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Introdução

Objetivos

O Rio Grande do Sul tem um longo histórico de
fluxos migratórios, um dos mais relevantes sendo
os italianos vindos meados do século XIX. Houve,
então, a estruturação de uma rede de acolhimento e
integração para auxiliar esses imigrantes sócioeconomicamente. Desta rede, surgiram duas
instituições atuando com relevância na rede até os
dias de hoje: o Centro de Atendimento ao Migrante
(CAM), em Caxias do Sul, e o Centro ÍtaloBrasileiro de Assistência e Instrução para
Migrantes (CIBAI), em Porto Alegre.

Analisar comparativamente a atuação das
organizações CAM e CIBAI no processo de
acolhimento e integração dos imigrantes europeus
de meados do século XIX e dos imigrantes de
países periféricos desde o início do século XXI.

A partir de 2010, o estado começa a receber
significativas ondas migratórias de países
periféricos, especialmente Haiti e Senegal; estes
imigrantes contam com os serviços rede de
acolhimento e integração, sendo as duas
instituições
supracitadas
referências
nesse
processo.

Resultados Parciais

Metodologia
Entrevistas com representantes do CAM e do CIBAI
e da Associação de Senegaleses de Porto Alegre.
Análise documental de material produzido pelas
organizações.

Identificar a relevância e os limites da atuação de
organizações da sociedade civil no que diz
respeito ao acolhimento e à integração de
imigrantes haitianos e senegaleses no estado.

A ordem scalabriniana possui grande relevância
no ativismo da causa migratória, sustentando
grande parte da rede de acolhimento hoje em dia.
As organizações CAM e CIBAI suprem as
necessidades dos imigrantes senegaleses e
haitianos quanto a acolhimento, mas não
totalmente em relação a integração.
O surgimento e a consolidação de associações
criadas e geridas pelos próprios migrantes
pretende, a longo prazo, proporcionar uma
integração mais plena destes imigrantes à
sociedade gaúcha.
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