UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA

CAMILA FRANCO KOTSIFAS

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO HAITIANA
RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR.

MARINGÁ
2016

CAMILA FRANCO KOTSIFAS

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO HAITIANA
RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR.

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós Graduação em Engenharia Urbana da
Universidade Estadual de Maringá como
requisito para obtenção do título de Mestre
em Engenharia Urbana.

Orientador: Prof. Dr. Evaristo Atencio
Paredes
Coorientadora: Profª. Drª. Sueli de Castro
Gomes

MARINGÁ
2016

RESUMO
O processo migratório vem sendo considerado um dos problemas políticos e sociais de maior
relevância na atualidade. Devido as disparidades nos padrões de vida e no nível de segurança
humana, o número de migrantes está aumentando consideravelmente nos últimos anos. Em
geral, os imigrantes se defrontam com novas culturas, novos hábitos e novas exigências, e
muitos deles são obrigados a enfrentar situações de incompreensão e hostilidade. Eles
constituem um dos grupos mais vulneráveis da população, sendo necessário garantir suas
necessidades básicas: acesso à moradia e serviços básicos, emprego e inclusão na sociedade.
Desde o terremoto que atingiu o Haiti em 2010, milhões de haitianos deixaram seu país de
origem em busca de novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, sendo o
Brasil um desses destinos. Os haitianos residentes em Maringá e região constituem uma
população recente e crescente. Por se tratar de um fenômeno migratório de grande
magnitude, considerou-se importante conhecer e avaliar a qualidade de vida da população
haitiana residente na área urbana de Maringá - PR. Foi analisada a qualidade de vida objetiva
e subjetiva, por meio da aplicação de questionários. Também foram mapeados seus locais
de residência, analisando as características dessas áreas e o acesso espacial desses imigrantes
às infraestruturas urbanas de saúde, educação e esportes da cidade. Os resultados
demonstram que esses imigrantes não usufruem de uma boa qualidade de vida no município,
residindo em moradias superlotadas, em locais com escassez de serviços básicos que
deveriam ser ofertados para a população, recebem baixos salários, muitos estão sem
emprego. Acabam experimentando dificuldades em praticamente todas as questões do seu
dia-a-dia, sofrendo também com a discriminação e o preconceito. A grande maioria não
considera boa a sua qualidade de vida no município e não está satisfeita em viver em
Maringá.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Migração. Haitianos. Infraestrutura urbana.

ABSTRACT
The migration process has been considered as one of the most relevant social and political
problems nowadays. Owing to the disparity in the standard of living and level of human
security, the number of migrants is increasing over the past years. In general, the immigrants
face new cultures, new habits and new exigencies. Many of them are obligate to deal with
situations of misunderstanding and hostility. They represent one of the most vulnerable
population group, being necessary ensure their basic needs: access to housing and basic
services, employment and social inclusion. An earthquake struck Haiti in 2010, leading
millions of Haitians to leave their country, searching for new work opportunities and better
standards of living, with Brazil as one of their destination. The Haitians living in Maringá
are a new and increasing population. Therefore, it has been considered important to know
and evaluate the quality of life of Haitian population in Maringá. The quality of life was
analyzed objectively and subjectively by means of questionnaires. Their dwellings were also
mapped, analyzing the characteristics of such areas and the migrant access to the urban
infrastructure of health, education and sports in the city. The results show that these
immigrants do not enjoy a good quality of life in the municipality, living in overcrowded
homes, in localities with lack of basic services that should be offered to the population, paid
low wages, many are unemployed. They face challenges on almost all their daily life issues,
suffering from discrimination and prejudice. The vast majority do not consider good their
quality of life and is not satisfied in living in Maringá.

Keywords: Standard of living. Migration. Haitians.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a população urbana vem aumentando aceleradamente. Segundo
a Organização das Nações Unidas (2014), atualmente cerca de 54% da população mundial
vive nas áreas urbanas. Em 1950, esse valor correspondia a apenas 30% da população, e a
projeção é de que em 2050 66% da população mundial viverá nos centros urbanos. No Brasil,
mais de 80% da população vive nas cidades, e estima-se que este número suba para 91% em
2030 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).
Grande parte da população mundial urbana vive em condições inadequadas e enfrenta
diversas dificuldades, as quais são aumentadas devido ao mau planejamento e deficiência na
gestão, a falta de investimentos e tecnologia, mobilização insuficiente e alocação
inapropriada de recursos financeiros, além da falta de oportunidades sociais e econômicas.
Os problemas mais sérios que desafiam as cidades são a aplicação inadequada dos recursos
financeiros, a falta de oportunidades de emprego, o aumento do contingente de desabrigados,
a expansão de ocupações irregulares, o aumento da pobreza e da desigualdade, o aumento
da insegurança e dos índices de criminalidade, os vazios urbanos, os serviços e infraestrutura
inadequados ou em deterioração, a falta de equipamentos de saúde e de educação, o uso
impróprio do solo, a insegurança de posse, o aumento dos congestionamentos de trânsito e
da poluição, a falta de áreas verdes, o fornecimento inadequado de água e esgoto, o
desenvolvimento urbano desordenado e o aumento da vulnerabilidade a desastres
(FERNANDES, 2003).
A Constituição Federal Brasileira de 1988, no seu Art. 5° garante que todos os
cidadãos são iguais perante a lei, e garante aos brasileiros e estrangeiros que vivem no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Além disso, no Art. 6° determina os direitos sociais, que são o direito à saúde, educação,
alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, transporte, previdência social, proteção à
maternidade e à infância, e assistência aos desamparados (BRASIL, 1988). Estes direitos
sociais visam garantir a qualidade de vida da população.
Com intuito de analisar as condições de vida da população nos centros urbanos, o
termo qualidade de vida vem ganhando cada vez mais importância, sendo frequentemente
tema de discussões acadêmicas, políticas e sociais. A busca pela cidade que ofereça boas
condições de vida ao seu cidadão é um dos maiores desafios da atualidade.
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Apesar de não haver um consenso na definição do termo qualidade de vida e quais
os fatores que a compõem, atualmente ele é tratado como a junção de duas vias:
1. Os indicadores objetivos de qualidade de vida, os quais podem ser mensurados, como
renda, escolaridade, infraestruturas urbanas;
2. Os indicadores subjetivos, que derivam da percepção da própria pessoa sobre as suas
condições de vida.
A mensuração da qualidade de vida visa a obtenção de instrumentos para embasar
decisões políticas, sociais e econômicas; monitorando as políticas públicas e fornecendo
ferramentas eficazes de gestão e planejamento urbano (HATAMINEZHAD et al, 2014).
Um dos fatores mais importantes para garantir uma boa qualidade de vida à
população são as infraestruturas urbanas, os meios pelos quais a população tem acesso aos
seus direitos sociais. Tratam-se de bens e serviços que são ofertados à população. Devem
estar bem distribuídas ao longo das cidades, assegurando que todos usufruam dos serviços
urbanos. A falta de acesso a esses serviços torna precário o modo de vida da população,
privando-a de seus direitos e das condições mínimas para uma boa qualidade de vida,
gerando discriminação e exclusão.
Como consequência das grandes disparidades na qualidade de vida entre os países,
diversas pessoas deixam seu país de origem em busca de melhores condições de vida e maior
segurança. A migração internacional é um dos grandes problemas que vem sendo
enfrentados na atualidade Os migrantes constituem um dos grupos mais vulneráveis na
população, sendo necessário garantir suas necessidades básicas: acesso à moradia e serviços
básicos, emprego e inclusão na sociedade.
Devido aos problemas sociais e ao forte terremoto que assolou o Haiti em 2010,
muitos haitianos migraram para outros países buscando melhores condições de vida. O Brasil
é um dos destinos procurados por essa população. Algumas empresas, em busca de
funcionários, contataram grupos de haitianos que se localizavam no Acre e no Amazonas, e
os trouxeram para a Região Metropolitana de Maringá. A vinda desse primeiro grupo vem
atraindo cada vez mais haitianos para a região. Muitas dessas pessoas possuem um baixo
nível de instrução, e a grande maioria não fala o português, sendo o crioulo e o francês suas
línguas nativas.
Surge então, a necessidade de analisar as condições em que está vivendo a população
haitiana na cidade. A partir desta análise será possível criar um panorama geral da vida destes
indivíduos no município, identificando quais as suas necessidades, suas fragilidades e quais
10

aspectos podem ser melhorados com intuito de garantir uma melhor qualidade de vida para
essas pessoas.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é analisar e compreender os diferentes domínios do
termo qualidade de vida relacionados às diferentes esferas da vida dos imigrantes haitianos
no município de Maringá, com foco maior nas condições de moradia. Além disso, foram
verificadas suas condições de trabalho e renda, seu acesso aos direitos sociais, e identificado
a representação do indivíduo no seu posicionamento no contexto cultural de Maringá, suas
expectativas, preocupações, e perspectivas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Qualidade de Vida Urbana

O conceito qualidade de vida vem sendo bastante empregado na atualidade,
constituindo uma condição que todos os cidadãos almejam – uma boa qualidade de vida.
Porém, o termo possui inúmeras definições, cada qual sugerindo diferentes variáveis para
determinar a qualidade de vida de uma população. Para alguns, o conceito qualidade de vida
é visto de maneira objetiva, a partir da análise de dados e indicadores; para outros, há também
a visão subjetiva do termo, ou seja, os aspectos ligados à percepção dos indivíduos (VITTE;
KEINERT, 2009).
O termo aparece no espaço público relacionado com temas como meio ambiente e
deterioração das condições de vida urbana. No início do século XX, diversas medidas foram
implementadas na Europa a fim de melhorar os padrões de vida da população. Nas décadas
de 50 e 60, o crescente interesse pelo bem-estar e a preocupação com as consequências dos
processos de industrialização trouxeram à tona a necessidade de quantificar essa realidade
por critérios e dados subjetivos. Iniciou-se então o desenvolvimento de indicadores sociais
que permitissem medir o bem-estar de uma população. O desenvolvimento e
aperfeiçoamento destes indicadores nos anos 70 e 80 culminaram em um processo de
diferenciação entre estes indicadores e o conceito de qualidade de vida. O termo começouse a definir com um conceito integrador de todas as áreas da vida humana, de caráter
multifacetado, fazendo referência tanto as condições objetivas como aos componentes
subjetivos (MANSO, 2007).
Bognar (2005) cita que as pesquisas de qualidade de vida originalmente eram focadas
em indicadores objetivos – dados estatísticos que registram frequência ou ocorrência de um
fenômeno observado e verificado – como a ocorrência de epidemias, o nível de poluição
ambiental, taxa criminal. No entanto, muitos pesquisadores começaram a argumentar que,
apesar da medição desses indicadores objetivos resultar em informações valiosas sobre as
condições de vida das pessoas, ela não conseguia verificar as percepções e avaliações
próprias das pessoas sobre a sua qualidade de vida. Então, sugeriram que para mensurar
adequadamente a qualidade de vida também eram necessários indicadores subjetivos, os
quais podem capturar o significado e a importância das condições objetivas de vida das
pessoas. Vitte (2009) afirma que o conceito qualidade de vida se relaciona com a satisfação
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das necessidades do ser humano. Essas necessidades se transformam com o tempo, mas as
necessidades básicas, fundamentais são as mesmas em todas as culturas e em qualquer
período histórico, já que são afeitas às condições humanas.
Almeida et al (2012) dizem que a qualidade de vida envolve parâmetros de diversas
áreas: saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, gastronomia, esportes, educação, meio ambiente,
segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo o que se relacione
com o ser humano, sua cultura e seu meio. Para eles, o conceito se expressa como uma área
multidisciplinar de conhecimento que engloba diversas formas de ciência e conhecimento
popular, além de conceitos que permeiam a vida das pessoas como um todo. Considera-se
desde a percepção e expectativas subjetivas sobre a vida até questões mais deterministas.
Para Diener (2005), a qualidade de vida geralmente se refere ao grau no qual a vida
da pessoa é desejável contra ao indesejável, muitas vezes com ênfase em comportamentos
externos, como fatores ambientais e rendimentos. Para o autor, a qualidade de vida é muitas
vezes expressa de forma mais objetiva, descrevendo as circunstâncias da vida de uma pessoa
ao invés de sua reação a essas circunstâncias. Entretanto, alguns estudiosos definem a
qualidade de vida de uma maneira mais ampla, incluindo não só as circunstâncias da vida de
uma pessoa, mas também suas percepções, pensamentos, sentimentos e reações a essas
circunstâncias.
Bognar (2005) cita que os indicadores sociais podem ser usados para avaliar o quão
bem está a vida das pessoas em uma sociedade. Os indicadores gerais sociais devem ser
relacionados com o bem-estar de todos os membros da sociedade, e mais indicadores
restritos podem ser correlacionados com grupos específicos dentro da sociedade.
Combinados com indicadores econômicos, os indicadores sociais podem transmitir uma
visão mais compreensiva do indivíduo.
A lista de questões específicas que se incluem na definição de qualidade de vida varia
entre os estudos, porém existe um consenso acerca de fatores como o ambiente físico, a
habitação, o clima, a poluição ou as facilidades sociais ligadas à educação e a saúde. Não
existe uma única maneira de mensurar a qualidade de vida. Como uma medida variável, a
qualidade de vida seria determinada tanto pelo sujeito como pelo objetivo da investigação,
levando a uma perspectiva perceptual ou objetiva (ROYUELA; MORENO; VAYÁ, 2007).
A questão da qualidade de vida, independentemente da comunidade a qual ela se
refere, é complexa e multifacetada. O conceito, em termos gerais, abrange tanto a
distribuição dos bens de cidadania – bens e direitos essenciais a uma sociedade – como a de
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uma série de bens coletivos de natureza menos tangível, porém não menos real em suas
repercussões sobre o bem-estar social (SOUZA et al, 1984).
A mensuração da qualidade de vida de uma determinada sociedade também é uma
questão complexa, que possui diferentes abordagens e metodologias.
No campo do planejamento urbano e regional, a qualidade de vida geralmente é mais
focada em indicadores de qualidade de vida e bem estar social da comunidade, ao invés de
indicadores emocionais e psicológicos, habitualmente usados por profissionais da área da
saúde e outras. Ao se referir à melhoria da qualidade de vida, os planejadores urbanos
geralmente estão falando sobre as condições externas que contribuem para a qualidade de
vida – como o nível de renda ou o acesso aos serviços e recursos (VANZERR; SESKIN,
2011).
De acordo com o Quality of Life Project (2007) a qualidade de vida está ligada ao
bem-estar social, ambiental, econômico e cultural. Os indicadores utilizados pelo projeto
para determinar a qualidade de vida em municípios da Nova Zelândia estão apresentados no
Quadro 1.

Quadro 1- Indicadores de qualidade de vida
BEM ESTAR
BEM-ESTAR
BEM-ESTAR
SOCIOCULTURAL
ECONÔMICO
AMBIENTAL
Pessoas
Conhecimento e habilidades
Padrão econômico de vida
Ambiente natural
Saúde
Segurança
Moradia
Desenvolvimento
Ambiente construído
econômico
Conexão Social
Direitos civis e políticos
Fonte: QUALITY OF LIFE PROJECT, 2007.

O Índice de Qualidade de Vida Urbana em Belo Horizonte – IQVU-BH – partiu da
ideia básica de mensurar a qualidade de vida urbana por meio da qualidade e quantidade de
oferta de equipamentos, bens e serviços públicos e privados no espaço intraurbano. O índice
é composto por nove variáveis: abastecimento, cultura, educação, habitação, infraestrutura
urbana, meio ambiente, saúde, segurança urbana e serviços urbanos, compostas por 34
indicadores (PREFEITURA MUNICIAPAL DE BELO HORIZONTE, 2008).
A Organização Mundial da Saúde iniciou o projeto The World Health Organization
Quality of Life (WHOQOL), em 1991, com o objetivo de desenvolver um instrumento de
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avaliação da qualidade de vida com enfoque transcultural. Inicialmente, foi desenvolvido
um índice com cem questões (WHOQOL-100). Porém, a necessidade de um instrumento
mais simplificado suscitou a criação de uma versão abreviada com 26 questões (WHOQOLBref). O WHOQOL-100 apresenta cem perguntas divididas em seis domínios: físico,
psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e aspectos
espirituais/religião/crenças pessoais. O WHOQOL-Bref apresenta 26 questões divididas
entre qualidade de vida geral e os domínios citados anteriormente, excetuando-se aspectos
espirituais/religiões/crenças (FLECK, 2000).
Com intuito de monitorar a qualidade de vida em municípios de Portugal, Ferrão et
al (2004) criaram um índice contendo 3 objetivos estratégicos e os seus domínios:


Objetivo 1 - Preservar capital natural e paisagístico: ocupação e uso do solo,
atividades econômicas, rendimento e consumo, participação, integração e cultura;



Objetivo 2 - Preservar capital humano e social: população e famílias, saúde,
habitação e vizinhança, transportes e comunicações, mercado de trabalho;



Objetivo 3 - Capacitar capital humano e social: educação e formação, mercado de
trabalho, participação, integração e cultura.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013) realizou uma análise das
condições de vida da população brasileira, com objetivo de avaliar a qualidade de vida e os
níveis de bem-estar das pessoas. Para tal, os temas abordados foram:


Aspectos demográficos: taxa de mortalidade e fecundidade, aspectos referentes a
grupos populacionais específicos (crianças, jovens, idosos e mulheres);



Desigualdades de raça e gênero;



Famílias e domicílios;



Educação;



Trabalho e Rendimentos;



Proteção Social;



Saúde.
A European Comission (2013) realizou uma pesquisa sobre a qualidade de vida em

algumas cidades europeias. Trata-se de uma análise da percepção dos moradores em relação
as suas condições de vida na cidade, ou seja, uma análise subjetiva da qualidade de vida. A
pesquisa se constituiu em diversas perguntas onde o entrevistado possuía a opção de
responder muito satisfeito, razoavelmente satisfeito, não muito satisfeito, nada satisfeito ou
não sabe/não respondeu. Algumas das questões abordadas foram as seguintes: transporte
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público; serviços de saúde; equipamentos esportivos; equipamentos culturais; espaços
públicos como mercados, praças e áreas de pedestres; espaços verdes; disponibilidade de
lojas de varejo; escolas e outros equipamentos educacionais; qualidade do ar; nível de
barulho e limpeza.
O Observatório das Metrópoles desenvolveu em 2013 o IBEU – Índice de Bem-Estar
Urbano, descrito como um importante instrumento para análise das condições de vida nas
regiões metropolitanas do Brasil. O IBEU está compreendido em cinco dimensões:
mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas,
atendimento de serviços coletivos urbanos e infraestruturas urbanas (RIBEIRO; RIBEIRO,
2013). O quadro 2 apresenta as dimensões e seus respectivos indicadores.

Quadro 2- Índice de Bem-estar Urbano
DIMENSÃO

INDICADORES

Mobilidade urbana

Tempo de deslocamento casa-trabalho
Arborização no entorno do domicílio

Condições ambientais
urbanas

Esgoto a céu aberto no entorno do domicílio
Lixo acumulado nos logradouros
Aglomerado subnormal
Densidade domiciliar

Condições habitacionais
urbanas

Densidade de banheiro
Parede
Espécie de domicílio
Atendimento de água

Atendimento de serviços
coletivos urbanos

Atendimento de esgoto
Coleta de lixo
Atendimento de energia
Iluminação pública
Pavimentação
Calçada

Infraestrutura urbana

Meio-fio/guia
Bueiro ou boca de lobo
Rampa para cadeirante
Logradouros
Fonte: RIBEIRO e RIBEIRO, 2013.
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Shoeibi et al (2015) afirmam que mensurar a qualidade de vida oferece um meio
adequado para entender as necessidades das pessoas. Os resultados obtidos podem ser usados
para identificar estratégias políticas anteriores e projetar futuras políticas de planejamento,
por meio das quais se torna possível alcançar os objetivos dos planos de desenvolvimento.
Estudar a qualidade de vida e identificar os fatores que a afetam podem ajudar a identificar
áreas problemáticas, as causas da insatisfação das pessoas, as prioridades em suas vidas, os
impactos de fatores sócio demográficos na qualidade de vida; além de investigar e avaliar as
políticas e estratégias relacionadas à qualidade de vida.

2.2 Infraestruturas Urbanas

A qualidade de vida urbana de uma população está intimamente ligada à qualidade
e as condições de acesso as infraestruturas urbanas que são ofertadas para essa população.
As redes de infraestrutura urbana permitem o uso do espaço urbano, associando sua
forma, função e estrutura. São parte essencial das cidades (MASCARÓ; YOSHINAGA,
2005). De acordo com Zmitrowicz & Angelis Neto (1997), as infraestruturas urbanas
constituem um sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento
das funções urbanas; vistas sob o aspecto social, econômico e institucional:
- Social: promover condições adequadas de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer
e segurança;
- Econômico: propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas, ou seja,
produção e comercialização de bens e serviços;
- Institucional: proporcionar os meios necessários ao desenvolvimento das atividades
político-administrativas, incluindo a gerência das próprias cidades.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010, p.31) descreve:
A infraestrutura social e urbana envolve um amplo conjunto de bens e
serviços sociais, equipamentos comunitários e redes de suporte à vida
cotidiana das pessoas, das famílias, das comunidades e das cidades, com
forte impacto sobre o desenvolvimento econômico, a promoção do bemestar social e a garantia dos direitos humanos.

A Constituição Federal de 1988 garante aos cidadãos os direitos à educação, saúde,
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alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à
maternidade e à infância, e assistência aos desamparados. Conforme esses direitos são
reconhecidos como direitos universais, novas infraestruturas são demandadas pela
população, e devem ser disponibilizadas (IPEA, 2010).
Abiko (2011) cita os principais serviços urbanos:
i. Arruamento, alinhamento e nivelamento;
ii. Água e esgoto sanitário;
iii. Coleta de lixo e limpeza de vias e logradouros públicos;
iv. Drenagem de águas pluviais;
v. Pavimentação;
vi. Trânsito e tráfego;
vii. Transporte coletivo;
viii. Iluminação pública;
ix. Energia elétrica;
x. Serviços telefônicos;
xi. Distribuição de gás;
xii. Educação e ensino;
xiii. Saúde e higiene;
xiv. Assistência social;
xv. Mercados, feiras e matadouros;
xvi. Serviço funerário;
xvii. Segurança pública;
xviii. Esporte, lazer, cultura e recreação;
xix. Defesa civil.
Scott e Seth (2012) definem seis importantes serviços de infraestrutura urbana e seus
benefícios, ilustrados no Quadro 3.
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Quadro 3 - Serviços de infraestrutura urbana e seus benefícios
SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURAS

DESCRIÇÃO

Água

Acesso à água potável

Saneamento

Acesso ao saneamento básico

Comunicação

Acesso à telefonia móvel e fixa e
à internet

Habitação Urbana

Proporção da população urbana
vivendo em favelas (casas com
pelo menos uma dessas
características: falta de acesso à
água potável, falta de acesso ao
saneamento, superlotação – 3 ou
mais pessoas no mesmo
cômodo- e construções feitas de
materiais não-duráveis

Energia

Transporte

BENEFÍCIOS
Desenvolvimento econômico,
redução da pobreza, melhoria da
saúde e dos meios de subsistência
Saúde humana: a falta de higiene
e de acesso ao saneamento são
responsáveis por
aproximadamente 88% das
mortes anuais por diarreia.
Conectar os excluídos,
desintermediação, produção e
inovação digital, aumento do
poder coletivo

Melhoria na qualidade de vida
das pessoas que deixam de viver
em favelas

Permite as pessoas cozinhar,
aquecer suas casas, usar
Acesso à eletricidade, energia
telefones, rádios e televisão,
para cozinhar e tecnologias
serem beneficiadas com melhores
instalações de saúde e educação,
e poderem se sustentarem
Facilitam o acesso às escolas e
hospitais, contribuem para o
crescimento econômico através
Infraestruturas e serviços de
do comércio interno e externo,
transportes
melhora de renda e bem-estar,
principalmente para as pessoas
que vivem em áreas remotas
Fonte: SCOTT & SETT, 2012.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010) cita que a infraestrutura urbana
e o processo de desenvolvimento possuem alto grau de correlação, sendo que a
disponibilidade de infraestrutura no território estabelece um indicador de suas condições de
desenvolvimento.
Os serviços de infraestruturas urbanas geram uma melhoria nas condições de vida da
população, especialmente em relação ao saneamento básico, habitação e causam impactos
na saúde e na preservação do meio ambiente. Uma estruturação urbana adequada e
descentralizada ocasionam cidades e regiões mais competitivas na atração de investimentos,
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geração de renda e desenvolvimento econômico (PREFEITURA DO CEARÁ, 2015).
O acesso às infraestruturas pode ser visto como uma maneira de acabar com a
pobreza e se desenvolver sustentavelmente. Permite o crescimento econômico e o
desenvolvimento humano, além de afetar a sustentabilidade ambiental. O acesso universal
aos serviços de infraestrutura deve ser alcançado local e globalmente, com equidade; e é a
condição necessária para a erradicação da pobreza absoluta em todos os países (DOCZI et
al., 2013) A falta ou inadequação de infraestruturas são um obstáculo ao crescimento
econômico, uma das razões para que sejam renovados os interesses em infraestruturas nas
políticas de desenvolvimento. No entanto, avaliações de projetos de infraestruturas têm
mostrado que a população pobre geralmente é a última a se beneficiar de um maior acesso.
Os projetos e programas de infraestrutura muitas vezes não possuem objetivos explícitos de
acesso específico ou redução da pobreza. Os serviços de infraestruturas devem incorporar os
princípios de equidade, responsabilidade e sustentabilidade, utilizando objetivos e metas que
reflitam a acessibilidade universal, a qualidade do serviço, a forma de governança e os
impactos ambientais (SCOTT; SETH, 2012).
A priorização das infraestruturas apresenta a longo prazo desenvolvimento
econômico e social e estratégia de proteção ambiental. As cidades prósperas são aquelas que
têm amplamente melhorado a variedade e a qualidade de suas infraestruturas. As cidades
com carência de infraestruturas podem ser negativamente afetadas de muitas maneiras, como
no caso de instalações de água e saneamento inadequadas, que levam à deterioração do
ambiente urbano, aumentando a incidência de doenças. Infraestruturas deficientes podem
aumentar os custos de atividades comerciais em áreas urbanas, reduzindo a produtividade
das empresas em até 40%. Além de minar o comércio e a produtividade, as infraestruturas
inadequadas muitas vezes levam a estradas congestionadas e más instalações de transporte,
agindo como sérios obstáculos para a prosperidade de qualquer cidade (PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA HABITAÇÃO, 2013).

2.3 Segregação e Exclusão no Espaço Urbano

As condições de acesso às infraestruturas urbanas são uma das consequências da
segregação, e possuem papel fundamental na conformação do espaço urbano e na
distribuição heterogênea de benefícios públicos entre os variados segmentos da população e
as diferentes áreas da cidade.
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A segregação espacial pode ser entendida como o resultado de um processo de
diferenciação que se desenvolve ao extremo e leva a dificuldades de comunicação entre as
pessoas, da circulação entre subespaços, do diálogo entre as diferenças, conduzindo à
fragmentação do espaço urbano. É possível observar duas dimensões do processo de
segregação: a social e a espacial. Normalmente a espacial compreendida como decorrência
da social, ou seja, na medida em que são observadas ocorrências de processos de
discriminação ou diferenciação social, é possível verificar o surgimento de arranjos espaciais
que expressam em nível de território esta discriminação ou diferenciação (SPOSITO, 1996
apud ROSSINI 2005).
Para Vieira (2009), a segregação socioespacial compreende a separação espacial da
população na cidade por classes sociais, renda, cultura, política e etnia, ocasionando a uma
parcela significativa da população a perca gradativa de seus direitos, sendo privadas de
condições mínimas de vida, discriminadas e estigmatizadas. Devido a esses fatos, a
segregação socioespacial é considerada um processo indutor ou uma condição espacial do
processo de exclusão social.
A exclusão social tem sua expressão mais concreta na segregação espacial ou
ambiental. As dificuldades de acesso aos serviços e as infraestruturas urbanas, como
transporte, saneamento, drenagem, abastecimento de água, serviços de saúde e educação,
proteção contra enchentes e desmoronamentos; adicionam-se a menores oportunidades de
emprego e profissionalização, maior exposição à violência, à discriminação racial, à
discriminação contra mulheres e crianças, dificuldade de acesso à justiça oficial, ao lazer. A
lista é interminável (MARICATO, 1995).
“A quantidade e complexidade de temas que caem sob a análise a partir da exclusão
social são inúmeras e se referem a variadas facetas da dimensão social, como os aspectos
psicológicos, políticos, econômicos, familiares, entre outros” (VICENTE, R. P., 2011, P.85).
O conceito de exclusão social, de acordo com Leal (2004), possui três grandes
conjuntos de significados, combináveis entre si:
i. Ruptura de laços sociais, associada ou não à negação de certa parcela da população
como semelhantes aos “incluídos”: são rompidos laços sociais, principalmente os
que vinculam o indivíduo ao trabalho e as relações comunitárias e familiares,
caracterizando situações de precariedade e vulnerabilidade. Os indivíduos excluídos
passam a ser vistos pelos demais como não-semelhantes, não reconhecendo neles
qualquer fração de humanidade que faça com que os incluídos se reconheçam nos
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excluídos.
ii. Inserção precária no mercado de trabalho e no consumo: esta abordagem não pensa
exclusão social como sintoma ou elemento de crise de um dado tipo de sociedade,
mas como decorrência do funcionamento desta organização social. Resulta da
dinâmica da atual fase do capitalismo, que conduzem ao enfraquecimento da
soberania dos países periféricos, causando reflexos no seu desenvolvimento
econômico e humano. Esta situação significa para as classes subalternas a acentuação
da exclusão da riqueza social, associada com a deterioração das condições de vida e
afastamento dos centros de decisões políticas.
iii. Não realização da cidadania: compreendem os direitos que asseguram ao cidadão a
garantia de um mínimo de participação na vida social e nos benefícios, materiais ou
não, criados pela sociedade, por meio do direito civil, político e social.
O Estado tem forte influência na produção dos espaços segregados, devido a sua
atuação no ambiente construído, por meio de investimentos em infraestruturas e outros
equipamentos públicos, gerando valorização de algumas áreas e desvalorizando outras. Isto
ocasiona, muitas vezes, o deslocamento da população mais pobre para outras áreas, devido
ao fato de estes não poderem arcar com os custos das benfeitorias promovidas pelo Estado,
aumentando assim seus gastos com transporte e sua exposição a diversos tipos de riscos. A
segregação é um problema de política pública, que constitui um mecanismo particularmente
relevante de reprodução das desigualdades socioeconômicas (BICHIR, 2009).

2.4 Migração Internacional

O mundo vem se transformando pelo processo de globalização: estados, sociedades,
economias e culturas em diferentes regiões do mundo estão cada vez mais integrados e
interdependentes. Novas tecnologias permitem uma rápida transferência de capital, bens,
serviços, informações e ideias de um local para outro. A economia global está se expandindo,
promovendo melhor qualidade de vida para as pessoas. Porém, o impacto da globalização é
desigual, e as crescentes disparidades podem ser observadas no padrão de vida e no nível de
segurança humana disponível às pessoas nas diferentes regiões do mundo. Uma das
consequências do aumento destas diferenças é a elevação na escala e no escopo da migração
internacional (THE GLOBAL COMISSION ON INTERNATIONAL MIGRATION, 2005).
Nos últimos anos, o estudo migratório vem adquirindo um crescente interesse
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mundial por ser considerado um dos problemas políticos e sociais de maior relevância nos
países mais ricos do planeta, tanto pelo aumento quantitativo dos contingentes migratórios
como pela sua maior visibilidade diante da crise dos modelos atuais de integração e políticas
estatais (BARRAL, 2011). Devido à magnitude alcançada pelos fluxos de migrantes e
remessas a nível mundial, as relações entre a migração e o desenvolvimento internacional
estão recebendo cada vez mais importância nos campos políticos, acadêmicos e sociais
(COVARRUBIAS, 2010).
Milesi e Andrade (2010) citam as causas do atual processo de mobilidade humana:


Transformações ocasionadas pela economia globalizada;



A mudança demográfica em curso nos países desenvolvidos;



O aumento da desigualdade entre os Hemisférios Norte e Sul;



A existência de barreiras protecionistas (comércio desigual);



O aumento dos conflitos e guerras;



O terrorismo;



Os movimentos marcados por questões étnico-religiosas;



A urbanização acelerada;



A busca de novas oportunidades e melhores condições de vida;



Questões ligadas ao narcotráfico, violência e crime organizado;



Os movimentos vinculados as safras agrícolas, aos grandes projetos da construção
civil e aos serviços em geral;



As catástrofes naturais e desastres ambientais.
A visão defendida por Covarrubias (2010) sobre as migrações internacionais é

composta por cinco peças principais:
1.

Enfoque micro social: A emigração se explica como fruto de uma decisão

individual ou familiar. Trata da migração como uma estratégia, e não precisamente como
necessidade, desprovida de causalidades históricas e estruturais;
2.

Fatores de atração e expulsão: Este esquema analítico enumera em duas listas

os elementos que precipitam a expulsão e os que magnetizam os fluxos migratórios devido
ao desequilíbrio socioeconômico entre as regiões;
3.

Enfoque neoclássico ortodoxo ou neoliberal: A existência de um diferencial

salarial provoca uma decisão racional a título individual ou familiar, e pode ser considerado
um investimento em capital humano;
4.

Transnacional: Considera que o grande fator que conduz as migrações
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internacionais é a globalização, particularmente a difusão das tecnologias de informação e
comunicação que facilitam barateiam os fluxos migratórios;
5.

Migração e desenvolvimento: A partir de uma visão de conjunto, é

incentivada a ideia de que a migração gera desenvolvimento aos locais e países de origem.
Póvoa-Netto (1997) cita que não existe consenso estabelecido, mas sim um campo
de enfrentamento de posições políticas e metodológicas a respeito da migração. Segundo o
autor, existem três grandes troncos teóricos:


Concepção neoclássica: as migrações possuem não apenas expressão

demográfica, mas principalmente econômica, a qual representa os deslocamentos espaciais
dos trabalhadores no espaço geográfico;


Concepção histórico-cultural: análise de grupos e classes sociais que sofrem

a força das estruturas sociais que explicam maior ou menor propensão para a migração;


Concepção de mobilidade do trabalho: as migrações não podem ser tratadas

fora da realidade do trabalho social, mas sim como conjecturas econômicas deste.
De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU (2013), em 2013 havia 232
milhões de migrantes internacionais, correspondendo a aproximadamente 3,2% da
população mundial. A Europa e a Ásia juntas abrigam aproximadamente dois terços de todos
os migrantes: 72 milhões de migrantes internacionais na Europa e 71 milhões na Ásia. Da
população total de migrantes internacionais no mundo em 2013, 40% tem origem na Ásia,
25,3% na Europa, 15,9% na América Latina e Caribe, 13,3% na África, 1,8% na América
do Norte, 0,8% na Oceania e 2,9% em outros locais. A América do Norte hospeda 53 milhões
desses migrantes, a África 19 milhões, a América Latina e o Caribe 9 milhões e a Oceania 8
milhões. Em 2013, 51% dos migrantes internacionais estavam vivendo em 10 países:
Estados Unidos (46 milhões), Rússia (11 milhões), Alemanha (10 milhões), Arábia Saudita
(9 milhões), Emirados Árabes (8 milhões) e Reino Unido (8 milhões). No período de 2000
a 2010, a migração líquida (número de imigrantes menos número de emigrantes) teve seus
menores valores nos seguintes países: Bangladesh (-557 mil), México (-498 mil), India (490 mil), China (-418 mil), Paquistão (-360 mil), Filipinas (-236 mil), Myanmar (-180 mil),
Vietnã (-165 mil), Zimbabue (-150mil) e Nepal (-148 mil).
Os migrantes estão entre os grupos mais vulneráveis aos inúmeros riscos e obstáculos
da globalização. Tantos nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, os
migrantes, particularmente os que trabalham ilegalmente, se veem em situação de
vulnerabilidade. Eles podem ser excluídos das proteções aos trabalhadores e impedidos de
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aderir a sindicatos locais, e também sofrerem a falta de acesso a programas de proteção social
que os ampara às instabilidades do mercado de trabalho. Uma categoria especial de migração
que deixa as pessoas especialmente vulneráveis é a causada por conflitos armados e
populações fugindo de danos e perseguições, e também os grupos de refugiados fugindo de
desastres naturais. No topo da vulnerabilidade, os refugiados são frequentemente abrigados
em abrigos temporários com serviços precários e condições de insegurança
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014).
Nas próximas décadas, a migração internacional provavelmente se transformará em
escala, abrangência e complexidade devido as crescentes disparidades demográficas, os
efeitos das mudanças ambientais, as novas dinâmicas políticas e econômicas globais, as
revoluções tecnológicas e as redes sociais. Essas transformações serão associadas ao
aumento de oportunidades a partir do crescimento econômico, redução de pobreza para a
inovação social e cultural. No entanto, também serão agravados os problemas existentes e
criados novos desafios: a migração irregular, a proteção dos direitos humanos dos migrantes.
Atualmente, a maioria dos países não tem capacidade efetiva para lidar com a mobilidade
internacional de pessoas, sem mencionar responder a essas novas dinâmicas
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, 2010).
Os migrantes internacionais precisam receber a atenção e a proteção adequadas dos
países que os recebem. Eles têm necessidades de acesso às moradias e aos serviços básicos,
à educação, ao emprego e também à integração social sem a perda da identidade cultural
(FERNANDES, 2003).
A vulnerabilidade das migrações precisa ser abordada em conjunto por meio de um
regime de migração internacional. As regulamentações nacionais são insuficientes para lidar
com as diversas categorias e riscos de migrantes, refugiados, pessoas deslocadas e apátridas.
Grandes esforços são necessários para desenvolver um consenso sobre o tratamento da
migração como um bem público global, para codificar interesses compartilhados e metas em
comum com o intuito de proteger os direitos humanos e reduzir os custos da migração e do
envio de remessas, e melhorar a percepção das pessoas sobre os imigrantes e a migração
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014).
O Brasil tem sido historicamente um país de imigração, desde a época do império.
No período de 1836 à 1980 houve a entrada de uma grande diversidade de raças, povos e
nacionalidades ao país, sendo o maior número de imigrantes com nacionalidade portuguesa,
italiana e espanhola, seguidos por alemães, japoneses, russos, austríacos, turcos, poloneses
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e franceses (MILESI, e ANDRADE, 2010).
Já nos anos 1980 e 1990 a corrente migratória principal no Brasil foi no sentido do
exterior. Apesar disso, nesse mesmo período o Brasil recebeu imigração significativa de
bolivianos e paraguaios. No final dos anos 2000, a crise que assolou os países desenvolvidos
aliadas com o próspero momento econômico brasileiro ocasionou um movimento de retorno
dos emigrantes e uma chegada mais intensa de estrangeiros (OLIVEIRA, 2015). O autor
cita também que nessa mesma onda imigratória, chegam ao Brasil os haitianos, fundindo das
péssimas condições de seu país; além de senegaleses, congoleses e bengalis, entre outras
nacionalidades africanas, tentando também escapar das adversidades em seu país de origem.

2.5 A Migração Haitiana

A República do Haiti encontra-se a oeste da República Dominicana, e corresponde a
um terço da ilha de Hispaniola, localizada entre o mar do Caribe e o Oceano Atlântico. Possui
uma população de aproximadamente 10,12 milhões de habitantes, sendo que 57% dessas
pessoas possuem menos de 25 anos. O país é amplamente considerado a nação mais pobre
do Hemisfério Ocidental, e a riqueza do país se concentra nas mãos de uma minoria mestiça,
embora 95% da sua população seja constituída por descendentes de africanos (AGÊNCIA
DE REFUGIADOS DA ONU, 2013). Em 2012, a parcela dos 10% mais ricos concentravam
48,2% da renda do país, e o Índice de Gini, o qual mede a equidade na distribuição da renda,
sendo que o valor 0 representa uma equidade perfeita e o valor 100 representa uma equidade
imperfeita; foi de 60,8 (BANCO MUNDIAL, 2015).
A Figura 1 apresenta a localização do Haiti nas Américas e a Figura 2 exibe o mapa
do país.
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Figura 1- Localização do Haiti
FONTE: ESRI (2015)

Figura 2- Haiti
FONTE: ESRI (2015)
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Em 2009, verificou-se que aproximadamente 55% dos haitianos viviam com menos
de 1,25 dólar por dia, 58% não tinha acesso à água limpa e em 40% das casas faltava
alimentação adequada. Além disso, mais de meio milhão de crianças entre 6 e 12 anos de
idade não frequentava a escola, e 38% da população com mais de 15 anos era completamente
analfabeta. Em torno de 173 mil crianças foram submetidas à exploração e ao trabalho
infantil e ao menos dois mil eram traficadas anualmente (GODOY, 2011).
Em janeiro de 2010 um forte terremoto atingiu o país, onde mais de 222 mil pessoas
morreram, mais de 300 mil ficaram feridas e pelo menos 1,6 milhão ficaram desalojadas. No
período de dez meses após o evento, mais de 1,3 milhão de pessoas continuavam vivendo
em condições precárias nos mais de 1300 acampamentos e assentamentos. Estima-se que
mais de três milhões de pessoas foram afetadas pelo terremoto. A situação após o terremoto
agravou problemas crônicos de direitos humanos no Haiti, como a violência contra mulheres
e meninas, condições desumanas nas prisões e a vulnerabilidade das crianças. Além disso,
devido às baixas condições sanitárias principalmente dos acampamentos, algumas doenças
afetaram a população, como a cólera (Human Rights Watch, 2011).
O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do país em 2013 foi de 0,471, o que
representa um desenvolvimento humano baixo; a expectativa de vida 63,1 anos;
apresentando um índice de 44,5% da população em situação de subnutrição; apenas 17%
com acesso à rede sanitária e uma taxa de analfabetismo entre as pessoas maiores de 15 anos
de 51,3%. A título de comparação, no mesmo ano o IDH do Brasil foi de 0,744, a expectativa
de vida 73,9 anos, a população subnutrida representando menos de 5% da população total,
81% da população com acesso à rede sanitária, e taxa de analfabetismo de 9,6% (IBGE,
2015).
Já se presenciava uma forte imigração no país antes do terremoto. Porém, após sua
ocorrência, o movimento imigratório foi muito agravado. Buscando melhores condições de
vida, diante de todas as dificuldades e da situação caótica que assola o país, diversos
haitianos largaram suas casas e imigraram a outros países.
De acordo com o Banco Mundial (2011), em 2010 mais de 1 milhão de pessoas, que
correspondem a 10% da população do Haiti deixaram o país. Os destinos mais procurados
foram Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, França, Bahamas, Antilhas
Holandesas, Bélgica, Venezuela, Suíça e Holanda. As remessas de dinheiro enviadas por
esses migrantes dos países em que moram e recebidas por seus dependentes no Haiti
corresponderam a aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto do país.
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A presença brasileira no país, que se dá pela realização de serviços humanitários,
principalmente a missão ONU no Haiti, comandada pelo Brasil desde o início em 2004 e
diversas Organizações Não Governamentais- ONGs atuando de modo expressivo na ilha; e
os símbolos, a cultura, as referências e o crescimento econômico brasileiro fizeram com que
o país seja visto simpaticamente pela população haitiana, tornando o Brasil cada dia mais
atrativo (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013). Segundo Fernandes et al (2014), em
2010 havia apenas pequenos grupos de haitianos no país, que somavam menos de 200
pessoas; em 2011 esse número subiu para aproximadamente 4.000 e em 2013 estimava-se
que já haviam mais de 20 mil haitianos no Brasil.
De acordo com Mamed e Lima (2013), os deslocamentos dos haitianos até os países
da América do Sul abrangem diversas redes ilegais de atravessadores ou coiotes.
Geralmente, a viagem começa em Porto Príncipe ou na República Dominicana, e por via
aérea chegam a Lima, no Peru, ou em Quito, no Equador. A partir dessas cidades, os
haitianos continuam por vias terrestres, em viagens que podem durar até um mês. Os
principais locais de entrada no Brasil são os estados do Acre e Amazonas (PATARRA,
2012). Os relatos dessa viagem sempre mesclam situações de vulnerabilidade extrema e
desrespeito aos direitos humanos dos imigrantes praticados pelos facilitadores do caminho,
muitas vezes em conspiração com autoridades locais (FERNANDES et al 2013).
No princípio, ao adentrarem o Brasil, procurando regularizar sua situação os
haitianos solicitaram refúgio no país. Porém, o Conselho Nacional de Refugiados – Conare,
em junho de 2011, afirmou que não havia possibilidade de acolhê-los como refugiados, já
que não havia fatos que sustentassem a existência de um fundado temor de perseguição por
parte da totalidade dos solicitantes, ou uma situação capaz de caracterizar o Haiti em situação
de grave e generalizada violação de direitos humanos. Porém, reconheceu-se que a situação
em que estes migrantes se encontravam gerava necessidade de assistência, e as solicitações
de refúgio foram encaminhadas para o Comitê Nacional de Imigração – CNIg, (LEÃO,
2011). O CNIg aprovou a concessão de “vistos humanitários” a esses indivíduos, tratandose de um visto de permanência que pode ser concedido ao solicitante de refúgio em
necessidade de proteção humanitária e que não se inclui na lei brasileira de refúgio
(GODOY, 2011). Esse visto permitiu aos haitianos trabalharem e estudarem no Brasil, e
também obterem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira Nacional de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013).
O Acre, um dos estados pelo qual os imigrantes começaram a adentrar ao país,
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procurou prestar auxílio a estes, porém as condições em que estavam vivendo,
principalmente na cidade de Brasiléia, era considerada muito precária. Por isso, o Ministério
Público Federal no Acre entrou com uma ação civil pública para que a União garantisse os
direitos humanos a esses indivíduos, citando que a falta de reconhecimento de refúgio aos
haitianos consistiria violação de seus direitos, sujeitando-os a acentuada situação de
vulnerabilidade, expondo-os a crimes de exploração humana, como prostituição, trabalho
escravo, tráfico de pessoas, extorsões, entre outros (MORAES, ANDRADE E MATTOS,
2013).
Em 12 de janeiro de 2012, o CNIg publicou a Resolução Normativa n°97,
determinando que 1200 vistos humanitários anuais seriam concedidos aos haitianos pelo
Ministérios das Relações Exteriores na embaixada brasileira em Porto Príncipe. Para
obtenção do visto, paga-se uma taxa de U$200, e devem ser entregues três documentos:
passaporte atualizado, comprovante de residência e de antecedentes criminais. A validade
do visto é de 5 anos, podendo ser estendido comprovando a situação laboral. Devido ao alto
valor e à falta de acesso aos documentos, poucos vistos foram emitidos em Porto Príncipe.
Como consequência desta política que restringe a concessão de vistos, centenas de migrantes
ficaram presos nas fronteiras do norte brasileiro, impossibilitados de adentrar o país, já que
o policiamento foi reforçado nestas fronteiras (THOMAZ, 2013).
Não houve redução do número de imigrantes haitianos que chegavam ao Brasil, e o
número de vistos emitidos pelo consulado – 100 por mês- não conseguia atender a demanda.
Em novembro de 2012 todos os agendamentos para concessão de vistos em 2013 estavam
completos, e foi aberta uma lista de espera. No final de 2012, a situação observada antes da
promulgação da Resolução Normativa n°97 voltou a se repetir, com superlotação do abrigo
construído para acolher os imigrantes em Brasiléia, e gigantescas filas formando-se no
consulado brasileiro em Porto Príncipe (CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO;
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA A MIGRAÇÃO, 2014).
O Ministério das Relações Exteriores divulgou em maio de 2013 uma nota sobre a
migração de haitianos na América do Sul, informando ser possível comprovar a atuação de
redes criminosas de tráfico no roteiro. O governo brasileiro decidiu então ampliar ainda mais
a concessão de vistos permanentes para cidadãos do Haiti, com intuito de valorizar a
imigração por meios legais e seguros, e coibir o tráfico de imigrantes. Além disso,
autoridades da Bolívia, Colômbia, Equador, Haiti, Peru e República Dominicana, na
Reunião de Coordenação Regional sobre a Migração de Cidadãos Haitianos para a América
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do Sul em Brasília, se comprometeram a aumentar as fiscalizações e a atuação nessa questão
(ALESSI, 2013).
Por meio da criação da Resolução Normativa n°102 de abril de 2013, o CNIg revogou
o parágrafo único do art. n°2 da Resolução Normativa n° 97, anulando a restrição do número
de concessões anuais de vistos humanitários, e não limitando a concessão de vistos à
Embaixada brasileira em Porto Príncipe. A Resolução Normativa n° 97 foi alterada ainda
duas vezes, pela da Resolução Normativa n° 106 de outubro de 2013, a qual prorrogou sua
vigência por mais doze meses – até janeiro de 2015, e a Resolução Normativa n° 113 de
dezembro de 2014, prorrogando-a novamente até 30 de outubro de 2015 (CONSELHO
NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, 2013, 2014). Em agosto de 2015, a Resolução Normativa
n°97 foi prorrogada novamente por mais 12 meses, ou seja, até 30 de outubro de 2016.
Representantes do Ministério das Relações Exteriores citam que o Brasil emitiu, até julho
de 2015, cerca de 26 mil vistos humanitários para os imigrantes haitianos (MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO, 2015).
No dia 11 de outubro de 2015, o Ministério do Trabalho e Previdência Social e o
Ministério da Justiça assinaram um ato autorizando a concessão de visto de residência
permanente a 43.781 imigrantes haitianos que se encontram em situação irregular no país.
De acordo com o ministro da justiça José Eduardo Cardozo, o visto de permanência não
equivale à concessão da nacionalidade brasileira, mas sim, um reconhecimento de que o
Brasil acolhe seus imigrantes e respeita seus direitos. Cardozo ressaltou que a medida inibe
a ação dos “coites” que agem na rota da migração clandestina. O número de haitianos que
entraram com visto no Brasil foi de 889 em fevereiro de 2015, aumentando para 2.220 em
outubro de 2015. Já a entrada por via terrestre diminuiu de 1.852 em fevereiro de 2015 para
192 em outubro de 2015 (PORTAL BRASIL, 2015).
Em 2012, o Decreto n° 4289 instituiu o Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes
no Estado do Paraná. Em 2014 foi lançado o Plano Estadual de Políticas Públicas para a
Promoção e Defesa dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas, dando os primeiros
passos para o grande desafio que é acolher, reconhecer os direitos sociais e civis e oferecer
oportunidades concretas de inserção econômica dessas pessoas no nosso país (Governo do
Estado do Paraná, 2014). Mesmo se tratando de uma iniciativa que contribua a melhoria da
qualidade de vida dessa população, o Plano Estadual ainda caminha em passos lentos, ainda
sem grande efetividade.
Apesar dessa política migratória que permite a entrada e permanência dos imigrantes
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haitianos no território brasileiro, o Estado não formulou políticas efetivas de atendimento a
essa população. O tratamento dado à imigração haitiana revelou despreparo, fragilidade e
adequação das políticas migratórias brasileiras (OLIVEIRA, 2015). Na tentativa de suprir
essa carência e assegurar os direitos básicos a esses imigrantes, destaca-se a atuação da Igreja
Católica, por meio das Pastorais, Cáritas e Missionários Scalabrinianos. Porém, não existem
esses grupos de apoio em todos os locais de destinos dessa população, deixando-a exposta e
sem assistência mínima em diversas partes.

2.5.1 Pesquisa Migração dos haitianos ao Brasil e diálogo bilateral

Em fevereiro de 2014 o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), o Ministério do
Trabalho e Emprego do Brasil e a Organização Internacional para a Migração (OIM)
apresentaram o relatório da pesquisa “Migração dos haitianos ao Brasil e diálogo bilateral”,
fruto da parceria do CNIg e da OIM, viabilizado por meio do Fundo de Desenvolvimento da
OIM, o qual visa conhecer de forma ampla o processo de migração dos haitianos ao Brasil.
O relatório conta com dados fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores –
MRE e pela Polícia Federal – Ministério da Justiça. Além disto, foi realizada uma pesquisa
com migrantes haitianos residentes em diferentes cidades brasileiras.
De acordo com o MRE, em 2012 foram concedidos 1384 vistos no consulado de
Porto Príncipe. Em 2013, até o final do mês de agosto, foram concedidos 2615 vistos: 2380
pelo consulado em Porto Príncipe, 227 pelo consulado em Quito e 8 pelo consulado em São
Domingos. A Tabela 1 apresenta o sexo e o estado civil dos imigrantes maiores de 18 anos
que obtiveram os vistos no consulado de Porto Príncipe.
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Tabela 1- Estado civil dos migrantes maiores de 18 anos que obtiveram vistos no
consulado brasileiro em Porto Príncipe em 2012 e 2013
2012
Estado
Civil

Homens
N°
%
absoluto
201
22,1

Casado

2013

Mulheres
Homens
N°
N°
%
%
absoluto
absoluto
113
30,4
217
13,7

Mulheres
N°
%
absoluto
186
31,6

Divorciado

2

0,2

1

0,3

0

0

1

0,2

Solteiro
União
Estável
Viúvo
Não
informado
Total

696

76,6

248

66,7

1341

84,7

370

62,9

5

0,6

5

1,3

24

1,5

25

4,3

2

0,2

5

1,3

2

0,1

6

1

3

0,3

0

0

0

0

0

0

588

100

909
100
372
100
1584
100
Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2013)

A pesquisa foi realizada nas seguintes cidades: Porto Velho-Rondônia; CuritibaParaná; São Paulo-São Paulo; Belo Horizonte-Minas Gerais; Campinas-São Paulo, e
Brasília-Distrito Federal. Foram aplicados questionários em português e em crioulo, língua
nativa do Haiti. Ao total, foram entrevistados 275 homens (81%) e 65 mulheres (19%). O
grau de instrução dos entrevistados é apresentado pela Tabela 2.

Tabela 2 - Grau de instrução dos haitianos entrevistados
Sexo
Grau de Instrução

Homens
N° absoluto
%

Ensino fundamental incompleto
16
5,8
Ensino fundamental completo
56
20,4
Segundo grau incompleto
50
19,2
Segundo grau completo
65
23,6
Superior incompleto
22
8
Superior completo
29
10,5
Não responderam
37
13,5
Total
275
100
Fonte: CNIg/OMI (2014)

Mulheres
N° absoluto
%
5
10
13
20
4
4
9
65

7,7
15,4
20
30,8
6,2
6,2
13,8
100

A ocupação desses indivíduos antes da emigração está apresentada na Tabela 3.
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Tabela 3- Ocupação dos entrevistados antes da emigração
Sexo
Homens
N°
%
absoluto
Motorista
14
5,1
Serviços técnicos
21
7,6
Construção civil
74
26,9
Comércio
24
8,7
Outros serviços
28
10,2
Agricultura
7
2,5
Profissional do setor da educação
34
12,4
Estudantes
28
10,2
Não trabalhavam
17
6,2
Não responderam
28
10,2
Total
275
100
Fonte: CNIg/OMI (2014)
Ocupação

Mulheres
N°
%
absoluto
0
0
0
0
2
3,1
15
23,1
17
26,2
0
0
6
9,2
10
15,4
11
16,9
4
6,2
65
100

Dentre os entrevistados, 43,8% afirmaram ter tido algum tipo de dificuldade no
trajeto até o Brasil. O relato das dificuldades inclui desde discriminação e cansaço pela
jornada até relatos de roubos. Entre os que enfrentaram dificuldades, 69,7% a tiveram com
as autoridades de migração, e 20,6% com habitantes locais.
Em relação ao principal motivo que os levou a migrarem para o Brasil, 61,5%
afirmaram ter sido em busca de oportunidades de trabalho, 14,7% em busca de melhores
condições de vida, 5,6% para estudar, 6,5% para ajudar a família, 2,1% citam ser devido à
crise no Haiti, 3,8% citam outros motivos e 5,9% não responderam.
Também foram questionadas quais as principais dificuldades enfrentadas por esses
migrantes no Brasil. O maior problema apontado foi o idioma, citado por 56,5% dos
entrevistados, seguido de emprego (48,2%), habitação (42,1%), formação (30,6%),
regularização migratória (22,4%), saúde (21,5%), discriminação (20,6%) e segurança social
(16,8%).
Em relação a avaliação de sua imigração para o Brasil, 77,1% dizem estar satisfeitos
de viver no país. Os que não estão satisfeitos (22,9%), citam os baixos salários (26,3%) e as
dificuldades encontradas (21%) como as maiores razões para a insatisfação.
Perguntados se pretendiam voltar ao Haiti, 90,9% responderam afirmativamente,
porém apenas 13,9% fariam o retorno de forma definitiva.
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2.6 Sistemas de Informações Geográficas

O desenvolvimento e a evolução dos sistemas que ficaram conhecidos como Sistemas
de Informações Geográficas (SIG) é resultado do interesse de manipulação da informação
geográfica, crescente na década de 80. A informação geográfica se relaciona a locais
específicos, possuindo um sistema de referência ou localização espacial através de um
sistema de coordenadas. As principais demandas que contribuíram para o desenvolvimento
do SIG foram o interesse no manejo de recursos naturais, planejamento urbano e regional,
cadastro e taxação de propriedades, gerência dos serviços públicos, táticas militares, entre
outros (MIRANDA, 2005).
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) possuem inúmeras definições, sendo
que a maioria foca em dois aspectos do sistema: tecnologia e resolução de problemas. O SIG
pode ser considerado uma base de dados digitais para fins especiais na qual um sistema
comum de coordenadas espaciais é o principal meio de armazenamento e acesso aos dados
e informações. Sistemas SIG tem a habilidade de executar inúmeras tarefas utilizando tanto
os dados espaciais como os de atributo armazenados. É uma tecnologia integrada, que
permite uma variedade de tecnologias geográficas, como o sensoriamento remoto, Sistema
de Posicionamento Global (GPS) e Desenho Assistido por Computador (CAD). Além disso,
o objetivo principal do SIG é fornecer suporte para a tomada de decisões (MALCZEWSKI,
1999).
Segundo Francis (2002), os Sistemas de Informações Geográficas proporcionam
valiosos instrumentos para tornar as análises estatísticas e espaciais de dados acessíveis ao
usuário. Em praticamente todas as atividades humanas podem ser aplicadas o SIG, já que
essas atividades são desenvolvidas em algum local, em alguma posição geográfica. A partir
da relação dos dados espaciais e tabulares são produzidos os dados geográficos, que tem a
função de representar graficamente, fisicamente, quantitativamente e qualitativamente os
elementos existentes na superfície terrestre.
O SIG é cada vez mais utilizado como ferramenta para subsidiar ações de
planejamento urbano. Como campo crescente de estudos no âmbito urbano brasileiro, sua
utilização permite investigar e conhecer melhor diversos fatores que impactam a qualidade
de vida urbana, dentre eles demandas relacionadas à distribuição de equipamentos e serviços
públicos, desigualdades sócio espaciais, questões ambientais; auxiliando na redução de
problemas e contradições na configuração espacial das cidades.
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Neste trabalho, os Sistemas de Informações Geográficas são utilizados como
importantes ferramentas para mapeamento da distribuição de infraestruturas urbanas no
município de Maringá, os locais de moradia dos haitianos, as características desses locais;
realizando a sobreposição dessas informações, permitindo uma análise mais complexa dos
locais de habitação em que estão inseridos esses migrantes relacionando com sua qualidade
de vida no município maringaense.
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3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa foi de natureza
quantitativa e qualitativa. Segundo Godoy (1995), em um estudo quantitativo o pesquisador
preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados, buscando a precisão e
garantindo uma margem de segurança em relação às conclusões obtidas. O método
quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação na coleta e no tratamento das
informações por meio de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 2012). Já a pesquisa
qualitativa não procura enumerar ou medir os eventos estudados, e não emprega
instrumentos estatísticos na análise dos dados. Com intuito de procurar compreender o s
fenômenos de acordo com a perspectivas dos participantes da situação em estudo, envolve a
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativo através do
contato direto do pesquisador com a situação estudada. Tem o ambiente natural como fonte
direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental (GODOY, 1995).
Os itens abaixo descrevem as metodologias utilizadas na pesquisa.

3.1 Pesquisa Qualitativa

Durante todo o estudo, permaneceu-se em contato com diversos membros da
Associação dos Haitianos de Maringá, frequentou-se as reuniões da ARAS Cáritas com a
pauta imigrantes, participando ativamente das atividades ligada aos haitianos, como o curso
de português, doações de cestas básicas e vestimentas, organização de festas e eventos – dia
das mães haitianas, confraternização do curso de português, almoço de confraternização de
final de ano para todos os imigrantes de Maringá e região; encontro de Pastorais do Migrante
Regional Sul 2, entre outras atividades. Também foram realizadas entrevistas e conversas de
modo informal, com diversos haitianos residentes no município, e também com agentes que
trabalham nos projetos voltados à essa população.
As informações obtidas através desse método qualitativo serviram como
complemento aos dados obtidos por meio do questionário aplicado utilizando a metodologia
quantitativa, com intuito de entender melhor os fenômenos e procurar relacioná-los.
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3.2 Pesquisa Quantitativa

A pesquisa quantitativa consistiu-se na aplicação de questionários a uma amostra da
população haitiana residente no município de Maringá.

3.2.1Temáticas e Indicadores Selecionados e Elaboração do Questionário

A partir do embasamento no estudo de referências bibliográficas sobre o tema
qualidade de vida e migração, em especial a metodologia utilizada pelo Quality of Life
Project (2007), pelo WHOQOL da Organização Mundial da Saúde (1991), pela análise de
vida da população brasileira realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2013), pelo Índice de Bem-estar Urbano IBEU desenvolvido pelo Observatório das
Metrópoles (2013) e pela pesquisa sobre qualidade de vida em algumas cidades europeias
realizada pela European Comission (2013), todos citados anteriormente na revisão
bibliográfica; foram selecionados temas e indicadores para compor as questões do
questionário a ser aplicado aos imigrantes haitianos.
O questionário é composto inicialmente por questões sócio demográficas: idade, sexo,
estado civil, tempo de residência no Brasil e tempo de residência em Maringá.
Para análise da qualidade de vida objetiva, foram escolhidos nove temas: trabalho e
rendimento, educação, moradia, saúde, transporte e mobilidade, esporte e lazer, conexões
sociais, discriminação, e as principais dificuldades enfrentadas em Maringá. Para cada tema,
foram escolhidos indicadores capazes de analisar a qualidade de vida da população haitiana.
Para as questões subjetivas, também foram elegidos sete temas: trabalho e
rendimentos, moradia, saúde, segurança, conexões sociais, emocional e qualidade de vida
geral. O questionário está apresentado no Apêndice A.

3.2.2 Determinação do tamanho da amostra

De acordo com Gil (1989), para que uma amostra represente com fidedignidade as
características do universo, deve ser composta por um número suficiente de casos. O cálculo
pode ser feito para populações infinitas e finitas. Quando a população pesquisada não supera
100.000 elementos, é utilizada a fórmula para cálculo de amostra finita, apresentada abaixo:
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𝑛=

𝜎 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑒 2 . (𝑁 − 1) + 𝜎 2 . 𝑝. 𝑞

onde:
n = tamanho da amostra;
𝜎 2 = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão;
p = porcentagem com a qual o fenômeno se verifica;
q= porcentagem complementar (100-p);
N= tamanho da população;
e = erro máximo permitido;
O erro máximo permitido varia de 0 a 10%. Foi então, calculada a amostra mínima
necessária utilizando o erro de 10%, e os seguintes valores:
σ= 1,96, para um intervalo de confiança de 95%;
p = 50  quando não é possível verificar a porcentagem com a qual o fenômeno se
verifica, o valor utilizado de p deverá ser 50%;
q= 50
N = 1500 (população estimada de haitianos residentes em Maringá de acordo com a
Associação dos Haitianos de Maringá e a ARAS/CÁRITAS);
e = 10%.
Realizando os cálculos, obtém-se o tamanho da amostra mínima necessária: 90
respondentes.
Foram coletadas respostas de 112 indivíduos. Porém, foi dada a liberdade a esses
imigrantes de responderem apenas as questões que lhes parecessem pertinentes e
confortáveis. Com isso, algumas questões foram entregues sem respostas pelos
respondentes. Essas questões em brancos serão extraídas dos resultados, e para cada questão,
será indicado o número n total de respondentes.

3.2.3 Aplicação do questionário

Foi realizado um pré-teste, aplicando-se o questionário a uma turma de haitianos que
frequenta o curso de português ofertado gratuitamente pela associação ARAS/Cáritas em
parceria com a Associação de Haitianos de Maringá. O curso acontece todos os domingos
no período da tarde, no centro catequético da Paróquia Santo Antônio, município de
Maringá. Atualmente, os alunos são divididos em duas turmas: iniciantes e avançados. O
pré-teste foi então realizado com os alunos do curso avançado, no dia 07 de junho de 2015.
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Estavam presentes na aula 6 haitianos.
Por meio do pré-teste, foi possível perceber a dificuldade dos haitianos em entender e
interpretar algumas perguntas do questionário. Mesmo os alunos mais avançados na língua
portuguesa não entenderam diversas questões, e tiveram grande dificuldade em responder
toda a pesquisa. Devido a esse fator, optou-se por traduzir o questionário para a língua
francesa, à qual é falada pela maioria da população haitiana. Contou-se com o auxílio de
uma haitiana membro da Associação dos Haitianos de Maringá para realização da tradução.
Além disso, foram modificadas algumas questões que foram mal interpretadas ou não
resultavam nos dados esperados.
Foi então, realizada a coleta de dados nos meses de agosto de 2015 a fevereiro de 2016.
Para isso, contou-se com a ajuda de três haitianos para acesso aos demais respondentes.
Os critérios de elegibilidade dos indivíduos foram os seguintes: residir em Maringá,
aceitar participar do estudo de forma anônima e voluntária, ter idade acima de 18 anos.

3.2.4 Tratamento dos resultados

Para as questões socioeconômicas e de qualidade de vida objetiva, foi utilizada a
estatística descritiva para análise dos resultados, com cálculo da média, mediana e desviopadrão para os dados quantitativos. Foram confeccionados gráficos e tabelas para ilustrar os
resultados.
Nas questões subjetivas, foi pedido aos respondentes que avaliassem essas questões
utilizando um tipo de escala de Likert, que contém 5 pontos: muito bom, bom, regular, ruim
e muito ruim. A escala foi desenvolvida por Rensis Likert em 1932, com intuito de mensurar
atitudes, variando seus pontos da concordância total à discordância total (SILVA JUNIOR,
2014). São utilizadas escalas de valores para expressar os resultados, sendo que as
declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos, enquanto as de
discordância recebem valores negativos ou baixos. Para esse questionário, a critério do
pesquisador, foram atribuídos os seguintes valores as respostas da escala de Likert: muito
bom 2, bom 1, regular 0, ruim -1 e muito ruim -2.
Para cada indicador de qualidade de vida subjetiva, foi calculada então a média dos
valores das respostas, a mediana e o desvio padrão, e também a média aritmética dos
resultados dos indicadores de cada temática para comparação. A escala para avaliação das
médias das respostas obtidas no questionário está apresentada na Figura 3.
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Muito Ruim

-2

Ruim

Regular

-1

0

Bom

1

Ótimo

2

Figura 3- Escala para avaliação das questões subjetivas

3.3 Dados espaciais

Para análise da distribuição das infraestruturas na área do município de Maringá e o
acesso espacial que os haitianos tem a essas infraestruturas, foi escolhido trabalhar com os
equipamentos de saúde, educação e esportes. Como citado anteriormente, a Constituição
Federal Brasileira de 1988 determina os direitos sociais, os quais incluem o direito a essas
infraestruturas. Sabendo-se que o acesso a elas possui impacto direto na qualidade de vida
da população, foi realizado o mapeamento desses equipamentos e também dos locais de
moradia dos haitianos, com intuito de verificar a oferta de infraestrutura por parte do
município nas intermediações dos locais de moradia dessa população.
Para a elaboração de mapas referentes às infraestruturas de saúde, educação e
esportes do município, primeiramente foram retiradas as informações espaciais destas
infraestruturas no Portal Geomática da Prefeitura Municipal de Maringá. Essas informações
foram coletadas e reproduzidas no software ArcGis versão 10.1, sobrepostas ao mapa do
município, subdividido em áreas de ponderação que foram utilizadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística na realização e divulgação dos dados do questionário amostral do
censo de 2010. Foi determinado que cada infraestrutura possui um raio de abrangência de 1
quilômetro. Então, foram destacadas as áreas do município que estavam dentro desse raio.
Para identificação dos locais de moradia dos haitianos, também foi utilizado o
software ArcGis versão 10.1. Empregando as informações dos endereços de suas residências
cedidas no questionário, foram criados pontos nos seus locais de moradia no mapa municipal
de Maringá. Foram mapeadas um total de 45 moradias, sendo que diversos respondentes
habitam a mesma residência.
Também foi realizada uma análise dos locais de moradia dessa população de acordo
com o Índice de Bem-estar Urbano IBEU desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles
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em 2013 para a Região Metropolitana de Maringá. O índice compreende cinco dimensões:
mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas,
atendimento de serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana. O Observatório das
Metrópoles realizou o cálculo do IBEU e suas dimensões para cada área de ponderação
determinada pelo IBGE no município de Maringá. A Tabela 4 apresenta os indicadores de
cada domínio do Índice, assim como seu respectivo peso no domínio e no IBEU final.

Tabela 4 - Índice de Bem-estar Urbano e seus indicadores (continua)
Peso na

Peso no

dimensão

índice

1

1/5

1

1/5

1

1/5

Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui arborização
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno não possui esgoto a céu aberto
Proporção de pessoas que moram em domicílios
Lixo acumulado nos
cujo entorno não possui lixo acumulado nos
logradouros
logradouros
III.
CONDIÇÕES HABITIACIONAIS URBANAS

1/3

1/15

1/3

1/15

1/3

1/15

1

1/5

Proporção de pessoas que não moram em
aglomerado subnormal
Proporção de pessoas que moram em domicílio
Densidade domiciliar
com até 2 residentes por dormitório
Proporção de pessoas que moram em domicílio
Densidade de banheiro
com até 4 residentes por banheiro
Proporção de pessoas que moram em domicílio
Parede
com material de parede adequado
Proporção de pessoas que moram em domicílio
Espécie do domicílio
cuja espécie é adequada
IV.
ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS

1/5

1/25

1/5

1/25

1/5

1/25

1/5

1/25

1/5

1/25

1

1/5

Atendimento de Água

domicílios

1/5

1/25

domicílios

2/5

2/25

domicílios

1/5

1/25

1/5

1/25

Dimensões/indicador
I.

Descrição do indicador

MOBILIDADE URBANA
Proporção de pessoas que trabalham fora do
domicílio de residência e retornam do trabalho
diariamente no período de até 1 hora
CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS

Tempo de deslocamento
casa-trabalho
II.

Arborização no entorno
do domicílio
Esgoto a céu aberto no
entorno do domicílio

Aglomerado subnormal

Atendimento de Esgoto
Coleta de Lixo
Atendimento de Energia

Proporção de pessoas que moram em
com atendimento adequado de água
Proporção de pessoas que moram em
com atendimento adequado de esgoto
Proporção de pessoas que moram em
com coleta adequada de lixo
Proporção de pessoas que moram em

domicílios

com atendimento adequado de energia

Fonte: RIBEIRO e RIBEIRO, 2013.

42

Tabela 4 - Índice de Bem-estar Urbano e seus indicadores (continuação)
Dimensões/indicador
I.

Descrição do indicador

Peso na

Peso no

dimensão

índice

1

1/5

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

1/7

1/35

INFRAESTRUTRA URBANA

Iluminação Pública
Pavimentação
Calçada
Meio-fio/guia
Bueiro ou boca de lobo
Rampa para cadeirantes

Logradouros

Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui iluminação
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui pavimentação
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui calçada
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui meio-fio ou guia
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui bueiro ou boca de lobo
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui rampa para cadeirante
Proporção de pessoas que moram em domicílios
cujo entorno possui logradouros

Fonte: RIBEIRO e RIBEIRO, 2013.

O IBEU possui amplitude de 0 à 1, sendo que, quanto mais próximo de um, melhor
é o bem-estar urbano, e quanto mais próximo de zero, pior o bem-estar urbano. Esse valor
do índice pode ser classificado em 3 níveis:


Valores de 0 à 0,5  nível ruim ou péssimo de bem estar urbano;



Valores de 0,501 à 0,8  nível intermediário de bem estar urbano;



Valores de 0,8 à 1 nível bom ou excelente de bem estar urbano.
Com base nesses índices, foram realizadas análises espaciais referentes as moradias

dos haitianos, gerando mapas temáticos relativos aos cinco domínios do índice e o IBEU
final.
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4 O MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Maringá é um município localizado no norte do estado do Paraná, a 423,6 km da
capital Curitiba. A cidade foi criada em 1945 pela Companhia Melhoramentos do Norte do
Paraná, planejada por Jorge de Macedo Vieira e fundada na data de 10 de maio de 1947
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 2013). Segundo dados do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES (2015), o município possui
uma área de 487,052km², uma população estimada de 397.437 habitantes, e é composto por
três distritos: Maringá, Floriano e Iguatemi (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA, 2015).
A Figura 4 destaca o município de Maringá no estado do Paraná, e a Figura 5
apresenta Maringá e seus municípios vizinhos.

Figura 4-Localização de Maringá no Estado do Paraná
Fonte: IBGE (2010)
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Figura 5- Maringá e municípios vizinhos
Fonte: IBGE (2010)

As atividades que mais geram receitas no município são o comércio e serviços,
seguido pela indústria e pela agropecuária. O Produto Interno Bruto – PIB de Maringá em
2012 foi de R$27.887,00 per capta, alto em relação ao do estado do Paraná, que foi de
R$24.195,00 (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL, 2015).
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do município foi de 0,808
em 2010, considerado muito alto, acima do IDHM do estado do Paraná, que foi de 0,749,
considerado alto. O percentual da população pobre (renda per capta igual ou menor que
R$140 mensais) é de 1,39%, e o de extremamente pobres (renda per capta mensal igual ou
inferior a R$70) é de 0,29% (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2015).
Em relação à raça e cor, a população maringaense é composta por 70,9% de
indivíduos de raça branca, 22% de raça parda, 3,6% de raça amarela, 3,3% de raça preta, e
0,1% de raça indígena (INSTIUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT´ÍSTICA,
2010).
Maringá integra a Região Metropolitana de Maringá, que conta com mais 25
municípios: Sarandi, Paiçandu, Mandaguari, Marialva, Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu,
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Floresta, Astorga, Doutor Camargo, Itambé, Ivatuba, Bom Sucesso, Florai, São Jorge do
Ivaí, Atalaia, Cambira, Florida, Lobato, Santa Fé, Munhoz de Melo, Ourizona, Presidente
Castelo Branco, Jandaia do Sul e Nova Esperança.

4.1 Distribuição das infraestruturas de educação, saúde e esportes na área urbana de
Maringá

O território de Maringá é apresentado a seguir em áreas de ponderação que foram
utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na realização e divulgação dos
dados do questionário amostral do censo de 2010. A Figura 6 exibe o território urbano
maringaense dividido nessas áreas de ponderação, de acordo com a sua densidade
populacional em habitantes por quilômetro quadrado, e o Quadro 4 apresenta quais são essas
áreas.

Figura 6- Mapa de Maringá por área de ponderação e densidade demográfica

46

Quadro 4 – Áreas de ponderação do IBGE do município de Maringá
Áreas de Ponderação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jardim Paris - Imperial
Parque das Grevíleas - Cidade Nova
Jardim Novo Oásis - Requião - Guaiapó
Condomínio Monte Hermon - Ipanema - Cidade Alta
Vila Emilia - Aclimação - Parque da Gávea
Jardim Licce - Grajau
Liberdade - Parque Industrial - Porto Seguro
Vila Morangueira - Parque de Exposição - Condomínio Aeroporto
Jardim Universitário - Zona Armazém
Zona 2 - Magnatas - Santa Felicidade
Floriano - Jardim Nilza - Tarumã
Zona 4 - Horto Florestal - Jardim Iguaçu
Centro - Vila Operária
Vila Santo Antônio - Acema - Zona Industrial
Zona 7 - Vila Esperança - Cidade Universitária
Conjunto Ney Braga - Real - Rebouças
Ouro Cola - Jardim Monte Carlo
Conjunto Thais - São Domingos - Iguatemi
Jardim Alvorada - Pinheiros
Jardim Diamante - Alvorada II

Fonte: IBGE, 2010

De acordo com dados do Portal Geomática (Prefeitura do Município de Maringá,
2015) a infraestrutura de educação do município é composta por 48 escolas municipais, 60
Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI e 33 escolas estaduais, além de se
encontrarem em fase de construção 5 escolas municipais e 8 CMEIs.
Na área da saúde, a infraestrutura do município conta com: 29 Unidades Básicas de
Saúde (UBS), 1 Hospital Municipal, 1 Hospital Universitário, 2 Unidades de Pronto
Atendimento (UPA), 3 Residências Terapêuticas, 1 Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, 1 Centro de Atenção Psicossocial, 1 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas, 1 Centro Integrado de Saúde Mental e 1 Farmácia Popular (PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 2013). Foram mapeadas as UBS, UPA e Hospital Municipal
e Universitário.
Em relação ao esporte e lazer, o município oferece aos seus moradores 61 Academias
da Terceira Idade (ATI), 16 Centros Esportivos e 1 Estádio (PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 2015).
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Para análise nesse trabalho, considerou-se a distância de 1 quilômetro como a área
de abrangência dos equipamentos públicos, ou seja, a distância máxima ideal para o
deslocamento da residência até o local onde se encontra a infraestrutura urbana que se deseja
usufruir, nesse caso, educação, saúde e esportes. Optou-se por esta distância por ser
considerada pequena, possível de ser alcançada sem a necessidade do uso de transportes
motorizados pela maioria da população que possui condições adequadas de mobilidade.
As Figuras 7, 8 e 9 apresentam a área de abrangência dos equipamentos de educação,
saúde e esportes no território maringaense.

Figura 7- Área de abrangência dos equipamentos de educação
Partindo da Figura 7, podemos constatar que os equipamentos de educação possuem
boa cobertura da área urbana do município de Maringá, excetuando-se a região sudoeste, a
qual, apesar de fazer parte da área urbana do município, compreende o Parque Industrial,
área não residencial. A área urbana total do município de Maringá corresponde a
aproximadamente 130 km², e a área de abrangência dos equipamentos de educação 105 km²,
ou seja, os equipamentos de educação atendem a cerca de 81% do território urbano
maringanse.
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Figura 8 - Área de abrangência dos equipamentos de saúde
Em relação as infraestruturas de saúde, podemos observar na Figura 8 que grande
parte do território urbano de Maringá não se encontra na área de abrangência dessas
infraestruturas. A área de cobertura da infraestrutura de educação é de 68km², o que
corresponde a apenas 52% do território urbano, ou seja, 48% da área urbana do município
não possui cobertura das infraestruturas de saúde, dificultando para a população que vive
nessas áreas o acesso espacial aos serviços de saúde. Nota-se que as regiões periféricas são
as mais afetadas pela falta de cobertura do serviço.

49

Figura 9- Área de abrangência dos equipamentos de esportes
No que diz respeito aos equipamentos de esporte, percebemos pela Figura 9 que a
área de cobertura abrange grande parte da região central do município, porém, novamente,
algumas áreas periféricas se encontram fora dessa cobertura, dificultando o acesso da
população dessas regiões a essas infraestruturas urbanas. A área total de abrangência dos
equipamentos de esporte corresponde a 91km², ou seja, 70% da área urbana do município de
Maringá.

4.2 O Índice de Bem-estar Urbano IBEU no município de Maringá

A Figura 10 apresenta os valores do Índice de Bem-estar urbano para as áreas de
ponderação do município de Maringá.
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Figura 10 - IBEU Maringá
Analisando a Figura 10 é possível notar que as áreas centrais apresentam os maiores
índices, que variam de 0,801 a 1, ou seja, oferecem um nível de bem-estar urbano bom ou
excelente aos seus habitantes. As regiões mais periféricas apresentam índices menores,
representando um menor nível de bem-estar urbano em relação as áreas centrais. Observase duas áreas de ponderação a nordeste e uma a noroeste com o índice variando de 0,701 a
0,8, e uma região ao sul do município com o índice de 0,501 a 0,7; todas elas representando
um nível de bem-estar urbano regular para seus moradores.
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5 ANÁLISE GERAL

Os primeiros haitianos chegaram na Região Metropolitana de Maringá no ano de
2010, trazidos por frigoríficos e outras empresas de grande porte como mão de obra para
seus serviços. A partir de então, esse fluxo de imigrantes haitianos para a região foi
crescendo, e, estima-se que existam cerca de 1500 haitianos vivendo no município de
Maringá e 4000 na Região Metropolitana (dezembro/2015). Esses dados foram fornecidos
pela Associação dos Haitianos de Maringá (AHM) e pela Organização Não Governamental
(ONG) Associação de Reflexão e Ação Social – ARAS Cáritas. Também vem sendo
observada a chegada de outros grupos de imigrantes na região, como senegaleses,
bengaleses, nigerianos, dominicanos, e outros. Porém, a migração haitiana é percebida em
quantidades muito superiores.
A Associação de Haitianos em Maringá (AHM) existe informalmente desde 2014 e
está em processo de legalização. Seu trabalho envolve o acolhimento dos haitianos, auxílio
na legalização da situação desses migrantes no Brasil, renovação de passaportes, festas e
eventos, ajudas pontuais em casos de necessidades e organização do curso de português para
haitianos em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Associação de
Reflexão e Ação Social – ARAS Cáritas.
A ARAS/Cáritas, também presta serviços aos haitianos e outros imigrantes em
Maringá e região. Assim que o imigrante chega a Polícia Federal, ele é encaminhado à
ARAS/Cáritas para preenchimento do formulário para obtenção de refúgio e outros
documentos. Além disso, a ONG também atua no acolhimento, auxílio, realização de festa
e eventos e na organização do curso de português para os haitianos, como citado
anteriormente.
Mesmo contando com o trabalho desenvolvido pela Associação dos Haitianos de
Maringá e da ARAS/Cáritas, a demanda de serviços é alta, e existem muitas necessidades
por parte dessa população que não estão sendo supridas.

5.1 Dados Sócio Demográficos

A partir da análise das questões sócio demográficas, foi possível traçar um perfil da
amostra dos imigrantes haitianos residentes em Maringá: 72% é do sexo masculino, e 28%
do sexo feminino (n=112); o estado civil: 69% são solteiros (as), 28% casados (as), 2%
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divorciados (as), e 1% viúvos (as) (n=93). Em relação à faixa etária, percebeu-se que todos
os respondentes (n=101) estão em idade ativa. As mulheres apresentam uma média de idade
mais jovem que os homens, e aproximadamente 50% dos entrevistados possui idade entre
18 e 29 anos. O Gráfico 1 apresenta os resultados.

35%

32%

32%
29%

30%

Homens

25%

Mulheres

25%

Porcentagem

21%
20%

18%
14%

15%
10%
5%

7%
4%

5%

5%

40-44

45-49

4% 4%

1%

0%
18-20

20-24

25-29

30-34

35-39

50 ou +

Faixa Etária

Gráfico 1- Faixa etária da amostra de haitianos
Analisando o grau de instrução, notou-se que 31% não possuem o ensino completo,
50% completaram o ensino médio, 16% possuem ensino superior incompleto e apenas 3%
concluíram o ensino superior (n=96). A Tabela 5 apresenta os resultados:

Tabela 5 - Grau de instrução dos entrevistados
Grau de instrução

N° absoluto

%

Ensino fundamental incompleto

4

4%

Ensino fundamental completo

8

8%

Ensino médio incompleto

18

19%

Ensino médio completo

48

50%

Superior incompleto

15

16%

Superior completo

3

3%

Total

96

100%

Foi abordada a questão da quantidade de pessoas que dependem deste imigrante no
Haiti e aqui mesmo no Brasil. O número de dependentes no Haiti varia de 1 à 12 pessoas,
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sendo 4,891 a média de dependentes, 5 a mediana e 2,83 o desvio-padrão. Já o número de
dependentes no Brasil é bem menor, variando de 0 à 4, sendo 0,952 a média, 1 a mediana e
1,11 o desvio-padrão, sendo que 44% não possui nenhum dependente no Brasil. O Gráfico
2 expressa os resultados.
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Gráfico 2 - Número de dependentes no Haiti e no Brasil
A partir dessas informações, é possível verificar que a maioria dos haitianos veio
para o Brasil sozinho, sem a família, que permaneceu no Haiti. Porém, essa família depende
em grande parte dos rendimentos gerados por esses migrantes em Maringá para garantia de
sua sobrevivência. Observa-se também que o número de dependentes que estes possuem no
Haiti é bastante alto, aumentando ainda mais as responsabilidades destes migrantes em
obterem renda no município de Maringá para que possam auxiliar no sustento de suas
famílias no Haiti.
Alguns haitianos também possuem dependentes no Brasil, demonstrando que estes
estão constituindo família no país. Porém, isso gera uma responsabilidade extra, já que além
de contribuir com as necessidades da família no Haiti, estes ainda precisam sustentar sua
família no Brasil. Além disto, muitos haitianos recém chegados ou desempregados são
auxiliados por seus colegas de moradia, que destinam parte dos seus recursos para
pagamento de suas despesas.
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5.2 Principais dificuldades enfrentadas pelos haitianos em Maringá

Foi abordado com esses migrantes quais são as principais dificuldades encontradas
por essa população em Maringá. A maior dificuldade, citada por 81% dos respondentes é o
idioma, seguida pelo acesso à educação (68%), a cultura (51%), o emprego (54%), a moradia
(26%) e outros (n=95). O Gráfico 3 expressa os resultados.
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Gráfico 3- Principais dificuldades enfrentadas pelos haitianos em Maringá
O idioma possui uma enorme influência na realização de todas as atividades
necessárias no dia-a-dia, e por isso foi citado como principal dificuldade enfrentada em
Maringá por 81% dos respondentes, representando uma grande barreira à inregração e à
sobrevivência. A educação aparece como a segunda dificuldade citada pelos respondentes.
Muitos migram ao Brasil com o sonho de trabalhar e também ingressar no sistema de ensino
brasileiro, com intuito de melhorar sua formação, e consequentemente suas oportunidades e
salários. Esse direito à educação, garantido a todos os cidadãos, é muito difícil de ser
acessado pelos imigrantes, como já citado anteriormente. O emprego e a cultura também
foram citados como dificuldade pela maioria dos respondentes.
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5.3 Trabalho e Rendimentos

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015) a taxa de
desemprego é um fator de grande influência na determinação dos níveis de pobreza, é um
dos indicadores de análise do mercado de trabalho e reflete a falta de capacidade do sistema
econômico em promover ocupação a todos que necessitam.
No campo profissional, constatou-se que 36% dos respondentes está sem emprego
(n=112). O estado do Paraná encerrou o terceiro trimestre de 2015 com a segunda menor
taxa de desemprego do Brasil: 6,1%. A taxa do país foi de 8,9% (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). Podemos constatar uma enorme
discrepância entre a taxa de desemprego paranaense e brasileira comparadas com a da
amostra, chegando essa taxa a ser 4,04 vezes maior que a taxa de desemprego no Brasil e
5,9 vezes maior que a taxa no Paraná.
Para os respondentes que possuem emprego (72 indivíduos), 88% citaram ser
formalizado. Em relação aos salários, verificou-se que 69% tem seu ganho na faixa dos 600
aos 1000 reais. O valor médio dos salários é de R$1029,62, e estes variam de R$600 a
R$2500, sendo R$1000 a mediana, com desvio-padrão de R$264,75. O salário mínimo
brasileiro em vigor desde 01 de janeiro de 2016 é de R$880,00, e era de R$780,00
anteriormente. Já o mínimo praticado no Estado do Paraná é de R$1.032,00, válido desde
01/05/2015, ou seja, 68% destes trabalhadores estão recebendo menos que o salário mínimo
paranaense, e 14% estão recebendo R$800 ou menos, não atingindo o salário mínimo
praticado no país.
Dos indivíduos que possuem ocupação, 86% informaram enviar remessas de dinheiro
mensalmente ao Haiti (n=72). Esse resultado confirma a questão anterior de que a grande
maioria destes migrantes possuem família no Haiti que dependem de seus rendimentos para
viverem. Os valores enviados por eles chegam a R$1200, sendo R$468,30 a média, o que
representa 43,1% de seus salários, sobrando uma média de R$601,40 para que possam
sobreviver na cidade de Maringá. A Tabela 6 apresenta esses resultados.
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Tabela 6 - Valores referentes ao envio de remessas ao Haiti

Valores enviados
Percentual do
salário enviado
Valor restante

Desvio-

Média

Mínimo

Máximo

Mediana

R$ 468,30

R$100

R$1200

R$450

R$221,93

43,1%

16,7%

77,8%

41,7%

13,7%

R$601,40

R$200

R$1300

R$572

R$218,14

padrão

O valor do rendimento nominal médio mensal da população economicamente ativa
no município de Maringá em 2010 foi de R$1.874,50, sendo que o salário mínimo nesse
período era de R$510, ou seja, aproximadamente 3,675 vezes o salário mínimo.
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Se utilizarmos a
mesma proporção para os dias atuais, com o salário mínimo nacional no valor de R$880,00,
o rendimento nominal médio mensal correspondente a 3,675 salários mínimos estaria no
valor de R$3.234. O Índice de Gini do município em 2010 foi de 0,4693, demonstrando a
existência de desigualdade na distribuição de renda no município.
Comparando as condições de trabalho e rendimentos dos haitianos entrevistados com
a média da população maringaense, observamos que os ganhos obtidos pelos imigrantes
estão muito abaixo do resto da população. Além do alto índice de desemprego, é possível
verificar os baixos salários pagos a esses trabalhadores, em alguns casos, abaixo até da
própria legislação que institui o salário mínimo brasileiro. Não obstante, para agravar a
situação existe também a responsabilidade desses indivíduos em enviar dinheiro para suas
famílias em seu país, e em alguns casos, sustentar sua família no Brasil e ajudar
financeiramente colegas haitianos que estão desempregados e em situação de dificuldade em
Maringá. Somando-se todos esses fatores, é possível concluir que a população haitiana que
possui emprego está vivendo no município com uma renda mensal média de R$601,14, valor
que cobre com dificuldades os gastos com os serviços básicos de moradia, água, energia e
alimentação.
Existem relatos de alguns haitianos que vivem no município, afirmando receberem
os salários com atrasos, muitas vezes em parcelas, não integralmente, desrespeitando as
legislações trabalhistas e os direitos dos trabalhadores. Para agravar a situação, ocorreram
também relatos de agressão verbal e até mesmo física no ambiente de trabalho. Por
desconhecimento da legislação e até mesmo temendo perderem seus empregos, esses
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migrantes acabam aceitando essas situações, demonstrando quão frágil essa população se
encontra, à mercê de abusos e exploração.

5.4 Moradia

A moradia adequada, necessidade básica do ser humano, é uma das condições
determinantes para a qualidade de vida de uma população. Para ser considerado satisfatório,
a habitação deve apresentar um padrão mínimo de qualidade dos serviços de infraestrutura
básica e espaço físico suficiente para seus moradores. A densidade de moradores por
dormitório em conjunto com a disponibilidade dos serviços básicos das infraestruturas são
indicadores que expressam a qualidade de vida e tem grande influência na saúde e bem estar
da população. Para serem considerados adequados, os domicílios devem atender os seguintes
critérios:


Densidade de até dois moradores por dormitório;



Coleta de lixo direta ou indireta por serviço de limpeza;



Abastecimento de água por rede geral;



Esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).

Os imigrantes haitianos experimentam sua primeira dificuldade no acesso à moradia.
As imobiliárias exigem um fiador residente no município de Maringá ou nas proximidades.
Recém chegados, esses indivíduos não obtêm um fiador, e acabam se acumulando na
moradia de outros haitianos já fixados no município. Algumas imobiliárias exigem que seja
feito um seguro fiança, com o pagamento de uma quantia em dinheiro de até 7 vezes o valor
do aluguel para que os imigrantes tenho acesso à moradia sem necessitar de um fiador. Essa
quantia representa um valor muito alto, bem além dos ganhos dos haitianos no município,
dificultando esse acesso à moradia. No estado do Paraná, já foram verificados por órgãos
que prestam assistência e auxílios aos imigrantes a ocorrência de casos em que o valor do
aluguel era aumentado caso o interessado fosse migrante, ocorrendo também situações de
acréscimo no valor do aluguel conforme a incidência de mais moradores na residência.
A partir do questionário, verificou-se que todos os haitianos habitam em residências
alugadas (n=112), e 8% citou morar em casa com estruturas de madeira (n=76). De acordo
com as informações do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 93,11% das residências do
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município de Maringá possuem paredes externas fabricadas em alvenaria, 6,6% em madeira,
e 0,29% em outros materiais.
Também observou-se que todos os respondentes dividem a residência com outros
haitianos, ou seja, eles moram em grupos, variando de 2 a 8 moradores por residência. A
média do número de pessoas por habitação é de 4,52, com mediana 4 e desvio-padrão 1,41
(n=96). O Gráfico 4 exibe o percentual do número de moradores por residência.
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Gráfico 4 - Número de moradores na residência
Em relação a infraestrutura da casa, apenas 8% dos respondentes moram em
residências com um quarto para cada morador (n=97). Os demais dividem o quarto com
outros haitianos, chegando a ter até 4 pessoas por quarto. A média de moradores por quarto
é de 1,85, com mediana 1,67 e desvio-padrão 1,99. Como citado anteriormente, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2015) considera adequada as moradias com densidade
de até dois moradores por dormitório. Sendo assim, 22% dos entrevistados habitam moradias
inadequadas nesse aspecto. De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (2015), em 2010 41% dos domicílios particulares permanentes de
Maringá apresentava a densidade de um morador por dormitório, 52,8% dois moradores por
dormitório, 5,1% três moradores por dormitório e apenas 1,1% com densidade de mais de
três moradores por dormitório. O Gráfico 5 apresenta a comparação da densidade de
moradores por dormitório de Maringá com a dos haitianos respondentes.
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Gráfico 5 - Comparativo da densidade de moradores por dormitório
Em relação ao banheiro, apenas 18% possui um banheiro para até dois moradores.
Os demais, dividem um banheiro em até 7 pessoas. A densidade média de pessoas por
banheiro é de 3,59, com mediana 3 e desvio padrão 1,30 (n=97). O resultado é exibido no
Gráfico 6.
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Gráfico 6 - Número de pessoas para cada banheiro
Segundo o Índice de Bem-estar Urbano (IBEU) desenvolvido pelo Observatório das
Metrópoles (2013), considera-se adequada a proporção de até 4 pessoas por banheiro por
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domicílio. Considerando o Gráfico 6, 78,4% dos haitianos entrevistados vivem em condições
adequadas e 21,6% vivem em condições de moradias inadequadas em relação a densidade
de moradores por banheiro.

5.5 Educação

A educação é uma prioridade para a sociedade, contribui para o desenvolvimento
pessoal, aquisição de conhecimento, habilitando os indivíduos para inserção e
desenvolvimento no mercado de trabalho, formando cidadãos capazes de atuar social,
política e economicamente na promoção de uma sociedade mais justa e sustentável em
diferentes níveis (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).
Perguntados sobre o acesso aos serviços de educação no município, 84% (n=101)
afirmaram não ter acesso, expressando a dificuldade que possuem para utilizar esse serviço.
Muitos citaram grande interesse em ingressar nas universidades, porém a dificuldade de
revalidação de seus diplomas, a falta de integração e oportunidades dificultam sua inserção
no sistema de educação.
A revalidação de diploma é uma das grandes problemáticas identificadas na área da
educação. Muitos imigrantes concluíram o ensino médio, e alguns possuem até formação
superior. Porém, eles encontram muita dificuldade na revalidação de seus diplomas
estrangeiros. São requisitadas a realização de trabalhos complexos em diversas matérias.
Com a dificuldade do idioma, o cumprimento dessa exigência se torna muito difícil para
esses imigrantes, impossibilitando-os de revalidarem seus diplomas de segundo grau, e
poderem assim, ingressar na universidade ou em outros programas de ensino superior.
Como citado anteriormente, a Associação dos Haitianos de Maringá em parceria
com a ARAS/Cáritas oferece um curso básico de português para os imigrantes haitianos. O
curso acontece aos domingos, no período vespertino com duração de duas horas, e possui
duas turmas: iniciantes e avançados. Também é ofertado um curso básico para haitianos na
Paróquia Santa Rita, que acontece nas segundas e quartas-feiras no período noturno. Ambos
os cursos contam com a dedicação de professores voluntários.
De acordo com o professor voluntário e organizador do curso de português
promovido pela AHM e ARAS/Cáritas, o objetivo maior é ajudar esses imigrantes a se
comunicarem em português, visto a problemática que eles enfrentam por não conseguirem
se relacionar com o resto da população, dificultando a realização de qualquer tarefa, simples
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ou complexa, necessária em todos os momentos da vida social na cidade. Por isso, foi criado
o curso, que conta com a atuação de professores voluntários e é oferecido gratuitamente, já
que essa população não teria condições financeiras para arcar com as despesas de um curso
particular de língua portuguesa. Porém, ele salienta, pautado em sua experiência advinda da
sua formação em Letras e sua atuação profissional como professor de línguas desde 2010,
que a carga horária do curso (duas horas semanais) não é suficiente para aprender um idioma
estrangeiro. Cita ainda a necessidade de aulas diárias, com uma alta carga horária para que
esses imigrantes possam avançar nesse aprendizado e consigam se comunicar em português
de maneira satisfatória. Entretanto, ele pontua a dificuldade de se ofertar um curso voluntário
e gratuito com essa carga horária, já que os professores exercem outras atividades durante a
semana, e também a existência de empecilho por conta do espaço físico. Hoje, o curso
funciona apenas com duas salas. Para finalizar, o professor conclui que um curso oferecido
pelo governo, com professores contratados com dedicação e tempo para realização das
atividades, além de estrutura física adequada, com mais salas de aulas, supriria as
necessidades de ensino de português para esses migrantes. O governo abre suas portas para
esses imigrantes mas não oferece o apoio necessário para a inserção dessa população na
sociedade.
Como constatado anteriormente no grau de instrução dos respondentes, muitos
haitianos completaram o ensino médio, estão em condições de cursar uma graduação, e, por
meio de conversas informais com esses migrantes, muitos salientaram esse desejo e a
dificuldade que possuem para fazê-lo. O município de Maringá sedia a Universidade
Estadual de Maringá – UEM, que também possui campus nos municípios de Umuarama,
Cianorte, Goioerê, Diamante do Norte e Cidade Gaúcha; a qual, atualmente, oferece 52
cursos de graduação, 93 de especialização, 28 de mestrado e 12 de doutorado. A universidade
não possui nenhum programa de integração visando a inserção dos haitianos em seus cursos.
Para eles, o único meio de ingresso à Universidade é através das provas de vestibular, que
apresentam sempre uma alta concorrência. Além disso, a dificuldade com o idioma e as
questões referidas especificamente a história, política e geografia do Brasil dificultam o
sucesso nas provas de vestibular pelos haitianos, tornando praticamente impossível seu
ingresso na Universidade Estadual de Maringá.
A Universidade Federal da Fronteira Sul e a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana instituíram em 2013 e 2014, respectivamente, um programa de acesso à
educação superior para estudantes haitianos, cujo objetivo é contribuir para a integração dos
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haitianos à sociedade brasileira, fortalecer o intercâmbio acadêmico com o sistema de ensino
superior haitiano, e qualificar profissionais que possam, ao regressar ao país, contribuírem
com o desenvolvimento do Haiti.
Apesar de todas essas dificuldades, os haitianos em Maringá possuem acesso ao
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, e também a cursos
profissionalizantes oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI,
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e outros cursos oferecidos por Secretarias da
Prefeitura Municipal de Maringá, aberto a todos os cidadãos.

5.6 Saúde

O acesso aos serviços de saúde é condição necessária para conquista e manutenção
da qualidade de vida da população. Apesar do avanço nas condições de saúde em muitos
países, garantir a oferta necessária de infraestruturas básicas de saúde e garantir o acesso da
população a elas é um grande desafio a ser enfrentado na área da saúde (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).
Na área da saúde, 86% (n=106) afirmaram possuir acesso aos serviços de saúde
pública oferecidos pelo município, e seis respondentes afirmaram possuir dificuldades no
acesso a esse serviço. Em relação ao estado de saúde, 32% (n=106) dos respondentes
afirmaram apresentar algum problema de saúde. Foi citada em maior número a dor de
cabeça, seguida de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), algum tipo de deficiência,
dor na barriga, desnutrição, pressão alta, catarata na córnea e anemia.
Apesar da maioria desses imigrantes possuírem o acesso aos serviços de saúde
pública, novamente a questão do idioma aparece como um entrave. Por não dominarem a
língua portuguesa, existem limitações na comunicação entre o paciente e o profissional de
saúde, dificultando a esses indivíduos que expressem seus sintomas, e a sua compreensão
das orientações médicas. Existe o relato de um imigrante em atendimento no Serviço Único
de Saúde, o qual não conseguia expressar os seus sintomas devido a barreira linguística, e
acabou indo ao óbito.
Perguntados sobre a saúde bucal, 69% (n=94) afirmaram não ter acesso a esses
serviços. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003), as doenças bucais
possuem efeitos deteriorantes na qualidade de vida dos indivíduos, apresentando impactos
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na autoestima, na capacidade de se alimentar, na nutrição e na saúde. Uma função
significativa dos dentes na sociedade moderna é a harmonia da aparência, a fala e a
comunicação, sendo esses fatores importante que influenciam a integração do indivíduo na
sociedade.

5.7 Transporte e Mobilidade

O transporte e a mobilidade urbana são extremamente importantes para a qualidade
de vida da população, já que permitem às pessoas a realização de suas atividades diárias,
além da circulação de bens e produtos.
A renda é determinante na mobilidade urbana. Quanto maior a renda, maior os
índices de mobilidade (número de viagens por dia). Além disto, as poucas viagens que os
mais pobres realizam são quase exclusivamente para escola ou trabalho. À medida que a
renda se eleva, aumenta a proporção das viagens realizadas por outros motivos, como lazer,
compras e saúde. O modal de transporte mais utilizado pela população mais pobre são as
viagens a pé, devido à falta de dinheiro para pagar as altas tarifas e a não disponibilidade dos
serviços nos locais onde moram (GOMIDE, 2003).
De acordo com o Departamento Nacional de Transito (2015), a frota de veículos de
transporte individual de passageiros no município de Maringá é de 285860 veículos, sendo
a taxa de motorização de 719,3 veículos/1.000 habitantes.
Atualmente, diversas cidades brasileiras estão com a mobilidade em crise, devido à
priorização do uso do automóvel individual e a falta de investimentos e melhoria nos outros
modais como transporte coletivo e o uso das bicicletas. Segundo o Savi & Cordovil (2015)
o planejamento viário em Maringá é pautado prioritariamente no espaço para o transporte
motorizado individual. A priorização do transporte individual motorizado sobre os modos
coletivos e não motorizados tornam grande parte das cidades brasileiras insustentáveis,
inseguras e injustas, promovendo a segregação, a fragmentação urbana e a desarticulação
dos territórios (ROSA e SCHROEDER, 2014).
Por meio do questionário, constatou-se que nenhum imigrante afirmou possuir
veículo motorizado de transporte, e 23% alegaram possuir bicicleta (n=107). O modal mais
utilizado por essas pessoas é o transporte público (57%), seguidos dos deslocamentos a pé
(46%) e utilizando a bicicleta (23%).
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Esses são os modais mais utilizados pela população de baixa renda, que não tem
acesso ao transporte individual motorizado. Apesar dos modos de transportes coletivos e não
motorizados constituírem soluções para a melhoria do transporte urbano, no Brasil esses
modais ainda não recebem o devido incentivo, e a maioria das cidades não investe em
planejamento e infraestruturas para melhorar a qualidade desses modos de transporte.
Segundo informações da Prefeitura de Maringá, no final de 2014, existiam apenas 15
km de ciclovias no município. No ano de 2015, foram construídos mais 7,4 km de ciclovias,
e existe um Plano Cicloviário que prevê a ampliação para um total de 87 km de malha
ciclável. Apesar dos planos, atualmente a infrastrutura de ciclovias é insuficente, e muitas
delas estão em situação de degradação, dificultando e tornando inseguro os deslocamentos
de quem utiliza esse modal no município, como é o caso de uma parte da população haitiana.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), 69,7% da
população maringaense leva de 6 a 30 minutos para se deslocar de casa ao trabalho, 16,6%
leva de 30 minutos à uma hora, 11,1% leva até 5 minutos, 2,3% de uma à 2 horas, e 0,3%
leva mais de 2 horas. Os respondentes (n=60) apresentaram um tempo médio de
deslocamento casa-trabalho de 40:45 minutos, com uma mediana de 30 minutos e desviopadrão de aproximadamente 24:52 minutos. As respostas variaram de 10 a 150 minutos. É
considerado tempo de deslocamento adequado quando as pessoas gastam até 1 hora por dia
no trajeto casa-trabalho (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2013). Portanto, 27%
dos respondentes demoram mais tempo que o adequado no seu deslocamento.

5.8 Esporte e Lazer

O esporte e o lazer são importantes constituintes na qualidade de vida da população.
Além de resultar em melhorias na saúde física, a prática esportiva e também de lazer
promove utilização dos espaços públicos urbanos, inclusão social, desenvolvimento da
cultura e bem estar psicológico.
Na área do esporte e lazer, 54% afirmaram não ter momentos de lazer (n=100), e
59% não praticam atividades físicas (n=104).
Devido as longas jornadas de trabalho, ao tempo gasto em seus deslocamentos pelo
município e o pequeno rendimento mensal, esses imigrantes acabam não tendo tempo e
dinheiro para realização de atividades de cunho recreativo e esportivo, necessárias ao bemestar e a inclusão dos indivíduos na sociedade. Acabam vivendo apenas para trabalhar,
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conseguir sustentar suas famílias no Haiti e garantir a sua subsistência em Maringá.

5.9 Conexões Sociais e Discriminação

Muitos imigrantes, ao chegar em seus novos países de residências, acabam
enfrentando grandes dificuldades para se integrar à sociedade. As diferenças de idioma,
cultura, religião, raça, entre outras, ocasiona uma barreira para esses indivíduos. Para a
população haitiana, a raça acaba sendo mais um fator agravante dessa situação, existindo
relatos de casos de xenofobia aos imigrantes haitianos ao redor do Brasil.
Por isso, considerou-se de extrema importância a verificação das conexões sociais
desses imigrantes no município de Maringá, a sua integração com outros imigrantes e
também com a população maringaense. Além disso, foi questionada a ocorrência de eventos
de discriminação para com esses imigrantes.
Foi perguntando sobre as conexões com outros haitianos e com brasileiros, 90%
afirmaram ter outros colegas haitianos em Maringá, 57% dizem ter amigos brasileiros, sendo
que 48% já foram convidados para festas e eventos por esses amigos (n=90). Esses resultados
mostram que uma parte desses haitianos está integrada à sociedade, interagindo com outros
imigrantes haitianos e com brasileiros, participando inclusive de eventos sociais, muito
importante para garantir sua qualidade de vida e participação na sociedade.
Perguntados sobre discriminação, 12% afirmaram já ter sofrido agressões físicas no
trabalho e 5% em outros ambientes, 10% sofreram agressões verbais no trabalho e 5% em
outros ambientes, 5% relataram sofrer discriminação no acesso aos serviços públicos e 10%
afirmaram ter enfrentado casos de discriminação pela população. Quanto aos direitos sociais,
87% acreditam não ter as mesmas oportunidades que os brasileiros (n=94). Isso demonstra
que ainda existe muita discriminação e preconceito em vários setores da sociedade, desde os
serviços públicos até a própria população. Existem diversos relatos de exploração e
degradação desses imigrantes no trabalho, além de casos de discriminação e preconceito por
parte da população. Os imigrantes haitianos enfrentam uma dura realidade, pois, além de
serem imigrantes, são de raça negra. A população negra do país já sofre com preconceito e
desvalorização em diversos locais no Brasil, especialmente na região sul. A cor negra tão
características na população haitiana, faz com que esses sejam notados com facilidade entre
a população brasileira, contribuindo ainda mais para a ocorrência de situações de preconceito
e exclusão.
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5.10 Análise da qualidade de vida pela perspectiva dos próprios haitianos

Com intuito de analisar subjetivamente a qualidade de vida da população haitiana
residente no município de Maringá, foram elaborados 20 indicadores distribuídos em 7
temas, os quais deveriam ser avaliados pelos respondentes como ótimo, bom, regular, ruim
e muito ruim.

5.10.1 Trabalhos e Rendimentos

Para o tema trabalho e rendimentos, foram levantadas as questões: oportunidades de
trabalho em Maringá, cargo exercido, carga horária semanal, condições de trabalho e salário.
Os resultados estão exibidos na Tabela 7.

Tabela 7 - Trabalhos e Rendimentos
Indicador

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito
Desvio
Média Mediana
Ruim
Padrão

n

Oportunidades
de trabalho em
Maringá

5%

23%

39%

20%

13%

-0,14

0

1,07

84

Cargo exercido

10%

14%

47%

21%

9%

-0,03

0

1,06

58

5%

29%

44%

15%

7%

0,11

0

0,98
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5%

28%

35%

26%

6%

-0,02

0

0,99
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3%

5%

40%

43%

8%

-0,48

-1

0,85

60

Carga horária
semanal
Condições de
trabalho
Salários

Considerando a Tabela 7 e os valores atribuídos a escala de Likert (Figura 3), notase que, dos cinco indicadores, quatro foram classificados como ruim e apenas a carga horária
semanal ficou com avaliação média maior que 0, ou seja, regular. O item mais mal avaliado
foram os salários, com média -0,48. Como visto anteriormente nos resultados de qualidade
de vida objetiva, muitos haitianos estão desempregados em Maringá, e os que possuem
emprego ganham pequenos salários, alguns abaixo até dos salários mínimos paranaense e
brasileiro. Isso expressa a dificuldade de inserção desses migrantes no mercado de trabalho,
com cargos baixos, alta carga horária e salários mínimos. A temática obteve avaliação média
de -0,11, considerada ruim.
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5.10.2 Moradia

O tema moradia é constituído por 3 indicadores: acesso à moradia (facilidade em
encontrar moradia disponível e nas exigências para consolidar o contrato de aluguel),
condições de moradia (estrutura e habitabilidade) e custos de moradia. O resultado de sua
avaliação é exibido na Tabela 8.

Tabela 8 - Moradia
Indicador
Acesso à moradia
Condições de
moradia
Custos de
moradia

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito
Ruim

Média Mediana

Desvio
Padrão

n

3%

21%

63%

12%

1%

0,12

0

0,70

75

4%

29%

46%

18%

4%

0,11

0

0,87

83

1%

18%

43%

32%

5%

-0,21

0

0,85
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A partir da Tabela 8 e dos valores atribuídos a escala de Likert, constatou-se que o
indicador acesso à moradia obteve média 0,12, ou seja, considerado regular, sendo que
apenas 24% o consideraram bom ou ótimo, refletindo a dificuldade que esses imigrantes
enfrentam ao procurar por residências e efetivar seu contrato no município. O item condições
de moradia obteve média 0,11, regular, sendo que apenas 33% dos imigrantes consideram
possuir condições boas condições de estruturas e habitabilidade em suas moradias. O item
mais mal avaliado foi o custo de moradia, com média -0,21, ruim. Como já citado nos
resultados da qualidade de vida objetiva, essa população vive com uma pequena quantia de
dinheiro no município, quantia essa que é consumida em grande parte no pagamento das
despesas de habitação, como aluguel, água e energia elétrica. A avaliação média final da
temática foi de 0,01, avaliada como regular.

5.10.3 Saúde

Na temática da saúde, composta pelos indicadores estado de saúde física e bem estar
emocional, os resultados podem ser visualizados na Tabela 9.
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Tabela 9 - Saúde
Indicador
Estado de saúde
física
Bem estar
emocional

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito

Média Mediana

Ruim

Desvio

n

Padrão

17%

55%

26%

2%

0%

0,87

1

0,72

82

11%

49%

30%

9%

0%

0,63

1

0,80

79

De acordo com a Tabela 9 e os valores atribuídos a escala de Likert, ambos os
indicadores obtiveram média acima de 0, ou seja, regular. Observa-se que 72% dos
respondentes considera bom ou ótimo seu estado de saúde, e 61% seu bem estar emocional.
Nenhum dos respondentes avaliou os indicadores como muito ruim. Isso mostra que, apesar
de todas as dificuldades que estão enfrentando nesse processo migratório, esses indivíduos
consideram que sua saúde física e emocional está em boas condições. A temática alcançou
avaliação média de 0,75, estimada como regular.

5.10.4 Segurança

No tema segurança foram analisados os indicadores segurança no trabalho e
segurança em Maringá. A Tabela 10 apresenta os resultados:

Tabela 10 - Segurança
Indicador
Segurança no
trabalho
Segurança em
Maringá

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito
Ruim

Média Mediana

Desvio
Padrão

n

10%

42%

34%

13%

2%

0,45

1

0,90

62

20%

54%

26%

0%

0%

0,94

1

0,68

85

Analisando a Tabela 10 e os valores atribuídos a escala de Likert, constata-se que a
segurança no trabalho foi avaliada como boa e ótima por 52% dos respondentes, com média
de 0,45. A segurança em Maringá obteve uma média maior, 0,94, sendo que 74% dos
indivíduos a consideraram como boa ou ótima. A temática segurança obteve avaliação média
final de 0,70, considerada regular.
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5.10.5 Conexões Sociais

Para a temática conexões sociais foram escolhidos os indicadores: senso de
comunidade, contato com vizinhos e inclusão com brasileiros. A Tabela 11 apresenta os
resultados:

Tabela 11- Conexões Sociais
Indicador
Senso de
comunidade
Contato com
vizinhos
Inclusão com
brasileiros

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito
Ruim

Média Mediana

Desvio
Padrão

n

10%

49%

34%

6%

1%

0,60

1

0,80

82

7%

46%

33%

13%

0%

0,48

1

0,81

84

13%

18%

45%

24%

0%

0,20

0

0,95

55

Conforme a Tabela 11 e os valores atribuídos a escala de Likert, todos os indicadores
da temática obtiveram médias regulares, sendo o senso de comunidade com a média mais
alta, 0,6, com 59% dos respondentes considerando bom ou ótimo; o contato com os vizinhos
com a média 0,48, com 53% considerando bom ou ótimo e a inclusão com os brasileiros
com a menor média, 0,20. Observa-se que para esse item, um percentual de 24% dos
respondentes considerou que sua inclusão com os brasileiros não é boa. A média final da
avaliação da temática foi regular, no valor de 0,42.

5.10.6 Emocional

A temática emocional apresenta os indicadores: capacidade de concentração,
aceitação da imagem corporal e satisfação consigo. As respostas são expostas na Tabela 12.
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Tabela 12- Emocional
Indicador

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito
Desvio
Média Mediana
Ruim
Padrão

n

Capacidade de
concentração

8%

38%

45%

7%

3%

0,42

0

0,84

74

Aceitação da
imagem corporal

13%

43%

36%

8%

0%

0,62

1

0,82

76

Satisfação
consigo

12%

42%

35%

10%

2%

0,51

1

0,91

84

Com base na Tabela 12 e nos valores atribuídos a escala de Likert, o item mais bem
avaliado foi a aceitação da imagem corporal, com 0,62 de média, sendo que 56% consideram
com bom ou ótimo. A satisfação consigo obteve a média de 0,51, mostrando que, apesar das
dificuldades encontradas, esses migrantes continuam satisfeito com sua pessoa e suas
escolhas. A capacidade de concentração obteve média 0,42, e observa-se que 55% dos
respondentes a consideraram de regular a ruim. A temática teve avaliação média final de
0,52, regular.

5.10.7 Geral

Para finalizar, com intuito de obter uma avaliação geral da qualidade de vida, foram
selecionados os indicadores: análise geral da qualidade de vida em Maringá e análise geral
da satisfação de viver em Maringá. A Tabela 13 exibe os resultados:

Tabela 13- Qualidade de vida geral
Indicador
Análise geral da
qualidade de vida
em Maringá
Análise geral da
satisfação de viver
em Maringá

Ótimo Bom Regular Ruim

Muito
Desvio
Média Mediana
Ruim
Padrão

n

5%

36%

54%

4%

1%

0,40

0

0,71

78

6%

38%

47%

6%

1%

0,42

0

0,76

78

A partir da Tabela 13 e dos valores atribuídos a escala de Likert, constata-se que a
análise geral da qualidade de vida em Maringá obteve média 0,40, sendo que 59% a
consideram de regular a ruim. Para a satisfação de viver em Maringá, a média foi de 0,42, e
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54% a consideraram regular ou ruim. Isso mostra que a população haitiana não possui uma
visão muito otimista da sua qualidade de vida no município. A temática qualidade de vida
geral obteve avaliação média final de 0,41, considerada regular.
O Gráfico 7 apresenta a avaliação média de cada um dos indicadores, de acordo com
os valores estabelecidos pela escala de Likert neste trabalho.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA
SUBJETIVA
Segurança em Maringá
Estado de saúde física
Bem estar emocional
Aceitação da imagem corporal
Senso de comunidade
Satisfação consigo
Contato com vizinhos
Segurança no trabalho
Análise geral da satisfação de viver em Maringá
Capacidade de concentração
Análise geral da qualidade de vida em Maringá
Inclusão com brasileiros
Acesso à moradia
Carga horária semanal
Condições de moradia
Condições de trabalho
Cargo exercido
Oportunidades de trabalho em Maringá
Custos de moradia
Salários
-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Gráfico 7- Classificação geral dos indicadores de qualidade de vida subjetiva

Analisando o Gráfico 7, nota-se que os itens que obtiveram as melhores avaliações
pelos haitianos foram a segurança em Maringá, o estado de saúde física e o bem estar
emocional. Já os itens que apresentaram as maiores insatisfações por parte dos haitianos
foram as oportunidades de trabalho em Maringá, os custos de moradia e os salários.
Também foram calculadas as médias aritméticas dos valores atribuídos a escala de
Likert para cada um dos temas. O Gráfico 8 exibe os resultados.
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS TEMAS DE QUALIDADE DE VIDA
SUBJETIVA
SAÚDE
SEGURANÇA
EMOCIONAL
CONEXÕES SOCIAIS
ANÁLISE GERAL
MORADIA
TRABALHO E RENDIMENTOS
-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Gráfico 8 – Classificação final dos temas de qualidade de vida subjetiva
Observa-se que os temas mais bem avaliados foram saúde e segurança, porém,
nenhum dos temas obteve avaliação bom. Os temas que receberam as piores avaliações
foram moradia e trabalho e rendimentos, sendo que o último obteve pontuação final negativa,
destacando o descontentamento dos entrevistados com esse tema.

73

6 ANÁLISE ESPACIAL

Este item possui o objetivo verificar e caracterizar os locais em que estão inseridas
as moradias dos imigrantes haitianos em Maringá, a sua acessibilidade aos serviços públicos
de saúde, educação e esportes, bem como a qualidade das áreas de ponderação em que estão
instalados.
Nessa etapa, foram mapeados os locais de moradia dos haitianos respondentes do
questionário, e as informações foram cruzadas com a área de abrangência das infraestruturas
de saúde, educação e esportes, e também com os domínios do Índice de Bem-estar Urbano
IBEU.
A Figura 11 apresenta a localização das moradias dos entrevistados no município de
Maringá, representado por suas zonas.

Figura 11- Localização das moradias dos haitianos em Maringá
Como citado anteriormente, foram mapeadas 45 residências de haitianos no
município de Maringá. A partir do mapa podemos perceber que os imigrantes acabam
constituindo grupos que moram em uma mesma região ou zona da cidade. Normalmente, a
dinâmica funciona da seguinte maneira: informados por algum colega imigrante já
estabelecido no município, outros haitianos acabam vindo também para Maringá. Ao
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chegarem na cidade, optam por se instalarem em territórios onde já estejam morando outros
haitianos. Em Maringá, os bairros Itaipu, Santo Antônio, Vila Esperança e Jardim Alvorada
abrigam diversos haitianos.
Com intuito de analisar a acessibilidade espacial desses imigrantes aos serviços
públicos de educação, saúde e esporte foram inseridos seus locais de moradia nos mapas de
raio de abrangência desses serviços. As Figuras 12, 13 e 14 apresentam os resultados.

Figura 12- Moradia dos haitianos e raio de abrangência dos serviços de educação

Considerando a Figura 12, percebe-se que todas as moradias dos haitianos
entrevistados encontram-se na área do raio de abrangência dos serviços de educação
ofertados pelo município de Maringá, ou seja, eles possuem acesso espacial a essas
infraestruturas. Entretanto, devido à alta carga horária de trabalho, a dificuldade de
revalidação de diploma e a barreira do idioma, entre outros problemas, ocasionam a pouca
ou não utilização desse serviço público pelos imigrantes haitianos.
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Figura 13- Moradia dos haitianos e raio de abrangência dos serviços de saúde

A partir da Figura 13 constata-se que na área central do município algumas
residências de haitianos, que correspondem a 13,3% do total das moradias, encontram-se
fora do raio de abrangência dos serviços de saúde, ou seja, existe uma dificuldade para que
essa população garanta seu acesso espacial a esses equipamentos. Além desse empecilho
experimentado por esses moradores, a população haitiana acaba tendo seu acesso restringido
devido aos problemas de idioma, como citado anteriormente.
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Figura 14- Moradia dos haitianos e raio de abrangência dos serviços de esporte

De acordo com a Figura 14, verifica-se que todas as residências dos haitianos
entrevistados estão dentro do raio de abrangência dos serviços de esportes. Entretanto,
devido à falta de tempo livre ocasionada pelas longas jornadas de trabalho, a maioria desses
imigrantes – 59% - não pratica atividade física, como constatado anteriormente pelos
resultados do questionário de avaliação objetiva da qualidade de vida.
Foi realizada também, uma análise dos locais de moradias desses imigrantes de com
os valores do Índice de Bem-estar Urbano do município de Maringá e seus cinco domínios.
As Figuras seguintes apresentam os resultados para cada domínio do IBEU e para o IBEU
final.
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Figura 15- Dimensão 1 do IBEU – Mobilidade Urbana - e moradia dos haitianos

A dimensão 1 do IBEU – Mobilidade Urbana – é composta por apenas um indicador:
tempo de deslocamento casa-trabalho. Analisando a Figura 15, percebemos que os haitianos
que residem nas áreas centrais apresentam melhores níveis de bem-estar urbano em relação
a mobilidade urbana, considerados bons ou excelentes. Já os que residem nas áreas mais
periféricas experimentam um nível menor de bem-estar urbano em relação a mobilidade
urbana, considerado intermediário. Das 45 moradias mapeadas, 15 se encontram em locais
em que a dimensão mobilidade urbana do IBEU é considerada intermediária, o que
representa 33,3% dessas moradias. O restante se encontra em áreas com nível bom ou
excelente.
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Figura 16- Dimensão 2 do IBEU – Condições Ambientais - e moradia dos haitianos
Os indicadores que compõem a dimensão 2 do IBEU – Condições Ambientais – são:
arborização no entorno do domicílio, esgoto a céu aberto no entorno do domicílio, lixo
acumulado nos logradouros. A partir da Figura 16 notamos novamente que os imigrantes
residentes nas áreas centrais experimentam um melhor índice de bem-estar em relação as
condições ambientais, considerado bom ou excelente. Já os que residem na região sul do
município convivem com condições mais precárias desses indicadores, experimentando um
nível intermediário de bem-estar urbano relacionada as condições ambientais. Das 45
moradias mapeadas, 32 (71,1%) se encontram nas áreas em que o índice é bom ou excelente
e 13 (28,9%) nas áreas com o valor do índice é considerado intermediário.
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Figura 17- Dimensão 3 do IBEU – Condições Habitacionais - e moradia dos haitianos
A dimensão 3 do IBEU – condições habitacionais - é constituída pelos seguintes
indicadores: aglomerado subnormal, densidade domiciliar, densidade de banheiro, parede e
espécie de domicílio. Podemos notar na Figura 17 que os imigrantes que habitam as regiões
centrais do município se encontram nas áreas com as melhores condições habitacionais
urbanas, consideradas boas ou excelente, representando 60% das moradias. Nas regiões mais
periféricas ao norte do município, os imigrantes que ali habitam experimentam um nível
intermediário de condições habitacionais, correspondendo a 11,1% das moradias. Contudo,
a população haitiana que habita a região sul do município – 28,9% das moradias - vive em
áreas onde as condições habitacionais urbanas são ruins ou péssimas, contribuindo para a
degradação do bem-estar urbano dessa população.
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Figura 18- Dimensão 4 do IBEU – Atendimento de Serviços Coletivos - e moradia dos
haitianos
Os seguintes indicadores compõem a dimensão 4 - atendimento de serviços coletivos
urbanos – do IBEU: atendimento de água, atendimento de esgoto, coleta de lixo e
atendimento de energia. Analisando a Figura 18 notamos novamente que os habitantes das
regiões centrais do município encontram-se em áreas com nível bom ou excelente de bemestar urbano relacionado ao atendimento dos serviços coletivos, representando 68,9% das
moradias. Apenas uma residência encontra-se em área com nível intermediário. Mais uma
vez os haitianos que residem ao sul do município – 28,9% das moradias - vivem em uma
área com nível ruim ou péssimo de bem-estar urbano relacionado ao atendimento de serviços
coletivos, serviços esses essenciais a garantia da saúde e qualidade de vida dessa população,
os quais deveriam ser oferecidos pelo governo a todos os habitantes.
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Figura 19- Dimensão 5 do IBEU – Infraestrutura Urbana - e moradia dos haitianos
A dimensão 5 do IBEU – infraestrutura urbana – é composta por 7 indicadores:
iluminação pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de lobo, rampa
para cadeirantes e logradouros. Os haitianos residentes na região central – 66,7% das
residências - habitam áreas com nível bom ou excelente dessas infraestruturas. O restante
dos entrevistados, que vivem nas áreas periféricas do município experimenta níveis
intermediários de bem-estar relacionados as infraestruturas urbanas, representando 33,3%
das moradias.
O Índice de Bem-estar Urbano final das áreas de ponderação do município de
Maringá é apresentado na Figura 20.
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Figura 20- IBEU final e moradia dos haitianos

Observando a Figura 20, percebemos que os haitianos que se instalaram na região
norte central do município usufruem de um índice IBEU considerado bom ou excelente.
Alguns estão inclusive instalados em áreas com os maiores índices do município. Juntos,
representam 69% das moradias. Na região mais a nordeste do município, uma moradia
encontra-se em área com índice IBEU intermediário. Para os haitianos moradores da região
mais ao sul, na área de ponderação da Zona Industrial Sul e Parque Tarumã, o índice de bemestar urbano é o menor do município, com valor de 0,617, considerado também
intermediário. Ou seja, 31,1% das moradias encontram-se nas áreas mais precárias do
município, com carência de serviços básicos como água, esgoto, energia elétrica,
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7 CONCLUSÕES

O questionário aplicado nesse trabalho expôs indicadores que contribuem para a
qualidade de vida desses imigrantes no município de Maringá. O contato direto com essas
pessoas e com as organizações que realizam ações voltadas a elas, possibilitou a observação
das situações que refletem a realidade em que vivem esses imigrantes no município, indo
além dos dados e verificando a complexidade da vida dessa população.
O primeiro entrave que encontram esses imigrantes assim que adentram o território
brasileiro é a barreira do idioma. Utilizamos a comunicação em todas as nossas atividades
diárias, e a dificuldade para se expressar e entender as pessoas impede a realização dessas
atividades. Não entendendo a língua portuguesa, esses imigrantes acabam dependendo de
outras pessoas que possam realizar a função de tradutores, porém, nem sempre há essa
disponibilidade. Além de não se comunicarem minimamente, eles acabam não entendendo
o funcionamento dos sistemas no Brasil, seus direitos e deveres, como prosseguir em
determinadas situações; e ficam à mercê da benevolência das pessoas, o que nem sempre
acontece, ocasionando situações de exploração desses imigrantes.
Em relação as suas condições de habitação, verificou-se uma densidade de 4,54
moradores por residência, impedindo-os de terem o seu próprio espaço. A média de
moradores por quarto é de 1,85, e 22% dos entrevistados habitam moradias com densidade
maior que 2 moradores por quarto, consideradas inadequadas pelo IBGE. Quanto ao
banheiro, a densidade é de 3,59 pessoas por banheiro. Segundo o IBEU, moradias com
densidade maior que 4 habitantes por banheiro são consideradas inadequadas, e 21% dos
haitianos experimentam essa condição.
A temática moradia recebeu a segunda pior média de avaliação do questionário
subjetivo de qualidade de vida, com valor de 0,01, considerada regular. Foi apontado um
maior descontentamento com o indicador custo de moradia, demonstrando a insatisfação dos
haitianos com os altos preços de alugueis, que acabam consumindo boa parte de seus ganhos
mensais. Os indicadores condições de moradia e acesso à moradia obtiveram avaliação
média final regular, especialmente devido as moradias superlotadas e consideradas
inadequadas e as dificuldades vivenciadas por esses imigrantes em encontrar e alugar
imóveis no município.
Constatou-se que as moradias dos haitianos se encontram no raio de abrangência dos
serviços de educação e esportes ofertados pelo município. Porém, para os serviços de saúde,
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13,3% das residências encontram-se fora do raio de abrangência, dificultando o acesso
espacial desses residentes a esse serviço público essencial à população. Percebe-se que os
imigrantes haitianos que habitam a região central do município vivem em melhores
condições de vida, em todas as dimensões do Índice de Bem-estar Urbano IBEU, contrário
aos residentes nas regiões mais periféricas, os quais em condições consideradas
intermediárias e até ruins ou péssimas. Os moradores da região periférica ao sul do município
habitam a região que possui o menor Índice de Bem-estar Urbano do município de Maringá.
Assim, conclui-se que os imigrantes haitianos em Maringá experimentam péssimas
condições de moradia. Enfrentam dificuldades desde a locação do imóvel, a superlotação
das residências, a falta de espaço e privacidade, e a falta de serviços básicos essenciais que
deveriam ser garantidos a todos os cidadãos.
No campo de trabalhos e rendimentos, percebe-se uma grande problemática vivida
por essa população, sendo que 36% dos haitianos estão desempregados, e 68% destes
imigrantes que possuem emprego estão recebendo menos que o salário mínimo do estado do
Paraná. Além disso, faltam oportunidades, e os cargos que ocupam são incompatíveis à
escolaridade que alguns apresentam. Também a falta de conhecimento dos direitos
trabalhistas brasileiros acaba impulsionando a ocorrência de casos de exploração no
trabalho. Constatou-se que os baixos salários que recebem são em grande parte
comprometidos para o sustento de suas famílias no Haiti, já que 86% dos trabalhadores
enviam remessas de dinheiro ao país, correspondendo a 43,1% de seus salários, e o pouco
que sobra é usado para cobrir os gastos com moradia e alimentação. Pouco ou nada sobra
para que usufruam de momentos de lazer, esportes e diversão, necessários à qualidade de
vida de todos os cidadãos.
Identificou-se que 84% dos haitianos não possuem acesso aos serviços públicos de
educação no município, embora expressem um anseio muito grande de se aperfeiçoar, mas
são barrados por algumas dificuldades, como revalidação de diploma e falta de programas
específicos para adentrarem as universidades.
Quanto à saúde, 86% dos entrevistados possuem acesso ao Sistema único de Saúde
SUS. No entanto, alguns desconhecem o serviço, e mesmo portando enfermidades, acabam
não procurando atendimento. Do total de respondentes, 32% citaram possuir algum
problema de saúde, como dor de cabeça, Doenças Sexualmente Transmissíveis e
desnutrição. Em relação à saúde bucal, 69% afirmaram não ter acesso aos serviços de
cuidados dentais.
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Na área de transporte e mobilidade verificou-se que nenhum imigrante afirmou
possuir veículo motorizado, e 23% afirmaram ter bicicletas. O baixo poder aquisitivo impede
a aquisição de veículos motorizados, sendo os modais utilizados por essa população o
transporte a pé, a bicicleta e o transporte público. A falta de infraestrutura para ciclistas no
município e as altas tarifas do transporte coletivo acabam representando um empecilho para
essas pessoas na realização de suas atividades diárias.
Identificou-se que 54% dos haitianos não possuem momentos de lazer, e 59% não
praticam atividades físicas, sendo esses importantes constituintes da qualidade de vida de
uma população, que resultam em melhorias tanto na saúde física, como na inclusão social,
no desenvolvimento da cultura e no bem estar psicológico.
O convívio social dos haitianos é significativo entre os conterrâneos, e também há
indícios regulares de interação com brasileiros por amizades ou convites esporádicos para
eventos.
Mais de 5% dos entrevistados relataram a ocorrência de agressões físicas ou verbais
e discriminação no acesso ao serviço público. Além disso, 10% afirmaram ter sofrido
discriminação por parte da própria população brasileira. A grande maioria – 87%- acreditam
não ter as mesmas oportunidades que os brasileiros em relação aos direitos sociais.
A percepção dos próprios imigrantes revelou que nenhuma das sete temáticas
propostas na análise de qualidade de vida subjetiva foi avaliada positivamente pelos
haitianos, como boa ou ótima. As temáticas que obtiveram as piores avaliações foram:
trabalho e rendimentos e moradia, confirmando a constatação das péssimas condições que
eles experimentam nesses aspectos. Também as temáticas saúde, segurança, conexões
sociais e emocional foram consideradas regulares. Assim, a qualidade de vida obteve
avaliação de 0,41, considerada regular, sendo que 59% dos haitianos afirmaram não possuir
boa qualidade de vida no município e 55% não estão satisfeitos de viver em Maringá.
Dos resultados obtidos, é possível afirmar que a qualidade de vida que a população
haitiana vem experimentando no município de Maringá não é adequada, sendo que diversas
áreas apresentam graves problemas que prejudicam a vida desses indivíduos. Percebe-se
também, uma enorme diferença entre a qualidade de vida da população maringaense e a
desses imigrantes, embora vivam no mesmo município.
Apesar de todas essas dificuldades e condições adversas, percebe-se que os haitianos
estão tentando melhorar sua qualidade de vida no município, através da sua garra e força de
trabalho, solicitando apoio para que consigam se manter no nosso território.
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O governo abriu as portas do país para esses imigrantes. Mas, ao adentrá-las, estes se
encontram sem nenhuma assistência efetiva. A população migrante necessita de uma atenção
especial, de programas específicos de educação, emprego, lazer, inclusão, entre outros; que
os auxiliem a se integrar definitivamente na sociedade.
A sociedade civil surge então como importante agente nesse processo. O trabalho de
Organizações Não Governamentais, Pastorais do Migrante, movimentos religiosos e até de
pequenos grupos da população aparece na tentativa de prestar auxílio e prover as
necessidades básicas desses imigrantes. Porém, essas ações não são capazes de suprir toda
essa demanda.
A questão migratória dos haitianos no Brasil necessita urgentemente de soluções. É
preciso que haja ações coordenadas do poder público em conjunto com as organizações não
governamentais, movimentos sociais e a própria sociedade, dando maior atenção a essa
população e a frágil condição em que se encontram no nosso território, assumindo a
qualidade de vida dessas pessoas como uma responsabilidade do governo, garantindo a esses
cidadãos o acesso aos seus direitos, uma boa qualidade de vida e a inclusão na nossa
sociedade.
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APÊNDICE A

Panorama Geral

Data de nascimento: ____/___/____
Idade: ___________________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Estado civil: ______________________________________________________________
Escolaridade: _____________________________________________________________
Número de dependentes no Haiti: _____________________________________________
Número de dependentes no Brasil: ____________________________________________
Endereço em Maringá: ______________________________________________________

OBS: TODAS AS RESPOSTAS SE REFEREM A SUAS CONDIÇÕES DE VIDA NA
CIDADE DE MARINGÁ.

Trabalho e rendimento
Possui ocupação? ( ) SIM

( ) NÃO

O emprego é registrado? ( ) SIM

( ) NÃO

Rendimento médio mensal: _________________________________________________
Renda familiar per capta: ___________________________________________________
Envia remessa para o Haiti? ( ) SIM

( ) NÃO

Valor: ____________________

Educação
Possui acesso aos serviços públicos de educação? ( ) SIM

( ) NÃO

Habitação
Tipo de moradia:
( ) Alugada
( ) Disponibilizada pelo patrão
( ) Quitada
( ) Abrigo
( ) Outros. _______________________________________________________________
95

Material da estrutura da residência: ( )Alvenaria

( )Madeira

Número de moradores: ______________________________________________________
Número de quartos: ________________________________________________________
Número de banheiros: ______________________________________________________

Saúde
Possui acesso aos serviços de saúde pública? ( ) SIM

( ) NÃO

Teve problemas com o acesso aos serviços públicos de educação? ( ) SIM

( ) NÃO

Quais? ___________________________________________________________________
Possui alguma doença? ( ) SIM

( ) NÃO. Qual? ____________________________

Possui alguma deficiência ou necessidade específica? ( ) SIM

( ) NÃO

Qual? __________________________________________________________________
Possui acesso aos serviços de cuidados dentais? ( ) SIM

( ) NÃO

Transportes e mobilidade
Possui algum meio de transporte :
( ) carro ( )moto ( )bicicleta ( )nenhum
Qual o tipo de transporte que você mais utiliza?
( ) Carro ( ) Moto

( )Bicicleta ( ) A pé ( ) Táxi ( )Ônibus

( ) Outros. Qual?

_________________________________________
Quanto tempo você leva para chegar até o trabalho? ______________________________

Lazer e Esportes
Possui momentos de lazer? ( ) SIM

( ) NÃO

Possui momentos de prática de esportes? ( ) SIM

( ) NÃO

Conexões Sociais
Você tem outros amigos imigrantes em Maringá? ( ) SIM
Você tem amigos brasileiros em Maringá? ( ) SIM

( ) NÃO

( ) NÃO

Você já participou de alguma festa/evento convidado por um brasileiro? ( ) SIM
( ) NÃO. Quantas vezes? ______________________________________
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Discriminação
Você já sofreu agressão física no trabalho? ( ) SIM

( ) NÃO

Você já recebeu algum tipo de insulto verbal no trabalho? ( ) SIM
Você já foi agredido fisicamente em alguma outra situação? ( ) SIM

( ) NÃO
( ) NÃO

Você já recebeu algum tipo de insulto verbal em outra situação? ( ) SIM

( ) NÃO

Você se sente discriminado no acesso aos serviços públicos por ser haitiano? ( )SIM
( ) NÃO
Você se sente ou já se sentiu discriminado pela população? ( ) SIM

( ) NÃO

Você acha que possui as mesmas oportunidades que os brasileiros? ( )SIM ( )NÃO

Quais as principais dificuldades que você enfrenta?
( ) Idioma
( ) Emprego
( ) Habitação
( ) Educação
( ) Discriminação
( ) Saúde
( ) Documentação
( ) Cultura
( ) Exploração
Outras: _________________________________________________________________
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Qualidade de vida subjetiva

Como você avalia:

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Muito
Ruim

Oportunidades de trabalho em Maringá
Cargo exercido
Carga horária semanal
Condições de trabalho
Salários
Acesso à moradia
Condições de moradia
Custos de moradia
Seu estado de saúde física
Seu estado de saúde emocional
Sensação de segurança no trabalho
Sensação de segurança em Maringá
Senso de comunidade
Contato com vizinhos
Inclusão com brasileiros
Capacidade de concentração
Aceitação da imagem corporal
Satisfação consigo
Análise geral da qualidade de vida em Maringá
Análise geral da satisfação de viver em Maringá

Comentários:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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