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RESUMO 

BERBERT, Heloisa Dalfito. A mulher imigrante e o mercado de trabalho: um estudo 
sobre Londrina/PR. 2022. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Serviço Social) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2022. 

Tendo em vista a diversificação dos fluxos migratórios presentes na Região 
Metropolitana de Londrina/PR, viu-se necessário o estudo da migração feminina e 
suas relações com o trabalho e patriarcado, consequências, as violências sofridas e 
as dificuldades encontradas ao longo do processo de migração. Viu-se necessário 
também a compreensão acerca da legislação migratória brasileira. Assim, o objetivo 
do trabalho foi compreender a realidade da mulher imigrante na cidade de 
Londrina/PR e sua inserção no mercado de trabalho no contexto atual. Enquanto 
procedimentos metodológicos optou-se pela revisão de literatura, a qual subsidiou a 
construção dos capítulos e a pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada 
com cinco mulheres imigrantes residentes em Londrina/PR, atendidas pelo Programa 
de Atendimento e Acompanhamento aos Migrantes, Refugiados, Apátridas e suas 
Famílias executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina/PR, tendo sido utilizado 
como instrumento de coleta de dados, a entrevista semiestruturada. A partir da 
pesquisa realizada, compreendeu-se que as mulheres imigrantes residentes em 
Londrina/PR, tiveram o Brasil como primeiro país de deslocamento, migraram em 
busca de melhores condições de vida para elas e suas famílias, e pode-se verificar 
que as participantes da pesquisa não estão no mercado de trabalho formal, ocupando 
postos de trabalhos informais, sem registro e sem carteira assinada. A maioria das 
mulheres imigrantes entrevistadas estão desempregadas, sendo a única fonte de 
renda, o salário do companheiro. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Imigração; Refúgio; Migração Feminina; Trabalho; Londrina/PR. 

 



 
 

ABSTRACT 

BERBERT, Heloisa Dalfito.  Immigrant women and the labor market: a study on 
Londrina/PR. 2022. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço 
Social) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, 2022. 

In view of the diversification of migratory flows present in the Metropolitan Region of 
Londrina/PR, it was necessary to study female migration and its relations with work 
and patriarchy, consequences, the violence suffered and the difficulties encountered 
during the migration process . It was also necessary to understand the Brazilian 
immigration legislation. Thus, the objective of the work was to understand the reality of 
immigrant women in the city of Londrina/PR and their insertion in the job market in the 
current context. As methodological procedures, we opted for a literature review, which 
supported the construction of chapters and field research. The field research was 
carried out with five immigrant women residing in Londrina/PR, assisted by the 
Program for Assistance and Monitoring of Migrants, Refugees, Stateless Persons and 
their Families run by Cáritas Arquidiocesana de Londrina/PR, having been used as a 
data collection instrument. , the semi-structured interview. From the research carried 
out, it was understood that immigrant women residing in Londrina/PR, had Brazil as 
the first country of displacement, migrated in search of better living conditions for them 
and their families, and it can be verified that the participants of the research are not in 
the formal job market, occupying informal jobs, without registration and without a formal 
contract. Most of the immigrant women interviewed are unemployed, the only source 
of income being their partner's salary. 
 
 
 
 
 
Key-words: Immigration; Refuge; Female Migration; Job; Londrina/PR. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tematiza os fluxos migratórios recentes e a diversidade 

destes no Brasil e a presença das mulheres em seu interior. Assim como colocado por 

Póvoa-Neto (1997) a imigração deve ser vista como um fato, um fenômeno social, que 

engloba diversos fatores, que precisam ser levados em consideração quando 

analisados seus motivos. Vivencia-se o acirramento dos fluxos Sul-Sul, motivados por 

guerras civis; crises econômicas e humanitárias. A chamada migração Sul-Sul, ocorre 

quando pessoas de países periféricos se deslocam para outros países periféricos, 

especificamente os países do Sul global, e este deslocamento veio a se acentuar pós 

o ano de 2010, tendo como grande expressão a migração haitiana para o Brasil. 

O interesse pelo tema deu-se pela realização de estágio supervisionado na 

Cáritas Arquidiocesana de Londrina, no Programa de Atendimento e 

Acompanhamento aos Migrantes, Refugiados, Apátridas e suas Famílias. Durante a 

experiência de estágio, pode-se observar a dificuldade das mulheres imigrantes para 

a inserção no mercado de trabalho, surgindo o desejo de pesquisar, observar e 

estudar a relação entre imigração feminina e trabalho.  

Assim, o trabalho teve como objetivo geral compreender a realidade da mulher 

imigrante na cidade de Londrina/PR e sua inserção no mercado de trabalho no 

contexto atual. Os objetivos específicos referem-se a: identificar as configurações 

contemporâneas do trabalho, sobretudo no que tange à divisão sexual do trabalho; 

verificar a presença de mulheres nos fluxos migratórios contemporâneos; estabelecer 

aproximações aos fluxos migratórios presentes em Londrina/PR e identificar a 

inserção no mercado de trabalho por mulheres imigrantes em Londrina/PR.  

Para o alcance dos objetivos propostos, os procedimentos metodológicos 

estiveram pautados na abordagem qualitativa, se recorrendo a revisão de literatura, a 

qual possibilitou compreensão acerca da temática e pesquisa de campo. Para a 

pesquisa de campo, elegeu-se como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada1. As entrevistas foram realizadas com mulheres imigrantes usuárias 

do Programa de Atendimento e Acompanhamento aos Migrantes, Refugiados, 

Apátridas e suas Famílias da Cáritas Arquidiocesana de Londrina, mulheres estas que 

                                            
1 Cabe informar que este estudo está vinculado ao Projeto de Pesquisa “Serviço Social e Demandas 
Contemporâneas: aproximações ao exercício profissional junto ao público imigrante”, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
por meio do parecer nº 3.833.416. 
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buscaram o programa de forma espontânea no período de 11 de abril a 2 de maio de 

2022, solicitando em sua maioria atendimento sobre documentação ou renovação dos 

documentos já adquiridos, tendo sido possível a realização de cinco entrevistas 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro apresenta aspectos 

conceituais da migração, caracteriza o imigrante, conceitua a legislação migratória 

brasileira e as particularidades dos fluxos migratórios no século XXI. O segundo 

capítulo contempla discussões sobre o trabalho na contemporaneidade e a inserção 

da mulher imigrante neste, problematizando o trabalho feminino e sua relação com o 

patriarcado. O terceiro contextualiza a presença de novos fluxos migratórios na 

Região Metropolitana de Londrina, caracteriza as entrevistadas e a análise das 

entrevistas a partir dos eixos: trajetória de migração para o Brasil e mulheres 

imigrantes e trabalho. 
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2 PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

2.1 APROXIMAÇÕES AO DEBATE DA MIGRAÇÃO 

Ao iniciarmos os estudos acerca dos fluxos migratórios internacionais, se faz 

necessário recorrermos a Póvoa-Neto (1997), o qual indica que a migração deve ser 

vista como um fato social e isto possibilita compreendê-la em relação a outros 

processos da sociedade.  

Póvoa-Neto (1997) coloca que o migrante representa um portador de trabalho. 

Afirma também, que a questão migratória se vincula a uma crise urbana. Ainda 

relacionando trabalho e emprego, o imigrante pode ser visto como sujeito produtivo, 

excedente inútil e até uma ameaça à ordem social. 

Sayad (1998) destaca que a pesquisa sobre imigração, recorrentemente se 

apresenta, como pesquisa sobre a organização da imigração como problema social e 

não como direito. A imigração é vista como um problema social ao se relacionar com: 

imigração e emprego; imigração e desemprego; imigrantes e habitação; imigração e 

educação; imigração e velhice; entre outros. O autor afirma que o “melhor” seria 

estabelecer o imigrante como uma máquina, com alavancas, e quando não é 

totalmente mecânico, vem a ser forçado lhe conceder um mínimo para sua 

sobrevivência. Como trabalhador, é preciso que seja instalado, hospedado e lhe 

oferecido a pior das instalações. Quando doente, o tratamento oferecido é o que seja 

feito de maneira mais rápida e mais econômica, para voltar ao trabalho mais depressa, 

sem ser dado o cuidado e tempo necessário demandado pela doença (SAYAD, 1998).  

De acordo com Sayad (1998) o imigrante é um trabalhador provisório. 

Provisório pois pode ser substituído a qualquer momento. E o termo provisório, 

remete-se também a falta de direitos que esses imigrantes vivenciam. Sayad (1998) 

afirma ainda, que as políticas migratórias ganharam evidência no século XX, por 

consequência da crise econômica, pelo desemprego e outras dificuldades. As políticas 

migratórias, servem como justificativa para as condutas cotidianas no que se refere 

aos imigrantes: nas medidas administrativas que são tomadas com relação a eles, 

definem os imigrantes e seus propósitos, determinam sua entrada e estadia nos 

países e são utilizadas nos textos legislativos que tratam da presença dos imigrantes 
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nos mais diversos campos da vida social. 

Muitos são os fatores que levam as pessoas a se deslocarem, busca por 

trabalho, conflitos políticos, guerras, crises econômicas e humanitárias, questões 

financeiras, questões climáticas, entre outros. Fetzner (2018) destaca que a migração 

é um fato histórico e social da humanidade, além de ser um direito, uma vez que o ser 

humano tem o direito de ir e vir. As motivações das migrações foram se modificando 

com o passar dos anos. Ao buscar fazer uso do direito de migrar, muitas vezes os 

Estados atuam como limitadores, colocando barreiras sociais e burocráticas a esse 

deslocamento.  

Fetzner (2018) indica que, somente após a Segunda Guerra Mundial, os 

direitos humanos vieram a ganhar relevância. Tal fato histórico, foi referência para a 

conversão de pensamentos sobre esses direitos, desassociando sua cor, origem, 

sexo, idade, etnia ou qualquer outra característica, pelo menos formalmente. Fetzner 

(2018, p. 24), destaca: 

A premissa dos direitos humanos está centrada na garantia de proteção a 
valores essenciais aos seres humanos, assegurando a preservação dos 
direitos à vida, à igualdade, à segurança pessoal, à integridade física e 
mental, à saúde, à educação, ao trabalho, à liberdade (inclusive de ir e vir) e 
outros tantos relativos à dignidade do ser humano. Traduzem os valores que 
qualquer sociedade civilizada deve garantir e defender, objetivando uma 
convivência pacífica e digna entre homens, em prol do crescimento pessoal, 
social e econômico como fator de desenvolvimento da humanidade na 
persecução da prosperidade, do bem comum e da justiça. 

 

Segundo Lima (2017, p. 88), o processo de internacionalização dos direitos 

humanos, o qual objetiva reestruturar o sistema normativo internacional, conceder 

proteção aos indivíduos e organizar as relações entre seus Estados-membros, iniciou-

se após a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1945, 

visando a manutenção e efetivação da paz mundial. Em 1948, com o surgimento da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)2, esses direitos vieram a ganhar 

relevância no âmbito internacional. 

Quando refletimos acerca das violações sofridas pelos imigrantes, podemos 

entender que ao se deslocarem, passam por diversas dificuldades, não tendo seus 

direitos assegurados, sendo algumas delas: a fome, violência sexual, violência 

                                            
2 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi anunciada e aplicada em 10 de dezembro de 1948, 
na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, através da Resolução 217 A III da Assembleia 
Geral, sendo uma norma comum a ser seguida por todas as nações e povos. Tal Declaração, determina 
a proteção universal dos direitos humanos. É um documento de referência na história dos direitos 
humanos. 
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psicológica, racismo, xenofobia, dificuldades com o idioma e a ausência de 

documentação exigida para sua entrada e permanência nos países, pois sem esta 

não conseguem ter acesso a muitos direitos. 

Segundo Sayad (1998 apud VILLEN, 2015) é nos períodos de crise que a 

realidade da imigração é exposta. Villen (2015) aborda a difícil convivência entre 

nacionais e estrangeiros, que faz parte da história da imigração no Brasil. Os nacionais 

referem-se aos imigrantes como se estivessem roubando seus empregos. 

O mercado de trabalho é utilizado como um dos indicadores para apontar e 

identificar os motivos que levam ao aumento ou redução das entradas de imigrantes 

no país, e as violências e ofensas praticadas contra estes. A autora aponta também, 

que após a crise dos anos 19703, ocorreram grandes mudanças no desenvolvimento 

dos fluxos migratórios internacionais, num contexto global. Pessoas naturais de 

países considerados periféricos – como Haiti, Venezuela, Brasil, entre outros – 

começaram a se deslocar para países centrais.  

Quando pensamos em violações no decorrer da migração contemporânea, é 

fácil lembrar do caso dos médicos cubanos4, que no ano de 2018, foram expulsos do 

Brasil. De acordo com Villen (2021), o racismo estrutural esteve presente no ataque a 

estes imigrantes internacionais, que vieram de um país periférico.  

                                            
3 A crise capitalista de 1970 não foi uma crise passageira, foi uma crise que gerou uma importante 
virada histórica. Trouxe consequências para o Estado Social e aos direitos humanos no mundo 
moderno. Gerou um novo padrão tecnológico, fundamentado nas descobertas da microeletrônica e nos 
avanços da informática, e um novo modelo de produção, chamado de toyotista. Levou a uma redução 
das ideias que fortaleciam o Estado de Bem-Estar Social e os direitos econômicos e sociais, e ao 
avanço das ideias neoliberais, havendo uma grande mudança nas sociedades capitalistas, criando um 
modelo de sociedade. Em agosto de 1971, ocorreu a desvalorização do dólar americano, referência 
para muitas economias. Em outubro de 1973, acontece um primeiro choque petrolífero, com uma 
grande alta de preço (BEDIN; NIELSON, 2013). 
4 Segundo Villen (2021), como destacado por Bettiol Lanza, Santos, Rodrigues (2016) e Bettiol Lanza, 
Soares e Rodrigues (2018), a situação dos médicos cubanos resume o vivenciado por trabalhadores 
deste sistema capitalista, quando são imigrantes (apesar de inseridos em empregos vistos como de 
alta qualificação), são vítimas de racismo e encontram muitos bloqueios para praticarem sua profissão. 
Villen (2021) acentua o fato que os médicos cubanos foram contratados temporariamente (contrato de 
três anos e que podia ser renovado pelo Estado Brasileiro). Conquistaram o visto e autorização de 
trabalho por conta de portarem o diploma de medicina. Vieram ao país para passarem um breve 
período, mas suas presenças causaram traços fortemente racistas. Desde o início, quando foi 
declarada pelo governo essa imigração, já ocorreram reações contrárias, resultantes de discordâncias 
políticas por parte da categoria médica e suas entidades representativas. A grande mídia e a população 
brasileira também receberam estes médicos (vários deles negros) com desprezo e desconfiança. A 
população, em suas manifestações racistas contra os médicos cubanos, afirmava que estes médicos 
não poderiam efetuar um trabalho de qualidade no país, não poderiam praticar a medicina, poderiam 
somente atuar em postos de trabalhos que não são reconhecidos pela sociedade. A autora evidencia 
ainda, o fato deles terem sido contratados enquanto um recurso mais rápido e mais barato, sendo a 
solução para a manutenção e conservação da saúde pública num período de crise e de ataques ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
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São muitas as barreiras, além do racismo, que estes imigrantes têm de 

enfrentar para terem acesso à cidadania.  

Villen (2021) aborda também, o fato de que nos anos de 2020/2021, com a 

pandemia de COVID-19, as expressões de racismo, xenofobia, violências para com 

os imigrantes e refugiados vieram a aumentar. Tem sido constante situações de 

agressões físicas e verbais a tal grupo social, principalmente nas fronteiras no norte 

do Brasil, local onde a emergência imigratória é mais evidente. Nogueira (2021) 

evidencia que, foi no século XX que a compreensão sobre as fronteiras ocorre, por 

consequência do reordenamento da economia mundial, frente às crises estruturais 

dos Estados nacionais. 

A partir de apontamentos dos autores Cruzzolin (2021), Ambrosini (2021) e 

Nogueira (2021), entende-se que as violências apresentadas por Villen (2021) não 

são particularidades brasileiras. Cruzzolin (2021) traz considerações da Itália, sobre o 

imigrante trabalhar em lugares irregulares, de ilegalidade e ser explorado. O imigrante 

é um ser relativamente estranho, quando observado como parte ou não de uma 

comunidade. Pontua também, que o imigrante não é um simples viajante, mas aquele 

que chega hoje e provavelmente permanece amanhã. No trabalho doméstico, na 

Itália, assim como na maioria dos países, é frequente encontrar atitudes irregulares, 

em que mulheres estrangeiras são tratadas com paternalismo ou também torturadas 

em suas intimidades.  

Após a contextualização acerca do ser imigrante, violações sofridas, ameaças 

aos direitos humanos e barreiras enfrentadas pelos migrantes, apresentaremos no 

próximo tópico as legislações brasileiras que tematizam a migração. 

 

 

2.2 LEGISLAÇÃO MIGRATÓRIA BRASILEIRA E OS FLUXOS MIGRATÓRIOS NO SÉCULO XXI 

 

Torna-se necessário entender o que a legislação brasileira traz acerca da 

regulamentação da migração. É válido recordar o Estatuto do Estrangeiro, sendo a Lei 

nº 6.815/19805, um dos principais legados do período ditatorial brasileiro. Koifman 

                                            
5 O Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6815/1980) foi revogado pela Lei nº 13.445/2017. Quando estava 
em vigor, estabelecia os vistos que poderiam ser concedidos aos estrangeiros que pretendiam entrar 
no país, sendo eles: de trânsito, de turista, temporário, permanente, de cortesia, oficial e diplomático. 
A lei estabelecia também que, o visto de turista teria validade de 5 anos. Cada visto tinha um período 
de validade. A Lei determinava, em seu Artº 22, do capítulo ll, que a entrada no território nacional 
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(2012 apud BAGGIO; NASCIMENTO, 2018) destaca que o Estado Novo buscou 

elaborar um estereótipo de imigrante ideal, sendo ele: branco, europeu, civilizado, 

católico. 

De acordo com Baggio e Nascimento (2018), tal documento veio a tratar a 

demanda da migração com total desconfiança e insensibilidade, características da 

ideologia de segurança nacional, limitando ao extremo toda oportunidade de 

integração social ou política. O documento autorizava expulsar o estrangeiro que de 

algum modo viesse a atentar contra a segurança nacional, a moralidade pública, a 

economia popular, a ordem política social, entre outros. Ressaltam ainda que, a Lei, 

ao se tratar de direitos políticos, vinha a proibir quaisquer manifestações políticas, o 

ato de votar e o de ser eleito. 

Os autores também salientam que, o artigo 107 do Estatuto do Estrangeiro (Lei 

nº 6815/1980), traz o posicionamento que o Estado oferecia ao estrangeiro, tratava-o 

sempre como quem não fazia parte do espaço público, sempre excluindo-o de 

participações coletivas, resultando em um ser sem ação e sem voz.  

Após o período de ditadura no Brasil (1964-1985), temos a Constituição Federal 

de 1988, que em seu artigo 5º coloca que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]. 

 

Cavalcanti (2021, p.13), menciona que em 2017, institui-se a Lei de Migração 

(Lei nº 13.445/17) com o objetivo de garantir direitos para os imigrantes e emigrantes, 

vindo a substituir o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980). Anterior à publicação 

desta Lei de Migração, o Brasil vivenciava uma intensa onda de fluxos migratórios.  

O artigo 1º da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), destaca o conceito de 

migrante “pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro 

país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço e 

o apátrida”. 

Ao analisar a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), Baggio e Nascimento 

(2018) destacam que, o novo marco legal migratório caracteriza um progresso no que 

diz respeito à imigrantes, trazendo mudanças fundamentais e um novo foco, vindo a 

                                            
deveria ser feita somente pelos locais onde houvesse fiscalização dos órgãos competentes dos 
Ministérios da Fazenda, Justiça e da Saúde. 
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assentir direitos próprios para as pessoas em situação migratória, colocando-os numa 

condição de proteção dos direitos humanos. 

Segundo Baggio e Nascimento (2018), o artigo 3º da Nova Lei de Migração, 

que trata dos princípios e diretrizes da política migratória no Brasil, traz fundamentado 

em vários incisos essa nova perspectiva, repudiando toda forma de xenofobia, a não 

criminalização de processos migratórios e a acolhida humanitária. Se faz necessário 

salientar que, assim que esta lei foi promulgada, já havia nela muitos vetos, postos 

pelo governo da época. 

Oliveira (2021, p.38) destaca que após a implementação do novo marco legal, 

ao CNIg (Conselho Nacional de Imigração) foi atribuído o poder de elaborar a política 

migratória em sua extensão laboral, baseada na regulamentação das questões 

migratórias e publicação de Resoluções Normativas (RNs). 

Após uma breve apresentação da legislação migratória brasileira, torna-se 

válido refletir sobre os imigrantes que chegaram e que estão chegando ao Brasil, suas 

particularidades, seus objetivos e motivos que os levaram a deixar seus países, e 

sobre as leis sendo colocadas em prática no cotidiano das migrações. Então, para 

iniciarmos os estudos a respeito das particularidades dos fluxos migratórios no século 

XXI, é preciso explorar o que os autores trazem sobre todo o contexto histórico até 

chegar na atualidade.  

Patarra e Pacheco (1998) colocam que, estudos acerca da Revolução 

Industrial, principalmente na Inglaterra, mostram as relações presentes entre a 

organização da relação capitalista de produção e os processos migratórios. 

Antes da Revolução Industrial, a maioria da população da Europa vivia e morria 

no local em que nasciam. Por consequência da chegada da industrialização, houve 

uma grande queda da população agrícola, crescendo então a população urbana. Aos 

poucos a terra veio a ser comprada e vendida, ocasionando então, a concentração da 

propriedade rural, a produção era focada para o mercado, buscando aprimorar os 

processos de cultivo, sendo essencial na origem do trabalhador assalariado.  

Patarra e Pacheco (1998) ressaltam que foi no século XIX que a política 

migratória brasileira veio a se encaminhar, por conta das dificuldades do setor cafeeiro 

do estado de São Paulo, o setor mais vulnerabilizado por conta da falta de mão de 

obra. Os migrantes vieram a colaborar também com a infraestrutura urbana, nas obras 

em estradas necessárias à ampliação da produção de café. Então, a migração 

favorecia duas questões de uma vez, sendo elas: garantia da mão de obra para o café 
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e formava um mercado urbano de trabalho. Os autores destacam também, que entre 

1877 e 1903 houve uma grande ampliação das migrações, vieram para o Brasil cerca 

de dois milhões de imigrantes da Europa, sendo a maioria de nacionalidade italiana. 

Como apresentado por Patarra e Pacheco (1998), as migrações internas 

vieram a se acentuar a partir de 1930, consequência de mudanças nos setores 

políticos, econômicos e sociais da sociedade brasileira. O intervalo entre os anos 1930 

e 1960 é também marcado pelos altos índices de progresso da produção industrial. O 

estado de São Paulo, em 1970, era o responsável por aproximadamente 58% das 

modificações industriais do Brasil. Os anos 1980 iniciam com uma das maiores crises 

da história do Brasil, que teve como consequência o aumento do desemprego. 

Reis (2011) traz considerações acerca das migrações entre os anos de 1980 e 

1990. Durante os anos 1980, a migração crescente de brasileiros que fixavam suas 

residências em outros países era o que surpreendia o Brasil na época. A autora 

destacada que em 1996 ocorreu uma mudança importante na legislação, na qual 

vinha a reconhecer e dar o devido valor a emigração brasileira e a demanda de 

preservar aos brasileiros que estavam em outros países no que tange ao cuidado, a 

conservação de seus laços com o Brasil e também garantir seus direitos como 

cidadãos. Após os anos de 1990, os brasileiros que estavam residindo fora do país, 

vieram a se organizar a fim de solicitar seus direitos e políticas de apoio, sendo então 

responsabilidade do Estado brasileiro. 

Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1995, que veio a 

estabelecer o ACNUR6 (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) 

como responsável pela proteção e assistência dos refugiados e apátridas no mundo 

todo. A legislação brasileira, vem a reconhecer como refugiado todas as pessoas que 

buscam segurança frente a cenários de violações de direitos humanos. Ainda de 

acordo com o ACNUR (2019), em 2017, o país tinha a marca de aproximadamente 

10.141 refugiados reconhecidos, descendentes de mais de 80 países. No país, a 

                                            
6 O ACNUR foi criado em dezembro de 1950 por resposta da Assembleia Geral das Nações Unidas. 
Suas atividades iniciaram-se em janeiro de 1951, com um mandato inicial de três anos, para 
reacomodar os refugiados que estavam sem casa pós a Segunda Guerra Mundial. Baseia-se na 
Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados. É também responsável pela proteção e assistência de 
apátridas no mundo todo. A agência possui em torno de 12 mil funcionários, atua em aproximadamente 
140 países. Através de parcerias com muitas organizações não governamentais (ONG’s), oferece 
assistência e proteção para mais de 60 milhões de homens, mulheres e crianças. A agência se sustenta 
mediante contribuições voluntárias de países, e por doações arrecadadas em conjunto com o setor 
privado e doadores individuais. Anualmente, o orçamento da agência supera US$ 8,5 bilhões. (ACNUR, 
2019, p.4) 
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maioria dos refugiados encontram-se em cidades, centralizados nos grandes centros 

urbanos. É atribuição do Estado, em primeiro lugar, garantir a proteção e integração 

dos refugiados. O refugiado consegue adquirir, em todo o território nacional, a 

documentação necessária, estudar, trabalhar e gozar dos direitos, previstos em lei 

para imigrantes, desde que a situação migratória seja regular. 

Após nos aproximarmos brevemente do contexto histórico das migrações no 

Brasil, faz-se necessário compreendermos a cena migratória presente, as 

modificações da migração na contemporaneidade, os novos fluxos e as novas 

nacionalidades presentes no território brasileiro, sobretudo no decorrer do século XXI. 

De acordo com Baeninger (2016), a imigração e a emigração são fenômenos 

que integram um mesmo processo social, resultando em transformações em todo 

âmbito social, na dimensão cultural e econômica, em todo território de partida, de 

trânsito e de chegada. Salienta também que, é muito importante a forma como a 

sociedade que vai receber este imigrante cria a concepção do outro e sua inserção 

em tal sociedade. Como exemplo, a autora traz a situação dos imigrantes haitianos e 

haitianas, que, antes da concessão do visto humanitário, recebem a carteira de 

trabalho. Pode-se então, estabelecer uma relação com Sayad (1998), em que o autor 

salienta que o imigrante é um trabalhador provisório, não importando qual condição 

este imigrante apresente, o que importa é que esteja apto e pronto para o trabalho. 

A autora ressalta que, em 2015, ao pensar a população mundial, havia cerca 

de 244 milhões de imigrantes por todo o mundo. Muitos são os fatores que envolvem 

os países nos espaços migratórios, sobretudo no interior da divisão internacional do 

trabalho, sendo eles: “A mobilidade do capital e da força de trabalho e seus impactos 

no cotidiano social, nos mercados de trabalho, nas sociedades de chegada e de 

partida, nos fluxos financeiros, nas migrações internacionais” (BAENINGER, 2016 p. 

14).   

É importante salientar que, segundo Ma Mung (1999 apud BAENINGER, 2016), 

ao refletir acerca da circulação migratória, como uma ideia interdisciplinar, os 

percursos migratórios podem mostrar que, as decisões de permanecer ou partir de 

seus países de nascimento ou virem a manter uma acomodação definitiva ou 

prolongada nos países de acolhida, vão estar associadas a diversas e inúmeras 

articulações entre esses. 

A chamada migração de crise, de acordo com Simon (1995 apud BAENINGER, 

2016) se sustenta num fenômeno imposto socialmente, e que se expressa em 
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problemas econômicos, ideológicos, humanitários, religiosos, civis e políticos, que 

vêm a obrigar as populações a se deslocarem e se refugiarem em outros países. 

Baeninger (2016) ressalta ainda, que a migração de crise representa um campo social 

da migração, que engloba: origem, etapas e destino. Ou seja, é uma esfera de 

disputas e de poder entre os mais variados agentes da estrutura social, da mesma 

forma que apresenta a movimentação de capital social, político, humano, econômico 

e simbólico. O campo social dessa migração transnacional7 de refúgio protesta sobre 

a crise humanitária, migratória, ambiental e social. 

A autora destaca que, a percepção do fato migratório engloba imigrantes com 

a situação jurídica de refugiado, imigrantes requisitantes de refúgio, imigrantes que 

dispõe de refúgio humanitário, imigrantes que são refugiados ambientais, ou seja, são 

diversos grupos de imigrantes que realçam a frequência da crise na existência do fluxo 

migratório, num sentido de uma “migração forçada” e que necessita de recursos 

jurídicos no país de acolhida, para que se encontre uma saída para a crise migratória. 

As diversas formas de refúgio estão relacionadas com os chamados “imigrantes 

econômicos”, e revelam como funciona o mercado mundial e o mercado de trabalho 

imigrante no interior das relações hierárquicas.  

A autora frisa a importância de entendermos que os campos da migração 

transnacional de refúgio possuem etapas, trajetórias e conformações sociais, que não 

se encerram ao levar em conta somente a situação jurídica do refugiado no país. Ou 

seja, o mundo social da imigração de refugiados, atinge novas perspectivas quando 

vem a refletir sobre seus espaços de migração, prolongando o debate e manifestando 

a demanda de se analisar a complexidade de tal fenômeno, nos recursos jurídicos de 

proteção e acolhimento para as pessoas refugiadas.  

No Brasil, de acordo com Baeninger (2016), até o ano de 2010 viviam cerca de 

70 nacionalidades que apresentavam pedidos de refúgio, e este número veio a 

expandir para mais de 120 nacionalidades em 2015. Como fato histórico, a autora traz 

o episódio da imigração haitiana para o Brasil, após o terremoto de 2010. O que 

contribuiu para a vinda destes imigrantes haitianos para o país, foi a presença militar 

                                            
7 A migração transnacional ocorre quando os migrantes não desfazem seus vínculos sociais com seus 
países. Portanto, este vínculo que estabelecem com o país de nascimento e o de trânsito/destino 
estabelece o marco que diferencia as velhas das novas migrações, sendo importante apontar que as 
migrações transnacionais criam novas identidades relacionadas ao capitalismo global e ao trabalho. 
Entende-se que, o migrante transnacional é o indivíduo que permanece ligado a seu país de nascimento 
e ao país de trânsito/destino. 
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brasileira no Haiti, que fortaleceu a apreensão da migração de crise no advento do 

fluxo migratório. Essa presença militar, torna-se um fator determinante pois, foi 

necessário que o governo brasileiro viesse a criar medidas para realizar a 

documentação desses imigrantes, com visto humanitário e carteira de trabalho, para 

então entrarem, virem a permanecer e poderem circular de maneira regular no país. 

Entende-se que, após os anos de 2010 se intensificaram os fluxos migratórios 

no Brasil. A busca por refúgio se acirrou por consequência dos mais variados tipos de 

guerras que vem ocorrendo nos diversos países do mundo. Começando com grupos 

de estudantes haitianos, portanto, se acirrou nos anos seguintes com variados grupos 

de imigrantes. Baeninger (2016) aponta sobre os obstáculos que estes imigrantes 

passavam para obter o visto no Haiti para virem para o Brasil até a metade do ano de 

2015, em que vinha a gerar um longo percurso migratório, que saía do Haiti, passava 

por países da América Latina, até entrar no Brasil pelas fronteiras do norte. Patarra 

(2012, p. 14) destaca que: 

Ao chegarem à fronteira, estes imigrantes apresentam uma solicitação de 
refúgio, alegando as péssimas condições de vida no Haiti e a impossibilidade 
de se continuar vivendo naquele país após o terremoto. Sendo o Brasil 
signatário das convenções sobre o acolhimento de refugiados, as autoridades 
na fronteira registram estas solicitações e as encaminham ao órgão 
competente: o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, do Ministério 
da Justiça, para análise. Enquanto aguardam a tramitação do pedido de 
refúgio, os imigrantes recebem uma documentação provisória (Cadastro de 
Pessoa Física – CPF e Carteira de Trabalho) que lhes permite circular pelo 
país na busca por trabalho. 

 
A explicação que pode ser dada, de acordo com Baeninger (2016), para o fato 

de o Brasil ter sido rota principal para a imigração haitiana e outras nacionalidades, é 

por conta de que, nas últimas décadas, países da Europa e os Estados Unidos vieram 

a delimitar rigorosamente a entrada dos imigrantes que buscavam refúgio. A autora 

traz também, os dados de que, entre os meses de janeiro de 2010 e abril de 2016 

efetuou-se cerca de 89.550 solicitações de refúgio no Brasil. Destes números, 

aproximadamente 48.370 destas solicitações, foram efetuadas por imigrantes do Haiti 

e destinadas ao Conselho Nacional de Imigração (CNIg)8 e ao Ministério do Trabalho, 

                                            
8 O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) foi criado pela Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980, e 
revogada pela Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. As competências do CNIg estão definidas no 
Decreto nº 9.873 de 27 de junho de 2019 e do Decreto nº 9.199 de 20 de novembro de 2017. As 
principais competências são: formular a política nacional de imigração; coordenar e orientar as 
atividades de imigração laboral; promover e elaborar estudos relativos à imigração laboral; efetuar o 
levantamento periódico das necessidades de mão de obra imigrante qualificada; opinar sobre alteração 
da legislação relativa à migração laboral; entre outras. É um órgão quadripartite, composto por 
representantes de órgãos federais, representantes dos segmentos de empregados e de trabalhadores 
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para então, ser concedido o visto humanitário.  

Cavalcanti, Oliveira e Silva (2021) destacam que a década de 2010 (2011 a 

2020), deve ser definida como uma das décadas com maior variedade e sobretudo 

com um desenvolvimento mais avançado do cenário migratório no Brasil. Afirmam 

também o fato do Brasil ter se fortalecido como país destino, portanto, sendo 

estabelecido como um país com grande variedade de nacionalidades de imigrantes e 

refugiados.  

Cavalcanti (2021, p.11) ressalta que a questão econômica foi uma variante 

fundamental para o aumento da migração Sul-Sul9. Certos elementos conjunturais da 

economia mundial e da geopolítica foram muito importantes para a ampliação e 

preservação dos fluxos migratórios para o Brasil, tendo como principal, a migração 

Sul-Sul, que veio a crescer no início da década de 2010. Traz como fato, a crise 

econômica internacional de 200710, que se iniciou nos Estados Unidos, levando a uma 

certa pluralidade nas migrações sul-americanas, tal crise abalou principalmente os 

países da Europa e o Japão. Resultou num crescimento do índice de desemprego e 

modificou toda a estrutura da migração no mundo através do estabelecimento da rota 

Sul-Sul, de modo que viesse a ser uma opção migratória.  

O autor destaca ainda, que por resultado de acontecimentos de caráter 

econômico, social e ambiental determinados fluxos migratórios foram estimulados a 

virem para o Brasil. Na contemporaneidade, sobretudo nos anos de 2010 a 2021, as 

duas grandes nacionalidades encontradas no país são os haitianos e venezuelanos. 

A fase do pós-terremoto no Haiti, em 2010, foi o período em que se deu a origem do 

fluxo migratório de haitianos para o Brasil, resultando no aumento das crises 

humanitárias. Neste mesmo ano, ocorreu uma eclosão da doença de cólera, matando 

mais de 8 mil pessoas. Já em 2012, os furacões Isaac e Sandy vieram a atingir o país 

e destruíram todas as produções agrícolas (fonte central de recursos econômicos da 

população). 

Cavalcanti (2021, p.12) também faz referência à crise econômica e social 

                                            
e representantes da sociedade civil. 
9 A migração Sul-Sul ocorre entre países do Sul Global, com pessoas que vem e vão em direção aos 
países da América Latina. Sendo a maioria de nacionalidade: haitiana, síria, africana, entre outras. Se 
dá quando fluxos migratórios migram de países em desenvolvimento para países que estão também 
em desenvolvimento. Os migrantes que integram o contexto das migrações Sul-Sul têm mais 
possibilidades de viverem de maneira ilegal, sem qualquer tipo de documentação.  
10 A crise internacional de 2007 iniciou-se por conta da baixa no valor dos imóveis nos Estados Unidos, 
consequência da crise no campo da habitação, veio então a se disseminar e reproduzir de maneira 
coletiva em todo o mundo.  
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ocorrida na Venezuela, que se iniciou a partir da década de 2010, resultando num 

intenso fluxo migratório vindo para o Brasil, sobretudo para a região norte e para 

outros países próximos. A região norte do país, é uma região fronteiriça, sendo então 

a principal porta de entrada para os venezuelanos, principalmente as cidades de 

Bonfim e Pacaraíma, em Roraima.  

A história da migração do Brasil, na última década, segundo Cavalcanti (2021, 

p.13) está marcada pelas tantas heranças já deixadas pelos imigrantes originários de 

países do Sul Global, sendo eles: haitianos, venezuelanos, senegaleses, congoleses, 

paquistaneses, entre outros. Tais fluxos são marcados pelas várias origens, sendo 

elas sociais, culturais, geográficas. Granada (2021) corrobora com essas afirmações 

indicando que a chegada de haitianos, senegaleses, ganenses e bengalis ao Brasil, 

os quais se integraram nas mais variadas cidades do país, veio a resultar numa grande 

variedade de culturas nos locais de acolhimento. 

Com base em Cavalcanti (2021, p.14) compreende-se que os anos de 2011-

2020 foram anos importantes para a estrutura do novo cenário da migração e refúgio 

no Brasil. Assim como visto anteriormente, após a chegada de imigrantes dos mais 

variados países do Sul Global (haitianos, senegaleses, paquistaneses, ganeses, sul-

americanos, entre outros) ao Brasil, estes vieram a se inserir, de forma intensa, no 

mercado de trabalho.  

A partir de 2013, os haitianos eram maioria quando analisada a nacionalidade 

que mais estava inserida em trabalhos formais no Brasil. Em 2016, houve um grande 

aumento da imigração venezuelana, sendo também outro forte fluxo migratório. Sendo 

assim, haitianos e venezuelanos, em nível de números, eram as duas grandes 

nacionalidades que formavam os principais grupos de refugiados e imigrantes no 

Brasil.  

Nos anos recentes, o deslocamento forçado, o refúgio, vem sendo um dos 

modos mais terríveis de mobilidade humana. No Brasil, durante o período de 2011-

2020 pode-se que os principais motivos que levaram as pessoas a buscarem proteção 

em outros países: medo de perseguições por posição política, raça, religião, 

nacionalidade, grupo social, entre outros.  

De acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) (2019) há diferenças entre migração e refúgio, pois, ao mesmo tempo em 

que refugiados vivem situações de muita vulnerabilidade, em razão de não terem 

proteção de seus países de nascimento e sofrerem perseguições e ameaças, os 



28 

migrantes internacionais decidiram viver em outros países, sobretudo por razões 

econômicas, conseguindo retornar com segurança quando quiserem, desde que 

dotados de condições materiais.  

Destaca ainda, que as noções de proteção para as pessoas refugiadas foram 

estabelecidas durante a Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados e em seu 

Protocolo de 1967, determinam os princípios legais sobre os quais baseiam-se muitas 

legislações e práticas internacionais, nacionais e regionais. Um dos principais tópicos 

da Convenção é o de que os refugiados não podem ser expulsos ou devolvidos para 

os países, territórios e fronteiras em que suas vidas e liberdade estejam ameaçadas. 

De acordo com o ACNUR (2019), os refugiados estão fora de seus países em 

razão de perseguições relacionados à sua raça, religião, nacionalidade, grupo social 

ou opinião política. Também são tidas como refugiadas, pessoas que foram obrigadas 

a deixarem seus países por conta de conflitos armados, violação de direitos humanos 

e outros tipos de violências.  

O ACNUR (2019) afirma ainda que, todos os anos, no mundo todo, milhões de 

refugiados e muitas pessoas deslocadas dentro de seus próprios países são 

obrigados a abandonarem tudo, suas casas, família, amigos, trabalho e bens, com o 

objetivo de defenderem a liberdade, preservar a segurança e proteger suas vidas. 

Sendo essa, a única opção possível e não uma escolha.  

Granada (2021) traz a ideia de que, a mobilidade humana provoca o contato 

entre povos opostos. Tal contato, faz com que os imigrantes vivam situações de 

adaptação e compreensão de novos contextos de vida. Os imigrantes, ao chegarem 

em novos países, encontram novas culturas, nova língua, novos costumes, novas 

comidas. Como efeito dos movimentos migratórios, é bastante visível o crescimento 

da diversidade e variedade das sociedades, que resulta em questões acerca de que 

modo seria possível estabelecer a gestão das desigualdades sociais e culturais nos 

territórios de acomodação dos imigrantes. 

Ao analisar-se o fenômeno de mobilidade humana, contamos com Granada 

(2021) que destaca que durante tal fenômeno, há chances de ocorrer: exploração de 

mão de obra, sofrimentos psíquicos, e por consequência deste deslocamento, as rotas 

perigosas colocam os imigrantes em risco. Os imigrantes, ao chegarem aos países de 

destino/trânsito, durante sua instalação, passam pela exploração no valor dos 

aluguéis de imóveis. As chamadas “rotas subterrâneas” (aeroportos e rodoviárias) 

vieram a se acentuar neste tempo de pandemia do COVID-19, no ano de 2021, por 
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conta dos fechamentos de fronteiras. Com o objetivo de diminuir a transmissão do 

coronavírus, em alguns países, o fechamento das fronteiras foi aplicado.  

A pandemia da COVID-19, deixou em evidência, e ainda mais explícita, a 

desigualdade social que há entre os povos e expressou as reações acerca da saúde. 

Granada (2021) destaca ainda que, os trabalhadores que vieram a adoecer e ficaram 

mais expostos aos riscos na pandemia, foram os trabalhadores dos “serviços 

essenciais”, os quais não conseguiam praticar o isolamento social, sendo eles: 

profissionais da saúde, trabalhadores de limpeza urbana, trabalhadores do ramo 

agroalimentar (setor este que concentra uma grande parcela de mão de obra imigrante 

no Brasil), entre outros. Ambrosini (2021) traz o fato de que, em março de 2020, início 

da pandemia da COVID-19, na fronteira greco-turca, milhões de refugiados 

autorizados a atravessar pelo governo de Ancara, foram brutalmente violentados, ao 

serem rejeitados pelo governo grego, utilizando gazes lacrimogêneos, canhões de 

água, balas de borracha, entre outros. Portanto, no ano de 2021, o Brasil vive uma 

série de crises, sendo elas: política, econômica, institucional, ambiental, de saúde, e 

as consequências de tais crises serão sentidas e pensadas somente nos anos 

seguintes.  

No sentido de refletir a respeito da condição da mulher imigrante, tendo em 

vista a realidade exposta, será apresentado no próximo capítulo as análises acerca 

do trabalho na contemporaneidade e o caminho percorrido pela mulher, sendo 

considerado especialmente a mulher imigrante. É visto como fundamental analisar as 

dificuldades vividas para sua inserção no mercado do trabalho, sua relação com a 

divisão sexual do trabalho e as consequências do patriarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

3 TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE E A INSERÇÃO DA MULHER 

IMIGRANTE: CAMPOS DE LUTA E RESISTÊNCIA 

 

 

3.1 O TRABALHO FEMININO E A RELAÇÃO COM O PATRIARCADO 

 

Para a análise acerca do trabalho na contemporaneidade, recorremos a 

Antunes (2018) que traz fundamentos acerca do trabalho, seu sentido e avanço no 

decorrer do século XXI. Afirma que o trabalho emancipa e aliena; humaniza e sujeita; 

libera e escraviza o ser humano. Sustenta a ideia de que, o sentido do trabalho que 

estrutura o capital é o trabalho abstrato, que é desestruturante para a humanidade, já 

o trabalho concreto que cria bens socialmente úteis, este vem a ser o trabalho que 

tem sentido estruturante para a humanidade, e vem a ser desestruturante para o 

capital.  

O autor apresenta o contexto atual da classe trabalhadora, em que homens e 

mulheres sobrevivem da venda da sua força de trabalho em troca de um salário nos 

mais diversos campos de trabalho. Na atualidade, a economia conta com o predomínio 

do capital financeiro, no qual as empresas têm como objetivo os grandes lucros, então, 

pressiona os trabalhadores e trabalhadoras para que seja otimizado o tempo, que 

sejam produtivos, que sejam reduzidos os custos, buscam tornar-se mais flexíveis os 

contratos de trabalho, entre outras situações. Com isso, a terceirização vem a ser uma 

saída, um objetivo, pois resultam em contratos de trabalho com tempo determinado, 

flexíveis, que sigam os ritmos de produção das empresas que contratam, e isso leva 

a desestruturação da classe trabalhadora, atingindo seus direitos, suas condições de 

saúde, seu tempo de trabalho e de vida.  

O crescimento de empresas que tem terceirizado seus campos de trabalho, tem 

levado também ao aumento de mais-valor, pois, como já sinalizado, oferecem salários 

menores e jornadas de trabalho mais longas. Antunes (2018) destaca ainda que, no 

capitalismo da atualidade, fatores como: precarização, informalidade, materialidade e 

imaterialidade são métodos centrais de manutenção deste e desenvolvimento da lei 

do valor.  

Antunes (2018) faz referência aos imigrantes, indicando que podem ser vistos 

como um exemplo bastante intenso quando se pensa em precarização do trabalho, 

pois ocupam postos de trabalho informais. O autor salienta que o trabalhador imigrante 
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encontra nas indústrias, supermercados, construtoras, restaurantes, hospitais, 

empresas de limpeza, entre outros, seus lugares predominantes de trabalho, sempre 

recebendo salários muito enfraquecidos, não são suficientes para sua sobrevivência. 

Ressalta também o fato de os trabalhadores imigrantes terem os horários de trabalho 

mais difíceis e desagradáveis, sendo aqueles de jornada noturna e aos fins de 

semana. Portanto, entende-se que no interior da classe trabalhadora, os 

trabalhadores imigrantes, estão entre os mais desfavorecidos.   

Todo/a trabalhador/a imigrante tem direito a condições dignas de saúde, 

moradia e educação, como qualquer outro trabalhador nacional. Para 

compreendermos o processo de inserção da mulher imigrante no mercado de 

trabalho, torna-se necessário o estudo acerca da divisão sexual do trabalho. 

No capitalismo11 as mulheres são, efetivamente, marginalizadas e oprimidas. A 

divisão sexual é uma fração da divisão do trabalho. As mulheres são sempre 

colocadas em segundo plano. Seus salários, em muitos casos, são inferiores aos dos 

homens. São duplamente exploradas, pois, além de sofrerem desvalorização no 

mundo do trabalho, também são responsáveis pelo trabalho doméstico. 

De acordo com Santos (2015) a sociedade capitalista, como também a 

escravista e a feudal, atribui a mulher a maior parte do trabalho doméstico. Um dos 

fatores que impedem que mães trabalhem fora de casa é o cuidado com os filhos. 

Portanto, é contraditório, pois quando na fábrica12, durante a divisão social do 

trabalho, a força de trabalho da mulher é solicitada pelo capital, simultaneamente ela 

é também condenada pelo descaso com a família e com os serviços domésticos, 

consequência pelo período que se ausenta de seu lar.  

Cisne (apud SCHUH e SILVA, 2021) destaca que, ao analisar a categoria 

trabalho na sociedade capitalista, é preciso que se perceba o aspecto da exploração 

do trabalho da mulher. Pois, de fato, é presente na história a submissão da mulher ao 

homem, o que influenciou as desigualdades que ocorrem até hoje entre os gêneros. 

Na esfera familiar, a divisão do trabalho é exposta na ideologia de que a mulher e os 

                                            
11 O capitalismo é definido por Melo (2015) como um modo de produção, estabelecido na ruptura que 
ocorre entre o produtor e o meio de produção, na extração do mais-valor e no apoderamento privado 
do trabalho excedente, sendo a desigualdade social sua característica. 
12 Santos (2015) destaca que a partir da origem da grande indústria o trabalho das mulheres veio a ser 
solicitado por conta de serem: atenciosas, habilidosas, resistentes, rápidas e tolerantes, no exercício 
de trabalhos que são vistos como pesados e difíceis para os homens. A reestruturação produtiva é um 
dos métodos do sistema capitalista, em que pretende recuperar o aumento da taxa de lucro que reflete 
sobre as condições de trabalho e sua reprodução de modo generalizado. 
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filhos hão de servir o homem, relacionada a uma concepção de domínio, posse e 

propriedade. 

Schuh e Silva (2021) apontam que a divisão do trabalho, nas sociedades pré-

escravistas, era definida conforme uma série de características fisiológicas, como: 

gênero, idade, força física, entre outros. As autoras ressaltam ainda que, a divisão 

sexual do trabalho apresenta elementos estruturais, culturais, relacionados com a 

exploração do trabalho. E foi desde o surgimento da propriedade privada que se 

desencadeou o projeto de desqualificação das mulheres como sujeitos históricos da 

sociedade, uma ação patriarcal. 

As autoras Schuh e Silva (2021) trazem o fato de que, com a chegada da 

Revolução Industrial13, no século XVIII, foi notável que muitas mulheres começaram a 

trabalhar no campo de fábricas. Engels (apud SCHUH e SILVA, 2021) aponta que por 

consequência do advento do capitalismo, o trabalho produtivo da mulher permaneceu 

sendo subvalorizado diante do trabalho do homem, e essa subvalorização ocorreu por 

intermédio de discursos opressores, que tinham como objetivo uma supremacia 

masculina. 

Engels (apud SCHUH e SILVA, 2021, p.144), destaca que 

o providenciar a alimentação fora sempre assunto do homem; e os 
instrumentos necessários para isso eram produzidos por ele e de sua 
propriedade ficavam [...]. O trabalho doméstico da mulher perdia agora sua 
importância, comparado com o trabalho produtivo do homem; este trabalho 
passou a ser tudo; aquele, uma insignificante contribuição.  
 

Portanto, observa-se então que a mulher é rejeitada do chamado “trabalho 

produtivo social”, e fica subordinada ao trabalho em um ambiente privado, na maioria 

das vezes, doméstico. Saffioti (apud SCHUH e SILVA, 2021, p. 5) evidencia que em 

tal processo, a mulher é “progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou 

seja, perifericamente situada no sistema de produção”, e ainda ressalta que: 

As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo feminino 
permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o 
máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação 
do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos 

                                            
13 A Revolução Industrial foi um marco na história da industrialização. Iniciou-se na Inglaterra, no século 
XVIII, com transformações técnicas e econômicas. Teve como consequência diversas modificações 
nas relações de trabalho e também nos sistemas de produção. Obteve um importante desenvolvimento 
tecnológica. Tal revolução deu origem à indústria e estabeleceu o processo de desenvolvimento do 
capitalismo, sendo expresso no ato de “dar” emprego as pessoas. Por consequência do advento da 
indústria, acarretou transformações na economia mundial, estimulou e aperfeiçoou a produção de 
mercadorias e também a utilização dos recursos provenientes da natureza. Na época, foi criada a 
primeira máquina a vapor. O setor têxtil foi o mais afetado pelas transformações da Revolução 
Industrial, de forma positiva, pois deu-se a transição do trabalho manual/artesanal para o sistema de 
mecanização do trabalho.  
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que os masculinos. (SAFFIOTI, apud SCHUH e SILVA 2021, p. 5) 

 

Segundo Calado (2016), a partir das autoras Saffioti (2013) e Souza-Lobo 

(2011), foi após os anos 1970 que vieram a ocorrer mudanças notáveis no trabalho 

útil e concreto, ocorrendo a feminização do trabalho. Destaca ainda que essas 

mudanças também foram resultados do avanço dos movimentos feministas e o 

progresso das forças produtivas e outras causas bem importantes, sendo elas: 

expressiva baixa da taxa de fecundidade, que caiu de 3,7 filhos em 1992 para 2,1 

filhos por mulher em 2005 (FIBGE 2006 apud Calado, 2016), o que proporcionou a 

saída da mulher do ambiente doméstico; uma qualificação superior da força de 

trabalho feminina, sendo possível por conta do acesso dessas mulheres à 

universidade, que levou a alcançarem novas possibilidades de trabalho.  

Santos (2015) menciona o fato de os homens verem as mulheres como 

concorrentes no mundo do trabalho. É importante salientar que, é atribuído a mulher 

o exercício de trabalhos manuais, aqueles que são cheios de detalhes, que são 

repetitivos, no mesmo tempo em que, os homens ocupam e exercem trabalhos 

intelectuais e postos mais qualificados. Existem também outros fatores que colaboram 

de modo negativo para o preenchimento dos cargos de trabalho subordinados pelas 

mulheres, sendo eles: o casamento, a gravidez (quando é necessário o afastamento 

do trabalho), e logo após, o período de cuidados com os filhos nos primeiros meses.  

Por consequência da exploração e opressão sofridas pelas mulheres no 

decorrer das sociedades de classes e que crescem cada vez mais no capitalismo, 

Santos (2015) destaca que as mulheres vêm a se estruturarem de forma política14 e 

                                            
14 A autora traz como exemplo de luta das mulheres pela sua emancipação o dia 8 de março de 1857, 
em que trabalhadoras do setor têxtil de uma indústria em Nova York provocaram uma marcha pela 
cidade, protestando contra os salários baixos e exigindo que fosse reduzida a jornada de trabalho, mas 
foram repreendidas de forma violenta pela polícia. O dia 8 de março, sendo nos dias de hoje 
comemorado o “Dia Internacional da Mulher”, em 1857 foi um dia de luta, no qual operárias de uma 
fábrica de tecidos, que se localizava em Nova York, realizaram uma intensa greve. Vieram então a 
ocupar a fábrica, e reivindicavam condições mais dignas de trabalho, diminuição da carga horária de 
trabalho para 10 horas. Na época, as fábricas reivindicavam 16 horas de trabalho por dia. Traziam a 
demanda também de equidade de salário perante os homens, onde as mulheres recebiam muito abaixo 
dos homens, o que ainda ocorre na atualidade, exercendo a mesma função. Durante a manifestação, 
as mulheres foram repreendidas e reprimidas com violência, elas foram trancadas dentro da fábrica 
que veio a ser incendiada, em torno de 130 operárias morreram carbonizada. No ano de 1910, ao longo 
de uma conferência realizada na Dinamarca, determinou-se o dia 8 de março como o Dia Internacional 
da Mulher, como uma homenagem para as mulheres que morreram naquele dia em 1857. Já em 1975, 
através de um decreto, a data veio a ser oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas), essa 
oficialização não foi feita somente para comemorações, mas tem o objetivo de realizar nos países 
conferências, debates, e reuniões com o intuito de realizar debates acerca do papel da mulher na 
sociedade contemporânea (SANTOS, 2015). 
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vão em busca do reconhecimento de seus direitos, tendo como objetivo que seja posto 

um ponto final nos casos de opressão que vivem na família e nas diversas sociedades.  

De acordo com Calado (2016), ao analisar o relatório divulgado pelo 

Departamento Econômico das Nações Unidas “As Mulheres no Mundo 2010”, pode-

se observar que, como resultado da reestruturação produtiva, uma possibilidade para 

ocorrer um salto considerável e um rápido crescimento da força de trabalho feminina, 

sendo notável principalmente nos países da América do Sul, incluindo o Brasil. O 

relatório destaca ainda que “de 1990 para 2009 o aumento de mulheres trabalhadoras 

foi de 38% para 59% o que significou um diferencial de 21%” (CALADO, 2016, p. 100).  

A explicação do porquê deste aumento na inserção da mulher no mercado de 

trabalho é encontrada quando se observa o crescimento expressivo dos movimentos 

feministas, que vieram a pressionar os partidos e sindicatos, buscando que suas 

pautas fossem aplicadas no campo dos direitos reais, seguindo o lema “salário igual 

para trabalho igual.” 

Nogueira (2004, apud CALADO, 2016, p.101) afirma que: 

Nessa época, a mulher trabalhadora acentuava a sua participação nas lutas 
de sua classe e na organização política e sindical. Mantinha-se o 
enfrentamento em relação ao discurso conservador que preconizava um 
destino natural para a mulher: ser mãe e esposa. 

 
Calado (2016) destaca ainda que, foi possível verificar na época uma redução 

de trabalhadoras com baixos graus de formação escolar, reduzindo também o nível 

de mulheres analfabetas nas últimas décadas. Outro fator importante, está 

relacionado ao desejo da esfera capitalista em consumir mais força de trabalho. 

Ressalta ainda que, o valor da força de trabalho feminina é expressivamente abaixo 

do valor da força de trabalho masculina, e isso fez com que viesse a expandir o 

exército industrial de reserva ao ampliar a escala de força de trabalho acessível. 

Segundo Nogueira (2014 apud CALADO, 2016, p.105): 

[...] A desigualdade na divisão sexual do trabalho nas esferas produtiva e 
reprodutiva, portanto, é central para as relações de poder, principalmente o 
poder exercido pelos homens sobre as mulheres, presente na estrutura da 
família patriarcal. 

 
Uma característica das mulheres trabalhadoras, mencionada por Calado 

(2016), é de que elas se ajustam a empregos de horários flexíveis, uma das exigências 

de perfil do trabalhador impostas no período de expansão do capital, portanto, nos 

locais de trabalho em que as jornadas de trabalho são menos extensas, é comum que 

se encontre mais mulheres trabalhando. 
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A autora coloca que, por meio de um material de formação da organização 

política “Intersindical – Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região” publicado 

em junho de 2001, foi evidenciado que, nas fábricas nas quais predomina a força de 

trabalho feminina, também se encontra uma quantidade superior de não 

cumprimentos das jornadas legais, o trabalho é mais intenso e o nível de competição 

é sempre mais acirrado. 

Barreto (1997 apud CALADO, 2016) mostra que, nestes espaços de trabalho, 

as mulheres estão subordinadas a atuarem em locais de produção nos quais o valor 

da força de trabalho é mínimo, estando sujeitas a desenvolverem diversas doenças, 

sendo a mais comum a LER (Lesões por Esforços Repetitivos) que vem a atacar os 

nervos, ligamentos, músculos. Oliveira (1998 apud CALADO, 2016 p.110) ressalta 

ainda que “cerca de 78,9% e 87% das trabalhadoras são vítimas dessas doenças no 

Brasil”. 

Calado (2016) apresenta informações sobre a diferença salarial bem 

expressiva que ocorre entre homens e mulheres em países do mundo todo. Ao 

observar o progresso dos salários femininos e masculinos nas décadas passadas, é 

possível perceber que houve uma aproximação considerável entre os salários de 

homens e mulheres. É importante salientar que, a divisão sexual ocorrida por setores 

tem caído significativamente, resultante da evolução da qualificação da força de 

trabalho feminina, que faz com que haja também uma maior disputa por posições de 

trabalho mais qualificadas. Afirma também que, a intensa inserção das mulheres no 

espaço produtivo, veio não somente para incentivar a feminização, “como se apropriou 

das bandeiras feministas esvaziando-as de seu caráter mais combativo e manipulou-

as positivamente a favor da acumulação privada.” (CALADO, 2016, p.118). 

De acordo com Hirata (2002 apud CALADO, 2016, p.110) a inserção da força 

de trabalho feminina cresceu, por consequência do capital, que dispôs da condição 

das mulheres para acentuar o trabalho sobre elas. A autora propõe ainda que, essa 

crescente inserção da força de trabalho feminina só foi permitida ao fazer uso da 

divisão sexual do trabalho. Sendo assim: 

As mulheres podem ser mais facilmente “cobaias” de experimentações 
sociais porque são menos protegidas, tanto pela legislação do trabalho 
quanto pelas organizações sindicais, e são mais vulneráveis. (...) As 
conseqüências dessa evolução da atividade feminina são múltiplas, mas 
pode-se dizer que uma das mais importantes consiste no fato de que este 
modelo de trabalho precário, vulnerável e flexível pode constituir um modelo 
de trabalho que prefigura um regime por vir de assalariamento masculino e 
feminino. 
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Ao se buscar uma justificativa do porquê os homens têm facilidade em ocupar 

postos de trabalho apontados como superiores, Hirata e Kergoat (2007 apud 

CALADO, 2016) acentuam o fato de que a divisão sexual do trabalho é o modo de 

divisão do trabalho social resultante das relações sociais entre os sexos. É também 

um aspecto primordial para a permanência desta relação social. As autoras destacam 

ainda que, a divisão sexual do trabalho tem como aspecto, a referência prioritária dos 

homens para a esfera produtiva, e das mulheres para a esfera reprodutiva, e por 

consequência, os homens ocupam funções com maior valor social aplicado. Sendo 

assim, a divisão sexual do trabalho, de acordo com Hirata e Kergoat (2007 apud 

CALADO, 2016, p.108), se fundamenta num “princípio hierárquico e no princípio da 

separação que cria abismos entre o que deve ser trabalho de homem e o que deve 

corresponder ao trabalho da mulher”. 

Saffioti (2013 apud CALADO, 2016) deixa evidente que a sociedade capitalista 

tem como objetivo extrair das mulheres o máximo de mais-valia15, por meio da 

intensificação do trabalho, do aumento da jornada de trabalho e dos salários mais 

baixos em relação aos homens. Nogueira (2012 apud CALADO, 2016) traz a 

afirmativa de que, a inserção da mulher no mercado de trabalho traz uma colaboração 

para a sua independência e autossuficiência, porém, não se dá apenas pela inserção 

no mundo de trabalho, pois, esse processo de inserção, acontece na maioria das 

vezes em espaços onde dominam os empregos com mais vulnerabilidade e mais 

precários. 

Schuh e Silva (2021) destacam que, por meio de uma análise da condição das 

mulheres no Brasil contemporâneo, pode-se observar a articulação da exploração do 

trabalho e a opressão de gênero. O fato é exposto quando se nota os denominados 

“trabalhos femininos”, isto é, trabalhados executados majoritariamente por mulheres 

e vistos como trabalhos específicos para mulheres, como por exemplo: costura, 

secretariado, telefonia, enfermagem, entre outras. 

No próximo tópico será discutido o fator migração feminina e sua relação com 

                                            
15 De acordo com Marx (1867), o trabalho é um processo entre o homem e a natureza. A mais-valia é 
um conceito, que foi criado para entendermos o tempo necessário para realizar um trabalho e a sua 
remuneração. Consiste na exploração do sistema capitalista, onde o trabalhador recebe um valor 
abaixo, quando relacionado com o trabalho realizado, e este valor extraído à mais, fica para o 
capitalista. Os juros, o lucro industrial, o lucro comercial também são exemplos de mais-valia. É 
resultado da transformação do valor de uma certa mercadoria que é pago após o seu valor de uso, 
perante o controle do capital, e reproduz o antigo valor de troca como um elemento possível de 
aumentar por ele mesmo. 
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o trabalho, as dificuldades encontradas pelas mulheres imigrantes para se inserirem 

no mercado de trabalho, as violências sofridas durante o trânsito e nos países para os 

quais vêm a migrar, a relação com o patriarcado e suas consequências, entre outros. 

 

 

3.2 MIGRAÇÃO FEMININA E TRABALHO 

 

Segundo Dutra (2013) as mulheres somam cerca da metade de migrantes 

internacionais, em nível mundial. Em determinados continentes, ultrapassam a 

quantidade de homens migrantes. Apesar disso, para estas mulheres, não são dadas 

as mesmas oportunidades para se migrar de maneira legal, como são oferecidas para 

os homens. Esse processo é resultado da falta de um marco legal, que seja justo às 

demandas das mulheres migrantes no mundo, demandas acerca de direitos 

trabalhistas e documentações, portanto, as torna mais expostas e ainda mais 

vulneráveis às ameaças, que são consequências da mobilidade.  

De acordo com Thompson (2010 apud DUTRA, 2013), membro da OIM 

(Organização Internacional para as Migrações), embora as políticas de migração para 

o trabalho pareçam isentas no que se refere ao gênero, persistem em carregar uma 

direção concentrada nas habilidades e trabalhos tipicamente masculinos. Destaca 

ainda, que se houvessem maiores possibilidades para se migrar legalmente, evitaria 

que mulheres passassem por abusos e exploração. O patriarcado faz com que os 

homens, sejam os controladores dos corpos das mulheres, e tomem posse de todo o 

seu trabalho. 

Dutra (2013) reforça o fato da maioria das mulheres migrantes, levarem a 

marca de serem pobres, migrantes, sem família, fatores esses que reforçam a 

desvantagem, não somente pelo gênero, mas também por sua posição de classe 

social, sendo então, mulheres, negras em muitos casos e pobres. O trabalho 

doméstico, é a atividade majoritária das mulheres imigrantes. A autora destaca que 

tal profissão é fundamental e faz com que a economia, para fora do espaço doméstico, 

funcione. Porém, é uma profissão ainda menosprezada pela economia formal, e quase 

sem nenhuma regulamentação. A autora aborda também, a questão do confinamento 

da mulher migrante, quando este espaço de trabalho doméstico, se confunde com um 

espaço privado, quando seus empregadores exigem jornadas de trabalho de 15 a 18 
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horas, com escassos dias de descanso, sem receberem horas extras, resultando 

então, em muitos casos, em condições análogas à escravidão. 

Ao observar a respeito do caminho que as mulheres imigrantes têm de 

percorrer para sua inserção no mercado de trabalho, Mamed (2017) relata sobre a 

trajetória da mulher haitiana na indústria de carne no Brasil e expõe que muitas 

mulheres migram acompanhando seus pais, companheiros, mas também, de modo 

independente, como chefes de família, buscando trabalho, objetivando garantir renda 

para se manterem no país e para enviarem para quem ficou em seu país de 

nascimento. 

A partir de uma entrevista realizada por Mamed (2017) com uma mulher 

haitiana migrou para o Brasil, é possível observar que, diante dos dados expostos, as 

mulheres, durante o trânsito passam por um longo período de viagem, sendo o custo 

da viagem muito alto e durante este trânsito tem muitas chances de ficarem doentes. 

Ao chegarem no Brasil, quando conseguem um emprego, em muitos deles os salários 

são muito baixos, as condições de trabalho são insalubres e jornadas de trabalho 

extensas e intensas. Muitas vezes, o salário não é suficiente para sua sobrevivência 

e nem para o sustento da família que ficou no Haiti. 

Nos setores de frigoríficos, as mulheres ocupam postos de trabalho 

relacionados a cortes, a embalagem, a desossa destes animais e no serviço de 

limpeza, sendo na maioria das vezes exercido por imigrantes negras.  

Mamed (2017) destaca ainda, que as mulheres são colocadas para exercerem 

funções que demandam paciência e atenção, que lidam com pressão para produzirem 

e altas inspeções por parte de gerentes. A autora ressalta o fato de que, para os 

postos de trabalho femininos, não é necessário que elas tenham escolaridade ou 

experiências anteriores na função, porém, é preciso que tenham preparo físico, tendo 

em vista que a maioria das atividades são realizadas de forma manual, consistindo 

em atividades intensas, que carecem de concentração, habilidade, agilidade, e 

facilidade para realizarem diversos movimentos monótonos.  

As mulheres, sendo imigrantes, por serem mais vulneráveis, estão sujeitas a 

passarem por questões de exploração, tanto no trabalho como nos demais espaços 

em que a participação venha a obter algum lucro. Mamed (2017) aponta o fato dos 

imigrantes que participaram de sua pesquisa, assim que chegaram ao Brasil, não 

terem tido acesso a nenhum tipo de garantia de direitos sociais, nem de instituições 

que os caracterizava e representava numa condição de trabalhadores. 
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As autoras Tonhati e Pereda (2021, p.155) trazem informações bastante 

importantes acerca da inserção no mercado de trabalho das mulheres imigrantes no 

período de 2011-2020. A partir de estudos de caráter feminista, nas últimas décadas 

se observou uma grande variedade de perfis entre essas mulheres, e por meio destes 

estudos, as mulheres imigrantes vem alcançando maior destaque.  

Foi após o ano de 2013 que veio a crescer o número de mulheres haitianas 

residentes no Brasil. Tonhati e Pereda (2021, p.155) colocam que, as mulheres 

haitianas deram início ao processo de feminização das migrações no Brasil, porém, 

as venezuelanas é que foram responsáveis pelo aumento, pela ampliação do número 

de mulheres imigrantes no Brasil. Em 2015 deu-se o começo dos deslocamentos de 

venezuelanas, resultando também  em um avanço do acesso de mulheres aos postos 

de fronteira do país, crescendo o número de inserções destas mulheres imigrantes 

em campos de trabalho formal.  

Tonhati e Pereda (2021, p.161) afirmam que no Brasil, em 2016 as mulheres 

venezuelanas ultrapassaram, em números, as mulheres haitianas, passando então, a 

serem a nacionalidade que mais demandou refúgio no país. A partir da análise das 

autoras sobre os dados do STI (Sistema de Tráfego Internacional), no ano de 2017 

houve um crescimento expressivo na chegada de mulheres. Em 2019 ocorreu o 

recorde da década. Porém, em 2020, por consequência da pandemia do COVID-19, 

foi o ano com menor número de entradas de mulheres imigrantes no Brasil. 

De acordo com Tonhati e Pereda (2021, p.157) na década, os estados que 

vieram a se tornar importantes para a chegada das mulheres imigrantes foram: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Distrito Federal se concentram os maiores aeroportos internacionais 

do país e os estados Paraná e Rio Grande do Sul, fazem fronteira com vários países. 

Sobre a entrada de mulheres no território brasileiro nos pontos de fronteira 

entre os anos de 2019 e 2020, Tonhati e Pereda (2021, p.161) apresentam dados 

sobre um gráfico produzido pelo OBMigra (Observatório das Migrações 

Internacionais), sendo possível observar que as principais nacionalidades que vieram 

para o Brasil no ano de 2019 e 2020 são provenientes dos países: Argentina, Chile, 

Uruguai, Venezuela, Paraguai, entre outros. Isso mostra que a imigração do Brasil 

vive um movimento de feminização. 
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Gráfico 1 - Entradas de mulheres no território brasileiro nos pontos de fronteira, por 

nacionalidade, Brasil, 2019-2020. 

 

Fonte: Elaborado peloOBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Sistema de Tráfego Internacional 
(STI), 2020. 

 

Tonhati e Pereda (2021, p.161) frisam os dados sobre as mulheres solicitantes 

de refúgio no Brasil, indicando que essas solicitações tiveram um crescimento 

considerável na última década. Como exemplo, apresentam que no ano de 2011, no 

Brasil houve aproximadamente 232 solicitações de refúgio, já em 2019 foram feitas 

36.945 solicitações. Por consequência da pandemia do COVID-19, em 2020 o número 

de solicitações teve queda, sendo o número de 12.344 requisições. Como já 

apresentado, as mulheres venezuelanas são a maioria quando analisada as 

solicitações de refúgio entre os anos de 2011 e 2020.  

As autoras salientam também que, desde 2016, o Estado de Roraima 

localizado no norte do país, passou a ser uma grande porta de entrada para as 

mulheres e desde então a quantidade de solicitações vem expandindo, passando 

então a ser o estado que mais recebeu solicitações de refúgio. De acordo com dados 

apresentados, em Roraima, no ano de 2016 houve cerca de 1.182 solicitações, e após 

três anos, em 2019 chegou a 32.104 requisições, em 2020 mesmo com a pandemia 

o número é alto também, 10.545 solicitações.  

Tonhati e Pereda (2021, p.171) trazem referências acerca das trabalhadoras 

imigrantes no mercado de trabalho formal no Brasil entre 2011 e 2020. Entende-se 

que a maior parte das mulheres imigrantes trabalhadoras, são nacionais da América 

do Sul, dos países Sul-Global e dos países caribenhos, sendo o Haiti e Cuba. 
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As mulheres haitianas são maioria no que se refere a inserção e movimentação 

no mercado de trabalho formal, e este aumento deu-se desde o ano de 2013 e veio 

crescer de ano em ano, em segundo lugar estão as mulheres argentinas e em terceiro 

as paraguaias. As mulheres venezuelanas, tiveram sua inserção no mercado de 

trabalho há pouco tempo, sobretudo a partir de 2016 e 2017. Em 2018 obtém um 

crescimento significativo, e em 2019 supera as mulheres haitianas. Sobre o nível de 

escolaridade das mulheres imigrantes em sua inserção no mercado de trabalho 

formal, no decorrer da década, grande parte tinha o ensino médio completo, muitas 

delas tinham o ensino superior também. O nível de escolaridade ensino fundamental 

completo também foi muito encontrado entre as mulheres, tendo um forte aumento 

em 2018 de mulheres que tinham somente o ensino fundamental.  

Nos anos de 2019 e 2020, conforme ressaltado por Tonhati e Pereda (2021, 

p.176), o ramo que mais obteve a contratação de mulheres imigrantes está associado 

ao abate de aves. Tendo um crescimento de 73% em 2020 quando comparado a 2019. 

O abate de suínos também esteve entre as principais ocupações, campos de trabalho 

relacionados à limpeza, à venda de mercadoria em comércios de varejo também foram 

maioria. Mulheres haitianas são maioria em contratações nos setores de frigorífico, 

atuando em linhas de produção, abatedores, entre outros. Estando em segundo lugar 

em contratação de haitianas o setor de limpeza. O ano de 2020 obteve um 

crescimento expressivo na contratação de mulheres imigrantes venezuelanas nos 

ramos de frigoríficos e os demais setores do agronegócio. Com relação a renda das 

mulheres imigrantes no Brasil, mostram ainda que as mulheres haitianas e 

venezuelanas atuam em campos de trabalho com baixa remuneração, e por resultado 

de estudos realizados, concluíram que os rendimentos não passam de R$ 1.400,00.   

A partir do estudo de Tonhati e Pereda (2021, p.182), entende-se que, mesmo 

com o crescimento de mulheres imigrantes vindo para o Brasil, isso não quer dizer 

que estão conquistando igualdade e independência, que estão conseguindo melhorar 

suas condições de vida por meio da migração, sofrendo menos exploração, quando 

colocadas em comparação aos homens. Os postos de trabalhos que as mulheres 

imigrantes ocupam são locais com alto índice de exploração de mão de obra, com 

mínimas condições de trabalho, jornadas de trabalho que ultrapassam os limites de 

carga horária e baixos salários. O ano de 2020, início da pandemia do COVID-19 no 

Brasil, foi o período em que ocorreu uma queda expressiva na chegada de mulheres 

imigrantes e refugiadas, tendo uma queda nos registros e buscas por documentações, 



42 

e levou a muitos desligamentos nos mais variados setores empregatícios entre março 

e agosto de 2020. 

O próximo capítulo traz a análise acerca dos fluxos migratórios residentes na 

região de Londrina/PR, as mulheres que vem a compor este fluxo, suas experiências 

de trabalho no país de nascimento e no de trânsito, traz também relatos das 

entrevistas realizadas com mulheres imigrantes usuárias do Programa de 

Atendimento a Migrantes, Refugiados e Apátridas e suas famílias da Cáritas 

Arquidiocesana de Londrina, a caracterização das entrevistadas, entre outros 

assuntos. 
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4 AS MULHERES IMIGRANTES E O TRABALHO EM LONDRINA/PR 

 

 

4.1 OS FLUXOS MIGRATÓRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 

 

Para refletirmos acerca dos fluxos migratórios na Região Metropolitana de 

Londrina, recorremos a Patrocino e Patrocino (2021) que apresentam aspectos 

históricos e econômicos da imigração em Londrina e região. Mostram que, as cidades 

da região, nas últimas décadas começaram a ter a presença de migrantes 

internacionais oriundos dos fluxos recentes. Sobretudo questões étnicas, raciais, 

culturais e sociais, entre outras, são encontradas, e mostram o quão diversificado são 

os fluxos migratórios no país e os desafios para sua compreensão. 

A Região Metropolitana de Londrina é receptora de muitas culturas, sendo elas: 

haitiana, venezuelana, japonesa, árabe, entre outras. Os autores afirmam também 

que a existência destes imigrantes na região tem as particularidades da expansão Sul-

Sul, ou seja, em que as grandes cidades não são as primeiras opções dos imigrantes. 

A Região Metropolitana de Londrina nas últimas décadas vivenciou expansão 

econômica, nas mais variadas áreas de atuação profissional, sendo elas: construção 

civil, indústrias e serviços gerais. Estes serviços, quando contratam imigrantes, criam 

um contexto de informalidade, com escassez de fiscalizações e regras de trabalho. 

A partir de uma análise acerca das características das migrações recentes na 

RMLO (Região Metropolitana de Londrina)16, segundo Bettiol Lanza et al. (2020), 

observou-se que 75% dos imigrantes localizados na região são homens e 23% são 

mulheres, tendo idades de 18 a 56 anos. A respeito do estado civil destes imigrantes, 

a maioria são solteiros. A pesquisa mostra que os solteiros e casados conservam suas 

relações afetivas e financeiras com as famílias que ficaram nos seus países de 

nascimento.  

De acordo com os autores, na RMLO encontra-se imigrantes que migraram de 

12 países, sendo eles da América Latina, de países da África e do sul asiático. Os 

países são: Venezuela, Síria, Peru, Angola, Bangladesh, Bolívia, Camarões, 

                                            
16 A RMLO (Região Metropolitana de Londrina) é composta por 25 cidades, sendo elas: Londrina, 
Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Sertanópolis, Lupionópolis, 
Tamarana, Alvorada do Sul, Assaí, Jaguapitã, Pitangueiras, Sertaneja, Uraí, Sabáudia, Florestópolis, 
Porecatu, Primeiro de Maio, Centenário do Sul, Guaraci, Miraselva, Prado Ferreira, Rancho Alegre. 
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Colômbia, Haiti, Guiné-Bissau, Nigéria e Senegal. É importante salientar que os 

haitianos e bengaleses são maioria na região. Ressaltam também, por consequência 

da heterogeneidade encontrada nos fluxos migratórios, na busca de conhecê-los e 

intervirem em seus meios, vê-se a necessidade de implantação de maneiras de 

sistematizar, ou seja, organizar estas relações por meio dos instrumentos cadastrais 

das políticas públicas em âmbito nacional e local incorporando estes grupos.  

Por meio desta pesquisa, realizada por Bettiol Lanza et al. (2020), foi possível 

observar que os imigrantes tiveram o Brasil como país primeiro de migração, ou seja, 

não passaram por outro país antes de entrarem no país. Destacam os motivos que 

levaram estes imigrantes a saírem de seus países de nascimento, sendo os principais: 

no caso do Haiti e outros países, terremotos; guerras; ajuda para a família; simpatizar-

se pelo Brasil; entre outros. Os autores sinalizam também, que a maioria dos 

participantes da pesquisa chegaram ao Brasil sozinhos e afirmou não ter recebido 

qualquer espécie de auxílio no momento de sua chegada. Observaram ainda, as 

dificuldades centrais vividas pelos imigrantes quando chegaram ao Brasil, sendo elas: 

dificuldades com a língua/idioma, costumes diferentes, dificuldades para inserção no 

mercado do trabalho e aquisição de moradias e a discriminação, também relatada 

pelos participantes da pesquisa. 

No que se refere a documentação e tipo de visto, a maioria dos participantes 

da pesquisa, dispunham apenas do passaporte, seguindo de visto permanente, visto 

de turista, visto de estudante e os demais tipos de documentações. 

Bettiol Lanza et al. (2020) trazem fatores sobre a situação de trabalho destes 

imigrantes e observaram que, é muito alto o índice de desemprego entre eles, sendo 

uma situação grave também os salários baixos. É importante acentuar que, mesmo 

que os imigrantes possuam um nível de qualificação de alto grau, apesar disso, 

exercem funções que demandam um baixo nível de especialização. A maioria, exerce 

funções de auxiliares de produção e manutenção, comerciantes ambulantes, 

pedreiros, trabalhadores domésticos, entre outros.  

No tópico seguinte, será possível compreender, por meio da pesquisa com 

mulheres imigrantes residentes em Londrina, sobre a realidade de cada uma, as 

nacionalidades predominantes e sobretudo as dificuldades que encontraram ao 

chegarem ao Brasil. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 

 

A presente pesquisa foi realizada com mulheres imigrantes atendidas pelo 

Programa de Atendimento e Acompanhamento aos Migrantes, Refugiados, Apátridas 

e suas Famílias, desenvolvido pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina.  

Tal programa tem como objetivo geral oferecer acolhida, atendimento e 

acompanhamento para pessoas em situação de migração, refúgio, apátridas e suas 

famílias, que, estejam passando por algum tipo de desproteção social, sendo elas: 

irregularidades com documentação e falta de acesso a serviços e políticas públicas 

(renda, moradia, escola, alimentação, saúde, entre outras).  

O Programa se fundamenta na Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), de acordo 

com o Relatório Anual de Atividades (CÁRITAS LONDRINA, 2021) do ano de 2021 da 

Cáritas Arquidiocesana de Londrina, pode-se observar que a instituição realizou cerca 

de 1.75017 atendimentos à imigrantes e refugiados no ano analisado. As 

nacionalidades que são maioria nos atendimentos são: haitiana, venezuelana e 

angolana.  

A presente pesquisa realizou-se no período de 11 de abril a 2 de maio de 2022, 

sendo possível a realização de cinco entrevistas. As entrevistadas foram convidadas 

a participar da pesquisa ao procurarem a instituição de forma espontânea, buscando 

principalmente informações sobre documentações. O convite foi feito mediante a 

apresentação dos objetivos e leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A). Após a explicação e leitura do termo, expressaram sua concordância 

em conceder entrevistas. Cabe informar que o estudo está vinculado ao Projeto de 

Pesquisa “Serviço Social e Demandas Contemporâneas: aproximações ao exercício 

profissional junto ao público imigrante”18. As principais dificuldades encontradas no 

decorrer das entrevistas estão relacionadas ao idioma, por consequência de as 

entrevistadas não falarem o português e sim o espanhol. 

As entrevistadas são três venezuelanas e duas colombianas, com idades entre 

20 e 37 anos. Todas residem na cidade de Londrina, sendo três delas residentes no 

                                            
17 Atendimentos relacionados: ao Serviço Social e Psicologia; atendimentos domiciliares, famílias 
acompanhadas; atendimentos referentes a documentação; articulações e encaminhamentos para a 
rede de serviços; articulações com a Polícia Federal; articulações coletivas com a Defensoria Pública 
da União (DPU); atendimentos referentes ao Projeto Caminhos e Oportunidades Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) e Regional Paraná. 
18 Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) por meio do parecer nº 3.833.416. 
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Jardim Flores do Campo19 e duas delas no Jardim Maria Lúcia20.  

A primeira entrevistada reside com seu esposo e seus quatro filhos. A segunda 

e a terceira resides com seus esposos. A quarta reside com sua mãe, com seus dois 

filhos e sua irmã. A quinta entrevistada reside com sua irmã, sua mãe e seus dois 

sobrinhos. 

A respeito do nível de escolaridade das entrevistadas, quatro relataram ter o 

ensino médio completo e uma delas nunca estudou. Sobre o estado civil, foi possível 

identificar que três delas são casadas ou vivem uma união estável e duas delas 

solteiras. Acerca das documentações, verificou-se que quatro das entrevistadas 

possuem o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), três possuem o RNM (Registro 

Nacional Migratório) e uma das entrevistadas não possuía nenhuma documentação 

até o momento da entrevista.  

Analisando os conteúdos das entrevistas, a luz do referencial teórico, foi 

possível compreender que, quando afirmado a partir dos autores estudados, que a 

maioria das imigrações residentes no Brasil são de haitianas e venezuelanas, é válido 

ressaltar que os migrantes estão sempre em movimento. Nenhuma haitiana participou 

da entrevista, predominando as nacionalidades venezuelana e colombiana, 

consequência da procura por atendimentos na Cáritas Arquidiocesana de Londrina, 

ser feita majoritariamente por mulheres imigrantes venezuelanas. 

O próximo tópico traz a análise a respeito da trajetória de migração para o Brasil 

das mulheres imigrantes entrevistadas, os motivos que levaram à imigração, o porquê 

vieram a escolher o Brasil como país de migração, entre outros fatores. 

 

 

4.3 TRAJETÓRIA DE MIGRAÇÃO PARA O BRASIL 

 

O presente tópico tem como objetivo apresentar a trajetória de migração para 

o Brasil, assim como refletir acerca dos fatores motivadores desta.  

Em vim em janeiro. Eu vim por Pacaraíma. 2 anos atrás. 3 anos exatamente. 
E já tenho documentação, já tenho tudo. E fiquei 2 meses em Boa Vista. E 
voltei pra Venezuela quando não pude ficar em Boa Vista mais. Como 
residente 3 anos. (Entrevistada 3). 
 
201721. Não, primeiro país. (Entrevistada 4). 

                                            
19 O Jardim Flores do Campo é uma ocupação localizada na Zona Norte de Londrina. 
20 O Jardim Maria Lúcia localiza-se na Zona Oeste de Londrina. 
21 A entrevistada indica que chegou ao país em 2017. 
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A respeito da trajetória e migração foi possível identificar que todas as 

entrevistadas migraram diretamente para o Brasil. E para afirmar a colocação pode-

se recorrer a Cavalcanti (2021). O autor destaca que a região norte do país, é uma 

região fronteiriça, sendo então a principal porta de entrada para os venezuelanos, 

principalmente as cidades de Bonfim e Pacaraíma, em Roraima. Tonhati e Pereda 

(2021) destacam também que, desde 2016, o estado de Roraima localizado no norte 

do país, passou a ser uma grande porta de entrada para as mulheres e desde então 

a quantidade de solicitações de refúgio estão em expansão, passando a ser o estado 

que mais as recebeu. 

Em relação ao percurso de migração, observou-se que três entrevistadas 

vieram com a família e duas relataram que a família ficou no país. Sobre os filhos, 

duas disseram que vieram com os filhos e duas salientaram que os filhos ficaram 

quando vieram para o Brasil, uma das entrevistadas não tem filhos. 

Sim. Eu, meu esposo, e meus filhos. Juntos. (Entrevistada 1). 
 
Vim com a família de meu marido. E depois veio meu irmão. Então estou aqui 
junto com meu irmão [...] (Entrevistada 2) 
 
Minha família ficou. Faz 15 meses que minha mãe veio. Meu filho chegou em 
8 meses. E minha irmã chegou vai fazer 2 meses. (Entrevistada 4). 

 
 

Pode-se associar as falas das entrevistadas com o ACNUR (2019) o qual afirma 

que, todos os anos, no mundo todo, milhões de refugiados e muitas pessoas 

deslocadas dentro de seus próprios países são obrigados a abandonarem tudo, suas 

casas, família, amigos, trabalho e bens, com o objetivo de defenderem a liberdade, 

preservar a segurança e proteger suas vidas. Sendo essa, a única opção possível e 

não uma escolha. Muitas mulheres saem de seus países em busca de melhores 

condições de vida para si e suas famílias. 

No que diz respeito aos motivos que levaram à migração, todas as 

entrevistadas disseram que em seus países a situação estava muito ruim, 

consequência de crises, guerra civil, sendo a questão econômica o principal fator. 

Vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida para si e suas famílias.  

Lá não tinha casa. O dinheiro não dava. O dinheiro não era suficiente para 
sustento e por isso é o motivo que viemos para cá. (Entrevistada 1) 
 
A Venezuela é um país mal, muito caótico, muito ruim. (Entrevistada 3) 
 
Estava procurando melhor vida para minha família. Realmente na Colômbia 
está muito difícil. (Entrevistada 4) 
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Com base nas respostas das entrevistadas podemos relacionar com Sayad 

(1998 apud VILLEN, 2015), o autor indica que é nos períodos de crise que a realidade 

da imigração é exposta. Póvoa-Neto (1997) destaca que a questão migratória se 

vincula a uma crise urbana. Entende-se que há várias razões que levam as pessoas 

a migrarem, sendo algumas delas: busca por trabalho, conflitos políticos, guerras, 

crises econômicas e humanitárias, questões financeiras, questões climáticas, entre 

outros. 

Simon (1995 apud BAENINGER, 2016) ressalta que a chamada migração de 

crise, se sustenta num fenômeno imposto socialmente, e que se expressa em 

problemas econômicos, ideológicos, humanitários, religiosos, civis e políticos, que 

vêm a obrigar as populações a se deslocarem e se refugiarem em outros países. 

Relaciona-se também a Cavalcanti (2021), o qual frisa que a questão econômica foi 

uma variante fundamental para o aumento da migração Sul-Sul. Alguns fatores 

conjunturais da economia mundial e da geopolítica foram muito importantes para a 

ampliação e preservação dos fluxos migratórios para o Brasil. 

Quanto ao Brasil ter sido o país escolhido, duas relataram que a migração para 

cá deu-se por conta de a questão econômica do país estar melhor, duas disseram que 

já tinham familiares aqui e uma delas disse que a fronteira com a Venezuela veio a 

facilitar. 

Aqui pelo menos o dinheiro dá para comprar. Aqui tem melhores condições. 
(Entrevistada 1). 
 
Por quê é um país que está com fronteira com a Venezuela e não tem cerca, 
e muitos imigrantes que têm vindo e dizem que o Brasil é muito bom, que se 
consegue trabalho, que tem oportunidades aqui. (Entrevistada 3). 
 
[...] aqui no Brasil eu acho que não só econômica, mas a situação é melhor, 
tranquilidade que não tem lá. (Entrevistada 4). 

 
Baeninger (2016) acentua o fato de o Brasil ter sido rota principal para a 

imigração haitiana e outras nacionalidades, afirma que isso ocorreu por consequência 

de que, nas últimas décadas, países da Europa e os Estados Unidos vieram a delimitar 

rigorosamente a entrada dos imigrantes que buscavam refúgio. Com base nas falas 

das entrevistadas e analisando-as com relação ao referencial teórico, entende-se que, 

a situação econômica e humanitária dos países de nascimento está tão caótica e 

problemática, que para as mesmas o Brasil apresenta melhores condições, 

principalmente condições econômicas, quando de modo geral, as mulheres relatam 
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que o que recebiam e tinham de renda em seus países de nascimento, não dava para 

sustentar suas condições de sobrevivência e de sua família. A vinda para o Brasil se 

dá pela facilidade de fronteira, o país mostra estar disponível para acolher estes 

imigrantes.  

Em relação ao recebimento de auxílio na chegada ao Brasil, foi possível 

observar que as entrevistadas não tiveram nenhum tipo de apoio. 

Quando vim pra cá meu pai que me ajudou, com comida. (Entrevistada 1) 
 
Não. (Entrevistada 3) 

 

Para afirmar esta colocação, recorremos a Bettiol Lanza et al. (2020), pois 

através de uma pesquisa realizada com imigrantes residentes na RMLO (Região 

Metropolitana de Londrina) verificaram que a maioria informou não ter recebido 

qualquer espécie de auxílio no momento de sua chegada ao país. 

Acerca do viver no Brasil, é majoritário o entendimento de que é bom viver no 

Brasil, dizem que no país encontram melhores condições materiais de vida, realidade 

diferente do que viviam,  

É bom. Aqui o dinheiro dá pra comprar bastante comida, dá para mandar para 
o meu pai, na Venezuela [...]. (Entrevistada 2). 
 
Eu vivo aqui no Brasil muito diferente de como vivia na Venezuela. Na 
Venezuela trabalhava muito. Aqui que não trabalho, e quem trabalha é meu 
esposo e isso basta para estar bem. Na Venezuela não, você trabalha, 
trabalha, trabalha, tem forças, tem forças e não tem nunca nada. Não tem 
para comida, não tem para roupa, não tem para internet, não tem nada. Tu 
trabalha e trabalha. Estou há 8 anos vivendo com meu marido, e ele com 23 
anos. E eu trabalhei muito tempo na Venezuela e só comprei minha casinha 
pequena, e não pude. Lá uma geladeira, não podes comprar. Não tem, não é 
casa. Aqui é muito melhor, com um trabalho você pode comprar suas coisas. 
É muito melhor. (Entrevistada 3) 

 
Baeninger (2016) afirma que a imigração e a emigração são fenômenos que 

integram um mesmo processo social, resultando em transformações em todo âmbito 

social, na dimensão cultural e econômica, em todo território de partida, de trânsito e 

de chegada. Cavalcanti (2021) traz a afirmativa de que por resultado de 

acontecimentos de caráter econômico, social e ambiental, determinados fluxos 

migratórios foram estimulados a virem para o Brasil. 

A partir da análise deste tópico, entende-se que as entrevistadas migraram em 

busca de melhores condições de vida para si e suas famílias. O Brasil foi escolhido 

por ser de fácil acesso, ter fronteira com a Venezuela e a Colômbia, e, por imigrantes 

conseguirem documentação com maior facilidade. Fatores como melhor situação 
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econômica (quando comparado ao país de nascimento), maiores oportunidades de 

trabalho, mesmo que informal, melhores condições de sobrevivência, foram o que 

levaram as entrevistadas a migrarem.  

O tópico seguinte tem como objetivo explorar e realizar aproximações no que 

se refere ao percurso de trabalho das entrevistadas, se estão trabalhando, se 

trabalhavam em seus países de nascimento, se encontram diferenças entre trabalhos 

de homens e mulheres, entre outros. 

 

 

4.4 MULHERES IMIGRANTES E TRABALHO 

 

No que diz respeito ao contexto de trabalho atual, observou-se que três 

entrevistadas não estavam trabalhando até a realização das entrevistas e duas sim, 

no entanto, informalmente.  

Não. Mas hoje fui entregar um currículo. Mas levei um currículo, mas muito 
difícil. (Entrevistada 2). 
 
Eu sou autônoma. Eu faço trabalho como manicure. (Entrevistada 4). 

 
Mamed (2017) e Tonhati e Pereda (2021) reforçam a ideia de que as mulheres 

imigrantes, uma boa parte delas, atua nos setores frigoríficos, porém, nenhuma das 

entrevistadas, atua neste ramo. As falas das entrevistadas também se distanciam de 

Antunes (2018), o qual realça que o trabalhador imigrante encontra nas indústrias, 

supermercados, construtoras, restaurantes, hospitais, empresas de limpeza, entre 

outros, seus lugares predominantes de trabalho, postos de trabalho que as mulheres 

entrevistadas não ocupam. No entanto, quando duas das entrevistadas indicam que 

trabalham informalmente, se aproximam de Antunes (2018), quando o autor afirma 

que trabalhadores imigrantes, vivenciam processos intensos de precarização do 

trabalho, pois ocupam postos de trabalho informais. 

Analisando ainda a trajetória de migração, verificou-se que em seus países, 

quatro das mulheres entrevistadas trabalhavam nos mais diversos setores. 

 

Sim. Era obreira, de limpeza. (Entrevistada 1) 
 
Venda de hortaliças, frutas. Tinha meu próprio negócio. Era independente. 
Comprava e vendia, era comerciante. (Entrevistada 3) 
 
Sim, trabalhava. Muitas coisas, trabalhava com manicure, trabalhava em 
espaço que vendia farinhas, queijos, como se fosse distribuidora. 
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(Entrevistada 4) 
 

 

No que diz respeito a diferença de trabalho no Brasil e no país de nascimento, 

pode-se observar que há muitas, principalmente na questão salarial. No Brasil o 

salário que recebem permite a manutenção e aquisição de itens necessários à 

sobrevivência. 

A diferença é que pelo menos aqui consigo dinheiro pra casa, na Venezuela 
não tinha dinheiro pra casa, essa é a diferença. (Entrevistada 1) 

 
Lá na Colômbia é mais difícil. Lá se você trabalha por conta, você tem que 
tentar procurar outra coisa, pra tentar suprir as necessidades que temos lá. 
(Entrevistada 5) 

 

A partir da análise das falas das entrevistadas, compreende-se que o salário 

que recebiam em seus países de nascimento não era suficiente para manter as 

diversas questões de sobrevivência, de si e suas famílias. Sendo assim, afirma-se que 

a vinda para o Brasil foi uma opção para tentarem mudar de vida e alcançarem 

melhores condições de sobrevivência. 

Acerca do fato de sua condição de imigrante vir a interferir quando estão em 

busca de trabalho, foi possível verificar que as mulheres imigrantes encontram 

dificuldades relacionadas principalmente ao idioma e cultura. 

[...] é muito difícil conseguir um trabalho. Aqui é por recomendação para poder 
trabalhar. Eu não consegui, porque não conheço muita gente aqui. 
(Entrevistada 3) 
 
No começo foi a língua. Mas aprendo muito rápido. Aqui encontrei pessoas 
muito boas. É, no começo foi muito difícil. Porque tem muitos brasileiros que 
tem muito preconceito, ainda mais com as pessoas da Colômbia. 
(Entrevistada 4) 

 
 

Com base no relato de uma entrevistada, em que relata o preconceito dos 

brasileiros para com pessoas da Colômbia, pode-se afirmar a colocação de Villen 

(2015) que retrata a difícil convivência entre nacionais e estrangeiros, parte da história 

da imigração no Brasil, quando os brasileiros pensam que os estrangeiros estão 

“roubando” seus empregos. Para comprovar esta afirmativa, Granada (2021) reforça 

a ideia de que, a mobilidade humana resulta no contato entre povos opostos. E este 

contato, faz com que os imigrantes vivam situações de adaptação e compreensão de 

novos contextos de vida. Os imigrantes, ao chegarem em novos países, encontram 

novas culturas, nova língua, novos costumes, enfim novos modos de ser e conviver. 
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Como consequência dos movimentos migratórios, é perceptível o crescimento da 

diversidade e variedade das sociedades, que decorre em questões acerca de que 

modo seria possível estabelecer a gestão das desigualdades sociais e culturais nos 

territórios de acomodação dos imigrantes. Bettiol Lanza et al. (2020), através de sua 

pesquisa, reforçam as dificuldades principais vividas pelos imigrantes quando chegam 

ao Brasil, sendo as principais: dificuldades com a língua/idioma, os costumes opostos 

aos dos países que saíram, dificuldades acerca da inserção no mercado do trabalho, 

aquisição de moradias e discriminação. 

A respeito da percepção de diferenças entre trabalhos de homens e de 

mulheres, observou-se que duas entrevistadas não encontram diferenças, afirmando 

que há igualdade. Três entrevistadas afirmam entenderem que há diferenças, que 

homens apresentam mais facilidade para encontrarem trabalho.  

 

Sim, para eles é mais fácil. (Entrevistada 1). 
 
Pra eles é mais fácil, porque sempre procuram ajudante de pedreiro, são mais 
rápidos. (Entrevistada 2) 
 
Mais fácil. Por quê trabalho de homem é muito mais forte que trabalho da 
mulher. Pelo menos aqui em Londrina, é trabalho de construção. 
(Entrevistada 3) 
 
Olha, eu acho que dependendo do trabalho, dependendo da língua. Seja 
homem, seja mulher, se você se esforça, você consegue. Então, tem pessoas 
que acham que tem diferença. Mas pra mim todos são iguais. Tem mulheres 
que conseguem trabalhos melhores que dos homens. Tem homens que 
conseguem trabalhos melhores que as mulheres. Acho que é dividido. 
(Entrevistada 4). 
 
Eu creio que é igual para conseguirem trabalho, que tem as mesmas 
oportunidades. (Entrevistada 5). 

 
 

A partir das falas, verificamos que as entrevistadas não vêem diferenças entre 

homens e mulheres no trabalho, indicando apenas a maior facilidade encontrada por 

eles para acesso. Entende-se que no capitalismo as mulheres são, efetivamente, 

marginalizadas e oprimidas. A divisão sexual é uma parcela da divisão do trabalho. 

Os salários das mulheres, muitas vezes, são mais baixos que os dos homens. São 

duplamente exploradas, pois, além de sofrerem desvalorização no mundo do trabalho, 

também são responsáveis pelo trabalho doméstico. 

 Por consequência, levando em consideração as falas, recorre-se a Schuh e 

Silva (2021) as quais realçam que, por meio de uma análise da condição das mulheres 
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no Brasil contemporâneo, pode-se observar a articulação da exploração do trabalho e 

a opressão de gênero. Então, o fato é exposto quando se nota os denominados 

“trabalhos femininos”, isto é, trabalhados executados majoritariamente por mulheres 

e vistos como trabalhos específicos para mulheres, como por exemplo: costura, 

secretariado, telefonia, enfermagem, entre outras. Afirma-se essa ideia quando citado 

pelas entrevistadas os “típicos” trabalhos masculinos, relacionados a construção civil. 

Com base na análise das respostas das entrevistadas e relacionando com os 

estudos anteriores, no que tange ao patriarcado, quando as mulheres imigrantes 

entrevistadas não veem diferença entre trabalho de homens e mulheres, é preciso dar 

visibilidade a este fato, pois o patriarcado traz consequências avassaladoras para o 

cotidiano das mulheres, resultando em um recrudescimento da divisão sexual do 

trabalho, reforçando o trabalho doméstico, se colocando em posição inferior aos 

homens.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do objetivo de compreender a realidade da mulher imigrante na cidade 

de Londrina/PR e sua inserção no mercado de trabalho no contexto atual, pode-se 

analisar os fluxos migratórios contemporâneos, o trabalho na contemporaneidade, a 

relação entre imigração feminina e trabalho, e por fim a situação migratória de 

Londrina/PR e região. 

Sem dúvidas, as discussões que foram apresentadas no decorrer deste 

trabalho, trouxeram diversas questões e interrogações. Quando na Constituição é 

declarado que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos imigrantes residentes no país direitos, Sayad 

(1998) coloca que o imigrante é um trabalhador provisório, provisório pois pode ser 

substituído a qualquer momento, e na maioria das vezes, não é lhe dado o mínimo de 

condições para um trabalho e vida dignos. 

Entende-se que o patriarcado é estrutural, colocando as mulheres em posição 

inferior aos homens, no qual recebem salários menores e sofrem com a divisão sexual 

do trabalho, ocupando cargos com menor visibilidade, sendo responsabilizadas pelos 

trabalhos domésticos e cuidado com os filhos, com a família.  

Notou-se, através das leituras e sendo reafirmado durante as entrevistas, que 

o Brasil tem sido rota para migrações. Sendo possível observar que diversas 

nacionalidades têm escolhido o Brasil para migrarem por muitas questões, sendo as 

principais: fronteira com países da América Latina, que tem sofrido com guerras civis 

e crises econômicas; busca por inserção no mercado de trabalho, no qual os 

imigrantes colocam que no Brasil há mais campos, salários melhores; e destacam que 

a situação econômica do Brasil se encontra melhor do que nos países de nascimento. 

Considera-se que, as mulheres imigrantes passam por diversos tipos de 

violências até chegarem aos países de destino: violências físicas, violências sexuais, 

violências psicológicas. E ao chegarem, sofrem com a busca pela inserção ao 

mercado de trabalho, sofrem com o idioma, sofrem com as consequências do 

patriarcado, sofrem por não terem em volta a sua rede de apoio, entre outros tipos de 

violências.  

A partir da pesquisa realizada compreendeu-se que as mulheres imigrantes 

residentes em Londrina/PR, migraram de seus países em busca de melhores 

condições de vida para elas e suas famílias. Das entrevistadas, três não trabalham e 
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duas trabalham de maneira informal. Pode-se verificar que as participantes da 

pesquisa não estão no mercado de trabalho formal.  

Como reflexo desta dificuldade de inserção ao mercado de trabalho, pode-se 

compreender que o acesso restrito à renda se torna a principal consequência, quando 

somente o companheiro destas mulheres está trabalhando, consequência também do 

patriarcado, sendo reafirmada sua responsabilidade pelos serviços domésticos e 

cuidado com os filhos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“A MULHER IMIGRANTE E O MERCADO DE TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE 
LONDRINA/PR” 

 
Prezada Senhora: 
Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “A mulher imigrante e o 
mercado de trabalho: um estudo sobre Londrina/PR”22, a ser realizada no Curso 
de Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo 

da pesquisa é compreender a inserção das mulheres imigrantes no mundo do 
trabalho. Sua participação é muito importante e ela consiste na concessão de uma 
entrevista. 
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 tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo 
a preservar a sua identidade. A gravação da entrevista é necessária apenas para a 
garantia da fidedignidade aos seus relatos e será destruída após a transcrição.  
Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerada por sua 
participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa 
serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 
participação. 
Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 
contatar: (43) 9 9620-0540 – Heloisa. 
Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 
devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 
 
 

      Londrina, ___ de ________de 20__. 
 
Heloisa Dalfito Berbert 

 
 

 
Eu, _______________________________________________ (colocar nome por 
extenso do participante da pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 
procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 
descrita acima.   
 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 
Data:___________________ 

 

                                            
22  O Projeto de Pesquisa “Serviço Social e Demandas Contemporâneas: aproximações ao exercício 
profissional junto ao público imigrante”, o qual este estudo está vinculado, foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina (UEL) por meio 
do parecer nº 3.833.416. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  

A. CARACTERIZAÇÃO 

 

 Nacionalidade 

 Idade 

 Onde reside? 

 Com quem reside? 

 Escolaridade 

 Estado Civil 

 Possui documentação? Quais? 

 
B. TRÂNSITO 

 

 Quando deixou seu país? Passou por algum outro antes da vinda ao 

Brasil?  

 Sua família te acompanhou, ficou no país de nascimento/trânsito ou 

migrou para algum outro país? 

 Tem filhos? 

 Quais os motivos que levaram à migração? 

 Por que migrou para o Brasil? 

 Recebeu auxílio de alguém ou algum órgão quando chegou ao Brasil? 

 Como é viver no Brasil? 

 

 

C. MUNDO DO TRABALHO 

 

 No momento você está trabalhando? 

 Expectativa para entrar no mercado de trabalho?  

 No país de nascimento/trânsito, trabalhava com o quê? 

 Qual o trabalho? 

  Como foi a inserção? Como conseguiu o emprego? 

  Encontrou alguma dificuldade? Quais? 
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 A condição de imigrantes interferiu em sua entrada no mundo do 

trabalho? Se sim, por quê? 

 Carga Horária? 

 Registrada? 

 Quanto tempo está inserida? 

 Quanto tempo demorou para se inserir? 

 As mulheres que conhecem, também tiveram as mesmas dificuldades? 

 Pretende permanecer neste emprego? 

 Diferenciação do trabalho entre o Brasil e outros países. 

 Além do trabalho fora, trabalha em casa? Quais atividades realiza?  

 Os homens quando vivem o mesmo processo que as mulheres quando 

procuram trabalho? 

 Há diferenças? 

 Concorda com as diferenças que existem entre homens e mulheres, seja 

em diferença salarial, campos de trabalho e modo de inserção? 

 

D. Espaço para exposições e considerações que desejarem. 
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