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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 No decorrer do estudo, que ainda está em andamento, foi possível identificar limitações de 
atendimento do poder público municipal frente aos novos fluxos migratórios, uma vez que não há 
políticas públicas estruturadas para atender às demandas decorrentes desse processo. A 
chegada de 535 senegaleses ainda não evidenciava os sinais da crise que se anunciava no país.

RESULTADOS
 Dos 535 senegaleses que se dirigiram ao CAM, 
530 (99,06%) são do sexo masculino e 5 do sexo 
feminino (0,94%). 54,39% dos entrevistados são 
so l te i ros ,  37,57% são casados e 1 ,5% 
divorciados. Quanto à escolaridade, 5,8% são 
anal fabetos,  51,59% possuem o ensino 
fundamental incompleto, 10,1% o fundamental 
completo, 9,7% o ensino médio e 1,3% o ensino 
superior. Cerca de 90% dos senegaleses 
possuem entre 20 e 40 anos, evidenciando o 
caráter laboral da migração. Fonte: acervo da pesquisa.
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METODOLOGIA
 O estudo exploratório é de natureza quantitativa e qualitativa e tomou como base de dados os 
registros realizados pelo Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) no ano de 2015. Essa 
instituição, tutelada pela congregação scalabriniana, atende migrantes que chegam à cidade com 
o intuito de promover a integração dos estrangeiros, viabilizar os processos burocráticos e 
orientar para os devidos serviços.

OBJETIVO
 A pesquisa tem como objetivo traçar o perfil dos migrantes senegaleses em Caxias do Sul no 
ano de 2015. Caxias do Sul tem sido um dos principais destinos dos migrantes em virtude de a 
cidade ser um dos principais polos industriais do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil.

INTRODUÇÃO
 A partir da segunda década do 
Século XXI, o Brasil foi país de 
d e s t i n o  d e  m i g r a n t e s 
internacionais e, dentre eles, 
d e s t a c a m - s e  m e m b r o s 
provenientes do Senegal, país 
situado na África Ocidental e 
caracterizado pelos corriqueiros 
movimentos migratórios de 
cunho laboral. Fonte: autoria pessoal.
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