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Pesquisa Brasil



Estudo utiliza três metodologias distintas, a 
saber:

• Análise de informações de registros 
administrativos (MTe, MRE e MJ/PF);
• Pesquisa de campo entrevistando 340 haitianos 
em seis cidades ( Belo Horizonte,Brasília, 
Campinas,Curitiba, Porto Velho, São Paulo);
• Pesquisa qualitativa, com a realização de 9 
grupos focais – 4 masculinos e 5 femininos- em 
cinco cidades (Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, 
Porto Velho, São Paulo).



MINISTÉRIO DO TRABALHO - CNIg

Estados onde a solicitação de refúgio
foi apresentada 2011 e 2012

Valor % Valor %

Acre 246 34,3 1.232 25,3

Amazonas 434 60,2 3.482 71,8

São Paulo 24 3,3 108 2,2

Outros 8 1,1 34 0,6

Não Inf. 8 1,1 4 0,1

Total 720 100 4.860 100

Estado
2011 2012

Fonte:  MTe / CNIg



 

 

 

V. Abs. % V. Abs. % V.Abs. % V. Abs. %
7 1,2 2 1,6 33 0,8 6 0,7

1º Grau incompleto 186 31,2 23 18,7 893 22,2 173 20,5
1º Grau completo 34 5,7 12 9,8 169 4,2 30 3,6
2º Grau incompleto 85 14,2 23 18,7 1240 30,9 256 30,4
2º Grau completo 61 10,2 11 8,9 349 8,7 74 8,8
Superior Incompleto 15 2,5 5 4,1 185 4,6 57 6,8
Superior completo 16 2,7 7 5,7 67 1,7 14 1,7

132 22,1 29 23,6 73 1,8 14 1,7
Não Informado 61 10,2 11 8,9 1008 25,1 219 26,0

597 100,0 123 100,0 4017 100,0 843 100,0
Fonte Mte/CNIg

Total 

Outros 

Analfabeto

Brasil 2011 e 2012
2011 2012

Nivel de Instrução
Homens Mulheres Homens Mulheres

Nível de instrução do haitianos demandantes de auto rização de residência  



Sexo
N. Inform*

V. abs % V. abs %
Visto Trabalho 1560 92,2 401 58,2 235
Reunião Familiar 131 7,8 288 41,8
Total 1691 100 689 100

Masculino FemininoTipos de Visto

Tipo de vistos concedidos no Haiti e 
em outros países por sexo 2013** 

Fonte: MRE, 2013

* Vistos concedidos no Equador, República Dominicana e Peru
** Dados coletados até 29/08/13 



Pirâmide Etária - haitianos demandantes de visto
nas representações consulares do Brasil – 2013*

*Fonte: MRE. Dados coletados até 29/08/13



5 2,13 72 4,26 19 2,76
36 15,32 363 21,47 236 34,25

Ocupação técnica Construção Civil 70 29,79 895 52,93 21 3,05
Ocupação setor alimentação e hotelaria 12 5,11 6 0,35 59 8,56

9 3,83 15 0,89 99 14,37
Outras ocupações no setor serviços 59 25,11 179 10,59 129 18,72

1 0,43 13 0,77 4 0,58
14 5,96 143 8,46 120 17,42
29 12,34 5 0,30 2 0,29

235 100 1691 100 689 100Total

Ocupação no comércio

Ocupação nivel superior
Ocupação nível técnico

v.abs %

Ocupação 

Sexo

FemininoNão Inf.**

Agricultura
Não ocupados
Ocupação não declarada

V. Abs % V.Abs %

Masculino

Ocupação declarada pelos haitianos 
demandantes de vistos – 2013*

Fonte: MRE, 2013
* Dados coletados até 29/08/13
** Vistos concedidos no Equador, República Dominicana e Peru



Mapa local de nascimento dos imigrantes 
haitianos que obtiveram visto no consulado 

brasileiro em Porto Príncipe – 2012



Mapa local de nascimento dos imigrantes 
haitianos que obtiveram visto nas representa ções 

diplom áticas do Brasil – 2013











Fonte: SINCRE - Sistema  Nacional de Cadastro e Registro  de Estrangeiros/DPF. 

Proporção de imigrantes haitianos por cidade de 

residência no Brasil 2010 a 2014



Fonte: SINCRE - Sistema  Nacional de Cadastro e Registro  de Estrangeiros/DPF. 

Proporção de imigrante haitiano por sexo, segundo 

cidade de residência selecionada - 2010 a 2014





Nº absoluto % Nº absoluto %

Ensino Fundamental incompleto 16 5,8 5 7,7

Ensino Fundamental completo 56 20,4 10 15,4

Segundo grau incompleto 50 18,2 13 20

Segundo grau completo 65 23,6 20 30,8

Superior incompleto 22 8 4 6,2

Superior completo 29 10,5 4 6,2

Não respondeu 37 13,5 9 13,8

Total 275 100 65 100

Sexo

Homens MulheresGrau de instrução

Grau de instrução dos haitianos entrevistados, por sex o/2013

Fonte: Dados da pesquisa



Homens % Mulheres %

Motorista 14 5,1 0 0,0

Serviços técnicos 21 7,6 0 0,0

Construção civil 74 26,9 2 3,1

Comércio 24 8,7 15 23,1

Outros serviços 28 10,2 17 26,2

Agricultura 7 2,5 0 0,0

Profissional do setor da educação 34 12,4 6 9,2

Estudantes 28 10,2 10 15,4

Não trabalhava 17 6,2 11 16,9

Não respondeu 28 10,2 4 6,2

Total 275 100 65 100

Ocupação
Sexo

Ocupação dos entrevistados antes da emigração/2013

Fonte: Dados da pesquisa



Setor de ocupação dos haitianos no momento da entrevista/2013 
Setor Nº absoluto %

Construção civil 103 30,3
Indústria de alimentos 43 12,6
Comércio 19 5,6
Serviços  domésticos 7 2,1
Serviços gerais 27 7,9
Indústria em geral 8 2,4
Hotelaria 2 0,6
Informática e automação 4 1,2
Não trabalhando 89 26,2
Não respondeu 38 11,2
Total 340 100,0  



Mapa local de 

origem dos 

imigrantes 

no

Haiti e 

residência

no Brasil



Mapa das 

principais 

rotas 

migratórias 

de 

haitianos

para o 

Brasil



a) Motivos para ter deixado o Haiti 

• Trabalhar e estudar/buscar novas oportunidades;
• Ajudar a família que ficou no Haiti;
• Por causa do terremoto (perderam tudo);
• Violência. Falta de segurança;
• Ouviram dizer que o “porto” do Brasil estava aberto.

“A vida lá no Haiti, não está boa; não se pode viver em paz, não se 
tem possibilidade de ir ao hospital e não se tem segurança nas 
atividades; somos roubadas em nossos pequenos comércios”
(Migrante Feminina. Curitiba).

“No meu país tem pouco emprego, eu tinha que deixar o país, atrás 
de oportunidades – quem aqui que é mãe e quer ver seus filhos 
sofrerem, passarem fome, não tem condições de estudar. Isto foi 
a minha decisão: deixar o Haiti” (Migrante Feminina. Rondônia).



b) Trajeto feito até chegar ao Brasil

•República Dominicana / Equador/Peru e  Brasiléia ou 
Tabatinga/Brasil;
•Porto Príncipe/Panamá/ Equador/Peru e  Brasiléia ou 
Tabatinga/Brasil;
•Relatos de violência por parte da policia; roubos, estupro etc;
•Alguns gastaram três meses para chegar ao Brasil;
•Em 2012, 30,8% dos entrevistados fizeram o trajeto em até 15 dias 
e 11,3% indicaram ter gasto  mais de 120 dias para chegar ao 
Brasil;
•Em 2013, 73,9%  gastaram até 15 dias para chegar ao Brasil.
“Eu vim igual a todo mundo como refugiado, eu consegui um visto em 
República Dominicana, fui para o Equador. Para entrar no Brasil, nós temos 
que cruzar a fronteira do Peru ou Bolívia, o povo peruano foi mais generoso 
conosco” (Migrante Masculino. Rondônia).

“Ladrões nos pegaram, eles roubaram nosso dinheiro todo, mesmo o 
dinheiro que tínhamos na nossa calcinha, eles roubaram”. Foram policias 
que fizeram isso, eles estavam com uniforme, eles abriram nossas malas, 
roubaram nossos perfumes, as coisas boas etc. (Migrante feminina, Belo 
Horizonte).



c) Custos com a viagem até o Brasil 

•Em média gastaram USD 2.912,72 no trajeto, mas há indicações 
de gastos mais elevados que chegam a ultrapassar USD 5.000,00.  
•Valor médio da dívida para fazer a viagem chegava a USD 
1.908,34 (65,5% do gasto médio),   para alguns ultrapassava USD 
2.000,00, chegando mesmo a USD 6.000,00.

“Eu não sei na verdade quanto eu gastei, depois que eu cheguei no Peru  eu já
estava sem nada por que cada pessoa no caminho pegou um pouco de dinheiro, os 
agentes, os coiotes também. Até roupas eles roubam de mim, em Peru os agentes 
falam se vocês não pagam vamos chamar a policia, então a gente dá tudo que 
tínhamos”. (Migrante Feminina. Curitiba).

“Pra mim é muito difícil por que o coiote pegou minha casa no Haiti, e deixou meus 
filhos na rua, eu me arrependi muito. O coiote falou que eu conseguirei este dinheiro 
num ano, mas eu tenho já 2 anos aqui eu não tenho nem a metade deste dinheiro”. 
(Migrante Feminina. Belo Horizonte).



• Queixas em relação ao salário pago no Brasil que é
baixo,  insuficiente para as despesas;

• Não compreensão  dos descontos no contra cheque;
• Tipo de trabalho diverso da expectativa;
• Aqueles que têm qualificação, não encontram trabalho  
condizentes com as suas habilitações

• Não falar o português dificulta encontrar trabalho;
• Forte intermediação da rede social (parentes e amigos)  

na busca pelo trabalho.



“Eu encontrei um emprego. O problema que eu tenho é o salário. É muito 
pouco. Você recebe 687 reais por mês. Eu estou com 2 anos com carteira 
assinada no Brasil por 687 reais. Depois tem desconto”. (Migrante 
Masculino. Curitiba)

O primeiro trabalho era um trabalho num restaurante. Como não falava 
bem português uma pessoa me levou até o trabalho. Se não deixasse esse 
trabalho os familiares encontrariam somente meus ossos! Eram 13 horas 
sem parar! (Migrante Feminina. São Paulo)

É complicado achar trabalho aqui por que cada trabalho tem que falar o 
português achei um primeiro trabalho num supermercado, mas foi muito 
pesado não fiquei por muito tempo , e passou um bom tempo sem trabalho 
até que agora eu consegui um trabalho, sem os descontos da 1000 reais, 
estou neste por enquanto. (Migrante Feminina. Curitiba).

Carregar caminhões e esse tipo de serviço, eu nunca fiz no meu país, eu 
carrego até 50 kg pra jogar dentro do caminhão (Migrante Masculino. Belo 
Horizonte)

Estou livre no momento, acabei de chegar no país, eu não sei falar 
português parece um pouco mais difícil para mim. Até para arrumar algo 
para ajudar a minha família. (Migrante Masculino. Rondônia)



• Convivência propiciada pelas Igrejas;
• Dificuldade de participar de atividades culturais por falta de 

recursos financeiros e de tempo.

“ Não tenho tempo, eu tenho só os domingos, pra limpar a casa e fazer 
outras atividades”. (Migrante Feminina. Curitiba).

“Já tenho amigos, sim, na Igreja e no trabalho”. (Migrante Feminina. 
Manaus).

“Ao sábado cuido da roupa, preparo a comida e ao domingo compro o 
que gosto para comer, vou à Igreja descanso e às vezes vou ao 
cinema”. (Migrante Feminina. Belo Horizonte).

“Os colegas do serviço, muitos não são egoístas. Gostam de 
estrangeiros. Com as relações com as pessoas, às vezes elas são 
boas, às vezes não. Muitos deles toleram os estrangeiros, também 
muitos deles, não sei, se pela cor da pele, quando falam de 
“Haitianos” confundem com os Africanos”. (Migrante Masculino. Belo 
Horizonte).



• Apesar das dificuldades encontradas, vários afirmam gostar do     
Brasil;

• Alguns se arrependem de terem vindo;
• Dificuldades enfrentadas por causa do idioma, inclusive no momento 

de conseguir emprego. Alguns afirmaram que “o português é o 
idioma mais difícil do mundo”;

• Queixam das taxas para o envio de remessas para o Haiti..

“Eu estou no Brasil agora e eu estou muito feliz mesmo que eu não trabalhe ainda. Às 
vezes, eu acordo chorando porque eu não vejo a minha família [...]. Eu estava chorando 
hoje de manhã, mas eu gosto muito daqui porque as pessoas daqui têm respeito para 
com a gente”. (Migrante Feminina. Belo Horizonte)

“[...] mesmo que você não sabe falar o Português, você sente que eles têm vontade de 
conversar com você, e por isso que eu gosto do Brasil”. (Migrante Feminina. Belo 
Horizonte).

“A língua portuguesa foi um desafio para todos nós, todo mundo sabe disto que não é
um mistério para ninguém. Quando alguém vem de outro país, com certeza haverá
muita dificuldade, a primeira será a língua. Estamos estudando cada dia para superar as 
dificuldades”. (Migrante Feminina. Porto Velho).



• Ajudar a conseguir os documentos mais rápido;
• Governo brasileiro deveria ajudar haitianos/reduzir valor do visto;
• Cuidar dos vistos falsos – como resolver essa questão?; 
• Alegam que o Brasil não está preparado para receber estrangeiro. 

Entendem que o Brasil “convidou” haitianos para vir para cá; 
• Ajudar a conseguir trabalho, encontrar moradia e remessas;
• Dialogo entre os governos do Brasil e do Haiti.

“O que necessitamos, aqui no Brasil, é regularizar a documentação; para mim é difícil 
trabalhar na minha profissão por falta da legalização dos documentos. Espero poder 
trabalhar na minha profissão; prometeram-me ajuda neste sentido”. (Migrante 
Feminina. Manaus).

“Criar condições para facilitar nossa vida como imigrantes, nós sabemos desta história 
até hoje, a vida de um migrante nunca foi fácil, a gente tem que lutar, trabalhar 
acreditar na nossa capacidade, na nossa inteligência para conseguir algo”. (Migrante 
Masculino. Porto Velho).

“Que ajude na transferência do dinheiro ao Haiti; as taxas são muito altas; precisa-se 
muito dinheiro para que pouco chegue lá”. (Migrante Feminina. Manaus).



• Manifestaram desejo de que esta pesquisa chegue ao ouvido do 
Presidente do Haiti – “Ele precisa saber o que está acontecendo 
com os haitianos que emigraram”.  

• Pedem proteção para haitianos que estão em perigo, 
especialmente nas fronteiras.

• Preocupação com a imagem do Haiti no mundo.
• Necessidade de divulgar informações sobre a situação dos 

imigrantes no Brasil e dos problemas da migração irregular.

“ “Eu queria que o presidente pegasse uma medida pra procurar o que está
acontecendo com os Haitianos que vieram aqui pra evitar esse drama por que nós 
não estamos bem no Brasil. Os homens falam que eles podem ganhar dinheiro, as 
mulheres têm que casar com eles pra aproveitar, algumas aceitaram sem querer 
de verdade, elas casaram com os homens que trabalham para poder ter uma cesta 
básica por que elas não trabalham. Estou achando que o presidente deve tomar 
decisões pois o que está acontecendo dá uma imagem do Haiti que não é boa”. 
(Migrante Feminina. Belo Horizonte).

“Não acredito que possa ajudar, pois do dinheiro que enviamos para ajudar nossas 
famílias ele retira uma parte como taxas; isso é injusto”. (Migrante Feminina. 
Manaus).



• Em discurso positivo relataram que os trabalhadores 
haitianos faltam pouco ao trabalho, não têm 
envolvimento com roubos ou furtos e mantêm postura de 
boas relações sociais, respeitando as hierarquias. Perfil 
mais operacional tem adaptação tranquila.

“os haitianos se esforçam, são espertos para entender o trabalho e 
o idioma. Melhores que os brasileiros em termos de higiene, 
facilidade de relacionamento, informação, domínio de tecnologia e 
são saudáveis”. ( Empresa em Curitiba)

• Em discurso negativo relataram que os haitianos são 
mais “moles” para realizar o trabalho ou apresentam 
ritmo muito diferente dos brasileiros.

“[...] não trabalham no sábado, não gostam de tomar vacina, não 
gostam de fazer capacitação, não falar o português e são mais 
propensos à acidentes [...]”.( Empresa  em Belo Horizonte)
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