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Este estudo faz parte

da pesquisa “Migrações

no século XXI: desafios

e perspectivas";

Objetiva identificar a

inserção dos haitianos

na cidade de Caxias do

Sul no ano de 2017;

A chegada efetiva

desses migrantes

ocorreu a partir de

2011.

Estudo exploratório de

caráter quanti-qualitativo
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Em um mundo globalizado, as migrações

internacionais são uma problemática emergente

e demandam urgência de análise, entendimento

e monitoramento;

"O desafio consiste em transformar os

compromissos assumidos internacionalmente em

programas e práticas sociais condizentes com a

articulação proposta." (PATARRA, 2005, p. 31).

A pesquisa está em andamento.

Inserção em Caxias do Sul

A escolaridade mediana presente no fluxo migratório haitiano de 2017 para

Caxias do Sul pressupõe ingresso em trabalhos semiqualificados;

A situação de trabalho encontrada nesse grupo migratório é marcada pela

predominância do desemprego;

As dificuldades de inserção assemelham-se a de outros grupos étnicos de

migrantes, principalmente em relação ao preconceito, racismo e xenofobia;

O grupo luta continuamente por direitos através de suas associações.

Fonte: Jornal Pioneiro, desfile da Festa da Uva em 2014.

Banco de dados do

Centro de Atendimento

ao Migrante (CAM)

 

Amostra: 283 haitianos

que procuraram o CAM

em 2017

 

 

 

Referencial teórico 

tem foco nas mudanças

sociopolíticas e

econômicas 

 

 

Método crítico com

viés histórico

 

 

Migração de crise

Entre 2010 e 2015, foi registrada a entrada de 83.079 imigrantes haitianos

no Brasil já com visto permanente ou solicitação de refúgio  (BAENINGER;

PERES, 2017, p. 128).

Emigração do Haiti é elemento construído socialmente no país de origem,

não se limitando à situação de crise humanitária;

Imigração no Brasil influenciada pela presença militar brasileira no Haiti,

encontrando uma sociedade receptora despreparada em termos de sua

legislação migratória e políticas de acolhimento e emprego (BAENINGER;

PERES, 2017, p. 124).
 
 

Perfil do migrante haitiano

Faixa etária predominante: entre 31 e 40 anos (40,6%), seguida pela faixa

etária entre 21 e 30 anos (29%);

90 mulheres e 193 homens, 44,2% solteiros(as) e 35,3% casados(as).

Após estabelecidas as redes com os primeiros emigrados, a segunda

geração de fluxo imigrante haitiano apresentou-se distinta da primeira,

incluindo mulheres, idosos, crianças e adolescentes, o que aponta para a

perspectiva de melhores condições laborais no país e possibilidade de

construção de projeto de vida familiar (UEBEL, 2016, p. 27).

 

 O trabalho e o migrante

Aquele que se desloca em busca de condições de vida, é força de trabalho

em movimento, possui posição provisória de cidadão (SAYAD, 1998, p. 48).

Tornar-se migrante  implica uma mobilidade forçada pelas necessidades do

capital e não mais um ato de vontade pessoal, refletindo mudanças nas

relações entre pessoas (relações de produção) e entre essas e o seu

ambiente físico (BECKER, 1997, p.323).

Fonte: UEBEL, 2016, p. 26.

Figura 1 - Presença e representação do 
migrante haitiano nos eventos caxienses.

Figura 2 - Rota dos imigrantes haitianos 
em direção ao Rio Grande do Sul.

Fonte: Núcleo de Estudos Migratórios da UCS. Elaboração:
Débora Kieling Pavan.

Fonte: Núcleo de Estudos Migratórios da UCS. Elaboração:
Débora Kieling Pavan.

Tabela 2 -  Distribuição absoluta e percentual da situação de trabalho
dos haitianos cadastrados no banco de dados do CAM em 2017.

Tabela 1 -  Distribuição absoluta e percentual da escolaridade dos
haitianos cadastrados no banco de dados do CAM em 2017.


