
  

 

 

 

 Jean Fritz depois de contar um pouco de sua 

trajetória até chegar ao Brasil pela via 

fronteiriça: 

 

 (...) A vida de um haitiano eu considero aqui, 

como é, uma... É, uma coisa que os brasileiros 

poderiam por ter que ter em consideração. 

Cada haitiano que saiu de lá [do Haiti], é para 

procurar uma vida melhor. [Este] é o objetivo. 

 

(Jean Fritz, V. Roda de Conversa Sobre 

Migrações, UCS, 2016.). 
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Bolsista: Isaias Klipp (PIBIC-CNPq); Orientadora: Prof. Dra. Vânia B. M. Herédia 

Introdução: A cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, 

data por sua formação ao séc. XIX com a vinda de imigrantes italianos 

incentivados pelo Governo Imperial para a colonização das áreas desabitadas 

do sul do Brasil. O município conhecido como ‘Pérola das Colônias’, é um 

dos polos industriais brasileiros, sendo o segundo do estado. Desde sua 

ocupação inicial, tem recebido fluxos migratórios e a partir de 2010 os fluxos 

mais constantes são os internacionais, entre eles migrantes provenientes do 

país caribenho, uma vez conhecido como ‘Pérola das Antilhas’, Haiti. 

Objetivo: Identificar por meio das características dos migrantes, 

provenientes da recente migração haitiana para o Brasil, o perfil da população 

desses migrantes que chegaram a Caxias do Sul em 2015. 

Metodologia: O estudo, de natureza exploratória, utiliza uma metodologia 

quantitativa e qualitativa. Conta com a utilização de autores clássicos dos 

estudos migratórios, de linha histórico-estrutural, como: Olga Maria Becker, 

Paul Singer, Abdelmalek Sayad entre outros. Os dados de natureza 

quantitativa foram obtidos junto ao Centro de Atendimento ao Migrante 

(CAM) que atua em parceria com o Núcleo de Estudos Migratórios (UCS). 

As informações coletadas acerca dos migrantes que procuraram aquele 

serviço no ano de 2015 constituiu a amostra desse estudo, que é composta por 

364 haitianos. Além disso, o estudo utilizou os dados do site estatístico-

demográfico Population Reference Bureau, do ano de 2015- 2016. 

Resultados: Os resultados apontam que os haitianos que procuraram o CAM 

em 2015 são na maioria homens, ou seja, 83,5% em confronto com 16,5% 

de mulheres. Desses, 52% são de solteiros, 35,20% casados, 6,50% de união 

estável, 2% de separados, 0,30% são viúvos. Quanto à escolaridade, 28,8% 

possuem ensino médio incompleto, 25,50% ensino fundamental incompleto 

25,30% ensino médio completo. Chama a atenção que 7,40% possuem 

ensino superior incompleto e completo, o que os qualifica para empregos 

especializados. Além desse dado, o percentual de analfabetos é pequeno, ou 

seja, 0,30%. Constata-se, que os migrantes haitianos provêm de 10 

departamentos do seu país, sendo o de maior frequência o de Artibonite que 

consta 31% da população migrante; 22,8% são do Norte do Haiti; 16,7% são 

do Oeste; 11,2% são do Sudeste. Os demais departamentos não possuem uma 

frequência alta apesar de terem migrantes provindos dos mesmos.  

Considerações Finais: O estudo está em andamento, mas registrou que além 

da dificuldade da língua, os migrantes haitianos não conseguiram habilitar 

seus diplomas e certificados, o que impede a muitos de se situarem em um 

emprego mais qualificado no mercado de trabalho. Além do que, registram 

que enfrentam muitas dificuldades na cidade, onde muitos demonstram 

vontade de retornar a seu país. 
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