interesses dos haitianos-joinvilenses, se estes se adaptarem ao funcionamento das 
instituições brasileiras. Além disso, uma associação teria maior legitimidade no poder público. No entanto, criticamente, 
pode-se entender também como uma justificativa do poder público de não resolver as questões justificando a não 
existência de uma associação, uma vez que os órgãos públicos já existentes poderiam por intermédio de uma política 
pública própria para os imigrantes e também de serviços públicos resolver várias situações emergenciais dessa população. 
 
19 A crise brasileira que se iniciou em meados de 2015 foi em decorrência de decisões que visavam acelerar o 
crescimento, assim como o consumo, no entanto tais decisões tiveram resultado desastroso, como estagnação econômica, 
inflação elevada e falta de investimentos estrangeiros no país, ocasionando queda na produção interna, que acarretou em 
milhões de cidadãos desempregados, e baixa oferta de empregos, levando as pessoas a buscarem novas oportunidades. 
Segundo dados do IBGE de 2016 realizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), houve 
perda de 3% de rendimento do trabalhador entre 2015 e 2016, baixando de R$ 2.048 para R$ 1.985. Mais informações 
em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-08/ibge-mercado-de-trabalho-vive-circulo-vicioso-com-
perda-de-emprego-e-renda>. Acesso em: 11 maio 2017. 
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Chile tem várias pessoas que tão lá e falam ‘não, Chile tem serviço’” (ERMONFILS, 

2017). 

Outro tema pertinente e conflitante envolvendo a associação diz respeito a sua 

relação com a Igreja Católica:  

 

Tinha uma relação bem confortável antes, porque o objetivo da associação não é 

procurar comida para nós. É, por exemplo, buscar oportunidade. Oportunidade de 

trabalho, oportunidade de estudar, mas não é buscar comida. Porque o haitiano não 
veio aqui para comer, mas tem que comer. Mas vem pra trabalhar, pra procurar 

oportunidade. Mas o objetivo da Igreja Católica é ajudar com comida 

(ERMONFILS, 2017).  

 

Narra-se aqui o incômodo entre a posição política da associação e a posição de 

assistência social historicamente desenvolvida pela Igreja. Há uma explicitação por parte 

de Whistler do momento em que dialoga sobre isso com Padre Lucas: 

 

A associação tem um objetivo. Mas a Igreja tem poder, tem dinheiro para ajudar, 
mas só que o padre não quer transformar o dinheiro [...] no objetivo da associação. 

Ele quer só dar comida. Mas se todo mundo tá trabalhando [...]. Então, por que 

comprar comida? (ERMONFILS, 2017). 

 

As tensões envolvendo alguns atores políticos no processo de inclusão dos 

imigrantes20 podem ser descortinadas na fala do presidente. Whistler esclarece que há 

outros atores envolvidos nessa fissura e finaliza a narrativa dizendo como o grupo ligado à 

associação resolveu de forma pragmática a questão: “Se o comportamento dele é assim, 

não tem como ficar do lado dele. Porque nós consideramos ele como um mentor. [...] Mas 

a gente ficou como uma barreira, como um fundo...” (ERMONFILS, 2017). 

Quando indagado sobre o alcance dos objetivos da associação, indica duas 

questões. A primeira diz respeito ao fato de a associação conseguir que vários haitianos 

participem de cursos preparatórios para o mercado de trabalho, embora nem sempre todos 

aproveitem essa oportunidade. Em segundo lugar, denuncia o fato de nem sempre essas 

oportunidades estarem acessíveis aos imigrantes haitianos, deixando claro novamente uma 

tensão entre o imigrante e o seu local de destino.   

 

                                                             
20 Historicamente essas tensões aparecem em Joinville. Ver: SOUZA, 1998; TERNES, 1986; COSTA, 1996; MEURER, 
1994; COELHO, 2010.  
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Considerações finais 

As narrativas da imprensa aqui analisadas reforçam a perspectiva já citada de Sodré 

(2012), que compreende as mídias como produtoras do “vínculo do comum” e como “fio 

condutor de sentidos”. As narrativas que veiculam os imigrantes como dedicados, 

sonhadores e que buscam um mundo melhor produzem sentidos estreitamente ligados aos 

valores hegemônicos locais.  

Na disputa pela produção de sentidos identificamos o protagonismo da Associação 

de Imigrantes Haitianos na cidade. Pela narrativa de seu presidente, pudemos perceber os 

tensionamentos que envolvem a liderança dos haitianos imigrantes. Vem à tona, nessa 

narrativa imigrante, a heterogeneidade entre os imigrantes que as narrativas jornalísticas 

escamoteiam. Tem-se a visibilidade dos jogos de interesse entre aqueles que falam em 

nome dos haitianos.  

A busca pela cidadania, o desenvolvimento de estratégias que garantam a 

visibilidade do imigrante haitiano, a promoção de debates públicos sobre a situação desse 

imigrante na cidade, a denúncia de situações de xenofobia, preconceito e racismo 

compõem o cenário do processo imigratório envolvendo os haitianos em Joinville. Pela 

pesquisa até aqui desenvolvida é possível afirmar que não há, necessariamente, um único e 

homogêneo perfil de imigrante haitiano. São homens e mulheres que comungam dos 

mesmos sonhos, mas encontram diferentes maneiras de expressar sua fé, de manifestar sua 

cultura, de participar politicamente, de silenciar-se diante das perguntas, de comunicar-se 

em crioulo com os seus pares e, dessa forma, fortalecer sua identidade e encontrar 

estratégias para sobreviver e produzir ações de pertencimento a essa sua nova morada.  
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