
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil do imigrante senegalês no ano de 2019 

apresenta as seguintes características: maioria homens, na 

faixa etária entre 21 à 30 anos, o que significa que são 

jovens, solteiros e com baixa escolaridade (fundamental 

incompleto). A migração se enquadra na migração laboral. 

Constata-se que os senegaleses procuram emprego quando 

se registram no CAM e se não encontram se movimentam 

em busca do mesmo fora da cidade.

Percebe-se também que apesar da mudança na 

legislação do estatuto na Lei de Migração, ocorrida em 

2017, que trouxe uma característica mais humanitária e 

receptiva para política de migração, ainda é presenciado 

uma xenofobia na sociedade e falta de ações em políticas 

públicas que garantam alguns direitos. A língua ainda 

aparece como dificuldade.
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos 

Migratórios da Universidade de Caxias do Sul tem como 

objetivo investigar o fenômeno das migrações na cidade 

de Caxias do Sul com a finalidade de contextualizar a 

migração no século XXI.

CONCLUSÕES

A pesquisa está em andamento e registra que houve 

diminuição da chegada de senegaleses se comparado a 

anos anteriores. Constata-se que apesar da imprensa local 

registrar fatos dos migrantes, ela não apresenta uma análise 

crítica acerca dos mesmos.
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METODOLOGIA

O estudo traz para a discussão dados dos 

senegaleses que foram registrados no CAM em 2019. A 

pesquisa utiliza a abordagem crítica (Becker, 1993) para 

entender as mudanças que ocorrem nos fluxos 

migratórios, relacionando os dados do Centro de 

Atendimento ao Migrante. A pesquisa é de natureza 

quanti-qualitativa e utiliza também os dados da imprensa 

com intuito de identificar como os migrantes são tratados 

pela mesma.
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