
Condições de vida dos migrantes haitianos no Brasil 
Leia o texto com atenção. Ele contém partes de um documento da ONU, que traz 
um estudo da migração haitiana no Brasil. Este estudo mostra, inclusive com 
depoimentos dos haitianos entrevistados, as dificuldades para se legalizar e ter 
acesso aos direitos básicos. 
 
Os haitianos vem ao Brasil em busca de melhores condições de vida, buscando a 
paz, fugindo da crise humanitária do  Haiti. 
Segundo a ONU, existem haitianos em muitas cidades do Brasil. Mas o fluxo de 
migração permanece. Por exemplo, quando um haitiano não encontra 
condições de sobrevivência em uma cidade, ele migra para outra.  
Contudo, vamos ver os principais destinos dos migrantes no Brasil na chegada. 
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Os haitianos vêm para o Acre pela facilidade de entrada na fronteira por terra,                           
mas quando vêm por avião, compram pacotes direto para Brasília, São Paulo e                         
Belo Horizonte, e destas cidades buscam oportunidades partindo para outros                   
lugares onde outros migrantes já estejam estabelecidos. Entretanto há muitas                   
dificuldades a vencer. Uma delas é conseguir legalizar sua permanência no país. 



“ De acordo com o levantamento, o Brasil é o país da região com maior número 
de haitianos. Até o fim de 2016, foram autorizadas 67 mil autorizações de 
residência no país, incluindo temporárias e permanentes.” 
No entanto, muitos pedidos foram indeferidos e muitos ainda aguardam 
deferimento. 
Ter acesso à moradia, educação, saúde, é um desafio. 
Muitos haitianos não conseguem ter acesso a esses direitos. No estudo da ONU, 
as cidades de São Paulo, Porto Velho/RO, Macapá, Caxias do Sul, Esmeralda, 
Bento Gonçalves, Navegantes, são aquelas que precisam ter um olhar especial 
para acolher de maneira digna os haitianos. 
http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/publicaciones/Diagnostico_Regional.pdf pág. 55 

 
Para os que vêm pela fronteira com o Acre a dificuldade também é muito 
grande. Veja este trecho de uma notícia com o depoimento de uma haitiana: 
 
“Um emprego no oeste catarinense é o destino final de um percurso difícil, que 
inclui travessia clandestina por três países e vários dias em um abrigo 
superlotado, com precárias condições de higiene, na cidade de Brasileia (AC). 
Dos 25.000 haitianos que vivem no Brasil, cerca de 15.000 passaram pelo galpão 
de 4.500 metros quadrados disponibilizado pelo governo do Acre. Lá, são 
oferecidas refeições e emissão de documentos aos haitianos que chegam ao 
país.” 
 
“A haitiana Philomise Saint-Fleur, de 37 anos, diz que ficou horrorizada quando 
viu que teria que passar alguns dias no abrigo até regularizar a documentação 
no Brasil. “Não acreditava que sai da minha casa para passar vergonha em outro 
país. Não tinha privacidade nenhuma, nem para tomar banho.” 

“Alguns que chegam com um pouco mais de dinheiro em Brasileia ficam em 
pensões, que cobram de 20 a 30 reais a diária. A maioria dos imigrantes toma 
banho no banheiro público da rodoviária de Brasileia ao preço de um real.” 
https://veja.abril.com.br/brasil/rota-dos-haitianos-para-o-brasil-os-perigos-no-caminho/  

Um outro problema é também o preconceito, a discriminação. Veja este 
depoimento de um haitiano sobre a dificuldade de conseguir emprego: 
 
“Eu tenho muitos amigos que estão procurando trabalho para mim e 
em todos os lugares que eles passam dizem: “Não, nós não pegamos haitianos, 
tem muito haitiano que não trabalha direito, que faz bagunça, que está 
grávida”....Eles falam que os haitianos vão dar problema (...). Mas eles não tem 
razão.” 
http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/publicaciones/Diagnostico_Regional.pdf pág. 54 
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 Muitos conseguem legalizar-se e ter acesso ao trabalho, à escola, mas ainda há 
muito por ser feito. 
 

 
 
De acordo com o que vocês leram, respondam: 
1. Como são as condições de vida dos haitianos no Brasil? 
2. O que precisa ser feito para que todos possam ser acolhidos? 
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