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Prefácio

Tenho a honra de apresentar esta obra cuja origem é uma dissertação de
mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação “Strictu Sensu” Fronteiras e Direitos Humanos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da
UFGD. Um trabalho que tive o prazer de orientar, cuja análise está diretamente relacionada ao trabalho que venho desenvolvendo nos últimos anos, tanto
na UFGD como na UFMS, em torno do destaque para a causa dos migrantes
e refugiados presentes no Estado do Mato Grosso do Sul.
A questão dos migrantes e refugiados é muito antiga na história da construção do sistema de Estados nacionais, mas apenas a partir do século XX ganhou
contornos mais nítidos de regulamentação internacional e seus consequentes
regimes de proteção, com o advento da Liga das Nações e posteriormente a
Organização das Nações Unidas. O Brasil e o Estado do Mato Grosso do Sul
entraram tardiamente na questão, de maneira mais incisiva e relativamente organizada. Embora, historicamente o país possa ser chamado de um “país de
imigração”, o destaque positivo em torno das migrações internacionais e todo
o seu entorno, é algo relativamente recente no que tange aos programas e ações
governamentais, após o período de redemocratização, pós-1985.
Pois, por um lado, apenas na última década do século XX, o Brasil produziu a sua legislação específica para refugiados (Lei n.9.474/1997), por outro,
foi apenas em 2017, que criou sua Lei Geral para Migrações (Lei 13.445/2017),
em substituição ao antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980), retrato
de um período ditatorial. Ou seja, passou a verificar normativamente que a
questão migratória internacional é também uma questão mais ampla de direitos humanos, ao lado de um fator de desenvolvimento, sendo necessária uma
integração local adequada aos migrantes, tal como preconiza as organizações
internacionais e as organizações não governamentais.
O trabalho de Juliana Tomiko Ribeiro Aizawa parte desta visão, examinando a teoria das migrações no contexto da globalização, de modo a chegar
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na questão mais particular da migração haitiana para o Brasil. Resgata a caracterização específica da mobilidade humana dos haitianos em diáspora pelo
mundo, incluindo a rota em direção ao Brasil e ao Estado do Mato Grosso
do Sul. Demonstra como a questão de migrar faz parte da cultura haitiana há
muito tempo, para além da mera sobrevivência, tendo em vista a importância
das remessas de lucros realizadas pelos migrantes para suas famílias que ficaram no país de origem, além da própria busca por melhorias na qualidade de
vida. E tal como foram as soluções improvisadas propostas pelo Brasil assim
que os primeiros grupos de haitianos começaram a chegar ao país, essencialmente depois de 2010.
Ao examinar a questão da integração local dos haitianos na região
sul mato-grossense, Juliana demonstra toda a maestria de sua pesquisa,
partindo da sua própria trajetória pessoal como investigadora, coletando
dados oficiais e utilizando-se da história oral para evidenciar os entraves e
os limites da possível integração destes migrantes internacionais ao Brasil.
Particularmente verificando os problemas quanto à educação no que tange
à validação de diplomas, assim como o acesso ao ensino básico, fundamental, técnico e universitário.
A pesquisadora procura deixar evidente que as maiores dificuldades
para a real integração e inserção dos haitianos na comunidade local do
Mato Grosso do Sul (o que serviria também para o restante do país) estariam essencialmente nas dificuldades com o domínio do idioma português,
tendo em vista que a maioria da população brasileira é monolíngue; e assim,
consequentemente limitações no que diz respeito ao exercício dos seus direitos trabalhistas, assim como no que se refere ao acesso aos direitos sociais,
particularmente o exercício dos seus direitos educacionais, o acesso à saúde
e à assistência social.
A grande contribuição do trabalho de Juliana Tomiko Ribeiro Aizawa
é demonstrar como é extremamente limitada as tentativas de integração dos
haitianos na região, e como ficam em posição vulnerável perante a sociedade
local ao não dominar o idioma e os costumes locais, em que pese os esforços
da sociedade civil organizada em auxiliá-los e orientá-los a tentar superar as
barreiras ao longo de suas trajetórias migrantes. Visto que esses limites dificultam e muito o acesso aos empregos mais bem remunerados e o acesso aos bens
e serviços disponíveis localmente.
Trabalhos como os desenvolvidos pela pesquisadora em questão são essenciais para jogar luz sobre uma problemática que parece invisível aos olhos
de muitos brasileiros, ou seja, a importância da questão social ligada aos migrantes internacionais que chegam cada vez mais ao Brasil. O país faz parte da
rota das migrações e não tem como simplesmente ignorar a questão. Mais do
que nunca são necessárias medidas, políticas públicas de médio e longo prazo,
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que sejam efetivas e concretas, para além da mera aprovação de legislação, enquanto solução para integração e inserção de migrantes e refugiados.
Para o leitor mais atento, aqui está uma obra não apenas com denso
conhecimento das diversas facetas da questão migratória haitiana – política,
histórica, social - mas também sobre os caminhos e rotas que deveriam ser
seguidos para a integração desses migrantes, de modo a superar os obstáculos
e limites que impedem a verificação local da migração haitiana como fator de
desenvolvimento, seja do país e/ou região de acolhida, seja do país de origem.
Campo Grande, 11 de maio de 2020

CÉSAR AUGUSTO S. DA SILVA
Professor do Mestrado Fronteiras e Direitos Humanos da UFGD.
Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UFMS
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