
O PROCESSO MIGRATÓRIO DOS POVOS DO HAITI 
 
Leia o texto com atenção. Primeiro alguns trechos de notícia da Revista 
Veja, de 2 de fevereiro de 2014, com a manchete:  
 

Rota dos haitianos para o Brasil: os perigos no caminho 

 
“ No caminho, os haitianos dizem ter sido achacados por policiais 
peruanos e os chamados “coiotes”, que cobram até 2.000 dólares por 
pessoa para cruzar a fronteira do Peru com o Brasil.” 
“Mas, até cruzar a fronteira do Brasil, os haitianos viajam dias a partir da 
República Dominicana, país vizinho ao Haiti. De lá, embarcam para o 
Panamá e para o Equador, que não exige visto de entrada. Alguns 
permanecem no país por algum tempo até juntar dinheiro para o resto da 
viagem. De Quito (Equador), cruzam o Peru até a cidade de Puerto 
Maldonado, onde atravessam de carro a fronteira do Brasil e chegam à 
cidade de Assis Brasil (AC).” 
“Ao longo de todo o percurso, há relatos de achaques de policiais 
peruanos, que exigem propina para não denunciar a condição irregular 
no país – peças de roupa e tênis viram pagamento de propina. Os 
“coiotes” exigem altas somas para atravessá-los pelas fronteiras e 
também criam uma taxa de câmbio clandestina para trocar os dólares por 
soles (moeda peruana) ou reais.” 
 
Fonte: 
https://veja.abril.com.br/brasil/rota-dos-haitianos-para-o-brasil-os-perigos
-no-caminho/  
 
Agora veja os dados de migrantes haitianos para os países da América 
Latina: 
 
A ONU, apresentou em 2017 um estudo realizado sobre a migração dos 
haitianos. 
Neste estudo encontramos os seguintes dados: 
 

PAÍS  QUANTIDADE DE 
MIGRANTES 
HAITIANOS 

PERÍODO 

Argentina  1.165  2011-2015 

https://veja.abril.com.br/brasil/rota-dos-haitianos-para-o-brasil-os-perigos-no-caminho/
https://veja.abril.com.br/brasil/rota-dos-haitianos-para-o-brasil-os-perigos-no-caminho/


Bolívia  905  2011-2015 

Brasil  67.226  2011-2016 

Chile  17.849  2011-2015 

Colômbia  1375  2011-2016 

Equador  776  2011-2014 

Paraguay  16  2016 

Peru  56  2016 

Uruguai  2  2012-2016 

Venezuela   6.509  2016 

 
Fonte: 
http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/publicaciones/Diagnostico_Regional.pdf (uso livre) 

 
Responda: 
 
1- Qual é o trajeto feito pelos migrantes para chegarem ao Brasil? 
2- Quais são os perigos enfrentados? 
3- Qual país da América Latina recebeu mais migrantes haitianos? 
4- Você sabia que durante 13 anos o Brasil manteve no Haiti, soldados do 
Exército em missão humanitária? Esse fato, juntamente com a facilidade 
de entrada no país foi que incentivou a vinda dos haitianos para o Brasil. 
Entretanto, nem todos conseguiram se legalizar no Brasil e também o 
desemprego e a nossa crise econômica fez com que o nosso país deixasse 
de ser o principal destino dos haitianos. Como você imagina que deve ser 
você ter que deixar sua pátria em busca de melhores condições de vida? 

http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/publicaciones/Diagnostico_Regional.pdf

