
ABRAPEDE está realizando ações junto aos imigrantes haitianos em Manaus 

Reportagem da Folha de São Paulo de 30 de julho de 2013 reproduz informações do 
Ministério da Justiça de que nesses três anos e meio após o Terremoto ocorrido no 
Haiti (que deixou mais de um milhão e duzentas mil pessoas desabrigadas), milhares 
de haitianos cruzaram a fronteira de países vizinhos ao Brasil, se fixando 
principalmente no Acre e Amazonas.  

O jornal informa que na data da reportagem, o CNIg (Conselho Nacional de Imigração), 
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, “deve acatar a proposta do Palácio do 
Planalto de regularizar a situação dos haitianos que já cruzaram a fronteira e impor 
limites ao movimento demográfico... O conselho também deverá regularizar a situação 
de todos os 4.000 haitianos que já cruzaram a fronteira. Destes, 116 estão com sua 
situação regularizada” (http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1033447-vinda-de-
haitianos-e-maior-onda-imigratoria-ao-pais-em-cem-anos.shtml). 
 
Em entrevista ao Instituto Humanitas, da UNISINOS, o padre jesuíta Paulo Tadeu 
Barausse, engajado no projeto Pró-Haiti, informa que nos últimos três anos passaram 
por Manaus em torno de 5 mil haitianos. “Não é fácil manter viva a esperança, pois 
muitos trazem consigo traumas e feridas”, afirma. Relata ainda que, em suas falas, os 
imigrantes “demonstram certo pessimismo com a reconstrução do Haiti. Falam muito 
de seus familiares. Sempre estão preocupados em mandar remessas para ajudá-los. 
Outros são mais reservados em falar sobre a realidade do seu país. As conversas 
geralmente giram em torno do trabalho ou da busca pelo mesmo” 
(http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/516902-sofridas-historias-de-migracao-a-
vida-dos-haitianos-no-brasil-entrevista-especial-com-paulo-tadeu-barausse). 
 

 
 
A ABRAPEDE tem prestado atenção a essa situação vivida pelos imigrantes haitianos, 
principalmente em Manaus, realizando algumas ações para tentar atenuar o 
sofrimento vivenciado dessa população em busca de uma nova vida em um país e 
língua estranhos. Nossa atenção se volta a essa população por se tratar de refugiados 
ambientais, pessoas que tem seu sofrimento gerado por um desastre, no caso o 
terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010. 
 
Alguns membros da Diretoria da Associação estão empenhados na Articulação com 
parceiros locais, como o Conselho Regional de Psicologia, Cursos de graduação em 
Psicologia – ABEP e ONG CÁRITAS, no contato com a Pastoral do Migrante, para uma 
reavaliação dessa situação. Até o momento, CRP e ABEP responderam positivamente a 
nossa demanda.  
 
A Pastoral informa que está com uma média de 200 imigrantes haitianos (a variação de 
entrada e saída destes na cidade faz manter este índice há mais de um mês), que estão 
acomodados em 4 casas. A grande necessidade hoje é de verba e, em segundo lugar, 
alimentos e itens de higiene.   
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A ABRAPEDE se esforça ainda no sentido de colocar os atores locais em contato com 
organizações governamentais no município (Unidades de Saúde, CRAS, CREAS), no 
nível estadual, federal e internacional (UNICEF, EIRD, OEA, Alexis). 
 
“Essa experiência já está sendo entusiasmante. Estamos aprendendo muito sobre o 
que fazer e sobre o que não fazer. Espero que isso tudo possa resultar, em breve, em 
habilitação para a Psicologia brasileira saber como lidar com os refugiados ambientais 
brasileiros que há mais de cem anos são reconhecidos como retirantes, mas pouco 
reconhecidos como seres humanos em profundo sofrimento”, diz Marcos Ferreira, um 
dos diretores da ABRAPEDE. 
 
 


