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 O Haiti, a primeira república negra do mundo, ao longo de 

sua história, sofreu muitas intervenções internacionais, como 

ocupações militares e embargos econômicos, gerando grande 

instabilidade política, econômica e social. Além disso, os desastres 

naturais e as secas apresentam uma grave questão ambiental. 

Fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade do país. 

Considerado o país mais pobre do continente americano, a 

devastação deixada por terremotos e furacões, a proliferação de 

doenças, a má administração política e econômica e as precárias 

condições culminam na migração de população haitiana para outros 

países em busca de sobrevivência.  

Segundo relatório da ONU, nos últimos 20 anos, o Haiti é o 

país com o maior número de vítimas fatais por catástrofes naturais, 

com 229.699 mortes. Sendo que quase 220 mil pessoas perderam 

suas vidas no terremoto de janeiro de 2010 que devastou o país.   

Uma das alternativas encontradas pela população para fugir da crise 

social e sanitária foi a emigração em massa, e entre os principais 

destinos estava o Brasil.  

Em 2004 foi criada a Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (Minustah) pelo Conselho de Segurança da 

ONU, com o objetivo de restabelecer a segurança e normalidade 

institucional do Haiti após alguns episódios de instabilidade política. A 

missão com caráter de intervenção é de responsabilidade do Brasil. 

As operações das tropas brasileiras no território haitiano acabaram 

resultando na aproximação idealizada da sociedade haitiana com o 

Brasil, o que despertou o interesse em recorrer ao território brasileiro 

como refúgio.  

De acordo com dados da Coordenação Geral do Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE), 2.186 haitianos ingressaram no 

Brasil e solicitaram refúgio, desde o terremoto de janeiro de 2010 até 

setembro de 2011, o que levou a uma nova realidade de imigrantes 
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no país. Além das questões culturais e linguísticas (a maioria da 

população haitiana que chegou ao Brasil falava francês ou crioulo), 

questões normativas intensificaram a questão haitiana.  

Até chegarem ao pedido de refúgio no território brasileiro, os 

haitianos enfrentam uma viagem que pode durar até dois meses. 

Segundo os haitianos, a viagem até o Brasil é, muitas vezes, 

facilitada por “coiotes” que extorquem as famílias e cobram caro pelo 

caminho, podendo chegar até 5 mil dólares por pessoa3. O principal 

perfil desse fluxo migratório é de homens, jovens, que possuem 

formação equivalente ao ensino fundamental incompleto. Eles vêm 

em busca de empregos para conseguir mandar remeças de dinheiro 

às famílias que ficaram no Haiti.  

As principais rotas envolvem uma viagem aérea do Haiti para 

países dos quais, até então, não exigiam vistos para haitianos como 

República Dominicana, Equador e Peru. Depois, por trajeto terrestre 

ou fluvial, chegam à fronteira do Brasil em diferentes pontos. 

Tabatinga/AM, Assis Brasil/AC, Brasiléia/AC são os mais frequentes. 

Ou então para chegar até o Acre, eles saíam de Porto Príncipe e 

pegavam um ônibus até Santo Domingo, na República Dominicana, 

localizada na mesma ilha.  

De lá compravam uma passagem de avião até o Panamá, de 

onde seguiam de avião ou de ônibus para Quito, no Equador. Por 

terra, iam até a cidade fronteiriça peruana de Tumbes e passavam 

por Piura, Lima, Cusco e Puerto Maldonado até chegar a Iñapari, 

cidade que faz fronteira com Assis Brasil, por onde passavam até 

chegar em Brasiléia4. As escolhas de rota dependem das facilidades 

de transporte, possibilidade de entrar no território do Brasil e, em 

alguns casos, interesses de “coiotes” que já atuam neste trajeto.   

Ainda em 2010, devido à exigência burocrática de documentos 

para retirada de visto, muitos haitianos optavam pela entrada ilegal 

no território brasileiro, buscando o pedido de refúgio ao governo 

brasileiro. Entretanto, a situação haitiana não se encaixava nos 

aspectos correspondentes a situação de refugiados, de acordo com a 

Convenção de 1951, que rege a condição de refúgio 

internacionalmente. O status indefinido dos imigrantes haitianos 
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gerou uma nova discussão a respeito do conceito ampliado de 

refugiados no Brasil.  

O CONARE, órgão responsável pelo reconhecimento da 

condição de refugiado no Brasil, analisou a questão e temendo abrir 

precedentes concluiu que a proteção de pessoas que não podem 

voltar a seu país de origem devido a catástrofes naturais deveria ser 

pensada de outra maneira, delegando os pedidos de refúgios negados 

ao Conselho Nacional de Imigração (CNIg), que passou a conceder 

vistos humanitários através da Resolução Normativa CNIg nº 97 de 

12/01/20125. Com a concessão do visto humanitário em 2012, os 

haitianos detêm basicamente os mesmos direitos dos brasileiros, 

como direito à saúde, à educação e autorização para trabalhar.  

A princípio, a concessão de vistos por razões humanitárias aos 

haitianos que chegaram ao Brasil foi uma resposta à questão da 

regularização e proteção da permanência de indivíduos que não 

poderiam retornar ao seu país de origem, podendo abrir espaço para 

a discussão da imigração na região. Entretanto, a situação que se 

configura a partir de 2012 é a de que os vistos passaram a servir de 

mecanismo para limitar a entrada de haitianos no Brasil, servindo 

como uma política de acolhimento insuficiente e burocrática no 

processo de retirada do visto. Além de pressionar o governo do Peru 

a exigir visto aos haitianos com a justificativa de dificultar a entrada 

clandestina no país.  

Até 2014 a chegada de haitianos no Brasil ocorria 

predominantemente pelo norte do país, tendo como principal destino 

a cidade de Brasiléia no Acre, onde se encontrava um dos principais 

abrigos para imigrantes haitianos. Contudo, o abrigo não suportava a 

demanda, sendo que mais de 2.500 pessoas chegaram a se amontoar 

no local, projetado inicialmente para receber 300 pessoas6, expostas  

à situações precárias e sem dignidade. Após as situações precárias do 

abrigo terem sido denunciadas à OEA (Organização dos Estados 

Americanos), os governos Estadual e Federal fecharam o abrigo e 

reconduziram o fluxo de imigrantes para outras regiões do país, em 

especial para São Paulo.  

Não só as questões de insalubridade levaram ao fechamento 

do abrigo em Brasileia, mas também a aversão da população local. 
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Com a chegada massificada de imigrantes haitianos, a grande mídia 

passou a posicionar as condições haitianas de imigração de uma 

forma que provocava na população brasileira um certo temor, tanto 

em relação a segurança quanto em relação aos aspectos culturais e 

econômicos, como o desemprego, por exemplo. Além do mais, a ideia 

da falta de dignidade humana no Haiti, devido as catástrofes, 

pulverizada pela mídia levou e ainda leva a sociedade se sentir 

confortável com as situações precárias que os haitianos encontram no 

Brasil.  

Essa opinião pública obtida através da grande mídia, que 

chega a criminalizar a imigração, acaba transformando o debate 

sobre políticas de imigração no Brasil, que é tão necessário, em 

questões de segurança, além da discriminação violenta por parte da 

sociedade brasileira contra os haitianos. Um exemplo claro é o 

momento da chegada massificada dos haitianos em São Paulo, após o 

fechamento conturbado do abrigo em Brasiléia, ter sido considerada 

uma invasão haitiana, gerando um desconforto entre os estados de 

São Paulo e Acre e grande aversão da população.  

A chegada dos haitianos em um centro urbano como São 

Paulo, teve grande importância ao aumentar a visibilidade da questão 

haitiana no Brasil. Sendo, a princípio, a sociedade civil organizada 

responsável pela administração dos haitianos na cidade, a prefeitura 

de São Paulo passou a responder as demandas conforme as 

elaborações de políticas públicas para imigrantes.  

Uma dessas respostas foi a 1ª Conferência Nacional sobre 

Migrações e Refúgio (Comigrar), da qual participaram 556 delegados 

de 30 nacionalidades e 21 estados brasileiros. Promovida pelo 

Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações 

Exteriores e com apoio de agências das Nações Unidas, o objetivo da 

conferência foi discutir e levantar ações para a construção da Política 

Nacional sobre Migrações e Refúgio, pautada nos direitos humanos. 

Foi debatido o acesso a serviços e direitos pelos migrantes; inserção 

econômica, social e produtiva; cidadania e o reconhecimento da 

diversidade; meios de prevenção e proteção nos casos de violação de 

direitos; e a participação social.7 

A conferência acabou culminando no aumento do prisma das 

políticas públicas para imigrantes na cidade de São Paulo, como, por 

exemplo, o Centro de Integração e da Cidadania do Imigrante (CICI) 
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que oferece serviços como documentação, intermediação de trabalho, 

formação (profissional e em idiomas) e orientação jurídica, como 

também atendimento de saúde e apoio psicológico aos recém-

chegados. Além de ter sido sancionada pelo prefeito Fernando 

Haddad a lei de Política Municipal para a População Migrante, que 

institucionaliza o centro de referência do migrante e o conselho 

participativo com direito de voto pelos imigrantes.  

A partir das discussões sobre a imigração haitiana no Brasil é 

possível traçar muitos desafios para a reconfiguração da questão 

migratória e de refúgio internacional e nas políticas migratórias 

regionais. A necessidade de abordar novas condições para refúgio em 

um mundo que o meio ambiente está sendo constantemente 

ameaçado é imediata. Os maiores impactos sofridos por desastres 

naturais são em países pobres, que chegam a receber ajuda 

humanitária da comunidade internacional, mas que não são acolhidos 

em seus países, tendo que permanecer em condições desumanas de 

sobrevivência em territórios devastados. 

 Outra questão a ser levantada é a integração dos Estados sul-

americanos. Ao pensarmos nas rotas ilegais do fluxo migratório 

haitiano para o Brasil, devemos questionar o processo de integração 

regional. O MERCOSUL é o resultado desse processo de integração do 

espaço regional, que deveria responder não só as questões 

econômicas e de livre circulação de mão de obra, como ocorre 

atualmente, mas principalmente englobar questões mais inerentes à 

qualidade de vida das populações e aos direitos humanos em um 

espaço que possibilitaria a livre circulação de pessoas.  

Em decorrência da crise política que se iniciou com a reeleição 

da presidenta Dilma em 2014 e da crise econômica que atingiu os 

países emergentes, o cenário brasileiro para a imigração haitiana 

acabou sofrendo consequências diretas. O desemprego acabou 

afetando a realidade das oportunidades de empregos legais para 

imigrantes haitianos, abrindo caminhos para a exploração da mão de 

obra e trabalhos ilegais, concentrando cada vez mais os haitianos nos 

grandes centros urbanos do país. O número de contratações nos 

mutirões despencou. Foram mais de 2,7 mil há dois anos e em 2016, 

até agora, só 350, por exemplo.  

A partir disso, o aumento da marginalização dos imigrantes 

haitianos no Brasil gerou um refluxo imigratório, no qual os 

imigrantes procuravam sair do país em busca de novos destinos. 

Dentre os destinos mais procurados pela nova rota dos imigrantes, 

que agora estavam no Brasil, são os EUA, Chile e Argentina. A 



questão migratória é bastante delicada nos EUA, o que ficou claro nas 

disputas presidenciais e ainda mais com a vitória de Donald Trump.  

A chegada de imigrantes haitianos vindos do Brasil pela 

fronteira com o México levou a tensão entre os governos brasileiros e 

estadunidense, uma vez que os EUA chegaram a responsabilizar o 

Brasil pela entrada ilegal de 700 haitianos no ano de 20168, sem 

contar as situações em que os imigrantes são expostos nas rotas 

percorridas.  

Para cruzar a América Central, território das máfias de tráfico 

humano, são obrigados a pagar “coiotes”, além de passarem por 

situações extremas que possuem alto índice de violência e pobreza, 

expondo a vulnerabilidade dessas pessoas.  

A escolha pela imigração para o Chile e Argentina nos retoma 

a questão da livre circulação de pessoas na região. Ao tentarem 

imigrar para esses países, muitos haitianos são barrados por falta de 

documentação, levando-os a percorrer rotas ilegais e perigosas que 

estimulam o tráfico de pessoas. Um exemplo claro é que para entrar 

no Chile no início de 2016, o haitiano precisaria sair do Brasil com 

passagem de ida e volta, Registro Nacional de Estrangeiro e uma 

carta convite de um residente chileno.  

Além da questão burocrática do Registro Nacional de 

Estrangeiro no Brasil ser um serviço lento, promovido por um órgão 

de segurança, que é a Polícia Federal, muitos haitianos não têm a 

intenção de retornar ao Brasil, e sim permanecer no Chile. Trazendo 

mais uma vez à tona o debate sobre a integração regional ser um 

serviço que englobe questões ligadas à qualidade de vida das pessoas 

e dos direitos humanos, como é o caso da circulação livre de pessoas 

na região.  

As políticas migratórias devem ter um novo olhar neste 

momento tão vulnerável. A crise do sistema capitalista, o momento 

pós globalização e a retomada de políticas conservadoras são as 

principais ameaças para o rumo dessas políticas, e o Haiti deve ser 

protagonista neste novo olhar, abrindo caminhos para discussão de 

novas políticas públicas e de novos conceitos para a temática 

migratória. 
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