
Em Porto PrínciPe, a capital do Haiti, o 
cenário é de caos após o terremoto. 
muitas casas foram destruídas E as 
Pessoas Perderam tudo.

12 de janeiro de 2010

os carros Passam 
abarrotados de 
gente Procurando 
abrigo.

a cidade não tem 
água PotávEl, não 
tem luz, os banheiros 
são improvisados.

as Pessoas não têm o 
que comer, o govErno 
não consegue 
amparar o Povo E a 
ajuda Humanitária 
não dá Para todos.



seis de cada dez 
Haitianos Entram 
no brasil sem visto. 
Eles Passam Pelo 
Peru E Equador até 
chegar ao acre, com 
a ajuda de coiotes. 

“Estamos em emergência”, diz 
padre que acolhe haitianos em SP.

“Estamos em emergência”, diz 
padre que acolhe haitianos em SP.

Estação
são bento.



Esses caras Estão 
semprE aqui, 

devEm Estar na 
informalidade Há 
um bom tempo.

cara, te EnviEi 
um link, dá uma 

olhada.

vErdadE. Pior é que 
Esses imigrantEs dos 

Países Pobres são 
recebidos de maneira 

bem distinta de outras 
imigraçõEs.

Ilustrador
Adriano Kitani

Largo de São Bento, 
centro de São Paulo, 

agosto de 2015

Jornalista
Enio Lourenço

aujourd’Hui nous ne 
Pouvons Pas PerdrE

nos Produits*

*HojE não Podemos Perder 

nossos Produtos.



a vila metalúrgica, 
Popularmente conhecida 
como utinga, é um bairro do 
municíPio de santo andré, 
na região metroPolitana 
de são Paulo, onde vivEm 
aproximadamEnte
15 mil Pessoas.

com área de 1,17 km2, o 
bairro Está  localizado 
a 16 km do marco zEro 
da cidade de são Paulo.

a região foi EscolHida Por alguns 
refugiados Haitianos que não queriam 
Permanecer na capital Paulista.

os Primeiros imigrantEs caribenhos 
chegaram ao municíPio do abc 
Paulista Em 2011, um ano após 
o terremoto. de acordo com a 
Prefeitura, cerca de 700 Haitianos 
vivEm Em santo andré.



Para acessar a vila metalúrgica 
utilizando o trem urbano, é Preciso 
cruzar os trilhos desativados da 

Estação utinga, ao lado da
favEla dos ciganos. 

um Pequeno corredor a céu aberto nos leva a um 
Espaço onde funcionam algumas bancas de comércio 
ambulante que se misturam com bares E lanchonetes. 

uma banquinha de cds semprE Está com a caixa de som 
ligada Em volume alto, tocando músicas sertanejas, 
funk ou forró. 

nos Horários de Pico, observa-se um número Elevado 
de trabalhadores que utilizam a linha 10-turquEsa 
da companhia Paulista de trens metroPolitanos (cptm).

Em uma curta caminhada Pelo 
bairro, é comum identificar 
grupos de Pessoas 
convErsando Em creolE.

E não apenas Em utinga. 
também é comum Encontrar 
Haitianos Em busca de 
oportunidades no centro
E Em outros bairros.



O Haiti é aqui

Por AdriAno KitAni
& Enio LourEnço

Uma outra história dos haitianos no Brasil.

Muro na Avenida 
Industrial, centro de 

Santo André



como é que 
você, que vEio 
do Haiti, sabe 
operar Essa 
máquina?

Este é Wilbert donazard, 
de 34 anos, nascido Em 
savanettE, frontEira do Haiti 
com a república dominicana.

você acha que 
no Haiti não tem 

nada, né?



Utinga, Santo André, março de 2016.

Eu Era comerciante 
quando Estava lá. 
trabalhava levando 
Produtos de um País 
Para o outro.

Eu fazia negócios 
comprando frutas, como 
abacate E banana.

as Pessoas
falam que no Haiti 
não tem dinheiro, 
semprE num tom 
negativo. mas 
Eu Penso que 

Elas falam isso 
PorquE não Estão 

Educadas. se você for ao 
Haiti, vai vEr que 
não é assim como 
todos Pensam.



Eu cheguEi Em 2 
de fevEreiro de 
2015, logo após 
a minha mulher.

É o que Está 
melhor agora.

Em uma das viagens 
de negócios, uma 
Pessoa me falou 
sobre o brasil, que 
vir Para cá Era uma 
boa oportunidade 
Para Entrar mais 
dinheiro E ajudar a 
minha família.

E também Para conhecer uma cultura diferente. 
o futebol brasileiro semprE me chamou 
atenção. queria vEr como as Pessoas jogavam, 
acho muito interessantE.

Jogo da Paz: Haiti x Brasil (2004). Eu não sei jogar, mas torço Pelo corinthians.

Por que você 
EscolHeu o brasil, 
Wilbert? E quando 

chegou?



Janeiro de 2016

Este é EliE
dumosthene, de
31 anos, 
natural de
les cayEs, no 
sul do Haiti.

Para o meu trabalho.
sou repositor no setor de 
laticínios de um supermercado. 

E aí, EliE, tudo 
bem? Para onde 

nós vamos 
agora?

Eu Entro 
Por aqui. 
Encontro 
vocês lá 
dentro.



como não 
conseguimos 
acessar o 
supermercado 
Em um Primeiro 
momento, 
combinamos com 
a assessoria de 
comunicação da 
Empresa uma 
visita guiada 
com o gerente.

Este é o 
feliPe, Ele é o 
Encarregado do 
setor do EliE.

Ele, Porém, Parecia não Estar 
interessado Em falar sobre 
o trabalho do colaborador* 
Haitiano, EliE.

* “colaborador”, Eufemismo
Para trabalhador.

bom dia, 
senhores 

jornalistas. 
Estávamos 

Esperando Por 
vocês. já Está 
tudo Preparado 
Para a visitação.

o que você acha 
do trabalho, 

EliE?

não é ruim, mas 
é uma função 

na qual você só 
Precisa da força 

física.

o EliE é um bom 
colaborador, como 
todos os outros 
colaboradores.

tirem fotos, 
Esta geladEira 
Está bonita, bem 

arrumada.

ficamos no Estoque 
Preparando os 

Produtos Para a 
reposição do setor 
de laticínios. Às 
vEzEs apoiamos 
outros setorEs.

isso mesmo, aqui 
fazEmos um 

importante trabalho 
Em EquiPe.

E sobre o 
trabalho do 

EliE?

a Empresa tem 
tradição no setor 

atacadista, Prezamos 
Pelo bem-Estar dos 
nossos cliEntes E 
colaboradores...



no Haiti Eu trabalhava 
como gerente de uma 
multinacional viEtnamita 
de telecomunicaçõEs, a 
natcom.*

*a antiga Empresa Estatal do 
govErno Haitiano foi comprada 
Por Esta Empresa Em 2010.

Eu sou formado Em 
administração de 

Empresas E agora curso 
Pós-graduação Em 

gestão de ProjEtos na 
faculdade anhanguera, Em 

utinga.

E como foi?
não deu 
certo...

Eu vEjo que 
Poderia ajudar 
a melhorar o 
trabalho de 

gestão do assaí.

Às vEzEs você 
tem que baixar 

Preços de 
um lado Para 
ganhar mais no 

futuro.

Por isso, nas 
últimas semanas, Eu 
me candidatei ao 

cargo de assistentE 
administrativo Em um 
Processo seletivo 

interno. 



São Paulo, fevereiro de 2014

Esta é kidny gerisma, de 27 anos, 
nascida Em Porto PrínciPe, a 
capital do Haiti.

assim que cheguEi 
ao brasil, fui 
trabalhar como 
auxiliar de 
limpeza Em um 
Escritório na 
barra funda, na 
zona oeste
de são Paulo.

uma agência de Empregos 
me indicou Para
uma vaga aqui.

disseram que Eu não Poderia 
trabalhar na minha área 
PorquE Eu não sabia o idioma.



Eu Estudava medicina 
na univErsidade 
internacional do Haiti.

foi terrívEl! Eu Escutava 
as Pessoas vivas Pedindo 
socorro Embaixo dos 
Escombros. as Pessoas 
Estavam vivEndo nas ruas, 
dormindo no chão. não tinham 
médicos E Enfermeiras, 
faltavam comida E água. 
meu deus! 

Eu tinha 21 anos E Estava no 
2o ano do curso quando o 
terremoto acontEceu.

as casas foram destruídas, inclusivE a 
minha, a PróPria univErsidade também. tudo!



uma vEz Eu vi um 
Pé com um sapato 
sem o corpo na rua.

Eu até 
tirei uma 
foto com o 
celular.

meu Pai tinha uma loja de material 
de construção. o meu tio Enviava 
itens dos Estados unidos. mas 
Ela também foi destruída.

um ano depois Eu saí do Haiti.

resolvi sair do País com Essa 
ideia de Estudar no Estrangeiro 
Para melhorar de vida.

a minha avó Era HiPertensa 
E não conseguiu sobrevivEr. 
morreu uma semana depois. Ela 
não conseguiu resistir a Essas 
coisas, vivEr na rua, no chão. nós 
vivEmos assim Por quatro meses.

Ele machucou a coluna durante o terremoto.



PercalçOs



desculpa, 
onde 

Paramos?

sem ProblEmas, 
Wilbert. queremos 
saber: como Está a 
sua vida Por aqui?



a vida Está um Pouco 
complicada, amigo, Está 

complicada.

aqui Eu trabalho 
como Pedreiro, mas 
não consigo um bom 

Emprego.

Eu fiquei muitos meses 
desemPregado, não 
aparecia nenhuma

boa chancE.

Em janeiro deste ano, uma 
Pessoa me chamou Para 
ajudar na reforma de um 
apartamento, PorquE disse 
que Eu trabalhava muito bem 
de Pedreiro. 

Eu Passei 20 dias 
trabalhando com Ele.

ficou muito bom, 
Parabéns Pelo trabalho.

agora não Posso te Pagar, 
mas mais tarde Eu te ligo 
Para te dar o seu dinheiro.



Essa semana não vou 
conseguir te Pagar, 
mas na semana que 
vEm a gente acerta.

ainda não consegui o 
dinheiro, Wilbert. mas com 
certeza até sexta Eu Pago a 
sua Parte.

sua chamada Está sendo 
Encaminhada Para a caixa de 
mensagens E Estará sujEita 
a cobrança após o sinal.

outro dia Eu vi Esta Pessoa 
andando Pela rua.

Ei, amigo, cadê 
o meu dinheiro? 
você Está me 

devEndo!

a situação Está difícil, Wilbert, 
Estou sem um tostão, tivE que 
vEnder meu carro E ainda não 

recebi o dinheiro Por aquela obra.

até agora não 
recebi um real.



o Primeiro lugar onde 
trabalhei foi Em uma obra na 
construção civil.

Era difícil, Eu não sabia falar o idioma. Para o 
imigrantE é mais fácil achar Emprego nessa área.

lá Havia Preconceito comigo.

E qual foi o seu 
Primeiro Emprego 
no brasil, EliE?

Ô, você aí, o chefe 
Está te chamando no 

Escritório.

o Próximo trem com destino 
à Estação brás Partiu da 
Estação capuava.



você é o EliE? 
Pode Entrar.

Eu tenho uns 
documEntos que 
Precisam da sua 

assinatura.

Este Papel diz 
que Eu recebi um 
dinheiro que ainda 

não recebi.

não é nada disso, 
assina logo que Eu 
Preciso trabalhar.

Eu não vou assinar nada. 
se você quiser, Pode 
me despedir, PorquE 
isso Está Errado.

você vEio do 
Haiti, que foi 
destruído 

Pelo 
terremoto, 
não tem 

trabalho, E 
vEm querer 

mandar 
aqui?



só que Ele não sabia que Eu Estava 
gravando a convErsa. decidi gravar 
Para me defender, caso fosse Preciso.

Estação Utinga

quando Ele Percebeu,
a convErsa mudou.

não é bem assim, EliE, vamos 
convErsar melhor.

tchau, amigos, agora tenho 
que descansar um Pouco 
antes da aula da Pós-
-graduação. até mais.



Quito, Equador, 2011

ou Est l’univErsité?
*cadê a univErsidade?

‘

mais ils ont Parlé qu’ils 
allaiEnt nous aider.
*mas Eles disseram que
viriam nos ajudar.

qué Pasa? no EntiEndo lo 
que dices. Es mejor buscar 

la Policia.*

*o que HouvE? não Entendo o que 
você Está dizEndo. É melhor você 

Procurar a Polícia.

nós fomos 
Enganados no 

Haiti.

Per... miso, univErsité...
central... ou que... da?

jE Pense que c’Est là.
*Eu acho que é Por ali.

‘



uma mãE E um filho 
recrutavam Pessoas Para 
sair do País, Prometendo 

bolsas de Estudos Em uma 
univErsidade, trabalho 
no campus E moradia no 

Equador.

Eles diziam que lá daria 
Para ganhar um bom dinheiro. 

Para mim, falaram sobre 
cursos de medicina E de 

Enfermagem.

nós assinamos Papéis falsos, 
Era tudo mentira. Eu Perdi 
quase três mil dólares 

americanos. meus Parentes 
tivEram que me Enviar 

dinheiro Para Eu conseguir 
me manter.

o relato Era desolador. 
kidny Parecia atormEntada Em 
relembrar, inclusivE sua voz 
mudava durante a Entrevista,  
tinha Picos mais Elevados do 
que a serenidade comum a Ela.

Encontramos uma ong que ficou 
responsávEl Por ajudar os Haitianos.

Pagaram quatro meses de 
Hotel Para a gente.

Eu fiz aulas 
de informática 
E de EspanHol 
na Pontifícia 
univErsidade 
católica do 
Equador.

E também fiz 
cursos de 
Enfermagem E de 
aromaterapia.



o Pessoal dizia que o brasil 
Era mais fácil, que Em Pouco 
tempo você consegue o visto, 
que tinha muito trabalho...

E a realidade, 
kidny?

contando comigo, dos 27 
Estudantes que foram Para o 
Equador, apenas quatro ficaram. 
alguns voltaram Para o Haiti E 
outros seguiram viagem Para a 
vEnezuela E Para o brasil.

o meu namorado foi um dos 
que viEram Para cá.



imPressões da 
vida cOtidiana



Eu só vi a violência 
no jornal da 
tv, nunca vi 
Pessoalmente.

a área da 
segurança não 
é igual, no Haiti 
é melhor. aqui 
tem menorEs 
assaltando E 
matando, E a 

Polícia não Pode 
PrendEr.

E se não fizErem 
nada, depois Eles 

Podem matar a sua 
mãE E o seu Pai.

falando a 
vErdadE, não.

mas você Presenciou 
Essas situaçõEs de 
violência Por aqui?

Wilbert, conte Para nós 
algumas diferenças que 
você identifica Entre os 

dois Países.

* a responsabilidade 
Penal no Haiti se 
inicia aos 14 anos. 



ah, lembrEi de 
outra diferença..

qual?

aqui tem muito gay
Em todo lugar.

ué, Wilbert, mas no Haiti
não tem gays?

naquele momento, Wilbert 
se surprEendeu com o nosso 
questionamento. talvEz Ele 

Esperasse que a gente desse 
risada com o comentário. na 
sequência, Porém, nós é que 
nos surprEendemos com sua 
resposta, que vEio Em tom 

sério E sussurrado. 

tem, mas lá é Escondido. as 
Pessoas não se mostram nas 

ruas como aqui.

aqui é a minha igreja, 
amanhã vai ter um culto 

muito lindo, a nossa 
comunHão. vEnham ParticiPar 

com a gente.

 bonjou*, kidny.
*bom dia, kidny

(creolE)

salu*.
*olá

(creolE)



nos jEux dans les vagues 
Pres du quai. 

jE n’ai vu le temps Passer. *
*nossas brincadeiras nas ondas 

Próximas à margem. Eu não

vi o tempo Passar.

l’amour sur la Plage 
désertéE. 

nos corps brûlés Enlacés.* 

*o amor sobre a Praia deserta.
nossos corpos queimados 

Entrelaçados.

comment t’aimer si 
tu t’En vas.* 

*como te amar se você 
se vai.

dans ton
Pays loin là-bas 

babababa* 

*Para um País distantE lá.

Eu gosto muito de cantar. 
já gravEi uma música E 

agora quero gravar um cd.

Festa do Imigrante,
Utinga, dezembro de 2015

Canção: Hélène - Roch Voisine 

‘

Elie Dumosthene



além do meu trabalho no 
supermercado, Eu dou aulas 
gratuitas de francês.

cada Pessoa vEm Para cá com 
um objEtivo diferente. o meu 
não Era só trabalhar.

É claro que sinto saudades 
do Haiti, da nossa comida. lá 
Eu morava Perto do mar.

assim que cheguEi, não 
conseguia comer direito. tudo 
Era bem diferente.

mas uma vEz Eu fui Em uma 
festa no  interior de são 
Paulo E conheci a comida 
nordestina. aí sim! É bem 
Parecida com a Haitiana.

Estou dando continuidade aos 
meus Estudos Para ter mais 
Possibilidades de achar uma 
recolocação Profissional.

meu sonho é Estudar a cada 
dia mais. Eu acredito nisso.

faço Este trabalho 
voluntário, PorquE já 
tenho ExPeriência como 

Professor de inglês 
básico desde o Haiti. 
E também já dei aulas 

Pelo skyPe. 



quando Eu cheguEi, não 
consegui trabalhar 
com Enfermagem PorquE 
tinha que revalidar os 
Papéis na Embaixada do 
Equador.

Centro de Santo André

Eu ganhava r$ 750 na limpeza do Escritório na barra funda 
E gastava r$ 378 no instituto Polígono.

Às vEzEs ficava muito 
cansada PorquE 
trabalhava das 7H às 
17H E fazia o curso das 
19H às 22H no centro de 
santo andré.

tivE que começar 
do zEro, aprender 

Português E fazEr o 
curso de Enfermagem 

novamentE.

não é tão 
mau, a 

gente se 
recupEra...

...mais ou 
menos...



o PrinciPal 
ProblEma Para 
os Haitianos é o 

dinheiro. agora, se 
Eu ganho r$ 2.000, 
não vale us$ 500. 
E a gente tem que 
mandar dinheiro 
Para a família.

falta apenas um 
semestre Para Eu 

terminar o curso de 
Enfermagem. como Estou 
grávida, também tivE que 

Parar de trabalhar.

E o lazEr, 
o que você 
faz Para se 
divErtir?

lazEr? meu deus, não 
dá tempo Para nada! Eu 
tenho muitas Provas E 
vou dormir tarde Por 
conta dos Estudos.

mas Eu não Parei de Estudar, 
acabei de terminar o curso 
gratuito de turismo E 
organização de EvEntos Pelo 
Pronatec (Programa nacional 
de acesso ao Ensino técnico 
E Emprego, do govErno 
federal). com os Estudos a 
gente tem a Possibilidade de 
trabalhar melhor nos dias 
que virão.

durante a Primeira 
Entrevista, que durou mais 
de uma Hora, kidny lançou 
uma torrente de informaçõEs 
Pessoais sobre trabalhos E 
Estudos. Ela Parecia Pouco se 
importar com outras açõEs 
mais banais da vida.

Às vEzEs, Eu leio um 
livro Pra me distrair. 
um sábado Por mês, meu 
namorado E Eu saímos 
Para comer uma Pizza.

E Eu vou à igreja 
advEntista todos os 
sábados. no Haiti, toda a 
minha família é
dessa religião.



Fé



Utinga, 6 de março de 2016, 
domingo, 9 horas

a convite de Wilbert, fomos acompanhar um 
culto da igreja batista Haitiana.

Encaramos o desafio matinal Para 
tentar decifrar (a celebração é feita 
Em creolE) os significados da religião E 
da Espiritualidade Para Esses imigrantEs, 
ressaltadas Por todos os Haitianos que 
conhecemos durante a reportagem.

a igreja dos 
Haitianos é 
aqui mesmo?

sim, é na 
sobreloja, a 

Entrada é Pela 
lateral.



olá, amigos, que 
bom que vocês 

viEram.

vamos 
sentar lá 
na frentE, 
reservEi 

dois lugarEs 
Para vocês.

obrigado, não 
queremos 

atrapalhar o 
culto, vamos ficar 
Por aqui mesmo.

ficamos no fundo 
do salão Para 
termos uma 

visão geral dos 
acontEcimentos.

o Espaço Era muito abafado, 
PorquE as janelas Estavam 
fechadas Para conter o som. 
as ParedEs Estavam repletas 
de Enfeites de Papel, alguns 
com inscriçõEs no idioma 
nativo dos ParticiPantes.

logo na Entrada, uma mureta 
funcionava como Escaninho 
Para PanflEtos. um alertava 
Para os cuidados de saúde 
da População negra; outro, 
do instituto social afro 
brasileiro, oferecia cursos 
Profissionalizantes. 

a todo momento, as crianças 
vinham até nós com ar de 
curiosidade, já que éramos 
os únicos não Haitianos lá 
Presentes.



gostaram do 
culto?

sim, foi muito 
bonito, Wilbert.

Eu oro Para 
os meus 

filhos que 
Estão Em 

savanettE com 
os meus Pais.

Eu Envio us$ 30 Por 
mês Para o menino E 
Para a menina irem 
à Escola. É muito 

complicado.

É só orando 
Para deus, a 
vida não Pode 

continuar 
assim.

deus?
sem deus não 
tenho forças 
Para conseguir 
fazEr todas as 
coisas da minha 
vida. uma vida 
de luta Precisa 
de algo Para 

se apoiar.

É só deus que Pode 
me ajudar nessa 

situação.



narradOres



Eu não tinha tarefa 
fixa, Eu ajudava Em 
tudo na WEbsériE.

Eu não tinha ExPeriência Em 
cinema, mas quem sabe logo 
a gente consegue fazEr um 

filme.

antes Eu Estava com medo 
PorquE foi a Primeira vEz que 

atuei. E logo como
atriz PrinciPal.

claP

claP

cla
P



o Processo de 
criação é muito 
rico. o roteiro é 

feito Em conjunto.

Eu Percebi que Eles 
têm muita vontadE 
de desenvolvEr um 

trabalho artístico, são 
muito amávEis. 

quando os Haitianos 
nos Procuraram, foram 
surgindo ideias do que 
Poderia ser feito até 
chegarmos na WEbsériE 

“superação”.

nós, Enquanto
govErno, Estamos 

de coração aberto 
acolhEndo os Haitianos 
dentro do PossívEl, 
PorquE são muitas 
as dificuldades, E 

vocês foram fiéis nos 
Episódios.

Paço Municipal de Santo André, 28 
de novembro de 2015, 19 horas 

Em meados de 2015, um grupo de 
Haitianos, que Estudava Português na 
Paróquia santa maria goretti, Procurou 
a diretora de Humanidades da secretaria 
de direitos Humanos E cultura de Paz de 
santo andré, maria ferreira de souza 
(conhecida como loló), com a Proposta de 
Produzir um filme sobre suas vidas. 

Eles foram apresEntados a uma turma da 
Escola livre de cinema E vídeo de santo 
andré. o resultado foi a Produção de 
quatro Episódios da WEbsériE ficcional 
chamada “superação”.

naquele dia, Parte dos Haitianos E brasileiros 
Envolvidos no ProjEto apresEntou Publicamente os 
Episódios já filmados. no auditório,
familiares, Estudantes E andreEnses.

a sériE conta a História da chegada ao municíPio de um casal Haitiano, 
que tenta ganhar a vida Enfrentando as advErsidades culturais.

Loide Almeida, 
produtora

Diaulas Ullysses, 
professor e ator

Ana Cristina da Silva, 
diretora da ELCV

Maria Ferreira de Souza,
a Loló, diretora da Secretaria de 

Direitos Humanos



Ei, EliE. EliE, Por favor,
vEm aqui.

olá, o Pessoal 
me chama de 
“grandE”. só 

uma correção, 
Eu não faço a 

Edição, como foi 
dito. a Edição 
é um Processo 

coletivo. 
Eu Piloto o 
computador E 

ProjEto na tela 
da sala
de aula.

Eu faço a finalização. 
depois Eu Pego a 

contagem de segundos, 
Eu coloco o áudio. mas 
a Edição é coletiva, Eu 
sou mais um finalizador, 
de vErdadE. Eu também 

cuido do site.

E, além dos Episódios, 
no canal da Escola 
tem gravaçõEs do 

ProjEto vivências, que 
é quando discutimos 

E decidimos as 
gravaçõEs.

também discutimos 
muito sobre a 

cultura brasileira 
E Haitiana, sobre os 
EsterEótiPos que nós 
criamos com relação 
a Eles. Essa coisa de 

nós E Eles.

ninguém Está 
Prestando atenção, 

cara.

boa noite. Eu 
gostaria de saber, 

agora, as impressõEs 
dos Haitianos que 
ParticiParam do 

ProjEto.



queremos mostrar um 
Pouco do que Pensamos. 
muitos brasileiros não 

conhecem o Haiti E acham 
que somos africanos. 

Eu já vi brasileiros falando que 
no Haiti não tinha nada, água, 

comida, frango. um dia convErsei 
com um rapaz da bahia E Ele só 
falou mal do meu País. o filme 

foi uma boa ideia Para mostrar o 
oposto. foi muito legal.   

E também dizEr que, 
quando Wilbert falava 
que iria sair à noite 
Para fazEr um filme, 

Eu Pensava: meu deus, 
Para onde Ele vai a 

Essa Hora, o que será 
que Está fazEndo Por 
aí?  agora, Eu Estou 
muito feliz Por vEr 

Esse lindo
trabalho. muito 

obrigada.

É difícil trabalharmos
Em nossas áreas PorquE ninguém 

sabe das nossas capacidades. 
Entre nós tem EngenHeiros, 

doutores, advogados. Precisamos 
de oportunidades, E Essa 
WEbsériE Pode nos ajudar

no futuro. 

tem muita gente que não 
nos dá Empregos Em 

áreas de atendimento a 
cliEntes PorquE somos 

negros. algumas Pessoas 
Pensam que vamos roubar 
os Empregos dos outros 

brasileiros. 

Jean Sonny,
imigrante haitiano

após a fala de Wilbert, 
uma mulher Pede a 
Palavra no auditório. 

a gente semprE 
fala Entre nós: 
onde Estamos 
agora, E até 
onde Podemos 

chegar?

olá, Eu sou mileli,
a Esposa do Wilbert. 
Eu quero falar que 
Estou muito feliz 

com a apresEntação 
E o trabalho de 

todos vocês.



com a WEbsériE, 
Primeiro, Eu quis 

representar o Povo 
Haitiano no brasil de 

outra forma.

depois, Pensei se 
Poderia Evoluir 
nesse mundo da 

arte E da cultura, E 
com a Possibilidade 

de ganhar mais 
dinheiro através 
do filme. E olha 
que Eu já Estava 

começando a gostar, 
Eu amei! as Pessoas 
foram legais com a 

gente.

Eu ParticiPei na Parte da 
filmagem E da Edição. 
semprE Existe muito 

Preconceito com a gente. 
vocês não sabiam se Eu 
Era capaz de filmar, 

talvEz isso também seja 
um Preconceito. 

Eu dei uma Entrevista
Para a tv record. antes disso, 
as Pessoas nunca me dirigiam 
um ‘bom dia’. agora, vêm me 

cumprimentar. isso
é o Essencial. 

mas Em geral os jornais 
não dão notícias Positivas 
do Haiti E dos Haitianos. 
uma vEz Eu Estava 
voltando Para casa E li 
no jornal metro outra 
matéria negativa. isso não 
me deixa bem, PorquE as 
Pessoas só mostram o 
lado ruim do meu País. 

É vErdadE que as coisas 
Estão muito difíceis Por lá, 
mas não Há só ProblEmas. 

foi Então que Pensamos: o que 
Podemos fazEr Para mostrar o 
outro lado do Haiti?

Les Cayes, Haiti



Em outubro de 2015, 
o govErno federal 
autorizou 43.781 vistos 
de residência Permanente 
aos Haitianos que vivEm 
no brasil. o número 
total de imigrantEs 
dessa nacionalidade no 
País, no Entanto, ainda é 
desconhecido. 

nem toda História é uma 
tragédia PerenE, tampouco 
um complEto romance de 
folhetim. na Hesitação ou 
na coragEm do agir, são 
vidas que seguem Pelos 
trilhos E dormentes daqui 
E do mundo.   


