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Um instante de imigrante: 

Sair sem rumo, 

Em busca de não sei o que, 

Talvez apenas sobreviver, 

Convivendo com teu preconceito seco. 

Largar minhas origens, 

Aprender outra língua, 

Para mesmo assim não me comunicar, 

Pois vocês não captam minha mensagem. 

Ter fama de terrorista esfomeado, 

Ser constantemente estereotipado, 

Sem que conheçam minha história, 

Das chagas que carrego e dos momentos de glória. 

Se dizem “humanos”, 

Mas querem fechar-me as portas, 

Ceifar minha rota no teu egoísmo, 

Me entregando aos tiranos ou as mazelas diárias. 

(João Araújo dos Anjos) 
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RESUMO 
 
 
Os fluxos migratórios historicamente são determinados por diversas questões, sendo 
políticas, econômicas, ambientais, culturais, dentre outros. No entanto, a migração 
tem em comum atender a dinâmica do desenvolvimento do sistema capitalista, 
sendo assim, o deslocamento de pessoas em busca de trabalho tem sido um 
elemento fundamental, uma vez que, a inserção no trabalho é imprescindível para 
conquistar os demais objetivos da migração. Tendo em vista a migração para o 
Brasil, cabe destacar que o mesmo tem se apresentado como um país receptor de 
imigrantes, principalmente de haitianos, que historicamente foi marcado por 
opressões e dominações de cunho político, que se intensificou pelo terremoto que 
ocorreu em 2010. Neste sentido, o presente trabalho, constitui uma pesquisa 
qualitativa, que tem por objetivo geral compreender como ocorre “a inserção no 
mundo do trabalho dos imigrantes haitianos residentes no município de Cambé-PR”, 
para tanto, buscamos responder a três objetivos específicos neste estudo: I) 
Entender o significado do trabalho para os haitianos, residentes em Cambé-PR; II) 
Descrever os limites para a inserção dos haitianos ao mundo do trabalho, residente 
em Cambé-PR, considerando sua trajetória imigratória num contexto econômico, 
social e cultural; III) Conhecer as estratégias dos haitianos para se inserirem no 
mundo do trabalho. Para a realização deste estudo, foi utilizado como procedimento 
metodológico um levantamento bibliográfico através de autores considerados 
fundamentais para discutir o trabalho e a temática da migração. Além disso, houve a 
aplicação de formulários com o objetivo de caracterizar os participantes da pesquisa, 
buscando apreender dados que não seriam possíveis no debate em grupo. Em 
seguida, foi realizado um debate em grupo com oito imigrantes haitianos residentes 
na região de Cambé-PR, sendo cinco homens e três mulheres, considerando a 
importância de fazer o recorte de genêro. O debate teve como foco discutir sobre a 
inserção dos mesmos no mundo do trabalho, considerando a realidade do Haiti e 
Brasil. Sendo assim, com a pesquisa de campo e análise das informações obtidas, 
evidenciou-se que o trabalho é o elemento central de suas vidas, uma vez que, é 
através do trabalho que garantem sua sobrevivência e dos familiares no Brasil e 
Haiti. Além disso, os participantes ressaltaram as dificuldades para se inserirem no 
mundo do trabalho, elencando a barreira comunicacional, cultural, revalidação de 
diploma, discriminação racial, ocupação em trabalhos que não correspondem a sua 
formação profissional no Haiti e custos para deslocamento até o trabalho ou sua 
procura. Outro aspecto importante é a divisão sexual do trabalho que limita as 
mulheres migrantes na busca pelo emprego e, ainda de modo geral, a ausência de 
políticas públicas migratórias que atenda as demandas dos mesmos no Brasil, 
também foi possível se aproximar das estratégias em relação a inserção ao mundo 
do trabalho para suprir suas necessidades básicas, tais como alojamento e 
alimentação. Portanto, verifica-se que os mesmos, são trabalhadores que estão mais 
vulneráveis a superexploração por não possuírem outra alternativa a não ser de 
estarem disponíveis e aceitarem qualquer trabalho como forma de garantir a sua 



 

sobrevivência. 
 
Palavras-chave: Inserção ao trabalho. Imigração haitiana. Cambé-PR. 
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ABSTRACT 
 
 
Historically migratory flows are determined by several issues, such as political, 
economic, environmental, cultural, among others. However, migration has in common 
the dynamics of the development of the capitalist system, thus, the displacement of 
people in search of work has been a fundamental element, since the insertion in the 
work is essential to conquering the other objectives of the migration. In view of the 
migration to Brazil, it should be noted that it has presented itself as a recipient 
country of immigrants, mainly of Haitians, which historically was marked by 
oppression and political dominations, which was intensified by the earthquake that 
occurred in 2010. In this sense, the present work constitutes a qualitative research, 
whose general objective is to understand how "the insertion in the world of the work 
of the Haitian immigrants residing in the municipality of Cambé´PR", for this, we seek 
to respond to three specific objectives in this study: I) Understand the meaning of the 
work for Haitians living in Cambé-PR; II) Describe the limits for the insertion of the 
Haitians into the world of work, residing in Cambé-PR, considering their immigration 
trajectory in an economic, social and cultural context; III) To know the strategies of 
Haitians to enter the world of work. For the accomplishment of this study, a 
methodological procedure was used a bibliographical survey through authors 
considered fundamental to discuss the work and the thematic of the migration. In 
addition, there was the application of forms with the purpose of characterizing the 
participants of the research, seeking to seize data that would not be possible in the 
group debate. Then, a group discussion was held with 8 Haitian immigrants residing 
in the Cambé-PR region, being five men and three women, considering the 
importance of making the gender cut. The debate focused on discussing their 
insertion in the world of work, considering the reality of Haiti and Brazil. Thus, with 
the field research and analysis of the information obtained, it was evident that work is 
the central element of their lives since it is through the work that guarantees their 
survival and of the relatives in Brazil and Haiti. In addition, the participants highlighted 
the difficulties of working in the world of work, such as linguistic, cultural, diploma 
revaluation, racial discrimination, occupation in jobs that do not correspond to their 
vocational training in Haiti, and costs for commuting to work or your search. Another 
important aspect is the sexual division of labor that limits women migrants in the 
search for employment and, more generally, the absence of migratory public policies 
that meet their demands in Brazil, it was also possible to approach strategies in 
relation to insertion into the world of work to meet their basic needs, such as housing 
and food. Therefore, they are workers who are more vulnerable to overexploitation 
because they have no alternative but to be available and accept any work as a way 
to ensure their survival. 
 
Keywords: Insertion in work. Haitian immigration. Cambé-PR 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A imigração enquanto um fenômeno social é historicamente determinado pelo 

modo de produção capitalista, que comanda toda dinâmica econômica e a relação 

entre capital e trabalho. Sendo assim, o sistema capitalista tem como principal 

característica a apropriação de toda riqueza produzida para acumulação do capital 

em detrimento da exploração do trabalho socialmente produzido, deste modo, a 

relação contraditória entre proletários e burgueses, produz desigualdades sociais, 

que refletem nas expressões da questão social. 

Neste sentido, os fluxos migratórios se relacionam ao modelo econômico 

vigente, sobretudo ao exército industrial de reserva, considerando que a migração 

neste contexto é fundamental, uma vez que, para o desenvolvimento do capitalismo, 

há a necessidade de uma mão de obra sobrante, que esteja disponível para aceitar 

qualquer trabalho imposto pela dinâmica econômica do sistema capitalista. 

Neste cenário, é importante refletir sobre um dos principais condicionantes 

para a mobilidade humana, que é a busca por trabalho, uma vez que, com as 

mudanças no mundo do trabalho, oriundas da organização do trabalho a partir do 

modelo toyotista, acarretou transformações, no âmbito do trabalho, 

consequentemente afetando os imigrantes neste processo, enquanto classe 

trabalhadora. 

Considerando o aumento expressivo de haitianos no Brasil, decorrente de 

crises econômicas históricas, agravada pelo terremoto em 2010 no seu país de 

origem, os mesmos incluiram o Brasil em suas rotas migratórias, na expectativa de 

melhores condições de vida, sendo possível principalmente pela sua inserção no 

mundo do trabalho. 

Cabe destacar, que o interesse pelo presente trabalho surgiu através das 

problematizações realizadas no âmbito  do projeto de extensão “Migrar com direitos” 

financiado pela SETI/PR por intermédio do Programa Universidade Sem Fronteiras 

que encerrou em abril 2018, que realizou estudos bibliográficos e atividades como 

oficinas educativas para repassar informações sobre o Sistema Único de Saúde 

(SUS) nos municípios localizados na região metropolitana de Londrina, a saber: 

Londrina, Arapongas, Cambé, Jaguapitã e Rolândia.  Durante a realização das 

oficinas verificamos que o trabalho é uma questão muito importante e determinante 

para os fluxos migratórios, contudo, o contato com os imigrantes participantes dessa 
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pesquisa, foi possibilitado através do Grupo de pesquisa do CNPq “Serviço Social e 

saúde: formação e exercício profissional” (Sersaúde),que atualmente desenvolve o 

Projeto de Pesquisa: “Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do 

acesso ás políticas de Seguridade Social”, que tem em uma de suas atividades de 

pesquisa, acompanhado o desenvolvimento da Associação1 dos haitianos na região 

de Cambé-PR. Além disso os projetos aplicaram 97 formulários junto à imigrantes 

nos municípios indicados para caracterização do fluxo na região, que também 

serviram como fonte de pesquisa nesse estudo. Cabe ressaltar que esses 

formulários não tiveram o recorte de nacionalidades, tendo sido, separados os 

imigrantes haitianos somente no diagnóstico sócioterritorial, elaborado no interior 

das atividades de pesquisa do grupo Sersaúde, também utilizado nesse trabalho e, 

os mesmos formulários que foram aplicados aos participantes da pesquisa de 

campo. 

Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo geral compreender como 

se dá “a inserção no mundo do trabalho dos imigrantes haitianos residentes no 

município de Cambé-PR”, para tanto, buscamos responder a três objetivos 

específicos neste estudo: I) Entender o significado do trabalho para os imigrantes 

haitianos, residentes em Cambé-PR; II) Descrever os limites para a inserção do 

imigrantes haitianos ao mundo do trabalho, residente em Cambé-PR, considerando 

sua trajetória imigratória num contexto econômico, social e cultural; e III) Conhecer 

as estratégias dos imigrantes haitianos para se inserirem no mundo do trabalho. 

Com a intenção de compreender como se dá a isenção dos imigrantes 

haitianos no mundo do trabalho, considerando a realidade do imigrante num 

contexto social, econômico e cultural, este trabalho configura-se como uma pesquisa 

exploratória, tendo em vista que o objeto de estudo irá partir de uma aproximação 

com os trabalhadores imigrantes haitianos que residem no município de Cambé-PR. 

Sendo assim, essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, pois busca uma 

reflexão do tema através da realização da pesquisa de campo. 

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema, com o 

intuito de se aproximar das questões que envolvem o problema da pesquisa. Após a 

construção teórica do presente trabalho, nos aproximaremos dos sujeitos que farão 

parte desta pesquisa, sendo fundamental para nos aproximar do objeto de estudo. 

                                                 
1 Associação de movimentos dos imigrantes haitianos no Brasil (ESTATUTO, 2018). 
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Neste sentido, foi realizado um grupo de debate, considerando que, essa 

prática pode facilitar o introsamento dos participantes, ao mesmo tempo que, 

proporciona um ambiente mais tranquilo para compartilhar suas histórias (UWE, 

2005), tendo em vista também o limite comunicacional dos participantes e da própria 

pesquisadora, o grupo auxilia na tradução para ambos. Em relação ao número de 

participantes, devido questões eventuais dos trabalhadores haitianos conseguirem 

participar no mesmo dia, o grupo de debates foi composto por oito haitianos que 

estavam disponíveis, sendo cinco homens e três mulheres, considerando 

fundamental apresentar a realidade de ambos os gêneros para o presente tema. No 

decorrer do trabalho, os participantes serão nominados por nomes fictícios mais 

comuns registrados no Haiti, em função disso, os homens serão chamados por: 

James, Benjamin, Kevin, Charles e Henk e as mulheres: Yaritza, Sheedy e Nachelle, 

com o intuito de preservar suas identidades e ao mesmo tempo assegurar que os 

mesmos sejam expostos por nomes que caracterizam enquanto haitianos. 

Para tanto, a pesquisa teve autorização da Comissão de Ética, tendo o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (apêndice C), que tem como premissa 

esclarecer os participantes no que diz respeito ao processo de coleta dados, 

ressaltando o uso da gravação para utilização de análise posterior, sendo 

dispensado após a finalização do trabalho, garantindo sigilo das informações e 

preservação das identidades dos participantes do trabalho. 

Referente ao processo de coleta de dados, foi realizado um debate em grupo 

no mês de outubro de 2018, tendo em vista o limite linguístico por parte da 

pesquisadora, o debate contou com o auxílio de um dos participantes para traduzir 

em crioulo para o restante do grupo, considerando que, dos oito participantes, quatro 

não falavam ou entendiam o idioma português, sendo inviável entrevistas individuais 

neste contexto. 

Com o intuito de conhecer os participantes, foi aplicado formulários com 

questões gerais sobre cada um (anexo A), conforme dito anterioemente, em 

seguida, dividido a discussão em três eixos de análise, a saber: o significado do 

trabalho para os imigrantes haitianos residente em Cambé-PR, o segundo eixo 

buscou descrever os limites para a inserção do imigrantes haitianos ao mundo do 

trabalho, considerando sua trajetória imigratória num contexto econômico, social e 

cultural, e por fim, conhecer as estratégias dos imigrantes haitianos para se 

inserirem no mundo do trabalho. 
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Sendo assim, conforme previsto nos procedimentos metodológicos deste 

trabalho, o mesmo está divido em três capítulos. 

O primeiro capítulo buscou problematizar o surgimento do trabalho e sua 

centralidade na construção do homem, bem como, a passagem do trabalho concreto 

para o abstrato e a organização do trabalho no sistema capitalista e na 

contemporaneidade. 

No segundo capítulo foi apresentado o contexto histórico dos fluxos 

migratórios no Haiti e a relação do trabalho como fator determinante para o 

deslocamento humano, para isso, buscou explicar a perspectiva teórica para o 

estudo de migração, ainda, apresentar historicamente a migração haitiana para o 

Brasil, sobretudo a migração haitiana e trabalho no Brasil. 

O terceiro capítulo foi exposto os resultados da pesquisa de campo, a partir 

da realização do debate em grupo realizado com trabalhadores haitianos residentes 

no município de Cambé-PR, buscando compreender como se dá a inserção dos 

mesmos no mundo do trabalho, por fim, a importância deste trabalho é contribuir 

com o debate sobre a centralidade do trabalho na vida das pessoas, em especial os 

trabalhadores imigrantes haitianos no município de Cambé-PR, com o intuito de 

destacar os limites que é um fato como aponta vários estudos para a inserção dos 

imigrantes no mundo do trabalho e também ressaltar as estratégias que buscam 

para ultrapassar tais limites. 
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2 DO SURGIMENTO DO TRABALHO AO TRABALHO NA 

CONTEMPORAINEIDADE 

 

2.1 A CENTRALIDADE DO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO DO HOMEM 

 

Neste capítulo abordaremos a centralidade do trabalho na constituição do 

homem, considerando que para discutirmos a inserção dos imigrantes haitianos, 

primeiro é importante afirmarmos que o trabalho ainda é uma categoria importante a 

ser estudada, partindo da afirmação de Engels (2004, p. 11) de que “o trabalho criou 

o próprio homem”. 

A partir das formulações de Engels (2004), é possível afirmar que desde os 

primórdios da humanidade, os seres já realizavam trabalho, isto é, criavam 

mecanismos de sobrevivência, sendo que estes foram se complexificando ao longo 

dos séculos, de tal modo que deu origem ao homem do modo como conhecemos 

hoje, sendo assim, o trabalho é um elemento fundamental para a formação do 

homem. 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 
Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se 
da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, 
por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas 
forças a seu próprio domínio. (MARX, 1996, p. 297). 

 

Compreende-se então a relação entre o homem e a natureza é mediada pelo 

trabalho, em que o homem se apropria da natureza modificando-a para sanar suas 

necessidades básicas, e nesta transformação da natureza gerada pelo homem 

denomina-se valores de uso, ou seja, “em coisas que sirvam para as necessidades 

de alguma espécie” (MARX, 2006, p. 297). 

Assim, o homem é o único capaz de realizar trabalho, embora os animais 

também o realizem, o homem é o que faz com uma finalidade, diferente dos animais, 

a exemplo disso “uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
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abelha e a construção de colméias, deixa envergonhado mais de um arquiteto 

humano com a construção dos favos de suas colmeias” (MARX, 1996, p. 298), 

porém, o que diferencia o trabalho feito pelos animais dos seres humanos é que os 

animais o fazem instintivamente e os seres humanos de forma pensada, a essa 

capacidade dos homens em modificar a natureza para tornar em valores de uso 

denominamos de força de trabalho. 

Para a produção de valores de uso, é necessário a realização do processo de 

trabalho, onde o homem usa sua força de trabalho para se apropriar da natureza e 

satisfazer suas necessidades fundamentais, entende-se, portanto: 

 

O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos 
simples e abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir 
valores de uso, apropriação do natural para satisfazer as 
necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o 
homem e a Natureza, condição natural eterna da vida humana e, 
portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes 
igualmente comum a todas as suas formas sociais. (MARX, 1996, p. 
288). 

 

Sendo assim, a construção do ser social tem como ponto de partida as 

próprias particularidades e requisições demandadas pelo trabalho, a partir dessas 

determinações, “atividade teleogicamente orientada, a tendência à universalização e 

a linguagem articulada” (BRAZ; NETTO, 2006, p. 43), ao mesmo tempo os homens 

alcançam um rico desenvolvimento de humanização. Neste sentido, os autores 

consideram que “o avanço do processo de humanização pode ser compreendido, 

pois, como a diferenciação e a complexificação das objetivações do ser social” 

(BRAZ; NETO, 2006, p. 40). 

Segundo Decca (1993), a partir do século XVI, com a Revolução Industrial, há 

uma transformação da sociedade por meio do trabalho, onde ocasionou a expulsão 

dos camponeses das terras, fazendo com que migrassem para as cidades, 

tornando-se mão de obra disponível, deste modo, favoreceu a expansão de 

produção capitalista, ao mesmo tempo que acentuava a exploração da força de 

trabalho na sua forma mais rigorosa. 

Neste cenário, surgem duas classes distintas, a classe burguesa 

(proprietárias dos meios de produção), e a classe operária (proprietária da força de 

trabalho), num período marcado pelo surgimento das fábricas, onde o trabalho 

adquire um suporte definido, que faz com que o trabalhador torna-se controlado em 
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todas as esferas de sua vida, uma vez que, o mesmo não possui outra alternativa a 

não ser a de vender sua força de trabalho, aceitando as novas regras em troca de 

um salário para garantir sua sobrevivência (DECCA, 1993). 

Segundo o mesmo autor, como consequência dos fatores citados acima, o 

trabalho passa a ser explorado ao máximo, conforme as necessidades do capitalista, 

em detrimento do trabalho humano, uma vez que, a maquinaria ganha mais 

valorização que o próprio trabalhador, sendo assim, as fábricas significaram a 

qualificação do trabalho, ao mesmo tempo que assinalava a substituição do trabalho 

humano pelas máquinas. 

Assim, como aponta Decca (1993, p. 9), “a presença da máquina definiu de 

uma vez por todas a fábrica como o lugar da superação das barreiras da própria 

condição humana”, e garantiu à sociedade burguesa o controle severo de todo 

processo de trabalho, aumentando desta forma as vantagens no aumento da 

produção e lucro. 

Cabe ressaltar que com a origem das fábricas, a burguesia não se apropriou 

somente da força de trabalho, mas também passou a ter controle da vida do 

trabalhador, ou seja, do seu modo de pensar e agir, onde o trabalhador se viu 

obrigado a trabalhar conforme um regime pré estabelecido, numa relação de 

dominador e dominado, logo: 

 

O mercado transforma-se, assim, em uma entidade universal através 
da qual os homens se reconhecem a si próprios e se opõem a 
qualquer dispositivo imaginário que coloque a ordem social fora do 
âmbito desse novo universo. (DECCA, 1993, p. 18). 

 

Por fim, diante da constatação apresentada acima, a respeito da passagem 

do trabalho criativo e emancipador, sendo atividade fundamental para constituição 

do homem, no próximo item veremos um outro tipo de trabalho, na sociedade 

capitalista. 

 

2.2 O TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Como vimos, o trabalho é o elemento mediador para a construção do ser 

social, no entanto, na sociedade capitalista o trabalho passa a ser explorado com o 

objetivo de aumentar a acumulação do capital, sendo que a classe trabalhadora 
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vende sua força de trabalho para assegurar sua sobrevivência, neste processo o 

trabalho concreto2 se transforma em trabalho abstrato3, sendo assim, temos por 

objetivo apresentar o trabalho na sociedade capitalista, tendo como foco a existência 

de um exército industrial de reserva que é essencial para compreender o processo 

de mobilidade humana. 

Segundo Marx (1996), o capitalista é o detentor dos meios de produção, e 

toda produção torna-se propriedade do capitalista, bem como a força de trabalho 

realizada pelo trabalhador, isto é: 

 

O processo de trabalho é apenas o consumo da mercadoria, força de 
trabalho por ele comprada, que só pode, no entanto, consumir ao 
acrescentar-lhe meios de produção. O processo de trabalho é um 
processo entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe 
pertencem. (MARX, 1996, p. 289). 

 

No desenvolvimento do processo de trabalho ao processo de força de 

trabalho pelo modo de produção capitalista, existem dois acontecimentos próprios, 

“o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista a quem pertence seu trabalho”, 

ou seja, o trabalhador executa o trabalhando dando o seu máximo sem danificar 

matéria prima e os equipamentos, e segundo, “o produto é propriedade do capitalista 

e não do produtor direto, do trabalhador”, em outras palavras, toda riqueza 

produzida pelo trabalhador fica em posse do capitalismo e não de quem produziu 

(MARX, 1996, p. 289). 

Pode-se assim afirmar que o trabalho inicialmente humaniza o homem, no 

entanto, no modo de produção capitalista, o mesmo se transforma em uma 

mercadoria, sendo que a sua força de trabalho também se transforma em produto 

explorado pelo modo de produção capitalista. 

Partindo do pressuposto que a força de trabalho é uma mercadoria, faz-se 

necessário entender como Marx (1996, p. 154) caracteriza a mercadoria: 

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual 
pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer 
espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do 
estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. 

 

                                                 
2 Karl Marx, em sua obra O Capital (1996), distingue entre trabalho abstrato e trabalho concreto, onde 
o trabalho concreto se manifesta no valor de uso. 
3 Segundo Marx (1996), o trabalho abstrato se manifesta no valor de troca. 
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Desta forma, a mercadoria é senão a consequência do processo de trabalho, 

e o elemento mais visível do capitalismo. Para o capital, a mercadoria tem embutido 

dois sentidos, o valor de uso e valor de troca, sendo o primeiro a substância, quer 

dizer, “os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que 

seja a forma social desta”, e o segundo a grandeza, “a relação quantitativa, a 

proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam” (MARX, 1996, p. 165-

166). 

Assim sendo, o trabalho também possui duplo valor, o trabalho simples que 

se caracteriza pelo fato de produzir uma mercadoria para suprir necessidades 

humanas, e o trabalho complexo que, em linhas gerais, é a relação das mercadorias 

com outras mercadorias, ou seja, o trabalho coletivo e abstrato (MARX, 1996). 

Neste sentido, segundo Marx (1996), o trabalho abstrato equivale ao tempo 

de trabalho dispendido para a produção de um objeto, ou seja, o valor de troca é 

determinado pela soma de trabalho que permite que um objeto pode ser trocado por 

outro. Nesta perspectiva, há um componente em comum entre os valores, que é o 

trabalho, uma vez que: 

 

O trabalho, entretanto, o qual constitui a substância dos valores, é 
trabalho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho do 
homem. A força conjunta de trabalho da sociedade, que se apresenta 
nos valores do mundo das mercadorias, vale aqui como uma única e 
a mesma força de trabalho do homem, não obstante ela ser 
composta de inúmeras forças de trabalho individuais. (MARX, 1996, 
p. 157). 

 

Neste sentido, a força de trabalho se constitui uma mercadoria que será 

comprada e vendida de acordo com o seu valor, sendo assim, “a jornada de trabalho 

é, portanto, determinável, mas em si e para si, indeterminada” (MARX, 1996. p. 329), 

ou seja, o capitalismo busca a captação do trabalho excedente que não é pago ao 

trabalhador, formando desta forma o lucro. 

Pode-se assim dizer que o capital busca extrair o máximo do trabalhador para 

aumentar a sua mais valia, buscando desta forma explorar o trabalhador durante o 

período em que o mesmo está subordinado a ele. Nesta lógica, é importante 

destacar que: 

 

Suponha que a jornada de trabalho constitua-se de 6 horas de 
trabalho necessário e 6 horas de mais-trabalho. Assim, o trabalhador 
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livre fornece semanalmente ao capitalista 6 x 6 ou 36 horas de mais 
trabalho. É o mesmo se ele trabalhasse 3 dias por semana para si e 
3 dias por semana gratuitamente para o capitalista. (MARX, 1996, p. 
333). 

 

Entretanto, neste processo há um limite nas necessidades físicas e sociais do 

trabalhador, ou melhor, “uma pessoa pode, durante o dia natural de 24 horas, 

despender apenas determinado quantum de força vital”, pois precisa satisfazer suas 

necessidades humanas básicas, além disso há o limite moral, já que “o trabalhador 

precisa de tempo para satisfazer a necessidades espirituais e sociais, cuja extensão 

e número são determinados pelo nível geral de cultura” (MARX, 1996, p. 346). 

Portanto, considerando que no modo de produção capitalista todas as coisas 

são reificadas e transformadas em mercadoria, inclusive a própria força de trabalho, 

neste processo de venda do único produto que o trabalhador possui é a sua força de 

trabalho para garantir sua sobrevivência, o homem pode tornar-se alienado4, pois a 

exploração do capitalismo é tão severa que “o trabalhador se torna tanto mais pobre 

quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e 

extensão” (MARX, 2004, p. 80). Segundo o mesmo autor: 

 

O trabalhador encerra sua vida no objeto; mas agora ela não 
pertence mais a ele, mas sim ao objeto. Por conseguinte, quão maior 
esta atividade, tanto mais sem-objeto é o trabalhador. Ele não é o 
que é o produto do seu trabalho. Portanto, quanto maior este 
produto, tanto menor ele mesmo é. A exteriorização (Entausserung) 
do trabalhador em seu produto tem o significado não somente de que 
seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa (aussern), 
mas, bem além disso, (que se torna uma existência) que existe fora 
deke (ausser ihm), independente dele e estranha a ele, tornando-se 
uma potência (macht) autônoma diante dele, que a vida que ele 
concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha. (MARX, 2004, 
p. 81). 

 

Neste sentido, quanto mais o trabalhador domina a natureza através do seu 

trabalho, mais é retirado a possibilidade de usufruir da própria produção, tendo em 

vista que, aquilo que o mesmo produz não lhe pertence, mas fica em posse do 

proprietário dos meios de produção, por outro lado, a natureza deixa de ser fonte 

para a manutenção da sua própria sobrevivência, sendo assim “o trabalhador se 

torna, portanto, um servo do seu objeto” (MARX, 2004, p. 81), pois: 

                                                 
4 De forma simplificada, o trabalho alienado é o trabalho assalariado (venda da força de trabalho), 
sendo que existem graus mais ou menos elevados de alienação (BRAVERMAN, 1974). 



24 

 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas 
leis nacional-econômicas, em que quanto maus o trabalhador produz, 
menos tem para consumir; que quanto mais valores cria, mais sem-
valor e indigno ele se torna; quanto mais bem formado o seu produto, 
tanto mais deformado ele fica; quanto mais civilizado seu objeto, 
mais bárbaro o trabalhador; que quanto maus poderoso o trabalho, 
mais impotente o trabalho se torna; quanto mais rico de espírito o 
trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o 
trabalhador. (MARX, 2004, p. 82). 

 

Outra importante reflexão do autor acima referenciado é que cada modo de 

produção possui elementos estruturantes, isto é, componentes que sem o qual o 

sistema capitalista não poderia existir, neste sentido, o exército industrial de reserva 

se apresenta como necessário para o desenvolvimento do capitalismo e sua 

acumulação, visto que, não é o lucro geral do capital que determina o lucro mas o 

componente variável, isto é: 

 

Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 
pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse 
criado à sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis 
necessidades de valorização o material humano sempre pronto para 
ser explorado, independente dos limites do verdadeiro acréscimo 
populacional. (MARX, 1996, p. 252). 

 

Sendo assim, é de suma importância para o modo de produção capitalista 

existir uma massa de trabalhadores livres e disponíveis “para serem subitamente 

lançadas nos pontos decisivos, sem quebra da escala de produção em outras 

esferas” (MARX, 1996, p. 263). 

Como já dissemos anteriormente, com a introdução das máquinas que trouxe 

uma modificação da classe trabalhadora, houve também uma expansão instantânea 

e irregular da grandeza da produção, sendo indispensável o uso da força de 

trabalho, reduzindo o número de trabalhadores, que, segundo Marx (1996, p. 263), 

“ela é criada pelo simples processo de ‘liberar’ constantemente parte dos 

trabalhadores, por métodos que diminuem o número de trabalhadores ocupados em 

relação à produção aumentada”. 

Neste sentido, o Exército Industrial de Reserva é consequência do 

crescimento total da população trabalhadora, sendo que constitui parte primordial 

para o aumento da acumulação. 
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A condenação de uma parcela da classe trabalhadora à ociosidade 
forçada em virtude do sobretrabalho da outra parte e vice-versa 
torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual e 
acelera, simultaneamente, a produção do exército industrial de 
reserva numa escala adequada ao progresso da acumulação social. 
(MARX, 1996, p. 266). 

 

Contudo, essa mão de obra sobrante também serve para regulação geral dos 

salários, uma vez que substitui a mão de obra por máquinas, aumentando desta 

forma o desemprego e, por fim, a superpopulação, tensionando desta forma as 

exigências do trabalhador por melhores condições de trabalho, por fim, ocorrendo 

rebaixamento dos salários. 

Cabe ressaltar que o exército industrial põe fim no conceito de liberdade de 

trabalho, bem como o pleno emprego, pois: 

 

Quaisquer que fossem suas fronteiras históricas, o sistema 
capitalista sempre criou e manteve um exército industrial de reserva. 
O capitalismo moderno expandiu-se por todo o mundo, e o mesmo 
acontece com o seu exército industrial de reserva. As massas 
famintas do Terceiro Mundo, a importação e subsequente expulsão 
de “trabalhadores imigrados” pelos países industrializados e a fuga 
do capital para as regiões onde são baixos os salários são 
simplesmente manifestações desse fato. (SHAIKH, 2001, p. 144). 

 

De acordo com Sayad (1998), é fundamental destacar os trabalhadores 

migrantes neste contexto, considerando que o exército industrial de reserva 

ocasionou a mobilidade de sujeitos em busca de melhores condições de vida, 

principalmente de trabalho, ou seja: 

 

Foi o trabalho que fez “nascer” o imigrante, que o fez existir; é ele, 
quando termina, que faz “morrer” o imigrante, que decreta sua 
negação ou que empurra para o não-ser. E esse trabalho, que 
condiciona toda a existência do imigrante, não é qualquer trabalho, 
não se encontra em qualquer lugar; ele é o trabalho que o “mercado 
de trabalho para imigrantes” que atribui e no lugar em que é 
atribuído: trabalhos para imigrantes que requerem, pois, imigrantes; 
imigrantes para trabalhos que se tornam, desta forma, trabalhos para 
imigrantes. (SAYAD, 1998, p. 55). 

 

Prossegue o autor considerando que assim a imigração não se caracteriza 

somente pelo espaço físico, mas como um campo classificado em muitos sentidos, 

social, econômico, político e cultural, que embora os mesmos sejam considerados 
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um trabalhador como qualquer outro, alguns fatores decorrentes de serem 

imigrantes os tornam mais vulneráveis, uma vez que estão sujeitos a tendência da 

superexploração que será problematizada posteriormente, considerando que os 

mesmos estão disponíveis a aceitar qualquer tipo de trabalho para garantir sua 

subsistência. 

Neste sentido, com a substituição do modelo fordista pelo modelo flexível, 

houve grandes transformações no mundo do trabalho, que gerou para a classe 

trabalhadora um sério problema, o desemprego que surge como fruto deste 

processo, “e mesmo com uma parcela imensa de “marginalizados” com relação à 

legislação trabalhista, ainda tende a surgir uma nova exclusão social no próprio 

campo da modernidade” (AGUILAR et al., 2017, p. 465). Neste cenário, o mercado 

de trabalho passa a ser cada vez mais precário, desigual e sem garantias de direitos 

trabalhistas, uma vez que os trabalhos terceirizados e temporários passam a ganhar 

espaço neste novo contexto, tornando, desta forma, o trabalho fragmentado, dividido 

e centralizado no interior da classe trabalhadora. 

Diante das constatações apresentadas até aqui, no próximo item será 

problematizado a organização do trabalho no sistema capitalista, com o intuito de 

compreendermos como o modelo da flexibilidade modificou o mundo do trabalho, e 

quais consequências este novo modelo causou aos trabalhadores, em específico 

aos trabalhadores imigrantes no contexto atual. 

 

2.3 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NO SISTEMA CAPITALISTA E O TRABALHO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

De acordo com as observações feitas acima, é indispensável discutir como se 

desenvolve a organização do trabalho na sociedade capitalista, tendo em vista que a 

mesma é estruturada com o propósito de intensificar a exploração do trabalho e 

assim aumentar a acumulação do capital. 

Dito isso, Pinto (2007) problematiza que a organização do trabalho surge 

como forma de atender as demandas da classe trabalhadora e principalmente da 

classe burguesa. 

 

A organização do trabalho foi elevada à categoria de matéria do 
conhecimento a ser conquistada com base na luta política e 
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econômica explícita entre o empresariado [...] e os trabalhadores. 
Enquanto aos últimos tal conhecimento passou a ser um dos poucos 
meios de assegurar sua subsistência e, portanto, suas condições 
mínimas de saúde física e mental [...], ao empresariado tal 
conhecimento tornou-se um importante meio de controle social, 
econômico e político da classe trabalhadora, com o objetivo de 
manter em funcionamento o sistema de acumulação de capital. 
(PINTO, 2007, p. 19). 

 

Portanto tal organização surge com o intuito de assegurar aos proprietários 

dos meios de produção uma forma de controle absoluto da força de trabalho, 

aumentando desta forma a acumulação do capital. 

No desenvolvimento do sistema capitalista, cria-se a necessidade do controle 

rígido do trabalho para manutenção da força de trabalho, neste sentido, nós temos 

diferentes modelos de organização, que podem ser chamados de modelo taylorista5, 

fordista6 e toyotista. 

Vale destacar que tanto o modelo toyotista/fordista buscavam, em geral, 

promover as atividades de trabalho a um patamar simples e específico ao extremo, 

garantindo desta forma que o trabalhador se tornasse complemento das máquinas, 

como uma forma de padronização do trabalho, onde as atividades poderiam ser 

desenvolvidas por qualquer operário, sendo assim, o trabalhador poderia ser 

substituído a qualquer momento sem afetar a produção, além de cada um 

desenvolver uma atividade individual, retirando a possibilidade de reflexão do 

processo do trabalho na sua totalidade, tornando deste modo o trabalho estranhado7 

(PINTO, 2007). 

No entanto, como aponta Pinto (2007), após as crises que se instalaram a 

partir de 1970, com a instabilidade econômica causada principalmente pela crise do 

petróleo em 19738, o modelo Taylorista e Fordista tiveram que ser substituídos por 

                                                 
5 Ideias construídas por Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que tinha como principal característica 
o controle rígido da força de trabalho assalariada na execução de todo processo de trabalho com o 
objetivo de otimizar a produção, causando desta forma o aprofundamento ao máximo da divisão do 
trabalho (BRAVERMAN, 1974). 
6 Ideias criadas por Henry Ford (1863-1947) que tinha como principal objetivo tinha como principal 
objetivo o controle absoluto da força de trabalho assalariada através de um processo industrial, nesta 
direção, buscou a separação das atividades de trabalho como uma forma de particularizar de forma 
simples o processo de trabalho ao ponto do trabalhador se tornar parte do sistema de maquinaria 
(PINTO, 2007). 
7 O trabalho estranhado é o trabalho alienado, ou seja, o trabalho assalariado, sendo o processo em 
que o trabalhador não se apropria do que foi produzido. (BRAVERMAN, 1974) 
8 Teve início quando na década de 1970 quando descobriu que o recurso natural não é renovável. Em 
função disto, o preço do petróleo sofreu muitas variações a partir de tal década, marcando 
efetivamente cinco momentos de crise do produto (MANDEL, 1923). 
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um novo modelo que desse conta de desviar técnicas que normalizassem o 

processo da modernização, com vistas a garantir a qualidade e as particularidades 

da produção em grande escala. 

Segundo Pinto (2007, p. 40), o modelo toyotista tinha como principal objetivo 

“uma metodologia de produção e de entrega mais rápidas e precisas que os 

demais”, associada justamente à manutenção e uma empresa “enxuta” e flexível”, 

sendo assim, a acumulação do capital passa a ser flexível em vários segmentos. 

 

A flexibilização dos mercados de trabalho, das relações de trabalho, 
dos mercados de consumo, das barreiras comerciais, do controle da 
iniciativa privada pelo Estado e, nesse ponto, devemos adentrar o 
âmbito das transformações ocorridas na esfera política. (PINTO, 
2007, p. 40). 

 

Este novo modelo pode ser compreendido como modelo flexível, tendo como 

principal fundamento o livre mercado, uma vez que a flexibilização estatal e a 

reestruturação produtiva trouxe a classificação de dois diferentes grupos de 

trabalhadores, tornando-se desta forma uma fragmentação dividida pela formação 

profissional, onde um grupo mais especializado ocupa os melhores campos de 

trabalho, em relação a outra parte de trabalhadores que se submetem as piores 

condições de trabalho com menores salários (PINTO, 2007). 

Neste cenário, há uma redução de trabalhos estáveis e ampliação dos 

trabalhos terceirizados, precarizados e sem garantias de direitos, além do 

agravamento do desemprego estrutural, eliminação dos jovens e idosos do mercado 

de trabalho, aumento de exploração do trabalho infantil e feminino e surgimento dos 

chamados terceiro setor, caracterizado principalmente por serviços voluntários e 

assistencialistas (ANTUNES, 2005). 

Temos então, neste processo de transformação para a nova fase dos capitais 

mundializados, como aponta Antunes (2005), uma nova forma de inclusão dos 

proletários no mercado de trabalho, em condições precárias e instáveis, 

considerando que o capital torna suas mercadorias dispensáveis, assim como a mão 

de obra. 

Neste sentido, no que se refere ao trabalho, Pinto (2007) reforça que, com o 

surgimento de trabalhadores temporários ou por tempo parcial num regime informal, 

isto é, os trabalhadores terceirizados, que se fundamenta pela responsabilização 

dos sujeitos pela inserção nos mercados de trabalho, há um aprofundamento da 
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precarização nas condições de trabalho e nas remunerações causadas pela 

regressão dos direitos sociais básicos e principalmente pela ausência da 

organização política sindical. 

Considerando a diminuição progressiva da organização política, causada pela 

fragmentação da classe social na defesa dos seus direitos, as reivindicações 

trabalhistas foram fortemente afetadas, tendo em vista que no modelo fordista os 

trabalhadores se concentravam nas grandes fábricas, deste modo, os trabalhadores 

tinham mais facilidade em reunir grande número de pessoas para reinvidicarem seus 

direitos, já no modelo Toyotista, com a divisão dos trabalhadores considerados mais 

qualificados em detrimento daqueles que se encontravam em atividades instáveis, 

trouxe um distanciamento da luta por interesses em comum (PINTO, 2007). 

Segundo Anderson (1995), a partir de 1973, após a crise do modelo 

econômico pós-guerra, quando o sistema capitalista entrou numa intensa quebra de 

produção, aumentando a inflação e diminuição da atividade econômica, foi quando 

as ideias neoliberais ganharam espaço com as formulações de Hayek que 

argumentava que a crise estava concentrada na forte influência sindical e do 

movimento operário, como solução propôs “manter um Estado forte, sim, em sua 

capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco 

em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas” (ANDERSON, 1995, p. 

2), neste sentido, tinha como objetivo romper com as ideias do Keynesianismo9 que 

segundo Hayek anulava a liberdade dos cidadãos e a força da concorrência 

Ainda segundo o mesmo autor, para solucionar estes problemas citados 

acima, seria necessário um regulamento orçamentário, com redução de gastos com 

bem-estar e recuperar o exército industrial de reserva para destruir os sindicatos e o 

movimento operário. 

Sendo assim, segundo Pinto (2007), com a flexibilização das leis trabalhistas 

e a incorporação do modelo neoliberal neste período, resultou num agravamento das 

crises econômicas e sociais que já existiam, principalmente pelo aumento do 

desemprego estrutural. 

No Brasil, o regime neoliberal estabeleceu: 

 

                                                 
9 O Estado de Bem-Estar é um modelo estatal desenvolvido, sobretudo, nos países europeus ao 
término da segunda Guerra Mundial, em 1945. Seus princípios básicos foram elaborados pelo 
economista inglês John Keynes; por isso, com frequência fala-se em Keynesianismo para se referir a 
esse tipo de Estado (SOARES, 1995 apud CATETE; SAKATAUSKAS; SANTOS, 2015). 
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[...] À classe trabalhadora, de um lado, a precarização dos serviços 
públicos e a flexibilização de seus direitos, mediante o aumento da 
informalidade e do desemprego estrutural; ao empresariado nacional, 
de outro, uma posição subalterna na divisão internacional do 
trabalho, com a manutenção de acordos predatórios fundados em 
políticas monetaristas, ditadas por organismos de controle financeiro 
internacionais. (PINTO, 2007, p. 45). 

 

Portanto, o novo modelo de produção aliado ao neoliberalismo tinha como 

principal objetivo aumentar a exploração dos trabalhadores, com vistas a tirar 

qualquer possibilidade da classe trabalhadora de reivindicar seus direitos sociais e 

principalmente os direitos trabalhistas. 

Com o fim do modelo Taylorista e Fordista, acarretou mudanças no mundo do 

trabalho, através da diminuição dos trabalhadores nas grandes indústrias e fábricas, 

considerando que, com a reestruturação produtiva, se instalam novas formas de 

trabalho, sendo menos normalizadas e instáveis devido as contratações informais 

deste período (ALVES; ANTUNES, 2004). 

No que concerne à classe trabalhadora, por não possuir meios de produção, 

se encontra totalmente dependente do capitalismo para vender sua força de trabalho 

em troca de um salário para sobreviver, ficando deste modo, livre como qualquer 

outra mercadoria no mercado (HARVEY, 2011). 

De acordo com Harvey (2011), é de suma importância ressaltar a questão do 

gênero neste cenário, na medida em que, a mobilização das mulheres no mercado 

de trabalho mundial aumenta expressivamente e contribui para a expansão da 

acumulação capitalista, uma vez que: 

 

[...] Há uma outra tendência de enorme significado no mundo do 
trabalho contemporâneo: trata-se do aumento significativo do 
trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força de trabalho em 
diversos países avançados, e que tem sido absorvido pelo capital, 
preferencialmente no universo do trabalho part-time, precarizado e 
desregulamentado. No Reino Unido, por exemplo, desde 1998 o 
contingente feminino tornou-se superior ao masculino, na 
composição da força de trabalho britânica. (ALVES; ANTUNES, 
2004, p. 337). 

 

Embora o fato das mulheres passarem a ocupar o mercado de trabalho seja 

considerado um avanço histórico na conquista dos direitos, mesmo após meio 

século, ainda podemos verificar que ocupam espaços cada vez mais precarizados, 

além de condições de trabalho diferentes, e com remunerações inferiores às dos 
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homens, contudo, essa exploração das mulheres é funcional para o progresso do 

capitalismo (HARVEY, 2011). 

Neste sentido, vale destacar a presença do patriarcado10 na relação da 

mulher com o trabalho à luz da sociedade como um todo, não cabe aqui aprofundar 

a discussão de patriarcado, mas apontar que, apesar da classe trabalhadora se 

constituir hegemônica, temos que problematizar a questão de gênero que serve de 

estratégia na introdução das mulheres no processo de produção global, como um 

fator histórico, uma vez que utilizam-se do referencial submisso caracterizada pela 

questão sexual, introduzindo-as em campos de trabalhos inferiores e degradantes, 

com baixos salários e em menor número, contribuindo para a manutenção e 

expansão da acumulação capitalista (SENA, 2018). 

Nas palavras de Alves e Antunes (2004, p. 338): 

 

Esta expansão do trabalho feminino tem, entretanto, um movimento 
inverso quando se trata da temática salarial, na qual os níveis de 
remuneração das mulheres são em média inferiores àqueles 
recebidos pelos trabalhadores, o mesmo ocorrendo com relação aos 
direitos sociais e do trabalho, que também são desiguais. 

 

Segundo Harvey (2011), para a continuidade da acumulação, o capital possui 

algumas estratégias, conforme supracitado, o exército industrial de reserva é 

fundamental nesse processo, bem como transformar o trabalhador cada vez mais 

submisso à lógica do capitalismo, através de condições que criam independência 

deste último para a manutenção da sua sobrevivência, para tanto, utiliza-se da oferta 

de trabalho que se constitui em diversos problemas, uma vez que, “os mercados de 

trabalho são, no entanto, geograficamente segmentados” (HARVEY, 2011, p. ), isto 

porque existem vários problemas na esfera regional e estadual, suavizada pelos 

movimentos migratórios, bem como nacionais e internacionais em que a imigração 

deve ser considerada. 

Sendo assim, a falta de trabalho é resolvida pelo sistema capitalista através 

das tecnologias e inovações organizacionais, onde retira o trabalhador do mercado 

de trabalho e reinsere novamente para a reserva industrial, como consequência há 

uma massa de trabalhadores incertos desempregados, pressionando os salários, 

                                                 
10 “No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das 
categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para 
punir o que se lhes apresenta como desvio” (SAFIOTI, 2001, p. 1). 
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isto é, o capital controla ao mesmo tempo a oferta e demanda de trabalho (HARVEY, 

2011). 

De acordo com Harvey (2011), o capital necessita de uma mobilidade do 

capital, deste modo, o desemprego é essencial para assegurar o desempenho dos 

mercados de trabalho locais, atingindo desta forma os fluxos migratórios, pois 

verifica-se uma aumento por parte da população nacional contra a imigração, aliado 

à discriminação étnica e o racismo no interior da classe trabalhadora, haja visto que, 

o sistema capitalista introduz uma disputa entre a classe trabalhadora nacional com 

os trabalhadores imigrantes através das ofertas de trabalho disponíveis. 

 

Anteriormente, os postos de trabalho eram prioritariamente 
preenchidos pelos imigrantes, como os gastarbeiters na Alemanha, o 
lavoro nero na Itália, os chicanos nos EUA, os dekasseguis no 
Japão, entre tantos outros exemplos. Mas, hoje, sua expansão atinge 
também os trabalhadores remanescentes da era da especialização 
taylorista/fordista, cujas atividades vêm desaparecendo cada vez 
mais. (ALVES; ANTUNES, 2004, p. 337). 

 

Dito isso, é possível afirmar que o capitalismo possui uma lógica própria onde 

“a força de trabalho potencial tem gênero, raça, etnia e tribo ou se divide pela língua, 

política, orientação sexual e crença religiosa, e tais diferenças emergem como 

fundamentais para o funcionamento do mercado de trabalho”, uma vez que serve 

como meio de reduzir a competição (HARVEY, 2011, p. 57). 

Como consequência desses fatores apresentados, o recorte de pessoas não 

brancas é funcional para esta nova fase do capital globalizado, uma vez que, com o 

aumento das migrações internacionais, amplia-se a imigração temporária de 

trabalhadores, e com isso intensifica o racismo11 de Estado (BASSO, 2015). 

Segundo Basso (2015), outros fatores contribuíram para o aumento do 

racismo neste contexto, principalmente o racismo institucional que, com as novas 

políticas migratórias que será debatido posteriormente, se agravaram, devido seu 

viés discriminatório racial, inflexível e violento, onde não barraram a chegada de 

imigrantes, mas criaram uma massa de trabalhadores sem garantias de direitos, 

visto que: 

 

                                                 
11 “Sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros, preconizando, 
particularmente, a separação destes dentro de um país (segregação racial) ou mesmo visando o 
extermínio de uma minoria” (FERREIRA, 2018). 
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O racismo de Estado é destinado a precarizar ao máximo a 
existência dos trabalhadores imigrantes e, concomitantemente, a 
inferiorizá-los no plano jurídico e simbólico, seja perante si mesmos, 
seja perante as populações e os trabalhadores nativos. (BASSO, 
2015, p. 60). 

 

Portanto, o trabalho na contemporaneidade passa a ser objeto de estudo para 

diversos pesquisadores, como aponta Antunes (2005), com a crise da sociedade do 

trabalho, surgem alguns estudos que discutem a centralidade do trabalho na vida 

das pessoas ou até mesmo o fim do trabalho vivo na sociedade atual, uma vez que, 

o trabalho como construção do ser social, como apontado no livro O Capital de Marx 

(1998), ganha novos significados com o trabalho assalariado e estranhado. 

Segundo Antunes (2005), alguns pesquisadores afirmam que o trabalho está 

em extinção, pois, o capital na era mundializada não necessita mais da mão de obra, 

no entanto, é fundamental destacar como o novo modelo de acumulação global tem 

complexificado o mundo do trabalho, ao mesmo tempo que continuam utilizando 

força de trabalho vivo, mas em condições degradantes, isto é: 

 

Como o capital pode reduzir muito, mas não pode eliminar 
completamente o trabalho vivo do processo de criação de 
mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais, ele deve, além de 
incrementar sem limites o trabalho morto corporificado no maquinário 
tecnocientífico, aumentar a produtividade do trabalho de modo a 
intensificar as formas de extração do sobretrabalho (da mais valia) 
em tempo cada vez mais reduzido. (ANTUNES, 2005, p. 27). 

 

Deste modo, o trabalho, nessa nova fase do capital global, aliado ao 

desemprego estrutural, caracterizado pela diminuição e degradação do trabalho, faz 

com que o homem torna-se objeto do capitalismo em todas as dimensões da sua 

vida social, na medida em que o trabalhador não possui quaisquer alternativas para 

sobreviver a não ser aceitar as novas formas de trabalho para manter sua 

sobrevivência. 

Tendo em vista o papel do trabalho construído ao longo da história, os 

imigrantes estão inseridos neste contexto, uma vez que são trabalhadores que 

seguem a dinâmica do desenvolvimento capitalista. Sendo assim, no próximo tópico 

será contextualizado o processo dos fluxos migratórios dos haitianos, tendo em vista 

o trabalho como sendo fundamental neste percurso 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS DO HAITI: O 

TRABALHO COMO FATOR DETERMINANTE PARA O DESLOCAMENTO 

HUMANO 

 

Abordaremos neste capítulo a vertente teórica que orienta essa pesquisa, 

sendo assim, no primeiro item discutiremos sobre as principais correntes teóricas 

para o estudo de migração, em seguida apresentaremos o contexto histórico da 

migração haitiana para o Brasil e por fim, a relação do trabalho com a imigração 

haitiana. 

 

3.1 PERSPECTIVA TEÓRICA PARA O ESTUDO DE IMIGRAÇÃO 

 

É fundamental iniciar conceituando o termo imigrante, uma vez que há 

distintas vertentes que discutem o conceito de imigrante. Nesse trabalho partiremos 

da compreensão de Dutra (2013, p. 35), “a imigração como um ir ou sair para talvez 

voltar ou ficar, isto é, um permanente vi-a-ser do indivíduo moderno”. 

Neste sentido, o imigrante está sempre em movimento, é uma pessoa em 

trânsito, no entanto, há uma diferenciação entre imigrante e emigrante, portanto: 

 

Migrante é, pois, toda a pessoa que se transfere de seu lugar 
habitual, de sua residência comum, ou de seu local de nascimento, 
para outro lugar, região ou país. “Migrante” é o termo frequentemente 
usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto 
de saída de um país, região ou lugar. Há, contudo, termos 
específicos para a entrada de migrantes- Imigração- e para a saída- 
Emigração. Há, também, “migrações internas”, para referir os 
migrantes que se movem dentro do país, e ‘migrações 
internacionais’, referindo-se aos movimentos de migrantes entre 
países, além de suas fronteiras. (IMDH, 2014). 

 

De acordo com Brasil (1997), os refugiados também fazem parte do conceito 

de migrante, mas não necessariamente um migrante é considerado um refugiado, 

uma vez que os refugiados são migrantes que saem do seu país em função de 

alguma eventualidade ocasionado por fatores de expulsão, logo: 
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Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - 
devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 
fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 
acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e 
estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não 
possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 
descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada 
violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país. (BRASIL, 1997). 

 

Esclarecido o conceito de migrante, que orienta este trabalho, na literatura 

acerca das correntes de estudo há duas principais correntes para o estudo de 

imigração, sendo a primeira neoclássica e a segunda histórico estruturalista. 

Segundo Dutra (2013, p. 32), as migrações entendidas pela perspectiva neoclássica 

são vistas a partir de motivações individuais, sendo uma “escolha racional, a 

maximização da utilidade, os rendimentos líquidos esperados, a mobilidade de 

fatores e as diferenças salariais”. 

Nesta corrente teórica, a migração é entendida como uma escolha pessoal 

racional, onde o sujeito é motivado a escolher um país para se deslocar a partir de 

características atrativas do mercado, desta forma, “interessa sublinhar que, por trás 

de um modelo que parece enfatizar a liberdade de escolha individual, o que temos é 

uma concepção de que a única vontade racional é a vontade do mercado” (PÓVOA, 

1997, p. 16). 

Neste sentido, como aponta Póvoa (1997), a perspectiva teórica neoclássica 

tende a desconsiderar todo o processo histórico das migrações, uma vez que atribui 

aos indivíduos a liberdade de imigrar por melhores condições de vida, através da 

remuneração pelo trabalho. 

Conforme Dutra (2013, p. 32), em contrapartida, a perspectiva histórico-

estrutural, interpreta que “os fluxos migratórios podem ser vistos como consequência 

de contextos socioeconômicos historicamente determinados”, ou seja, que as 

migrações são oriundas da desigualdade social, onde os sujeitos são obrigados a 

migrar determinados pela dinâmica capitalista, que não lhes-dá outra alternativa a 

não ser migrar, logo: 

 

Se a concepção anterior colocava toda ênfase na decisão soberana 
do indivíduo inserido na dinâmica do mercado capitalista, o que se 
tem agora é a análise de grupos e classes sociais a sofrer a força de 
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estruturas sociais que explicam a maior ou menor propensão para a 
migração. (PÓVOA, 1997, p. 17). 

 

Sendo assim, as migrações não são motivadas por razões individuais, mas 

por fatores maiores, como por exemplo, as reuniões familiares que tendem ser 

coletivas com o intuito de aumentar a renda, ao mesmo tempo que garante a 

diminuição dos riscos, isto é: 

 

[...] Diferentemente dos indivíduos, as famílias podem diversificar e 
assim ficar menos expostas. Alguns integrantes sãos os que ficam na 
economia local e outros assumem a função de migrar e enviar 
remessas. Muitas vezes tal diversificação não resulta 
necessariamente em aumento da renda familiar, mas o que mais 
interessa é a diminuição do risco e, claro, haverá sempre a 
expectativa da melhora. Então também essa diversificação permite 
um aumento das expectativas já que a renda provém de realidades 
político-econômico-sociais diversas. (DUTRA, 2013, p. 33). 

 

Deste modo, concordamos com a perspectiva histórica estruturalista, uma vez 

que consideramos que “os fatores determinantes da imigração são 

interdependentes, logo não sendo aconselhável metodologicamente serem 

avaliados de forma isolada” (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013, p. 96). 

Diante do exposto, considerando que as migrações são fruto da dinâmica da 

economia vigente, no próximo tópico abordaremos os elementos fundamentais que 

determinaram o processo da imigração dos haitianos para o Brasil, tendo em vista 

que este processo é histórico e demarcado por vários fatores, tais como social, 

político, econômico, ambiental e etc. 

 

3.2 MIGRAÇÃO HAITIANA PARA O BRASIL 

 

Para compreender a imigração haitiana para o Brasil, far-se-á necessário 

apresentar o contexto histórico do Haiti, considerando que o Haiti tem sido marcado 

por fluxos migratórios intensos, causado por fatores políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, desde o longo processo até sua independência em 1804. 

O Haiti é considerado um país que passou por grandes transformações 

políticas e sociais, está localizado na América Central, e foi colonizado por 

espanhóis em 1492, liderado por Cristóvão Colombo, sendo denominada de Ilha 

Hispaniola, mais tarde dividido por dois países, sendo Haiti e República Dominicana 
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(CHAVES JÚNIOR, 2008). 

No século XVI, parte do Norte e Oeste de Hispaniola foi ocupada por 

franceses, que iniciaram a colonização gradativamente na região, e tinham por 

objetivo “estabelecer um entreposto estratégico que facilitasse no futuro a 

exploração de todo o continente” (CHAVES JÚNIOR, 2008, p. 53). 

De acordo com Chaves Júnior (2008), em 1697, com o tratado de Ryswick, os 

espanhóis reconheceram a divisão da parte Oeste para os Franceses, isto é, a 

República do Haiti denominado de São Domingos, enquanto a Espanha ficou em 

posse da parte Leste do país, chamado de República Dominicana. 

A colonização do Haiti foi baseada no sistema de latifúndio, monocultura e 

trabalho escravo africano, tornando a colônia de São Domingos uma das colônias 

mais prósperas do mundo, no entanto, era também um sistema extremamente 

exploratório que “se beneficiaria da ilha trazendo negros da África que seriam 

utilizados como escravos de diferentes partes do continente africano como 

Moçambique e Senegal”, onde lucravam com a produção de açúcar através da 

exploração de escravos que eram tratados de formas cruéis (CHAVES JÚNIOR, 

2008, p. 53). 

 

O sucesso da colônia, sem precedentes na história francesa, 
convivia com uma sociedade baseada em estratificação extrema 
desde o início da colonização sendo composta por uma população 
de 480.000 negros, 60.000 mulatos e por uma minoria de brancos, 
prinicipalmete franceses, que eram cerca de 20.000. (CHAVES 
JÚNIOR, 2008, p. 54). 

 

Sendo assim, os Franceses controlavam mais de 400.00 escravos africanos, 

e detinham o poder econômico e político do país. 

No entanto, em 1791, iniciou a revolta dos escravos africanos, que buscavam 

se libertar do regime de escravidão e exploração, convocado por Toussaint 

Louverture que liderou tropas haitianas contra os franceses, resultando na abolição 

da escravatura em todas colônias francesas (FIGUEIREDO, 2006). 

Segundo Figueiredo (2006), este processo de luta do povo haitiano conduziu 

a declaração da independência do Haiti em 01 de Janeiro de 1804, renomeando a 

colônia de São Domingos de Haiti, sendo considerado o único país a conquistar sua 

independência a partir de uma revolução, e caracterizado como a primeira República 

Negra das Américas. 
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Entretanto, logo após a independência, com a proclamação da 
primeira república negra, o país implantou o único modelo nacional 
que conhecia, o modelo francês. Como o povo nunca pôde ser 
integrado à nação a fim de construir uma verdadeira democracia 
ocidental, o antigo escravo, ao se tornar chefe de estado, se vê 
confrontado com a tentação de se identificar com o estado e com a 
nação, tornando-se assim um tirano, já que sua vontade torna-se 
expressão da vontade da nação. (FIGUEIREDO, 2006, p. 375). 

 

A revolução haitiana dividiu as colônias em franceses, mulatos e escravos, 

segundo Chaves Júnior (2008, p. 54), “a assembleia geral era composta pela elite 

branca (proprietária de terra), escravos, comerciantes locais e brancos pobres, que, 

por sua vez, pleiteavam o fim da dominação da metrópole”, em contrapartida, os 

mulatos livres aliados a outros grupos lutaram a favor da revolução, porém, “os 

agricultores brancos se opuseram às tentativas de liberdade”, causando uma disputa 

interna, logo: 

 

Nos primeiros 150 anos de história do Haiti várias disputas 
aconteceriam, como James aponta, como consequência do processo 
colonizatório: negros contra mulatos; brancos contra escravos 
negros, negros contra brancos, mulatos contra brancos, brancos 
contra brancos. (CHAVES JÚNIOR, 2008, p. 54). 

 

De acordo com Chaves Júnior (2008), em 1803, Napoleão Bonaparte envia as 

forças armadas com o intuito de recuperar a liderança dos franceses, buscando 

retornar ao regime escravocrata, neste contexto, onde a França e a Inglaterra 

buscavam recuperar a liderança, Jean Jackes Dessalines, líder escravo neste 

período, assume o poder do país e vence o exército francês. 

Entretanto, a partir de 1957 o país passa por mais um período de instabilidade 

política, sendo marcado pelo regime ditatorial comandado por François Duvalier, um 

médico, também chamado de “Papa Doc”, “que criaria seu próprio instrumento de 

controle - os tonton macoutes, um exército popular criado com base no voluntariado 

e que serviria ao governo” (CHAVES JÚNIOR, 2008, p. 61). 

Com a morte de Duvalier em 1971, Jean Claude Duvalier, “apelidado de Baby 

Doc”, assume a liderança do país, e dá continuidade no governo ditatorial, no 

entanto, segundo Chaves Júnior (2008, p. 61), “a comunidade internacional passaria 

a observar com mais frequência, graças ao grande número de haitianos no exterior, 

os sucessivos episódios de desrespeito aos direitos humanos”, em 1984, o governo 
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de Duvalier é findado, todavia: 

 

[...] O Haiti passa a ser gerido por sucessivas administrações 
provisórias que não conseguem vencer as dificuldades do Estado 
haitiano, aprofundadas duramente o período de “dinastia” de “Papa 
Doc e Baby Doc”. Até essa época, nenhuma nova eleição marcaria a 
“reconstrução” do Estado haitiano. (CHAVES JÚNIOR, 2008, p. 61). 

 

Somente em 1991, assumiu o poder do país, de forma democrática, o 

“sacerdote de esquerda, adepto da teleologia de libertação que não desfrutava da 

simpatia dos Estados Unidos” chamado Jean- Bertand Aristide, porém, meses após 

assumir a presidência, houve novamente outro golpe, que durou até 1994, quando 

Aristides retoma a liderança do país, que foi reeleito em 2000, no entanto, renuncia 

em 2004, devido a movimentos opositores e suspeita de fraudes nas eleições, sendo 

assim, as Organizações Internacionais passam a intervir no país através da 

Organização das Nações Unidas (ONU), onde estabelece um vínculo com o Brasil 

(CHAVES JÚNIOR, 2008, p. 63). 

Neste processo de instabilidade política em que historicamente o Haiti foi 

marcado, a imigração para o Brasil ganhou relevância a partir da criação da Missão 

das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), em 2004, cabe 

destacar que foi a quinta missão criada. 

Segundo Chaves Júnior (2008, p. 69), a MINUSTAH foi formada com o 

objetivo de reconstruir a estabilidade social do Haiti, recuperando a ordem e a paz 

no país, “enquanto o apoio internacional deveria garantir investimentos no 

desenvolvimento do fortalecimento das estruturas estatais”, neste sentido: 

 

A escolha do Brasil como líder da missão se baseava em um 
interesse brasileiro por desempenhar um papel mais atuante após 
passagens exitosas e amplamente elogiadas pela comunidade 
internacional como membro não permanente do Conselho de 
Segurança. (CHAVES JÚNIOR, 2008, p. 69). 

 

Embora o Haiti tenha sido historicamente marcado pela saída de haitianos 

para outros países por questões relacionadas a política, por fatores econômicos e 

culturais, desde a independência em 1804, o fluxo migratório para o Brasil se 

intensificou por condições ambientais, uma vez que o a ilha hispaniola está 

localizada em uma área geográfica em contato com quatro placas tectônicas: Placa 

Norte Americana, Placa de Coco, Placa de Nazca e Placa Sul América. Como ilustra 
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o mapa abaixo: 

Figura 1 – Placas tectônicas 
Fonte: Faria (2012, p. 74) 

 

Neste sentido, o Haiti se torna suscetível a terremotos, uma vez que, “a ilha 

Hispaniola situa-se em um ponto de contato das Placas Norte Americana e do 

Caribe (Caraíbas). Enquanto a Placa Norte Americana se move na direção leste-

oeste, a Placa do Caribe se move em direção oposta, ou seja, oesteleste” (FARIA, 

2012, p. 74). 

Sendo assim, o terremoto em 12 de Janeiro de 2010 afetou principalmente 

Porto-Príncipe, refletindo migrações em grandes proporções, nos anos seguintes, 

onde “estima-se neste período cerca de 4.000 imigrantes, segundo dados do 

Ministério da Justiça- MJ entraram ilegalmente no país” (MORAES; ANDRADE; 

MATTOS, 2013, p. 100). 

 

No entanto, nunca na história de desastres naturais passados no 
Haiti, nenhum se comparou à tragédia de 12 de janeiro de 2010. A 
situação do país piorou pela destruição, o desespero e o trauma 
psicológico causado pelo terremoto de 7,3 de magnitude na escala 
Richter. Oficialmente, mais de 230.000 pessoas morreram sob os 
escombros e muitos amputados - 15% da população não tinha lugar 
para morar após o terremoto. Um terço dessas pessoas 
desabrigadas tentava sobreviver em 415 campos de refugiados 
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provisórios em condições sanitárias deploráveis. O sistema de saúde 
estava ultrapassado, dependendo ainda mais da ajuda internacional; 
na área metropolitana, onde há quase metade da oferta do ensino 
secundário público do país antes do terremoto, quatro em cada cinco 
escolas foram destruídas; houve ainda a fuga dos milhares de 
prisioneiros da prisão central, incluindo os criminosos notórios e 
líderes de gangues. Tantos elementos dessa situação geral mostram 
ainda a importância da insegurança pública na explicação do 
fenômeno migratório no Haiti. (AUDEBERT, 2012, p. 37 apud 
BAPTISTE, 2018, p. 107). 

 

Segundo Sana (2018), cabe destacar que os imigrantes haitianos não são 

considerados refugiados, pois, segundo o Conselho Nacional para Refugiados12 

(CONARE), as imigrações ocasionadas por fatores ambientais tende a ser 

temporárias, e não definitivas como o caso de migrações forçadas. 

Diante desta conjuntura, cria-se a Resolução Normativa nº 97/12 do Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg), que serviu para o Brasil de estratégia para realização 

de vistos por razões humanitárias, devido a situação de vida da população haitiana, 

em função do terremoto que ocorreu em 2010. Segundo a própria normativa: 

 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente 
previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por 
razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos 
termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância que constará da 
Cédula de Identidade do Estrangeiro. Parágrafo único. Consideram-
se razões humanitárias, para efeito desta Resolução Normativa, 
aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da 
população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele 
país em 12 de janeiro de 2010. Art. 2º O visto disciplinado por esta 
Resolução Normativa tem caráter especial e será concedido pelo 
Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do 
Brasil em Porto Príncipe. Parágrafo único. Poderão ser concedidos 
até 1.200 (mil e duzentos) vistos por ano, correspondendo a uma 
média de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das demais 
modalidades de vistos previstas nas disposições legais do País. [...] 
(CNIg, 2012). 

 

Frente as questões apresentadas acima, de acordo com Faria (2012, p. 86), 

“mais de 6000 haitianos ingressaram no Brasil desde o início de 2010”, partindo de 

diferentes rotas, sendo a mais comum por via aérea, partindo de Porto Príncipe e 

Panamá, em seguida para o Equador ou do Peru, chegando à fronteira do Brasil. 

                                                 
12 Órgão que avalia as solicitações de refúgio no país, que tem como objetivo “formular a política de 
imigração”, “coordenar e orientar as atividades de imigração” e “solucionar casos omissos no que diz 
respeito a imigrantes” (FARIA, 2012, p. 92). 
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Diante do exposto, é importante apontar a importância do trabalho para os 

imigrantes haitianos quando chegam em território nacional, neste sentido, no 

próximo item abordaremos a relação do trabalho com a imigração haitiana para o 

Brasil. 

 

3.3 MIGRAÇÃO HAITIANA E TRABALHO NO BRASIL 

 

Neste item, refletiremos sobre os fluxos migratórios dos haitianos para o 

Brasil e sua relação com o trabalho, uma vez que várias pesquisas apontam que o 

trabalho tem sido a motivação predominante para a mobilidade humana, sendo o 

trabalho fundamental para a melhoria nas condições de vida dessa população que 

chega ao Brasil. 

Neste sentido, é importante evidenciar que, embora a imigração haitiana para 

o Brasil seja fruto de múltiplos elementos, o trabalho tem sido pautado como 

elemento central, pois o lugar que ocupa no trabalho determina seu status social, 

sendo assim, “tais fluxos revelam a necessidade de novos dispositivos políticos na 

estrutura e no investimento da questão do migrante no Brasil” (MARTINS; 

MONDARDO, 2018, p. 133), considerando que ainda não existem políticas públicas 

concretas para os imigrantes. 

Como já apontado neste trabalho, a imigração haitiana não é fruto de 

motivações pessoais, nem mesmo considerada forçada, isto é, não é um refugiado, 

mas imigra em função da dinâmica econômica, buscando uma “estratégia de 

resistência” (MARTINS; MONDARDO, 2018, p. 134). 

Para abordar o perfil dos imigrantes haitianos em relação ao trabalho Brasil, 

utilizaremos os dados apresentados no texto de Cavalcanti (2015), que faz um 

recorte geral dos imigrantes no mercado de trabalho formal, onde destaca a 

presença expressiva dos imigrantes haitianos no Brasil, e principalmente no 

mercado de trabalho formal entre os anos de 2011 e 2013 que se tornou 

significativo, uma vez que ultrapassou mais de 50% inseridos nos campos de 

trabalho, ultrapassando os imigrantes portugueses, “passando de 814 imigrantes em 

2011, para 14.579 empregados no mercado de trabalho formal em 2013”, isso sem 

contar os haitianos que estão trabalhando sem vínculo empregatício (CAVALCANTI, 

2015, p. 38). 

Cabe destacar que os fluxos migratórios tendem a ser estudados quando 
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tornam-se um problema público, considerando que o desenvolvimento da economia 

determina o status social do imigrante para a sociedade e também para si próprio, 

nesta conjuntura o trabalho simboliza o principal elemento para o deslocamento de 

pessoas, uma vez que, nos momentos de crises estruturais econômicas, a mão de 

obra do imigrante é essencial para nivelar as fragilidades do mercado de trabalho 

como mão de obra livre e disponível para aceitar qualquer condição de trabalho em 

que os trabalhadores nacionais já não querem mais, como uma estratégia de 

sobrevivência e de permanência, tendo em vista que, as condições econômicas, 

sociais, culturais, políticas e ambientais definem a manutenção de sua condição de 

imigrante em outro país (SAYAD, 1998). 

Segundo Cavalcanti (2015), em relação ao sexo, sobressaem as pessoas do 

sexo masculino, sendo em algumas nacionalidades onde a inserção dos homens no 

mercado de trabalho formal ultrapassa 70%, cabe pontuar que, as mulheres sempre 

estiveram presentes nos fluxos migratórios, no entanto, só se evidenciam 

recentemente nos estudos acadêmicos onde abordam a presença importante das 

mulheres no contexto imigratório. 

Contudo, é importante evidenciar que a diferenciação entre gênero não está 

posta somente na inserção no mercado de trabalho formal, mas também nas 

condições de trabalho, sendo que as mulheres ocupam os postos de trabalho mais 

precários e com menores salários em relação aos homens. Abaixo segue o gráfico 

que apresenta a diferença entre sexo, com vínculo formal no mercado de trabalho: 
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Gráfico 1 - Diferença de gênero com vínculo formal de trabalho 
Fonte: RAIS/TEM apud Calvacanti (2015, p. 107) 

 

Em relação a faixa etária, segundo Cavalcanti (2015), os trabalhadores 

imigrantes têm entre 25 a 50 anos, o que caracteriza o Brasil enquanto um país 

receptor que emprega pessoas em sua idade produtiva, isto é, onde se gasta menos 

e contribui mais com o desenvolvimento do país, considerando que, esta faixa etária 

já está pronta para se inserir no mercado de trabalho formal. 

Segundo Milesi (2016), os Estados que receberam maior número de 

imigrantes haitianos foram em Santa Catarina com 21, 07%, São Paulo com 28,85%, 

e o Paraná com 26,36%. 

Em Santa Catarina teve um aumento expressivo em 2013, contabilizando 

quase 30% dos empregados em mercado de trabalho formal no total de imigrantes 

neste Estado, no entanto, representam somente pouco mais de 8% dos haitianos 

que estão no Brasil, “em São Paulo passaram de 24 em 2011 para 522 em 2012 

(variação de 2.075%) e então para 2.167 em 2013 (variação de 315%)”, no Paraná, 

“empregou um número 613% maior de Haitianos em 2013 (1.824 indivíduos), 

comparado com 2012 (256)” (CAVALCANTI, 2015, p. 108). 

Embora houve um crescimento na inserção dos imigrantes haitianos a partir 

de 2013, nos anos anteriores, “na Bahia, no Distrito Federal, no Mato Grosso, no Rio 

Grande do Sul e em Santa Catarina, não havia sequer um único haitiano 

formalmente empregado no ano de 2011” (CAVALCANTI, 2015, p. 108). 

É pertinente observar que há uma instabilidade no que diz respeito a 

contratações de imigrantes haitianos no mercado de trabalho formal em todos os 

Estados Brasileiros, deste modo, os haitianos estão distribuídos em vários cantos do 

Brasil e fora do país, e estão inseridos principalmente: 

 

[...] No segmento de produção de bens e serviços industriais. Este 
segmento se manteve como aquele que mais emprega haitianos, de 
2011 a 2013. Em 2011, o segmento empregava formalmente 58% 
dos haitianos no Brasil, passando para 72% em 2012 e 75% em 
2013. Houve um crescimento de 525% de 2011 para 2012 e de 
267% para 2013. Na sequência temos o segmento dos serviços, 
vendedores do comércio em lojas e mercados, que empregava 22% 
em 2011, passando para 16% em 2012 e ficando em 17% em 2013, 
mesmo com um crescimento de 294% de 2012 para 2013. Exceção 
feita às Forças Armadas, policiais e bombeiros militares e aos 
profissionais das ciências e das artes, houve crescimento em todos 
os grupos. (CAVALCANTI, 2015, p. 110). 
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No que diz respeito a escolarização dos imigrantes haitianos, em 2013, mais 

de 30% possuía Ensino Médio Completo, mais de 20% ocupava o segundo lugar 

com Ensino Fundamental Completo, 16% com Educação Fundamental Incompleta e 

o grupo classificado como analfabetos aumentou mais de 900% em 2013, sendo o 

dobro empregados formalmente em relação aos de nível Superior Completo, de 

acordo com a tabela dos anos de 2011/2012 e 2013 (CAVALCANTI, 2015. p. 111). 

 

Tabela 1 - Nível de escolaridade dos imigrantes hatianos 
Fonte: Calvacanti (2015) 

 

No que concerne a faixa salarial, mais de 80% dos imigrantes formalmente 

empregados recebia entre um a dois salários mínimos, sendo que houve um 

aumento de 254% de imigrantes em 2013 nesta faixa de salário, além do aumento 

de faixa de renda de 2 a 3 salários mínimos para 290% do total de imigrantes entre 

2012 e 2013 (CAVALCANTI, 2015). 

Diante o exposto, tendo em vista a inserção dos imigrantes haitianos no 

mundo do trabalho, considerando o significado do trabalho na vida dessas pessoas, 

bem a trajetória dos mesmos em relação ao trabalho, tais como os desafios e 

estratégias utilizados neste contexto histórico, no próximo capítulo apresentaremos a 

pesquisa de campo realizada no município de Cambé-PR. 
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4 A INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO DOS IMIGRANTES HAITIANOS 

RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ-PR 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os dados coletados no debate 

em grupo realizado com os imigrantes haitianos no município de Cambé-PR, sobre o 

fluxo migratório acerca do trabalho, considerando a importância da inserção dos 

mesmos no mundo do trabalho para sua manutenção no Brasil. 

Para tanto, será apresentado a partir do diagnóstico socioterritorial13 

elaborado pelos participantes do projeto de extensão “Migrar com Direitos”, uma 

caracterização geral dos haitianos residentes em Cambé-PR, onde foi realizado 

entrevistas com serviços públicos e aplicação de 14 questionários com os mesmos, 

sendo assim, é importante destacar que o município de Cambé-PR tem recebido um 

grande volume de imigrantes haitianos, tendo aproximadamente 230 imigrantes. Em 

função da rede migratória estabelecida nesta região, uma vez que, esta quantidade 

está expressa até mesmo pela existência de uma igreja frequentada e liderada 

exclusivamente por haitianos, outro fator importante a ser ressaltado “é a presença 

de uma comercial de um proprietário haitiano que tem disponíveis serviços como 

ligações internacionais, remessas de dinheiro e venda de produtos haitianos”, além 

disso, o trabalho tem sido destacado como um fator determinante para o 

deslocamento neste município (RODRIGUES; TEIXEIRA, 2017, p. 19). 

No município de Cambé-PR, a concentração de imigrantes, principalmente de 

haitianos, tem se instalado em dois principais bairros, sendo eles: Santo Amaro e 

Parque Residencial Ana Rosa, onde a igreja Católica, através da Pastoral do 

Migrante de Londrina14, tem realizado intervenções com visitas domiciliares, curso 

de português e curso de crochê15, para as mulheres imigrantes neste território, 

dentre outros auxílios desde o processo de documentação a arrecadações de 

                                                 
13 Material elaborado pelos participantes do projeto de extensão “Migrar com Direitos”, encerrado em 
2017. 
14 Pastoral do Migrante é um serviço destinado a migrantes, por meio da Cáritas Arquidiocese de 
Londrina que é referência no atendimento aos imigrantes em Londrina, sendo este serviço não 
governamental (RODRIGUES; TEIXEIRA, 2017). 
15 Os cursos acontecem aos sábados, no período noturno, na Igreja Católica Nossa Senhora de 
Fátima, localizado no bairro Ana Rosa, com professores voluntários (RODRIGUES; TEIXEIRA, 2017). 
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doações para os mesmos. 

Ainda utilizando o diagnóstico socioterritorial, através da aplicação de 14 

questionários com imigrantes haitianos residentes em Cambé-PR, verificou-se que 

mais de 50% eram homens adultos, referente ao tempo que estão no Brasil, apenas 

7% está há mais de cinco anos, o restante está há mais ou menos seis meses, o que 

reforça a contínua migração para este município. 

Em relação aos motivos para migração, dos 14 imigrantes haitianos, oito 

demarcaram a busca pelo trabalho como principal motivo para o seu deslocamento, 

o restante mencionou questões econômicas, prosseguimento de estudos, melhores 

condições de vida e reunião familiar como motivador da migração. Cabe ressaltar 

que oito imigrantes citaram como principal dificuldade para a introdução na 

sociedade brasileira a inserção no mundo do trabalho, os demais destacaram o 

idioma, costumes diferentes, e três relataram não terem passado por dificuldades. 

Neste sentido, evidencia-se uma contradição, uma vez que, o trabalho tem sido a 

maior motivação para o deslocamento e ao mesmo tempo a maior dificuldade para 

os mesmos se inserirem quando chegam ao Brasil: 

 

Em relação à situação profissional dos haitianos que residem em 
Cambé e responderam os formulários, apenas 21% se encontram 
empregados com registro em sua Carteira de Trabalho, sendo que os 
79% restante está desempregado. Ainda, os três imigrantes 
empregados, possuem uma renda de quinhentos a mil reais. 
(RODRIGUES; TEIXEIRA, 2017, p. 28). 

 

Nesta perspectiva, no item I deste capítulo, foi apresentado a caracterização 

geral dos imigrantes haitianos residentes em Cambé-PR que participaram ao debate 

em grupo realizado no mês de outubro, através da aplicação dos mesmos 

formulários que foram utilizados no projeto16, com o intuito de conhecer os 

imigrantes através de perguntas gerais, em seguida, foi dividida a discussão em três 

eixos de análise, a saber: I) Entender o significado do trabalho para os imigrantes 

haitianos, residentes em Cambé-PR; II) Descrever os limites para a inserção do 

imigrantes haitianos ao mundo do trabalho, residente em Cambé-PR, considerando 

sua trajetória imigratória num contexto econômico, social e cultural; e III) Conhecer 

                                                 
16 Estas informações foram elaboradas com base nos formulários aplicados pelo Grupo de Pesquisa 
do CNPq “Serviço Social e saúde: formação e exercício profissional”, por meio do Projeto de 
Pesquisa: “Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do acesso às políticas de 
Seguridade Social”, iniciado em 2016. 
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as estratégias dos imigrantes haitianos para se inserirem no mundo do trabalho. 

Cabe ressaltar aqui, o processo realizado para coleta dos dados, uma vez 

que o contato com os imigrantes participantes dessa pesquisa foi possibilitado 

através do Grupo de pesquisa do CNPq “Serviço Social e saúde: formação e 

exercício profissional”, em parceria também com o Projeto de Pesquisa “Trajetórias 

de imigrantes nos territórios: a construção do acesso ás políticas de Seguridade 

Social”, que tem em uma de suas atividades de pesquisa acompanhado o 

desenvolvimento da Associação dos haitianos na região de Cambé-PR que está em 

fase inicial. 

Para a realização do debate, a composição dos participantes buscou 

contemplar homens e mulheres, de acordo com a proposta do debate que foi 

explicado para os mesmos no momento de sua realização. O debate contou com a 

participação de 8 imigrantes haitianos, residentes em Cambé-PR, sendo 3 mulheres 

e 5 homens, entendendo como importante o recorte de gênero, considerando que 

são particularidades importantes a ser estudadas. 

O debate teve início com a apresentação da proposta do debate, em que foi 

explicado que tinha como objetivo discutir sobre o trabalho e a migração haitiana, em 

seguida foram entregues os termos de compromisso, realizado a leitura com os 

participantes e o esclarecimento de dúvidas, sendo que este processo foi um pouco 

demorado, considerando a heterogeneidade do grupo, em termos de domínio do 

idioma, sendo que dos 8 participantes presentes, 3 estavam há pouco tempo no 

Brasil e não falam português, diante disso, o debate contou com o auxílio de um dos 

participantes para traduzir o termo para o grupo. 

Foi perceptível a desconfiança dos participantes quanto a realização do 

debate e seus objetivos, tendo em vista os questionamentos realizados no que tange 

a aplicabilidade da pesquisa em suas vidas. Neste sentido, buscou-se explicar de 

maneira clara e objetiva a utilidade da pesquisa, bem como os possíveis benefícios 

no que se refere à questão da importância e da necessidade do ganho de 

visibilidade da presença do imigrante haitiano no Brasil e na região de Cambé-PR. E 

para que consequentemente estes dados sirvam de base para outros estudos e 

conquistas, mesmo que a longo prazo para a população imigrante através da própria 

Associação que está sendo formada no município de Cambé-PR e acompanhada 

pelo projeto já mencionado anteriormente. Após o esclarecimento, o grupo 

transcorreu dentro do previsto, e ao final os imigrantes agradeceram a oportunidade 
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de estar participando do debate e poder falar sobre suas realidades. 

O debate acerca do trabalho foi iniciado e teve duração de aproximadamente 

três horas. Assim iniciamos com a caracterização dos participantes, a partir dos três 

eixos nominados, buscando responder aos objetivos específicos deste trabalho. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES HAITIANOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 

CAMBÉ-PR 

 

O formulário teve por objetivo caracterizar os imigrantes haitianos residentes 

em Cambé-PR que participaram do debate em grupo. Este documento de coleta 

conta com 63 questões que visaram abordar desde os dados gerais, como idade, 

sexo, causas da migração, bem como as principais dificuldades para inserção na 

sociedade brasileira, além de uma caracterização sócioeconômica, profissional e 

familiar. É importante ressaltar que, nem todas as questões serviram de base para 

elaboração deste trabalho, considerando que foram abordadas as questões mais 

relevantes para esta pesquisa e para a caracterização destes imigrantes na região 

de Cambé-PR. 

A pesquisa contou com oito participantes, sendo cinco homens e três 

mulheres residentes no município de Cambé-PR, sendo três com idade entre 27 e 

39 anos, o restante não respondeu. Em relação ao país de nascimento todos 

nasceram no Haiti, em cidades diferentes. 

Em relação ao estado civil, dos oito, sete responderam que estão solteiros, e 

um não respondeu; sobre a permanência dos mesmos no Brasil, quatro 

responderam que pretendem continuar no Brasil, um respondeu que não sabe, um 

respondeu que não pretende continuar no Brasil e dois não responderam. Cabe 

ressaltar que o tempo de residência no Brasil varia entre 4 meses e 6 anos (6 anos; 

4 anos; 3 anos e 6 meses; 2 anos e 4 meses; 2 anos e 6 meses; 4 meses17), sendo 

que dos participantes, duas mulheres estavam a menor tempo e um homem, sendo 

que os três não possuíam o domínio do português, no entanto, somente o homem já 

se encontra empregado mesmo com esta limitação, o que nos permite aferir a 

recorrência do recorte de gênero na inserção dos migrantes aos postos de trabalho. 

Referente a escolarização, dos oito haitianos presentes, dois possuem Ensino 

                                                 
17 Respostas individuais. 
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Médio Completo, dois tem Ensino Médio Incompleto, um respondeu que possui 

Ensino Superior Incompleto, dois possuem Ensino Superior Completo e um não 

respondeu. 

As principais razões que os levaram a imigrar para o Brasil foi o trabalho, 

prosseguimento de estudos e melhores condições de vida, sendo que, quatro dos 

cinco homens trabalham, entre as mulheres nenhuma está empregada, boa parte 

dos que trabalham estão na construção civil, dois trabalhando em Cambé-PR e dois 

em Londrina. 

Ao perguntar qual ocupação profissional possuíam no Haiti, das 3 mulheres, 

uma era enfermeira, sendo que no Brasil está desempregada, uma era cozinheira e 

também se encontra desempregada e uma era estudante. Em relação aos homens, 

um respondeu que era jornalista, sendo que aqui no Brasil trabalha na Construção 

Civil, um respondeu ser pintor18 e aqui no Brasil realiza serviços gerais, os outros 

três não responderam. 

Sobre a inserção na comunidade brasileira dos 8 participantes, dois não 

responderam, dois responderam que vieram acompanhados de amigos e familiares, 

e quatro responderam que vieram sozinhos para o Brasil, no entanto, todos os 

participantes responderam ter recebido auxílio de amigos e familiares desde que 

chegaram ao Brasil. 

Dos oito que receberam ajuda quando chegaram ao Brasil, três responderam 

alojamento, três responderam que receberam auxílio no processo para conseguir 

documentação, um respondeu que recebeu ajuda para conseguir trabalho, e um não 

respondeu. 

Ao indagar sobre as principais dificuldades para inserção na sociedade 

brasileira, um respondeu não ter tido dificuldades, um respondeu ter dificuldades em 

função dos costumes diferentes, dois destacaram dificuldade no acesso à moradia, 

três destacaram o idioma como dificuldade e um não respondeu. 

Sobre a importância de manter contato com o Haiti, dos oito, seis 

responderam que é importante, um não soube responder e um não respondeu, no 

que se refere a que tipo de contato possuem, dos que responderam que acham 

importante manter contato, destacaram a internet e envio de dinheiro. 

                                                 
18 No desenvolver do debate em grupo, o mesmo expôs ser pintor, mas foi questionado pelos demais 
participantes que afirmaram que o mesmo é artista, caracterizando a valorização que os mesmos têm 
com a ocupação que exerciam no Haiti. 
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Em relação a renda no último mês, um respondeu que é de R$ 501 à R$ 

1.000, dois responderam de R$ 1.001 à R$ 1.500, o restante dos participantes não 

respondeu. Desta forma, com a realização do debate em grupo, verificou-se que 

todos os participantes são trabalhadores, tanto no Haiti, e no Brasil, por exceção a 

uma mulher imigrante que é estudante, além disso, em relação a todos imigrantes de 

todas nacionalidades estudadas no grupo de pesquisa e de extensão, todos 

possuem em comum a importância do trabalho para a manutenção de suas vidas, as 

mulheres imigrantes possuem mais dificuldades para se inserirem nos campos de 

trabalho que os homens, sendo que a dificuldade para os mesmos se inserirem nos 

campos de trabalho são iguais para todos os imigrantes, bem como as barreira 

comunicacional, discriminação, cultura, e revalidação de diploma, que tem como 

consequência a ocupação em campos de trabalho que não condiz com sua 

formação profissional no Haiti, que será refletida no presente capítulo. 

 

4.2 O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA OS HAITIANOS 

 

Este eixo apresentará os principais aspectos acerca do significado do trabalho 

que foram mencionados pelos imigrantes participantes do debate em questão. Tal 

reflexão, será fundamental para atender a um objetivo específico deste estudo, que, 

conforme apresentado anteriormente, propõe a compreensão do significado que o 

trabalho possui para os haitianos, considerando principalmente neste contexto o 

fluxo migratório para o Brasil. 

Desta forma, com o intuito de abordar o trabalho como um elemento que está 

intrínseco ao processo de imigração, é necessário apresentar aspectos que foram 

ressaltados no decorrer do debate em grupo e influenciam diretamente no 

significado do trabalho na vida dos participantes. Embora houvesse uma questão 

específica para expressarem suas opiniões acerca do mesmo, o debate de modo 

geral propôs um diálogo para discutir e colher dados sobre a inserção destes 

imigrantes no mundo do trabalho. 

Portanto, a seguir, serão apresentados alguns elementos gerais e importantes 

que foram destacados quanto à composição da compreensão do assunto discutido 

na fala dos imigrantes e servem como introdutórios aos debates para compreensão 

do contexto no qual estão inseridos. 

De acordo com o imigrante James, a problemática do desemprego assolou 



52 

entre os haitianos a partir do terremoto ocorrido em 2010. Relata o imigrante que 

antes dessa catástrofe não havia tantas dificuldades em relação à empregabilidade 

com apresenta em sua fala: 

(...) Tava bastante gente trabalhando, tava tem bastante emprego, a 
gente vive bem, antes a gente vive bem, não tem problema de 
dificuldade de comida, de trabalho, assim no meu país. Tem lugar 
que passava um pouquinho de dificuldade, não é tanto, sabe, bem 
antes. Depois do terremoto passar em 2010, aí começa as 
dificuldade pra nós haitianos inteiro, porque o terremoto passar país 
inteiro, acabou tudo os empregos, acabou muita gente morreu, muita 
gente. (James). 

 

A partir da fala, é possível mensurar o impacto causado no território haitiano 

por meio do terremoto ocorrido em 2010. É viável destacar que este acontecimento 

categorizado como um desastre ambiental impactou não somente em questões 

geográficas e econômicas, como também em perdas de familiares e conhecidos. 

Segundo Villen (2015), uma das características que os fluxos migratórios via 

sul-sul possuem é o fato dos imigrantes ter a necessidade ininterrupta de trabalhar, 

uma vez que não há outra alternativa para os mesmos para assegurar sua 

sobrevivência, logo, considerar que os imigrantes se deslocam em busca de 

trabalho, ao chegarem no Brasil, se deparam com o problema histórico do 

desemprego, desta forma, se encontram mais vulneráveis a topo de exploração, 

uma vez que: 

 

Na atualidade do Brasil, com as taxas de desemprego que se 
anunciam, de novo, graves para os próximos anos, não serão poucos 
os desafios colocados pelo contexto de intensificação dos 
movimentos migratórios internacionais em escala global. Sem 
dúvida, a figura do imigrante será muito exposta tanto à exploração 
do seu trabalho, quanto à discriminação, ou mesmo a manifestações 
de xenofobia. (VILLEN, 2015, p. 250). 

 

Tal como problematizou Sayad (1998), pensando no fluxo dos argelianos para 

França; nestes fluxos atuais, já analisado e categorizado por Villen (2015) como os 

periféricos na periferia, e que assim, o imigrante antes de tudo é uma força de 

trabalho que, embora seja tecnicamente capacitado, nas relações sociais ainda é 

visto como um trabalhador abaixo de um trabalhador nacional, que não possui 

qualquer tipo de conhecimento sobre sua trajetória no mundo do trabalho, 

considerando os mesmos inferiores, neste aspecto, o trabalhador imigrante possui 
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particularidades enquanto classe trabalhadora elencado como inferior, que possui 

necessidades imediata de trabalho intensificando a exploração de trabalho por eles 

vivenciadas na contradição entre capital e trabalho. 

O debate tem sequência e o estabelecimento do diálogo exigiu um esforço 

maior, pois nem todos os integrantes responderam no início a questão referente à 

compreensão individual sobre o trabalho. Esta dificuldade pode ser apontada como 

consequência da falta de domínio do idioma português pelos imigrantes e do crioulo 

ou francês pela pesquisadora, ou seja, a barreira comunicacional existente no 

cotidiano dos imigrantes é relevante no percurso de sua inserção no Brasil e sempre, 

dadas essas condições, se constituem um limite nas pesquisas e estudos 

migratórios.  

Na busca por uma melhor compreensão do significado do trabalho para os 

imigrantes, foi retomado no momento anterior ao encerramento do debate o 

questionamento sobre o significado do trabalho para o público participante, uma vez 

que havia se estabelecido uma relação mais confortável de diálogo com o grupo. 

Aqueles que compreendiam melhor explicavam no idioma crioulo para os demais e 

apresentava o retorno. 

Do grupo composto por 8 participantes imigrantes, 6 responderam ao 

questionamento, a seguir segue a apresentação das falas dos participantes em 

resposta ao que compreendem por trabalho. 

Yaritza foi primeira a expressar sua compreensão dizendo que “o trabalho 

significa muitas coisas, porque precisa trabalhar pra sustentar sua casa, sua família, 

tem que trabalhar. Trabalho é muito importante”. 

Em seguida, com o intuito de envolver Sheedy e Nachelle no debate e saber 

de seus posicionamentos, uma das participantes foi convidada a traduzir em crioulo 

a questão para as mesmas, apenas uma responde e Yaritza  traduz dizendo que 

“ela falou que o trabalho é importante pra responder as necessidades dela”. A 

questão é então direcionada para outros dois participantes, Kevin responde que 

“Trabalho é importante pra pagar luz, pagar água, fazer compra, se você não 

trabalhar não consegue pagar”, e afirma Charles que “em uma palavra, trabalho é 

liberdade!”. 

Em seguida, outro participante manifesta a sua opinião acerca do significado 

de trabalho dizendo que: 

 



54 

Também, eu acho que sem trabalhar, você não vai fazer nada, 
porque tem sua família, tudo isso aí. Se você não trabalhar, você não 
vai conseguir fazer”. Carlos responde em crioulo e Charles realiza a 
tradução: “Trabalho é essência da vida, beleza”. (HENK). 

A partir das respostas, é possível concluir que os imigrantes haitianos 

compreendem de modo geral o trabalho como a única forma de arcarem com os 

custos de sua sobrevivência e até mesmo dos familiares que permaneceram no 

Haiti. Tendo em vista que a procura pelo emprego é um fator muito relevante no 

contexto de imigração, já que há a expectativa de conseguirem trabalho e com isso a 

possibilidade do sustento. 

De acordo com Marx (2006), o trabalho na sua ideia originária é visto como 

satisfação das necessidades, onde o trabalhador busca por meio da natureza se 

realizar enquanto homem, no entanto, como aponta os participantes, com a 

transformação oriunda do processo de acumulação do sistema capitalista, 

consequentemente agravada com a reestruturação produtiva é destituído toda ideia 

de trabalho enquanto dimensão emancipatória, o trabalho passa a ser produto do 

capitalismo. 

Neste sentido, Antunes (2009) vai reforçar que a condição do trabalho no 

capitalismo contemporâneo vai precarizar à medida que os imigrantes são utilizados 

neste contexto como forma de ampliar a acumulação do capital. Ainda, de acordo 

com Marx (2006), considerando o exército industrial de reserva, os imigrantes neste 

aspecto são fundamentais, uma vez que são trabalhadores sobrantes que estão 

disponíveis para atender as demandas postas pela dinâmica econômica. 

Nota-se que, apesar de aparecem nas respostas dos participantes Charles e 

Henk, fatores diferentes dos demais apresentados nas respostas anteriores, em 

momento algum é citado que o trabalho proporcionará possiblidades para a 

realização de planos a longo prazo, cuidado com a saúde, educação e lazer. 

Limitando-se então a um meio de garantir a sobrevivência com os mínimos. 

Neste sentido, segundo Antunes (2009), o trabalho no modo de produção 

capitalista perde a dimensão libertadora, da ideia de que tirou o homem da condição 

animalesca de macaco e dotou-o de inteligência, pois, a longo prazo perde essa 

dimensão, tendo em vista que não prevê condições básicas relacionados a saúde, 

educação e lazer como mencionado pelos participantes da pesquisa. 

Referente as respostas que foram colocadas num campo mais subjetivo, 

tendo em vista o processo da pesquisa, não é possível problematizar o que elas 
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significam, considerando, que os imigrantes não discorreram sobre elas, no entanto, 

é importante ressaltar que o conjunto de palavras “essência da vida”, “liberdade” e 

“beleza” já demonstram que mesmo não tão forte quanto essas características mais 

imediatas de trabalho, sugere uma vontade de que o trabalho tenha um significado 

de perspectiva emancipatória, ou seja, que o trabalho represente outras coisas para 

além do sustento. 

Diante do exposto, no próximo item encaminharemos a discussão sobre o 

processo para a inserção dos imigrantes haitianos ao mundo do trabalho em Cambé-

PR, tendo em vista os desafios para tal introdução. 

 

4.3 O PROCESSO DE INSERÇÃO DOS IMIGRANTES HAITIANOS AO MUNDO DO TRABALHO EM 

CAMBÉ-PR 

 

O presente eixo tem por objetivo apresentar alguns elementos fundamentais 

que foram destacados durante o debate em grupo, referente às dificuldades para a 

inserção dos imigrantes haitianos no mundo do trabalho, considerando a trajetória 

migratória. 

Conforme já apontado, ao deixarem seu país de nascimento, de acordo com 

Lechner (2007), os migrantes perdem a identidade construída por anos, e necessita 

se adaptar ao novo lugar, encontrando várias dificuldades para se inserir no novo 

país, uma vez que sofre rupturas com a sua cultura, com o vínculo familiar, com os 

amigos, aliado a nova linguagem, cultura, crenças, costumes, clima e alimentação. 

Neste sentido, as dificuldades são inerentes ao processo migratório, uma vez que, o 

deslocamento e após os migrantes passam por um processo de transformação de 

suas vidas. 

A partir do debate em grupo realizado em Cambé-PR, os participantes 

pautaram como principal dificuldade a necessidade do trabalho e o desemprego, 

contudo, este problema está relacionado a vários fatores, a exemplo disso, o idioma 

que tem sido uma barreira comunicacional para os mesmos, como aponta um dos 

entrevistados: 

 

É, sabe quando você chega num País, pra procurar emprego, 
primeiro você tem que falar a língua daqui, era bem difícil, bem difícil, 
para aprender, já que somos um povo negro, a gente passar pela 
mesma dificuldade, desigualdade. Mas até agora eu to com quatro 
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anos aqui no Brasil, o domínio da língua não é, não ta muito fácil, vou 
dizer que é um choque cultural ta ligado, sai de um País que tem 
uma cultura diferente, aí chega no outro, é um choque cultural. Tipo 
assim, quando eu venho, cheguei aqui passei igual outros, depois 
venho aqui, passei um tempo, depois voltei para São Paulo, eu não 
tinha estabilidade ta ligado, mas agora ta tudo mais ou menos, eu 
cheguei aqui em 2014, eu acho, no fim do ano de 2014, cheguei 
aqui, ai agora ta mais ou menos ainda. (CHARLES19). 

 

Diante do exposto, fica evidente que o idioma tem sido uma barreira para os 

mesmos se inserirem no Brasil, bem como nos postos de trabalho, de acordo com 

Dutra e Gayer (2015, p. 7): 

 

Um dos maiores desafios para os imigrantes é o aprendizado da 
língua portuguesa, (a dificuldade de comunicação por não poder 
estudar a língua portuguesa ou a sua dificuldade de comunicação os 
isola, tem efeitos no desempenho do trabalho, na busca de serviços, 
assim como para sua alimentação e ir nos postos de saúde), a falta 
de sensibilização dos poderes públicos municipais e estadual que 
não oferecem espaços físicos e docentes, a inexistência de um 
método eficiente a ser utilizado pelos monitores em todos os estados, 
e o desnível cultural entre os migrantes. 

 

Segundo Dutra e Gayer (2015), a dificuldade em relação ao idioma é um 

problema não somente para a inserção no campo de trabalho, mas também para se 

inserir na sociedade como um todo, uma vez que o fato de não conseguiram se 

comunicar prejudica a interação com as pessoas, fazendo com que os mesmos se 

isolem e não consigam realizar tarefas simples como ir aos supermercados, serem 

atendidos em serviços públicos e conhecerem outros lugares, bem como, enfrentam 

dificuldades até mesmo em conseguir moradia. 

Contudo, o domínio da língua portuguesa não lhes assegura uma inserção ao 

mundo do trabalho, como evidenciado na fala de uma imigrante: 

 

Quando chegou, chega aqui mesmo em Cambé também, aí depois 
de cinco meses consegui trabalhar, mas três meses, eu já tenho 
habilidade pra falar o português, porque eu entendo um pouco 
Espanhol, aí não foi difícil pra mim aprender, mas difícil pra achar 
serviço, porque cada emprego que você passa, eles falam por 
enquanto não tem vaga, ai foi cinco meses, procurando, procurando, 
não consigo, depois de cinco meses consegui serviço na JBS e foi 
dois anos e sete meses, aí sai, em Abril desse ano, agora estou 
estudando no (incompreensível) e agora to acabando. Por isso que 

                                                 
19 Os nomes utilizados neste trabalho são fictícios e foram escolhidos entre os mais comuns utilizados 
no Haiti, com o intuito de garantir o sigilo das identidades dos participantes. 
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eu pedi pra sai de lá, depois que eu não... estudo e trabalhar não foi 
fácil. (YARITZA). 

 

Sendo assim, é importante ressaltar a discriminação racial e a xenofobia 

neste contexto, uma vez que, grande parte dos imigrantes haitianos que vêm para o 

Brasil são negros, neste sentido, “A questão racial é muito pertinente no que tange à 

construção do estigma contra a nova onda de imigração (no caso haitiana), pois é 

um dos principais fatores que geram o preconceito” (DIEHL, 2015, p. 6). Sendo 

assim, o preconceito dificulta a inserção dos haitianos ao mundo do trabalho e 

adaptação à cultura brasileira. 

De acordo com Santos (2006), é importante discutir sobre o choque cultural, 

outro aspecto mencionado pelos participantes, tendo em vista que os mesmos no 

processo de deslocamento, quando chegam ao Brasil, desterritorializam, ou seja, os 

mesmos possuem cultura, costumes e uma história no Haiti diferentes da realidade 

brasileira, sendo assim, necessitam reterritorializar no novo território, isto é, 

precisam se readaptar à uma cultura desconhecida, ao clima, costumes e a 

construção de uma nova identidade, logo: 

 

[...] a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento se 
sobrepõe ao repouso. A circulação é mais criadora que a produção. 
Os homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas 
também os produtos, as mercadorias, as imagens, as ideias. Tudo 
voa. Daí a ideia de desterritorialização. Desterritorialização é, 
frequentemente, uma outra palavra para significar estranhamento, 
que é, também, desculturização. (SANTOS, 2006, p. 222). 

 

Neste sentido, se caracteriza como um choque cultural, pois, “sua relação 

com o novo morador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova e cultura 

nova, que interferem reciprocamente, mudando-se paralelamente territorialidade e 

cultura; e mudando o homem” (SANTOS, 2006, p. 223), abandonando sua bagagem 

cultural para se adaptar às novas experiências. 

Outra dificuldade muito evidenciada nos discursos dos imigrantes foi 

relacionada a validação de diploma20, considerando que, o processo para 

revalidação de diplomas escolares é muito burocrático, o que dificulta a inserção dos 

mesmos nas áreas em que são formados. 

                                                 
20 Os estrangeiros que possuem diploma de graduação precisam solicitar a revalidação do diploma 
através de um requerimento em uma Universidade Pública brasileira pública, para ser reconhecido o 
curso deve ter o mesmo nível e área (BRASIL, 2017). 
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[...] dificuldades específicas na educação de estrangeiros no Brasil: 
demora na revalidação de documentos escolares; desinformação e 
preconceito das instituições de ensino para realizar a matrícula e 
publicar diplomas de conclusão de curso; dificuldades das 
instituições de ensino para integrar o aluno estrangeiro em uma série 
compatível com seu nível educacional; falta de planejamento 
pedagógico para permitir ao aluno estrangeiro aprender a língua 
portuguesa e acompanhar os conteúdos curriculares brasileiros. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 54). 

 

Além disso, no que se refere à garantia do acesso à educação, o vestibular e 

como demonstra o depoimento do imigrante James, em que há uma esperança de 

que tanto a validação como o processo educacional, pode reverter a ausência ou 

dificuldade de inserção em postos de trabalho, o vestibular também não contempla 

os mesmos, tendo em vista o idioma que dificulta a realização da prova, além dos 

conteúdos exigidos que não são totalmente conhecidos pelos mesmos, tendo em 

vista as particularidades das bases curriculares dos diferentes sistemas 

educacionais do país. 

 

As pessoas que fazem Ensino Médio completo, sabe tudo, mas como 
não falar bem bem bem português, não sabe a resposta, resposta tá 
aqui no olho dele, não sabe que pode colocar, sabe? E dá problema 
pra passar, entendeu? (JAMES). 

 

Cabe aqui ressaltar que, durante o desenvolvimento do debate em grupo, os 

participantes ressaltaram que ocupam trabalhos que não correspondem à sua 

formação profissional no Haiti, sendo assim, consideram isso uma diferença de ser 

trabalhador imigrante no Brasil, como evidenciado nas falas dos entrevistados: 

 

 
[...] Porque aqui é difícil pra falar, alguém que sai lá do Haiti e vem 
aqui, não vai trabalhar no, no... como que vou falar isso daí? na área. 
(BENJAMIN). 
[...] Na profissão você quer dizer? Ele quer falar, que a pessoa que 
sai do Haiti e vem aqui, ali tem bastante que tem profissão, mas 
chega aqui no Brasil, não consegue exerce a profissão, não 
consegue trabalhar na profissão, porque o Brasil não acredita no 
diploma, tem que fazer validação pra trabalhar, isso que ele quer 
falar. (YARITZA). 
[...] É diferente, quando cheguei aqui eu não acho... A verdade eu 
não vim pra trabalhar em outro lugar, antes de vir aqui, a pessoa que 
tava aqui falou que já arrumou serviço pra mim na minha área, mas 
chega aqui ele fala outras coisas. Aí me enganou. (YARITZA). 
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[...] Tem 2 anos e meio que estou trabalhando como servente, e 
tenho um curso pra assentar piso, e todo mundo sabe, e agora 
trabalhar como servente. (KEVIN). 
[...] Claro que sente diferente, eu mesmo nunca trabalhou na 
construção quando estive lá, lá no Haiti, nunca saber de construção, 
e eu mesmo minha mãe tá fazendo a casa... E agora chegou aqui e, 
chegou aqui começar a trabalhar como ajudante, depois passar 
como meio oficial, até chegar oficial, é diferente, ai nunca pegar 
numas coisas como pá, machado, carregar umas blocas, isso ai, 
levantar... como se falar isso aí? Levantar uma carriola, agora chegar 
no Brasil começar a carregar carriola. (JAMES). 

 

Como apontado nas respostas dos entrevistados acima, cabe destacar que os 

mesmos são trabalhadores qualificados, sendo formados em Jornalismo, 

Enfermagem e possuem curso profissionalizantes que poderiam estar inseridos em 

campos de trabalho que correspondem à sua formação profissional e que inclusive 

está em carência no Brasil, porém, os mesmos ocupam postos de trabalho que não 

exigem muita especialização, “tais como: auxiliares de produção e manutenção; 

pedreiro ou servente na construção civil; com recicláveis; empregadas domésticas; 

vendedores ambulantes, entre outras” (AGUILAR et al., 2017, p. 462). 

Outro fator relevante a ser mencionado é o deslocamento para o trabalho, 

considerando que quatro dos oito imigrantes participantes estão empregados, dois 

deles trabalham no município de Londrina, neste sentido, há um custo de 

deslocamento, dificuldade em relação a distância para ir ao local de trabalho, e cabe 

ressaltar que em sua maioria os mesmos não possuem dinheiro nem para procurar 

trabalho, lembrando que o imigrante não migra sozinho, o mesmo possui duplos 

compromissos, tendo a responsabilidade de enviar remessas de dinheiro para a 

família que permanece no Haiti. 

Em relação ao gênero, fica evidente que a divisão sexual do trabalho se 

potencializa no processo imigratório, uma vez que, nenhuma das mulheres estão 

empregadas, embora estejam há pouco tempo no Brasil e não falam português, em 

contrapartida um dos homens que também está o mesmo tempo no Brasil e também 

não possui o domínio do português, já se encontra empregado. Dessa forma, a 

discussão da desigualdade de gênero é evidente. 

 

A dominação-exploração constitui um único fenômeno, apresentando 
duas faces. Desta sorte, a base econômica do patriarcado não 
consiste apenas na intensa discriminação salarial das trabalhadoras, 
em sua segregação ocupacional e em sua marginalização de 
importantes papéis econômicos e político-deliberativos, mas também 
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no controle de sua sexualidade e, por conseguinte, de sua 
capacidade reprodutiva. Seja para induzir as mulheres a ter grande 
número de filhos, seja para convencê-las a controlar a quantidade de 
nascimentos e o espaço de tempo entre os filhos, o controle está 
sempre em mãos masculinas, embora elementos femininos possam 
intermediar e mesmo implementar estes projetos. (SAFFIOTI, 2004, 
p. 106). 

 

Segundo Saffioti (2004), a divisão sexual do trabalho define a separação do 

trabalho feminino e masculino, ou seja, as quais determinam que existem trabalhos 

específicos de acordo com o gênero. Sendo que neste processo, ambos os sexos 

são explorados, no entanto, considera o trabalho masculino mais importante e de 

mais valor que o trabalho feminino, o que resulta numa intensificação da exploração 

de mão de obra feminina, onde as mesmas são empregadas em cargos inferiores, 

precários e com menores salários. 

De acordo com o estudo de Sana (2017, p. 81), sobre as Concepções de 

maternidade das mulheres imigrantes haitianas do município de Cambé-PR, é 

possível afirmar que as mulheres imigrantes haitianas estão mais sujeitas ao 

patriarcado, reduzindo sua presença no âmbito da maternidade, “mas também a 

posição da mulher no âmbito doméstico e sua inserção no mercado de trabalho, o 

qual está diretamente vinculado a mulher-mãe”. 

Contudo, com as transformações no capitalismo globalizado, a vinculação da 

mulher imigrante ao papel de mãe e doméstica é alterado, pois, a mão de obra de 

imigrante feminina passa a ser desejada, tendo em vista que as mesmas são 

exploradas ao máximo, inseridas em campos de trabalhos degradáveis e 

consideradas mais fáceis de enganar, contudo, na atual conjuntura, como aponta 

Sana (2017), as mesmas estão desempregadas, necessitam de trabalho, mas não 

conseguem por vários fatores, a exemplo: 

 

A escassez de serviços públicos que atenda as demandas 
apresentadas por essas mulheres, junto a não inserção no mercado 
de trabalho e a responsabilidade de cuidar do filho mesmo à 
distância, configura-se num cenário de preocupação e necessidade 
em conseguir emprego. No entanto, uma série de fatores influencia 
esse processo, tendo em vista, as próprias relações de gênero. 
Diante disso, os cursos disponibilizados a essas mulheres, são 
cursos historicamente e socialmente atribuídos como femininos, a 
exemplo do curso de crochê, curso de pão, curso de manicure, entre 

outros, todavia, os mesmos não necessariamente contribuem para 

obtenção de renda. (SANA, 2017, p. 82). 
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Diante do exposto, conforme situado por Sayad (1998), é relevante discutir 

qual o estado desse indivíduo, enquanto imigrante inserido nas relações sociais e de 

mercado, sendo que o mesmo, ainda que instalado de forma duradoura, permanece 

considerado como um trabalhador temporário, sendo sua presença reconhecida 

simplesmente pela ocupação no trabalho, desconsiderando seu papel político como 

cidadão, tais como sujeitos de direitos. 

Portanto, o estado do imigrante é regulado de acordo com os interesses da 

sociedade como um todo, com um único objetivo a de garantir a manutenção e 

controle da força de trabalho destes sujeitos, nas palavras do autor: 

 

[...] Ora, como que para não confessar a si mesmo a forma quase 
definitiva que com frequência cada vez maior a imigração reveste, 
apenas se leva em conta na qualidade de imigrante o seu caráter 
eminentemente provisório (de direito); ora, ao contrário, como se 
fosse preciso desmentir a definição oficial do estado de imigrante 
como estado provisório, insiste-se com razão na tendência atual que 
os imigrantes possuem de se “instalar” de forma cada vez mais 
duradoura em sua condição de imigrante. (SAYAD, 1998, p. 45). 

 

Vimos então que a imigração é resultado histórico das determinações 

econômicas, como exigência da sociedade capitalista em garantir a acumulação do 

capital, no entanto, para assegurar a mão de obra desses sujeitos, os mesmos são 

vistos como livres e definitivos, contudo, na sua condição de imigrante, retirando-

lhes todas as vantagens possíveis, haja visto que os imigrantes aceitam essas 

condições por não possuir outra alternativa a não ser a venda de sua força de 

trabalho (SAYAD, 1998). 

Desta forma, fica evidente a instabilidade das políticas migratórias, 

considerando que, no desenvolver do debate em grupo, verificamos que nos anos 

de 2010 e 2014 haviam várias empresas interessadas em contratar mão de obra 

imigrante, tendo em vista, neste período o aquecimento no setor da construção civil, 

bem como as políticas no mandato do governo Lula, no entanto, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2017), são trabalhos em situação 

análoga21 à escravidão no Brasil, onde os grupos mais vulneráveis a este tipo de 

trabalho são migrantes e os povos indígenas, como evidenciado na fala de James: 

                                                 
21 Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida (BRASIL, Art. 149 do Código Penal Brasileiro, 
2017). 
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[...] Depois de terremoto passar em 2010, aí começa as dificuldade 
pra nós haitianos inteiro, porque o terremoto passar país inteiro, 
acabou tudo os empregos, acabou muita gente morreu, muita gente. 
Aí esse tempo mesmo a gente começou a sair de país lá, pra vir no 
Brasil, como que, eu acho que a presidente Dilma abriu as portas pra 
nós haitianos entrar, com visto para entrar, só de passaporte, sem 
comprar passagem, se você vem direto para o Brasil, ou se você 
quiser pelo Equador não tem problema, entrar de Acre, eu mesmo 
passar de Acre, chega lá de Acre, ai lá tem um rapaz que é 
responsável de imigrantes, levar nós lá na Federal e faz CPF pra 
nós, carteira de trabalho e esse tempo mesmo 2010, 2012 eu entrar 
aqui, 2012 e 2013, ai fim de 2012 e entrada de 2013, ai Dezembro. E 
quando entrou, tava, Brasil tava bom, muito muito bom e a gente tava 
procurando... brasileira tava procurando pessoal na casa mesmo 
para trabalhar, se alguém não ta trabalhando, se vem bater a porta 
se você não tem alguém pra trabalhar aqui, se levar alguém, ai esse 
tempo mesmo, e empresa que tava lá na.... que tava todo lado em 
São Paulo e Porto Velho, Curitiba, tudo Brasil, se chega lá no Acre 
se mandar caminhão buscar haitiano para trabalhar na fazenda, na... 
e como se fala e... construção isso ai, e ai a gente começar a sair de 
Acre, e começa a entrar em todas as cidades de Brasil, e sai de Acre 
vem para São Paulo, tem muita gente que está em São Paulo até 
ainda, ai saiu de Acre e vem para São Paulo, e vem para o Paraná 
também, e Curitiba, aqui nós... eu mesmo, e o (nome da empresa) 
vem buscar nós lá, e quando entrar não paga nada, quando uma 
empresa vem buscar nós não paga nada, e a comida, a carona..... 
eles que pagam até chegar lá, quando chegar aqui, eles que da casa 
pra nós também morar, pagar tudo, só trabalha por eles e recebeu, 
só que eu recebi pouco, recebi pouco, ganha R$850,00 por ai, ai 
desconta tudo, você não paga aluguel, não paga a luz, não paga a 
água, não paga a comida também, só fica lá pra comer, comer e 
trabalhar, comer e trabalhar, só isso [...]. (JAMES). 

 

Embora os haitianos tenham se inserido em campos de trabalhos precários, 

neste período, ainda contavam com o trabalho, uma vez que, segundo Faquin, 

Lanza e Ribeiro (2018, p. 2), o Paraná recebeu grande número de imigrantes, em 

função de ofertas de trabalho, principalmente em Santa Catarina, com a presença de 

frigoríficos que “se torna um atrativo para os imigrantes porque os trabalhadores 

locais tendem a não assumir tais vagas, tendo em vista as condições de trabalho 

desgastantes e adoecedoras”. No entanto, na atual conjuntura, os mesmos estão 

desempregados, pois as empresas buscavam imigrantes para trabalhar em mega 

eventos e quando se esgotam esses trabalhos, os mesmos permanecem no Brasil 

com suas famílias, e sem nenhuma preocupação pública, isto é, nenhum suporte 

que atendam suas demandas. 

Neste sentido, há uma contradição preocupante, pois, se “um imigrante só 
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tem razão de ser no modo provisório e com a condição de que se conforme ao que 

se espera dele, ele só está aqui e só tem sua razão de ser pelo trabalho e no 

trabalho”, ser imigrante e não ter trabalho é um problema social, visto que o trabalho 

é inerente da condição de ser imigrante (SAYAD, 1998, p. 55). 

De acordo com Sayad (1998), o desemprego constitui-se um problema grave, 

considerando que o imigrante só é importante a medida em que se faz necessário 

para o desenvolvimento da economia, por outro lado, o imigrante é percebido 

enquanto máquina que precisa de condições básicas para sua sobrevivência, sendo 

assim: 

 

Enquanto trabalhadores, assegurar-lhe- ao menos teoricamente- a 
igualdade de salário (salário direto e salário indireto) com relação ao 
operário francês constitui, sem dúvida, a melhor forma de proteger 
este último contra a ameaça que uma mão-de-obra imigrante 
demasiado barata constitui (ou constituía). (SAYAD, 1998, p. 59). 

 

Contudo, a garantia do mínimo para o trabalhador imigrante é fruto das 

transformações do capitalismo que gerou a necessidade de criar mecanismos que 

mantenham o trabalhador vivo e em condições para trabalhar, ao mesmo tempo que 

serve como pano de fundo para a continuidade da exploração por parte da 

sociedade através de um discurso moralista, dito de boas intenções (SAYAD, 1998). 

Tendo em vista que os imigrantes estão em sua maioria desempregados, e 

que o trabalho, conforme demonstramos, é significativo para os mesmos, no próximo 

eixo abordaremos as estratégias dos mesmos para a inserção ao mundo do 

trabalho, a fim de garantir sua sobrevivência e de seus familiares. 

 

4.4 AS ESTRATÉGIAS DOS IMIGRANTES HAITIANOS EM RELAÇÃO À INSERÇÃO NO MUNDO DO 

TRABALHO 

 

Este eixo se apresenta como espaço de problematização, quanto às 

estratégias apresentadas por parte dos imigrantes haitianos para os enfrentamentos 

das diversas dificuldades que se apresentam em relação a inserção no mundo do 

trabalho. Como ponto de partida é relevante a reflexão acerca das diferenças entre a 

realidade do Haiti e a realidade brasileira que traz a necessidade de criar outros 

meios para sobreviver, como por exemplo, as redes sociais na migração, a reunião 

familiar e os trabalhos informais para permanecerem no Brasil, por fim, abordaremos 
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a ideia de uma tendência a superexploração que os mesmos ficam submetidos, uma 

vez que estão disponíveis e aceitam qualquer tipo de trabalho como destacado pelos 

participantes no debate em grupo realizado em Cambé-PR. 

De acordo com Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2014), com o terremoto que 

ocorreu em 2010 no Haiti, e os dois furacões em 2012 que desestabilizou o país, 

milhares de pessoas se deslocaram para outros países em busca de melhores 

condições de vida, sendo o Brasil um dos países receptores que passou a conceder 

vistos por razões humanitárias para facilitar a permanência dos imigrantes haitianos 

no País, como aponta James, no debate em grupo realizado em Cambé-PR: 

 

[...] Bem bem bem antes Brasil tava bom pra mim, ta ainda, eu to 
trabalhando, só que bem dificuldade, e valor que recebeu é bem 
pouco, é pouco, é melhor que não trabalha. É melhor que não 
trabalhar, tem gente que quer receber esse valor que eu ta 
recebendo, não tem como estar recebendo, porque não está 
trabalhando, está procurando, procurar, procurar e não acha, sabe. 
Tem dificuldade até aí. E tem empresa que ta fechada, porque, 
porque Brasil está passando dificuldade também, tem brasileiro, 
brasileira que ta passando dificuldade, que ta precisando também, e 
como que nós haitiano que está aqui, vem ai com um objetivo, e 
buscar uma vida melhor, não é que saiu de meu País, ou de nosso 
País por razão de fome como o brasileiro, brasileira pensa, não. 
(JAMES). 

 

Desta forma, podemos verificar que os haitianos vieram para o Brasil em 

busca de melhoria de vida através do trabalho, porém, com a expiração dos vistos 

por razões humanitárias22 dificultou muito a entrada dos imigrantes haitianos no 

Brasil, como afirma James: 

 

E aqui, esse tempo que eu cheguei lá, o Brasil tava bom, tava 
melhor, muito muito muito melhor, muita gente haitiano e africano 
chegou aqui, e ta trabalhando, e agora bastante gente que ta 
passando dificuldade de trabalho, e quando a gente entrar também, 
tem problema de chegar lá na Polícia Federal pra passar 
documentos pra nós, e agora tem dificuldade de pegar 
documentação de haitiano, porque antes, chegar direto. (JAMES). 

 

Neste sentido, cabe ressaltar que, durante o debate em grupo, os haitianos 

relataram que ao chegar no Brasil os mesmos perceberam que as coisas não são 

tão diferentes que no Haiti, segundo a haitiana: 

                                                 
22 Expirou em outubro de 2017 (BRASIL, Polícia Federal, 2018). 
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Eu não vou falar de todos haitianos, mas pra mim não foi escolher 
pra vir aqui no Brasil, mas a maioria haitiana que vem aqui no Brasil, 
eles não vem porque lá Haiti é ruim, eles não vem por isso, eles 
acham que aqui é melhor, ai vem aqui pra ver se aqui é melhor que 
lá, porque lá tem emprego, mas tem pouco, ai tem pessoa que faz 
faculdade e não consegue entrar no aro pra trabalhar, ai eles acham 
que aqui no Brasil é melhor, eles vem, depois que eles chegam aqui 
que vê como é a cultura, como que é a realidade mesmo, aqui não é 
muito muito melhor que lá, é um pouco diferente, mas, quase igual, ai 
tem pessoas que já voltam, que não ficam, que voltam lá, que diz 
que ele acha que não é. (YARITZA). 

 

Tal afirmação acima também é expressada por James: “Antes de chegar aqui, 

e quando eu cheguei aqui, igual a Yaritza falar, eu penso que o Brasil era melhor, 

lugar para ganhar mais”, sendo assim, ao chegarem no Brasil e terem suas 

expectativas supridas, encontram nas redes sociais como uma forma de estratégia 

para a manutenção de suas vidas. 

Dentro das análises de redes sociais de migração, temos as redes pessoais 

que são as redes construídas por amigos dentro de certas regiões, segundo Fazito 

(2002, p. 6): 

 

Aparentemente as redes sociais são aquelas que relacionam 
indivíduos em suas redes pessoais cotidianas, que se consolidam 
empiricamente nas redes de parentesco e amizade dentro da 
comunidade (assim como se utilizou do conceito também Massey e 
seus colegas). 

 

As redes socias desempenham papel importante na vida dos imigrantes, uma 

vez que servem de estratégia de sobrevivência no país em que estão localizados, tal 

afirmação foi constatada na fala de um dos participantes: 

 

De vez enquanto a gente faz um bico, ta ligado. Mas também se, 
seee, eu to trabalhando, por enquanto ele não está, mas eu to, a 
gente mora juntos, qualquer um que tenha... Quando ele não tem eu 
ajudo, eu não tenho, ele ajuda. É assim que é. Não sei se pra todo 
mundo é assim, não posso falar em nome de todos haitianos, mas eu 
já... a gente morava na mesma casa e antes gente fazia a mesma 
coisa. Aqui nós haitianos faz qualquer tipo de trabalho, porque aí se, 
mesmo que você venha aqui, não sei, com sua profissão, vai ser 
muito difícil pra trabalhar na tua área, ta ligado. Ai pra você não 
passar dificuldade, pra você não passar fome, você é obrigado a 
trabalhar em qualquer tipo de trabalho, tá ligado? Que seja, o que 
aparece, você já, assim que a gente faz. A gente tá fora do País tem 
que pagar tudo, tem que pagar aluguel, um monte de conta pra pagar 
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e fazer o que? Lava a mão, lava a outra... (CHARLES). 

 

A fala apresentada acima traz vários elementos importantes, pois, segundo o 

entrevistado, a rede pessoal, por ele descrita como composta por amigos, é uma 

estratégia de sobrevivência, considerando que quando um não possui trabalho, o 

outro ajuda de diversas maneiras, com a própria subsistência, moradia e até 

conseguir trabalho, outro aspecto relevante a ser considerando é no que diz respeito 

aos trabalhos informais, como o mesmo cita, os mesmos aceitam qualquer tipo de 

trabalho, uma vez que não possuem outra alternativa para assegurar condições 

básicas de sobrevivência, “desse modo, as redes podem ser não apenas 

mecanismos que possibilitam o movimento migratório, como também estruturas 

coletivas passíveis de mudança e reorganização” (FAZITO, 2002, p. 7). 

Neste sentido, os contatos interpessoais, como amigos e familiares, são 

determinantes para quem emigra, pois, esses laços auxiliam na inclusão no país 

receptor, além de que, reunir a família é muito importante para os imigrantes, uma 

vez que, os mesmos sentem falta dos laços afetivos, como apontado no debate em 

grupo: 

 

Porque a verdade, ela veio aqui, ela é minha irmã mais velha, mas 
eu vim primeiro aqui com outro irmão mais velho, ai eu gostaria que 
minha família toda junto comigo, porque ficar longe da família... ficar 
três anos, depois quatro anos, é muito difícil ficar longe, longe de 
mãe, longe de pai, ai eu gostaria que ela vinha aqui, porque é difícil 
pra mim, é dinheiro que eu vou gastar pra ir lá, ai pode entrar outro 
aqui, ai por isso, que ela ta aqui. (YARITZA). 

 

Os vínculos entre amigos também facilitam a introdução nos campos de 

trabalho, como aponta Charles, os mesmos conversam entre si quando sabem de 

algum local que está empregado e indicam: 

 

É, sim. Tem quem tem ajuda aqui, e tem quem não tem. Se 
também... se eu tiver trabalhado lá e lá ta precisando, aí eu passo 
que tá precisando, vai lá chega lá no Milton, tá pegando lá... E 
também se eu ver de algum lugar que tá pegando também, eu falo, é 
assim. (CHARLES). 

 

Desta forma, segundo Truzzi (2008), as redes migratórias incentivam a 

migração de pessoas ao país de destino, tendo em vista que as relações 

interpessoais, e com os familiares, possuem a função de repassar as condições em 
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que está o país, principalmente em relação ao emprego, dando-lhes uma noção 

prévia de como está a situação econômica e política do país, incentivando ou não as 

migrações. 

Sendo assim, as redes migratórias tem sido fundamentais para a mobilidade 

humana, uma vez que são a partir dessas redes pessoais que os mesmos 

constroem estratégias para manutenção de suas vidas no Brasil, como constatado 

nesta pesquisa, e como aponta Aguilar et al. (2017), que através do projeto foi 

possível identificar que, dos 96 entrevistados, a grande maioria, sendo 45,16%, 

afirmaram ter recebido ajuda de amigos quando chegaram ao Brasil, ainda 33,87% 

responderam ter recebido auxílio de entidades religiosas, em seguida 32,26% 

informaram ter recebido ajuda de familiares, somente 8,06% responderam ter 

recebido auxílio de serviços públicos e os demais apareceram com 4,84%. 

Cabe destacar os trabalhos informais neste contexto, de acordo com Araujo e 

Lombardi (2013), a informalidade está presente historicamente na sociedade 

brasileira, mas sofreu uma intensificação associados a crise econômica e o novo 

modelo do capital globalizado a partir de 1990, sendo assim, muitos trabalhadores 

vivem em situação de trabalho precário, sem direitos trabalhistas, em regimes 

flexíveis de trabalho, devido ao crescimento do desemprego. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a diferença entre as raças chama 

atenção, considerando que, “mais da metade dos trabalhadores formais (54,6%) são 

brancos enquanto mais da metade dos trabalhadores informais (55,7%) são negros” 

(ARAUJO; LOMBARDI, 2013, p, 13 ), isso ocorre porque existe uma preferência 

pelos brancos nos campos de trabalho formal, enquanto a população negra 

permanece entre a parcela de trabalhadores inseridos nos campos informais de 

trabalho. 

Segundo Basso (2015), a desigualdade do acesso ao trabalho a partir da raça 

não é uma novidade, mas historicamente marcado pela história do Brasil, do ponto 

de vista dos estudos migratórios, conforme já problematizamos no presente trabalho, 

o racismo tem sido um entrave importante para a inserção dos haitianos no mundo 

do trabalho. 

Considerando a realidade dos imigrantes haitianos no município de Cambé-

PR, tendo em vista a pesquisa de campo realizada com o intuito de falar sobre o 

trabalho, vê-se que a maioria dos haitianos estão sujeitos a superexploração, 

percebe-se a partir das falas que, devido à crise econômica e o desemprego, os 
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mesmos aceitam qualquer tipo de trabalho como meio de subsistência. 

Segundo Lanza, Garcia e Maccagnan (2017), as alterações no mundo do 

trabalho causadas principalmente pela reestruturação produtiva, onde o trabalho 

passa a ser flexível e precário, tem sido ocupado por imigrantes, embora o imigrante 

seja considerado um trabalhador, o fato de ser imigrante torna-os extremamente 

vulneráveis a superexploração. 

Como apontado neste trabalho, na trajetória dos imigrantes haitianos, os 

mesmos tem sido explorado por diversas vezes, a exemplo disso as empresas que 

buscam os imigrantes para trabalhar em troca de comida e alojamento, as falsas 

propostas de trabalho, e a necessidade dos mesmos de se inserirem em qualquer 

campo, sendo estes não mais desejados pelos nacionais, devidos às condições 

precárias de trabalho, no mais, também são explorados por não conhecer alguns 

direitos, como relatado por um dos imigrantes: 

 

Então a respeito de trabalho que nem você falar, eu acho que 
mesmo assim tem lei, mas tem algumas empresas que não 
respeitam as leis, minha amiga lá trabalhou 1 ano e 7 meses no 
emprego, ai se você é associado ou se é só como pessoa, mas a 
mulher tem 3 meses que não paga o pagamento dela, e ai ela 
procurou um advogado, o caso tá no processo, mas agora que o 
advogado... já faz um ano e três meses agora que o processo dela 
tá... mas até hoje que ela não conseguiu receber o dinheiro dela, ai 
não sei se a lei do Brasil que é assim, agora que ela tá recebendo o 
seguro mas o dinheiro mesmo que ela não recebe, não entendeu 
nada se é normal ou não. (YARITZA). 

 

Diante do exposto, é possível afirmar, de acordo com Lanza Garcia e 

Maccagnan (2017), que os imigrantes, enquanto sujeitos importantes para a 

acumulação capitalista, são explorados através da diminuição da mão de obra, 

inseridos em campos de trabalho instáveis, precários, com cargos inferiores e com 

baixas remunerações, estando sempre disponíveis para qualquer trabalho como 

meio de subsistência, enquanto são vistos pelos trabalhadores nacionais como 

ameaça a segurança nacional, bem como nos postos de trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o objetivo geral do presente trabalho sobre como se dá a 

inserção no mundo do trabalho dos imigrantes haitianos residentes no município de 

Cambé-PR, considerando sua trajetória migratória num contexto econômico, político, 

social e cultural, através desta pesquisa, verificou-se qual importância o trabalho tem 

em suas vidas, assim como os limites para a inserção dos mesmos no mundo do 

trabalho, bem como as estratégias utilizadas como meio de sobrevivência. 

Ao abordar a migração haitiana para o Brasil, como já apontado neste 

trabalho através dos estudos de Chaves Júnior (2008), é evidente que, após o 

terremoto que o Haiti sofreu em 2010, aliado às crises econômicas instaladas no 

país desde sua origem, devido questões políticas, a população haitiana 

historicamente é motivada a deslocar-se em busca de melhores condições de vida 

determinados pela dinâmica econômica, dito isso, é importante ressaltar que, para 

alcançar tal objetivo, os mesmos necessitam se inserirem no mundo do trabalho. 

No entanto, embora os mesmos, como já citado por Sayad (1998), sejam 

considerados antes de tudo uma força de trabalho, ao chegarem no Brasil 

encontram desafios para a inserção em postos de trabalho, tendo em vista as 

barreiras linguísticas, culturais, discriminações, xenofobia, processo de validação de 

diploma, dentre outros que contribuem para a exclusão social dos mesmos, 

relacionado a isso a ausência de políticas públicas que atendam as demandas de 

trabalho que os mesmos possuem, sendo assim, não há uma preocupação por parte 

do Estado em proteger essa população e inclui-los na sociedade brasileira, contudo, 

os imigrantes são necessários para o desenvolvimento da economia, uma vez que 

são trabalhadores disponíveis e aceitam quaisquer condições de trabalho já não 

aderida pelos trabalhadores nacionais, sendo assim, uma hora são desejados, em 

outra não são mais, consequentemente tornam-se vulneráveis a tendência da 

superexploração. 

De acordo com Sayad (1998), embora os imigrantes sejam trabalhadores 

especializados e possuem formação profissional, no processo de migração perdem 

suas identidades, e não são reconhecidos os saberes e experiências anteriores à 

migração, deste modo, são empregados em cargos inferiores com baixas 
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remunerações e considerados trabalhadores temporários, pois, desta forma, não são 

considerados cidadãos como todos os outros, com direito a exigir políticas que os 

atendam e principalmente o papel político. 

No presente trabalho, como resultado, obtivemos uma caracterização parcial 

dos imigrantes trabalhadores residente em Cambé-PR, assim como apresentar a 

diferença de gênero para inserção no mundo do trabalho, além disso, foi possível 

identificar através das falas dos participantes a centralidade do trabalho em suas 

vidas, sendo assim, os mesmos não possuem qualquer outra alternativa a não ser a 

urgência em conseguirem trabalho para sobreviverem, contudo, possuem a 

esperança do trabalho ser mais do que somente a manutenção de suas 

necessidades básicas, mas como uma perspectiva emancipatória de suas vidas. 

Referente às dificuldades para a inserção no mundo do trabalho, verificou-se 

que há diversas barreiras, sendo o idioma o principal fator, contudo, evidenciou a 

divisão sexual do trabalho, considerando que, apesar das duas mulheres 

participantes não possuírem domínio da língua portuguesa, um dos homens também 

possui a mesma limitação, estando o mesmo tempo que as demais mulheres no 

Brasil, porém, já se encontra empregado, reforçando a ideia de que as mulheres 

estão restritas ao mundo doméstico e ao cuidado com os filhos. 

Outros aspectos foram levantados como dificultador para a inserção ao 

mundo do trabalho, a saber: revalidação de diploma, discriminação, xenofobia, 

choque cultural, contudo, quando são empregados, ocupam cargos que em sua 

maioria não corresponde a sua formação profissional no Haiti, bem como, quando 

empregados, estão inseridos em campos de trabalhos precários, com baixos 

salários, em turnos exaustivos, tendo em vista que são parte da classe trabalhadora, 

mas o fato de ser imigrantes estão mais sujeitos a superexploração, uma vez que, 

durante a pesquisa, verificou-se que a grande maioria, no processo migratório, foi 

explorada de diversas maneiras, a exemplo de empresas que se aproveitam da 

vulnerabilidade em que os mesmos se encontram para explorá-los ao máximo, 

introduzindo-os em trabalhos degradantes, muitas vezes em troca de alojamento e 

comida, caracterizando como um trabalho análogo à escravidão, em outros casos, 

são atraídos para o Brasil por pessoas que prometem trabalho, mas ao chegarem no 

país, percebem que foram enganados, tendo que se submeter a qualquer campo de 

trabalho para se manterem. 

Neste sentido, em decorrência desta pesquisa, observou-se a necessidade 
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urgente do Estado intervir com políticas públicas que atendam suas necessidades 

específicas, principalmente políticas que protejam os imigrantes e lhes garanta os 

direitos fundamentais como cidadãos que prevê a Constituição Federal de 1988. 

Tendo em vista que a migração é um processo histórico, determinado pela 

dinâmica do capitalismo, faz-se necessário reforçar a comunicação entre brasileiros 

e imigrantes através do repasse de informações sobre as diferenças culturais, 

linguísticas e a importância do estudo e debate da migração de forma geral e 

também na formação acadêmica, buscando desta forma, a superação da 

discriminação em relação aos imigrantes, considerando que o Brasil é fruto de uma 

imigração histórica e que a mesma é uma realidade, sobretudo de países diversos e 

distintos das migrações clássicas, sendo assim, é importante que o Estado assuma 

a responsabilidade em assegurar condições dignas à população imigrante e uma 

efetiva política migratória na perspectiva dos direitos humanos. 

Em seguimento da pesquisa, verificamos a importância de ampliar meios de 

atendimento aos imigrantes, principalmente referente a desburocratização da 

validação de diploma, conseguindo desta forma garantir aos mesmos a inserção em 

campos de trabalhos em que são formados e que carece o Brasil. Assim, além de 

possibilitar uma inserção qualificada ao trabalho, os imigrantes poderiam contribuir 

com o desenvolvimento social e econômico do país, ao utilizar sua formação 

originária e reconstruir trajetórias de trabalho no novo território.  

Portanto, cabe destacar que toda pesquisa possui suas limitações, neste 

trabalho tivemos algumas barreiras, principalmente em relação à dificuldade do 

idioma, uma vez que, dentre os oito participante, três não tinham o domínio do 

português, sendo assim, o debate contou com o auxílio de um dos participantes para 

traduzir ao restante do grupo, contudo, deve-se considerar as barreiras linguísticas 

por parte da própria pesquisadora que não possui o domínio do idioma crioulo nem 

do francês. O presente trabalho possibilita a abertura de um leque de questões que 

devem ser estudadas profundamente, no entanto, considerando a inviabilidade do 

tempo para a conclusão da pesquisa, encontramos outro limite, uma vez que vários 

assuntos foram levantados que devem ser pesquisados posteriormente em 

profundidade, neste sentido, há de considerar a importância de continuar discutindo 

sobre as condições de trabalho destes imigrantes haitianos quando inseridos no 

mundo do trabalho, ampliando o debate com os empregadores e monitorando seus 

percursos laborais no Brasil. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE DEBATE DE GRUPO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Pesquisa: “A inserção no mundo do trabalho dos imigrantes haitianos residentes em 

Cambé-PR” 

Professor orientador: Prof.ª Dar Líria Maria Bettiol Lanza 

Discente: Daiane Tais Aguilar 

Atividade referente ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação em Serviço Social. 

Data: 22 de outubro de 2018 

 

ROTEIRO PARA DEBATE EM GRUPO COM OS HAITIANOS EM CAMBÉ-PR 

Iniciaremos a atividade com a apresentação da equipe que acompanhará o debate, 

bem como os motivos da mesma e a leitura do TCLE e assinatura pelos 

participantes. 

 

1. APLICAÇÃO DE QUESTINÁRIO 

Neste momento, aplicaremos o questionário já utilizado anteriormente pelo 

grupo de extensão “Migrar com Direitos” (2017-2018), com o intuito de caracterizar 

os imigrantes que participarão do debate. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS- QUESTÕES NORTEADORAS: 

1 - Caracterizar os imigrantes haitianos residentes no Município de Cambé-PR; 

• Questionários e dinâmica grupal. 

2- Entender o significado do trabalho para os imigrantes haitianos residentes no 

município de Cambé-PR; 

• O que o trabalho representa na vida de vocês? Quando falo trabalho o que vem 

à mente de vocês? 

• Quando vocês chegaram aqui, quem está empregado, como vocês 

conseguiram emprego? 
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• Qual a expectativas que vocês tinham em relação ao trabalho quando vieram 

para o Brasil? 

3- Descrever o processo para inserção dos imigrantes haitianos no mundo do 

trabalho considerando sua trajetória imigratória num contexto econômico, social e 

cultural; 

• Todos vocês trabalhavam antes de vir para o Brasil? No país de vocês ou em 

outros que vocês passaram? 

• Tem alguma diferença de ser trabalhado no Haiti e no Brasil? Vocês acham 

que são iguais? Justifique  

• Vocês têm participado de algum processo seletivo ou entrevistas? 

• Tem feito alguma capacitação para o mercado de trabalho? 

• Conhecem os direitos trabalhistas? 

4- Conhecer os limites e as estratégias dos imigrantes haitianos para se inserirem 

no mercado de trabalho residentes na região de Cambé-PR; 

• Para aqueles que não estão trabalhando, quais as dificuldades para conseguir 

trabalho? 

• Vocês que não estão empregados, exercem algum outro tipo de atividade 

remunerada? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“A inserção no mundo do trabalho dos imigrantes haitianos residentes no 

município de Cambé-PR” 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “A inserção no 

mundo do trabalho dos imigrantes haitianos residentes no município de Cambé-PR”, 

a ser realizada na Rua São Francisco n° 76, Jardim Santo Amaro no Município de 

Cambé-PR. O objetivo da pesquisa consiste em compreender como se dá a inserção 

dos imigrantes haitianos no mundo do trabalho. Sua participação é muito importante 

e ela se daria da seguinte forma, num primeiro momento será entregue um 

questionário com perguntas abertas e fechadas com o intuito de conhecê-los, em 

seguida daremos início a discussão sobre trabalho, com algumas questões 

norteadoras, tais como: entender o significado do trabalho para você, sua trajetória 

migratória, bem como os limites e as estratégias para a inserção no mundo do 

trabalho, para isso, gravaremos em áudio o debate com o objetivo de captar todo as 

informações importantes que serão analisadas posteriormente. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e outras 

vinculadas a pesquisa “Trajetórias de imigrantes nos territórios: a construção do 

acesso às políticas de Seguridade Social” e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Em relação aos 

registros gravados, o mesmo será utilizado somente para fins desta pesquisa, e será 

descartado após a finalização do trabalho. 

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerado (a) por 

sua participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da 

pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 

participação. 

Os benefícios esperados desta pesquisa são contribuir com a discussão 

sobre os fluxos migratórios em busca de trabalho, em especial ampliar o debate 
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acerca da realidade vivenciada pelos imigrantes haitianos residentes na região de 

Cambé-PR. Quanto aos riscos, garantindo o sigilo e a participação voluntária, 

compreendemos que o referido estudo, não os apresenta, pois, parte das 

experiências vividas por você. 

Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 

contatar: Prof.ª Dr.ª Líria Maria Bettiol Lanza, endereço: R. Benezer Luís da Costa, 

lote 12, quadra 03, telefone: (43) 9 9938-4028 e e-mail: liriabettiol.j@gmail.com, ou 

Daiane Tais Aguilar, endereço: Rua dos zeladores n° 85, telefone: 9 9170-3105 e e-

mail: daianetais.aguilar@gmail.com, bem como procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, 

situado junto ao LABESC – Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 

3371-5455, e-mail: cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

 

Londrina, 28 de outubro de 2018. 

 

Pesquisador colaborador: Daiane Tais Aguilar 

RG: 13.509.245-2 

Responsável pelo desenvolvimento do Grupo de Debates 

 

 

 

 

 

_____________________________________, tendo sido devidamente esclarecido 

sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa descrita acima. 

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

Data: ________________ 
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ANEXO A – Formulário 

 

 
 
QUESTIONÁRIO Nº _______________ 
PESQUISAD@R: _________________ 
MUNICÍPIO: ____________________ 
DATA ____/____/______ 
 

I – CARACTERIZAÇÃO 
 SÓCIODEMOGRÁFICA 

 
1. Sexo: (  ) F (  ) M 
 
2. Idade: _______anos 
 

3. Cidade de nascimento 
___________________________ 
 
4. País de nascimento/ 
___________________________ 
 
5. Localidade anterior ao Brasil: 
___________________________ 
 
6. Permanência Brasil: 

1 Menos de 6 meses  

2 6 meses a 1 ano  

3 De 1 ano a 2 anos  

4 De 2 anos a 3 anos  

5 De 3 anos a 4 anos  

6 De 4 anos a 5 anos  

7 Mais de 5 anos  

8 Não sabe/Não respondeu  

 
7. Pretende permanecer no Brasil? 
(  ) Sim 
(  ) Não, para onde pretende ir? 
___________________________ 
(  ) Não sabe 
 
8. Estado civil: 

1 Solteiro  

2 Casado/União Estável  

3 Divorciado/Separado  

4 Viúvo  

 
9. Escolaridade: 

1 Sem Escolaridade  

2 Ensino Fundamental 
incompleto 

 

3 Ensino Fundamental 
completo 

 

4 Ensino Médio incompleto  

5 Ensino Médico completo  

6 Formação Técnica  

7 Ensino Superior 
incompleto 

 

8 Ensino Superior completo  

9 Pós-Graduação  

 
II – CAUSAS DA EMIGRAÇÃO 

 
9. Principal razão que o (a) levou a emigrar: 

1 Melhores condições de vida  

2 Prosseguimento de estudos  

3 Questões 
Políticas/econômicas 

 

4 Trabalho  

5 Reunião familiar  

6 Outra. Qual? 

 
III – INSERÇÃO NA COMUNIDADE 

BRASILEIRA 
 
10. Quando veio para o Brasil veio 
acompanhado por quem? 

1 Sozinho  

2 Família  

3 Amigos  

4 Outros. Quem? 
 

 
11. Alguém o tem auxiliado desde que 
chegou ao Brasil? 
(  ) Sim (  ) Não 
 

12. Caso tenha respondido SIM, quem? 

1 Família  

2 Amigos  

3 Serviços Públicos  

4 Entidades Religiosas  

5 Outros. Quem? 
 

 
13. Caso tenha respondido SIM, em que 
áreas recebeu auxílio? 

1 Trabalho  

2 Alojamento  

3 Idioma  

4 Documentação/Legalização  

5 Outras. Quais? 
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14. Principais dificuldades para inserção 
na sociedade brasileira: 

1 Sem dificuldades  

2 Costumes diferentes  

3 Dificuldades no acesso à 
moradia 

 

4 Discriminação  

5 Idioma  

6 Outras. Quais? 

 
15. Que tipo de visto/documento possuía 
quando chegou ao Brasil? 

1 Visto de trânsito  

2 Visto de turista  

3 Visto temporário  

4 Visto permanente  

5 Visto de cortesia  

6 Visto oficial  

7 Visto diplomático  

8 Visto de estudante  

9 Apenas passaporte  

 
16. Preencha a tabela sobre o domínio da 
língua portuguesa: 

Idioma MB B R I 

Português falado     

Leitura de textos 
escritos em 
português 

    

Escrita de textos 
em português 

    

 
17. Onde /com quem aprendeu português 
(falado)? 

1 Sozinho  

2 Família  

3 Amigos  

4 Outros. Quem? 
 

 
18. Em que idioma se fala, habitualmente, 
em casa 

1 Nativo  

2 Português  

3 Matriz lusófona  

4 Outro. Qual? 
 

 
19. Costuma participar de festas/encontros 
organizados comunidade de imigrantes? 
 

1 Sim  

2 Não  

3 Às vezes  

4 Não sabe  

 

20. Costuma participar de festas/encontros 
organizados pela sua comunidade atual? 

1 Sim  

2 Não  

3 Às vezes  

4 Não sabe  

 
21. Para você é importante manter contato 
com seu país? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 
22. Caso tenha respondido SIM, que tipo 
de contato? 

1 Telefônico  

2 Internet (E-mail/Redes 
Sociais) 

 

3 Skype/Conversas por vídeo  

4 Viagem  

5 Envio de dinheiro  

6 Outros. Quais? 
 

 
23. Você costuma obter informações 
sobre o seu país de origem? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
24. Caso tenha respondido SIM, onde 
costuma obter informações sobre seu país? 

1 Família  

2 Internet  

3 Amigos  

4 Meios de comunicação 
(jornais, televisão, rádio) 

 

5 Outros. Quais? 
 

 
25. Pratica atividades em seu tempo livre? 

Sim. 
Quais? 
(  ) Esporte 
(  ) Cultura 
 

(  ) 
Entretenimento 
(  ) Religião 
Outros: 
________________ 

Não   

Às vezes. 
Quais? 
(  ) Esporte 
(  ) Cultura 

(  ) 
Entretenimento 
(  ) Religião 
Outros: 
_______________ 

Não sabe   

 
 
 
 
 
 
 



84 

IV – CARACTERIZAÇÃO 
SÓCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E 

FAMILIAR 
 
26. Qual é sua situação profissional neste 
momento? 

1 Empregado  

2 Desempregado  

3 Beneficiário  

4 Informalidade  

 
27. Caso esteja empregado, possui 
registro em carteira? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 
28. Qual era sua ocupação ou profissão 
principal no seu país? 
___________________________ 
 
29. Atualmente, qual é sua 
profissão/ocupação no Brasil? 
_______________________________ 
 
30. Qual foi sua renda no último mês? 

1 Menos de R$ 250,00  

2 R$ 250,00-R$ 500,00  

3 R$ 501,00-R$ 1.000,00  

4 R$ 1.001,00-R$ 1.500,00  

5 R$ 1.501,00-R$ 2.000,00  

6 Mais de R$ 2.000,00  

 
31. Indique o tipo de moradia: 

1 Própria  

2 Alugada. Qual é o valor do 
aluguel que você paga? 

3 Quarto  

4 Casa de Familiares  

5 Casa de Amigos  

6 Barraca  

7 Pensão. Valor 
mensalidade? 

8 Estaleiro/obra/local de 
trabalho 

 

9 Em situação de rua  

10 Outro. Qual? 

 
32. Há quantos cômodos na moradia? 
____ divisões (excluídos cozinha, banheiros e 
corredor). 
 
 
 
 
 
 
 

33. Indique se existe na moradia: 

1 Cozinha  

2 Banheiro  

3 Banheira/Chuveiro  

4 Água encanada  

5 Saneamento  

6 Eletricidade  

7 Internet  

 
34. Padrão construtivo da moradia: 

1 Alvenaria  

2 Madeira  

3 Lona  

4 Mista – Alvenaria/Madeira  

5 Mista – Madeira/Lona  

6 Outro. Qual? 
 

 
35. Qual é o estado de conservação da 
moradia que habita? 

1 Bom  

2 Razoável  

3 Ruim  

4 Não sabe  

 
36. Qual o nº de residentes com quem 
partilha a moradia? _______ residentes. 
 
37. Caso more com alguém, eles são: 

1 Familiares  

2 Amigos  

3 Colegas de trabalho  

4 Outros. Quem? 
 

Nacionalidades: __________________ 
 
38. Se respondeu família, preencha as 
informações solicitadas: 
1. Parentesco: ___________________ 
2. Sexo: ___ homens ___mulheres 
3. Idades: ________________________ 

Situação Profissional Qtde 

Emprego formal  

Emprego informal  

Desempregados  

Beneficiários  

 
39. Tem filhos? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
40. Se sim, tem filhos em escola 
brasileira: 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sabe 
 
41. Está satisfeito com o ensino público? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sabe 
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42. Você tem religião? 
(  ) Sim (  ) Não 

 
43. Caso tenha respondido SIM, qual? 
 

 
44. Em sua comunidade religiosa há outros 

imigrantes? 

1 Sim, exclusivamente 
imigrantes 

 

2 Sim, imigrantes em sua 
maioria 

 

3 Sim, poucos imigrantes  

4 Não  

5 Não frequenta  

 
Você já ouviu falar do SUS? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 
45. Sabe onde estão localizados os serviços 

de saúde? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 
46. Já foi atendido em algum serviço de 

saúde? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 
47. Caso tenha respondido SIM, em qual: 

1 Unidade Básica de Saúde  

2 Hospital  

3 Centro de Especialidades  

4 Farmácia Popular  

5 UPA  

6 SAMU – Urgências  

7 Serviços Odontológicos  

8 CISMEPAR  

9 Outro. Qual? 

 
48. Caso tenha sido atendido, como foi o 

atendimento: 

1 Muito bom  

2 Bom  

3 Satisfatório  

4 Ruim  

5 Muito ruim  

6 Não sabe  

 
 
 
 
 

49. Se o atendimento NÃO foi bem avaliado, 
indique os motivos: 

1 Tempo de espera  

2 Qualidade  

3 Comunicação  

4 Discriminação  

5 Outros. Quais? 

 
50.  Caso NÃO tenha sido atendido em 

serviços de saúde, isto se deu por quê? 

1 Não precisei  

2 Plano Privado  

3 Dificuldade de acesso  

4 Falta de informação  

5 Preferi pagar  

6 Outro. Qual? 

 
51. Você já ouviu falar da Assistência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 
52. Sabe onde estão localizados os serviços da 

Assistência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 
53. Já foi atendido em algum serviço da 

Assistência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 
54. Caso tenha respondido SIM, em qual: 

1 CRAS  

2 CREAS  

3 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

 

4 
Centro de Convivência da 
Pessoa 

 

 Idosa  

5 
Serviço de Acolhimento a 
pessoa em situação de 
rua 

 

6 
Serviço de Acolhimento 
Institucional para idosos 

 

7 
Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças 
e Adolescentes 

 

8 Outro. Qual? 
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55. Caso tenha sido atendido, como foi o 
atendimento: 

1 Muito bom  

2 Bom  

3 Satisfatório  

4 Ruim  

5 Muito ruim  

6 Não sabe  

 
56. Se o atendimento NÃO foi bem avaliado, 

indique os motivos: 

1 Tempo de espera  

2 Qualidade  

3 Comunicação  

4 Discriminação  

5 Outros. Quais? 
 

 
57. Caso NÃO tenha sido atendido em 

serviços de assistência social, isto se deu 
por quê? 

1 Não precisei  

2 Dificuldade de acesso  

3 Falta de informação  

4 Outro. Qual? 
 

58. Possui Cadastro Único? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 
59. Recebe algum tipo de benefício? 

1 Programa Bolsa Família  

2 Benefício de Prestação 
Continuada 

 

3 Cupom Alimentação  

4 Outro. Qual? 
 

60. Você já ouviu falar da Previdência 
Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 
61. Já recebeu Seguro Desemprego? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 
Espaço destinado para o pesquisador anotar 
dados relevantes da pesquisa de campo: 
 

 


