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RESUMO

O objetivo deste trabalho é encontrar as dificuldades sociais diretamente ligadas aos padrões alimentares dos Haitianos no Sul do Brasil, mas 
especificamente na cidade de Florianópolis. Utilizando o fator cultura para identificar e entender seus costumes, hábitos e paradigmas, e assim 
comparar com a cultura brasileira, a qual estão inseridos atualmente. O trabalho também aborda os haitianos imigrantes como imigrantes 
voluntários. Entende-se que decorrente da longa história de colonização do povo haitiano, eles sempre foram um povo migrante.  Os desastres 
naturais que ocorreram principalmente o de 2010, foi o que acarretou a grande movimentação dos haitianos em um curto período de tempo, 
para outros países, em busca de empregos e de uma vida melhor. Por isso o Brasil recebeu de 2010 a 2012 cerca de mais de 4 mil haitianos (dados 
IBGE 2012). É importante entender que eles ainda consideram a oportunidade de voltar para sua terra natal.  São estes fatores importantes que 
caracterizam as diferenças dos padrões alimentares de pessoas que de alguma forma, precisaram se adaptar com costumes e padrões muito 
diferentes dos seus. Levando em consideração os pré-conceitos que eles têm que superar por serem imigrantes, por serem a grande maioria 
negros, e por este motivo terem dificuldades de conseguirem um bom emprego, ou um bom lugar para morar, para que possam seguir buscando 
viver da melhor forma possível. Portanto se compreende os métodos e transformações para sua adaptação no novo país, e como isso tem 
influência na sociedade brasileira. Logo, conclui-se que entender as dificuldades destas transformações focando nos padrões alimentares e nas 
suas discordâncias, provoca o entendimento e o porquê é importante conhecermos o que comemos, e o que isso diz sobre o ser humanos, 
entender por exemplo, que "somos o que comemos" de acordo com Ariovaldo Franco, e o que elas dizem sobre um povo e sua cultura.  O 
método utilizado foi o de pesquisa bibliográfica qualitativa estruturada e semi-direcionada com alguns haitianos na cidade de Florianópolis, Santa 
Catarina.
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