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RESUMO

O Brasil é um país constituído de imigrações, processo que teve início com a colonização visando a instalação do governo português e a necessidade de mão de obra escrava.

(FAUSTO, 1994). A segunda fase do fluxos migratórios inicia-se no século XIX quando há imigração de indivíduos de diversos países procurando por terras ou empregos ligados

a agricultura e pecuária (BASSANEZI, 1999). Por fim, o terceiro momento voltado para a migração laboral, migração forçada e refúgio.

A imigração de haitianos e sírios para Minas Gerais inicia em 2009, intensificando em 2014. Trata-se de fluxos migratórios distintos e motivados por questões ambientais e guerra

civil. Nesse sentido, faz-se imperioso identificar quais as dificuldades enfrentadas por esses imigrantes com o intuito de elencar elementos que possam contribuir com a reflexão

das Políticas Públicas e compreender qual a contribuição do Terceiro Setor.

A metodologia utilizada será o levantamento bibliográfico e a modalidade de pesquisa de qualitativa utilizando como método a História de Vida. Desta forma, serão realizadas

entrevistas com um haitiano, um sírio, um representante de uma instituição do terceiro setor e um agente público.

Nesse sentido, a ausência de políticas públicas tem contribuído para que os órgãos públicos não consigam reconhecer o imigrante como sujeito de direitos, além disso a

legislação é incongruente com as migrações contemporâneas e tem acarretado a guetização dessas populações e, em alguns casos, expulsão desses imigrantes para outros

países como Chile e Estados Unidos.
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