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Atualmente, o Brasil está presenciando um novo fluxo migratório, sobretudo de 
imigrantes haitianos, principalmente a partir de 2010, após o terremoto que ocorreu no Haiti. 
Segundo as estimativas, haverá cerca de 50 mil haitianos no Brasil até o final de 2014. A partir 
deste contexto, o objetivo geral do estudo é aproximar-se da realidade dos imigrantes Haitianos 
no Brasil a partir de perspectivas psicossociais, analisando fenômenos associados ao processo 
migratório, como orientações aculturativas e sua relação com a qualidade de vida de imigrantes 
haitianos no contexto gaúcho atual. Os participantes serão divididos em dois grupos: o grupo 
de imigrantes haitianos e o grupo de brasileiros que são membros da comunidade que acolhe os 
imigrantes. O tamanho de amostra deverá ser em torno de 305 para cada grupo. O estudo possui 
delineamento quantitativo. Serão utilizados os seguintes instrumentos padronizados: 
Questionário de dados sociodemográficos - consiste em perguntas relativas a idade, sexo, raça, 
escolaridade, profissão, vínculo empregatício, renda, estado civil e etc; Host Community 
Acculturation Scale - Instrumento que avalia as 5 orientações aculturativas (integração, 
assimilação, segregação, exclusão e individualismo) dos membros da comunidade de acolhida 
perante os imigrantes haitianos; Immigrant Acculturation Scale - avalia as orientações 
aculturativas dos imigrantes (integração, assimilação, separação, anomia e individualismo); 
Escala de Racismo Moderno – tem como objetivo mensurar o componente cognitivo das 
atitudes raciais sutis para os dois grupos; World Health Organization Quality of Life BREF - 
avalia a qualidade de vida de ambos os grupos, a partir do entendimento de qualidade de vida 
como construto subjetivo. Os dados coletados, codificados, digitados e armazenados serão 
analisados com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Serão 
realizadas análises descritivas iniciais, comparações das médias entre os grupos, teste de 
associação e, além disso, análises discriminantes entre os grupos. Tais análises objetivam, além 
da caracterização da distribuição dos dados na amostra, o estabelecimento de relação entre as 
variáveis. Ainda são poucos os estudos aprofundados sobre estes novos imigrantes, como estes 
percebem o acesso aos serviços sociais e o modo como são recebidos e os preconceitos oriundos 
como o racismo e a xenofobia. Por isso, é necessário que sejam desenvolvidos estudos no Brasil 
nesta temática, para aprofundar o conhecimento sobre a relação entre imigração e saúde mental 
e, posteriormente, planejar intervenções ou ações preventivas em clínicas e em políticas 
públicas. 

 
 

 
 


