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Resumo: Considerando a migração feminina como um fluxo em processo de crescimento, o 
presente artigo teve como objetivo refletir sobre aspectos da divisão sexual do trabalho no 
contexto das mulheres imigrantes haitianas na região de Londrina-PR. Neste sentido, 
utilizamos a entrevista em profundidade como coleta de dados com duas imigrantes 
haitianas, residentes da região de Londrina. Com este estudo, verificou-se que as mulheres 
imigrantes, embora já sejam historicamente invisibilizadas, têm representado um número 
expressivo neste processo, apresentando-se independente da imigração masculina, porém, 
se inserindo no mercado de trabalho informal, como força de trabalho barata e precária. 
 
Palavras – chave: Imigração feminina; divisão sexual do trabalho; mulheres haitianas. 
 
Abstract: Considering female migration as a flow in the process of growth, this article aimed 
to reflect on aspects of the sexual division of labor in the context of Haitian immigrant women 
in the region of Londrina-PR. In this sense, we used in-depth interview as the procedure of 
data collection with two Haitian immigrant women, residents at Londrina region. With this 
study, it was verified that immigrant women, although they are historically invisible, have 
been representing an expressive number in this process, being independent of male 
immigration, but becoming part of the informal labor market as a cheap and precarious labor 
force. 
 
Key-words: Female immigration; sexual division of labor; haitian women. 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento capitalista associado à migração desencadeia modificações no 

cenário mundial, uma vez que, reconfigura os fluxos migratórios e os espaços urbanos, 

desenvolvendo-os de acordo com os interesses econômicos. Embora a migração ocorra por 

motivações pessoais diversas, o aspecto econômico e social são fatores determinantes que 
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influenciam de forma considerável esses fluxos, visto a necessidade de trabalho da 

população migrante e o interesse do capital em incorporar essa força de trabalho e 

transformá-la em mão de obra barata, principalmente quando nos referimos às mulheres 

imigrantes. 

Considerando a dinâmica da economia atual e a crescente urbanização e 

modernização de determinados espaços urbanos, nota-se que a configuração dos territórios 

se difere, uma vez que, o processo de desenvolvimento e investimento não são 

homogêneos, desencadeando desigualdades territoriais refletidas nas condições sociais e 

de vida da população. Neste sentido, a desigualdade territorialinfluencia os movimentos 

migratórios, dado que, a falta de estrutura, serviços e trabalho tendem a serem fatores que 

motivam esse processo de mobilidade humana. 

Entendendo o atual crescente fluxo migratório feminino em âmbito internacional e os 

fatores que influenciam esse processo, vê-se a importância de fomentar o debate sobre a 

migração feminina. Dessa forma, é considerada histórica a invisibilidade desse processo no 

cenário internacional, uma vez que as mulheres em sua maioria migravam como 

acompanhantes de seus companheiros, fazendo parte de um projeto migratório familiar. 

Este perfil das mulheres imigrantes tem se alterado na medida em que estas estão migrando 

sozinhas, protagonizando um projeto migratório individual (DUTRA, 2013). 

Neste sentido, compreendendo que as mulheres imigrantes haitianas pertencem à 

classe trabalhadora, o objetivo do presente artigo é refletir sobre aspectos da divisão sexual 

do trabalho no contexto das mulheres imigrantes haitianas na região de Londrina-PR, haja 

vista o aumento da feminização das migrações juntamente com a feminização da força de 

trabalho e da pobreza, sendo que desta forma, se vê grande inserção destas mulheres no 

mercado de trabalho informal, e predominantemente, no trabalho doméstico, a semelhança 

do trabalho feminino de forma geral. 

O presente artigo é parte dos resultados de pesquisa em andamento. A metodologia 

utilizada advém de duas entrevistas em profundidade realizada com duas imigrantes 

haitianas, que no momento da pesquisa, residiam na região de Londrina. Entende-se que a 

entrevista em profundidade é uma „‟técnica qualitativa que explora um assunto a partir da 

busca de informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e 

apresentá-las de forma estruturada‟‟ (DUARTE, 2005, p. 62). 

As sujeitas da pesquisa tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, o qual preserva o anonimato de ambas, sendo identificadas por nomes fictícios. 

Adriana está no Brasil desde 2013, tem 29 anos, solteira, tem dois filhos que residem no 

Haiti, possui ensino médio completo, trabalhava como vendedora no Haiti e há 

aproximadamente oito meses está desempregada, sendo que anteriormente trabalhava no 

setor de limpeza de um motel. Fabíola também chegou ao Brasil em 2013, porém durante a 
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pesquisa, emigrou para os Estados Unidos, tem 34 anos, solteira, teve dois filhos que 

residiram com ela enquanto esteve no país, trabalhava como auxiliar de enfermagem no 

Haiti e trabalhou como empregada doméstica no Brasil. Ambas são mães, imigraram no 

mesmo ano e residiram documentadas na região de Londrina. Os filhos de Adriana 

permaneceram no Haiti e esta refere dificuldades financeiras para garantir o contato, uma 

vez que, a passagem para o Haiti é muito cara. Além disso, a mesma relata também que 

trabalhou durante dois anos e quatro meses em um emprego e em seguida foi mandada 

embora. 

Já Fabíola, teve a oportunidade de garantir a convivência com seus filhos no Brasil, 

porém, embora goste deste e considera que as condições de vida são melhores que o Haiti, 

refere dificuldades financeiras para sua permanecência neste país. Após três meses da 

coleta de dados, Fabíola emigrou para os Estados Unidos devido as atuais condições 

econômicas do Brasil. 

Sendo assim, o presente artigo está dividido em três momentos: primeiramente, será 

abordada a discussão de trabalho, uma vez que, as mulheres imigrantes haitianas em sua 

vinda para o Brasil tendem a estarvinculadaa procura de trabalho, posteriormente, serão 

introduzidos alguns dados sobre a migração feminina, considerando a feminização dos 

fluxos migratórios; e por fim, serão analisadas as entrevistas realizadas com duas imigrantes 

haitianas, relacionando suas experiências com o tema da divisão sexual do trabalho exposto 

durante o artigo. 

2. TRABALHO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

A concepção de trabalho na perspectiva marxiana consiste primeiramente no 

intercâmbio entre o homem e a natureza, no qual o trabalho é a mediação central para que o 

homem modifique a natureza com a finalidade de satisfazer suas necessidades. No entanto, 

a pressuposição sobre essa concepção é restrita ao homem, na medida em que este tem 

capacidade teleológica, diferenciando-se das atividades dos animais que também 

transformam a natureza, dessa maneira “o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da 

melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera” 

(MARX, 1983, p. 149). Dessa forma, a transformação da natureza através do trabalho, com 

o objetivo de suprir os meios de sobrevivência do homem resulta em um produto, que se 

manifesta no seu valor de uso. O valor de uso se realiza apenas no seu consumo e é 

considerado o portador material do valor de troca (MARX, 1983). 

No entanto, o trabalho não se reduz ao valor de uso dos produtos, para ampliar suas 

determinações é necessário demarcar o tempo histórico e a forma em que estes são 

produzidos. Estamos falando do modo de produção capitalista, uma de suas premissas para 

realizar-se é a extração de mais-valia, sendo necessária a transformação da força de 
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trabalho em mercadoria para que esta produza outras mercadorias que lhe valerão valor de 

troca. É necessário ressaltar que ao referir-se à força de trabalho enquanto mercadoria para 

o capitalista, esta se torna uma mercadoria especial, “cuja finalidade vem a ser a criação de 

novas mercadorias objetivando a valorização do capital” (ANTUNES, 2005, p. 69), ou seja, é 

a única mercadoria que ao ser apropriada pelo capital produz mais-valia.  

As relações no capitalismo não são exatamente relações entre coisas, embora se 

expresse através de mercadorias, objetos, dinheiro, entre outros, mas se legitima por meio 

de relações sociais demarcadas por esse modo de produção. “Assim, a produção social não 

trata de produção de objetos materiais, mas de relação social entre pessoas, entre classes 

sociais que personificam determinadas categorias econômicas” (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006, p. 30). A produção da vida material engendra as relações entre os homens, tais 

relações se manifestam desde o processo de produção, bem como no processo de 

reprodução da força de trabalho. É na reprodução da força de trabalho que o capital garante 

a continuidade de sua existência, mas também na administração de suas crises, 

reconfigurando seus padrões de produção e acumulação.  

O capitalismo no seu processo histórico passou por diversas crises e modificações, 

mas foi a partir da década de 1970, com o exaurimento do padrão de produção 

fordista/taylosrista e também do Welfare State, que passou a enfrentar uma crise estrutural 

impulsionada pela alta dos preços do petróleo, crescendo a receptividade ao neoliberalismo 

e ao modelo de acumulação flexível baseado no processo de produção toyotista, 

acarretando a reestruturação do mundo do trabalho e consequências negativas para a 

classe trabalhadora. 

Esse padrão de acumulação se desenvolveu em escala global flexibilizando e 

desconcentrando o espaço físico produtivo, além disso, reconfigurou as relações de 

trabalho, quando se percebe a diminuição do proletário fabril “com a reestruturação 

produtiva do capital, dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho, reduzindo 

fortemente o conjunto de trabalhadores estáveis estruturados por meio de empregos 

formais” (ANTUNES, 2005, p. 76). A era da acumulação flexível, apresentou retrocessos no 

que diz respeito à organização sindical, facilitou a precarização das relações de trabalho, 

impulsionou os serviços temporários, os terceirizados e também em consequência do 

desemprego, o mercado informal de trabalho.  

Essa processualidade atinge, também, ainda que de modo diferenciado, os 
países subordinados de industrialização intermediária, como Brasil, México, 
Argentina, entre tantos outros da América Latina que, depois de uma 
enorme expansão de seu proletariado industrial nas décadas passadas, 
passaram a presenciar significativos processos de desindustrialização que 
resultaram na expansão do trabalho precarizado, parcial, temporário, 
terceirizado, informalizado etc. Além de enormes níveis de desemprego, de 
trabalhadores/as desempregados/as (ANTUNES, 2005, p. 77). 
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Dessa forma, esse modelo de acumulação flexível acirrou a exploração da força de 

trabalho, no entanto é necessário apontar que existem particularidades nesse processo 

quanto a intensidade da exploração do capital sobre homens e mulheres. Dessa forma, 

corroboramos com Souza-Lobo (1991) quando esta afirma que a classe trabalhadora tem 

dois sexos, assim a exploração do capital se efetiva com maior intensidade sobre as 

mulheres. Com a reestruturação produtiva, esse quadro se aprofundou, o capital em busca 

de extração de mais-valia, apropria-se da força de trabalho das mulheres, reservando à elas 

os empregos mais precários, com baixa remuneração, trabalhos temporários e informais, 

seja na esfera produtiva ou reprodutiva.  

A vulnerabilidade e a precariedade são características do trabalho das 
mulheres no capitalismo e antes dele, assim como a desvalorização social 
do trabalho reprodutivo e, neste âmbito, a “invisibilidade” do trabalho 
domésticos realizado pelas mulheres, seja nas zonas urbanas como nas 
zonas rurais. Com a reestruturação produtiva, essa precariedade se acirra. 
Por um lado, cresce a participação das mulheres no mercado de trabalho, 
mas cresce justamente nos setores e postos de trabalho mais precários 
(FERREIRA, 2005, p. 34). 

Com a mundialização do capital, reflexo da nova fase desse modo de produção, 

cresce também os fluxos migratórios, dispersando a classe trabalhadora pelo globo, 

dificultando sua organização. 

A feminização do fluxo migratório é uma das características desse processo e tem 

apresentado particularidades no que diz respeito ao mundo do trabalho, na qual iremos 

abordar nos próximos tópicos.  

3. FEMINIZAÇÃO DO FLUXO MIGRATÓRIO  

Diante do cenário atual com a intensificação das migrações em âmbito mundial, a 

migração feminina se inseriu nesse espaço de forma expressiva. No entanto, seu fluxo é 

marcado por certa invisibilidade, uma vez que, historicamente os fluxos migratórios 

incorporaram um caráter predominantemente masculino. Contudo, a partir da década de 

1970, ainda que minimamente, a migração feminina se introduz nos fluxos migratórios 

internacionais, se acentuando a partir da década de 1990 (DIAS, et al. 2009). 

Atualmente, em âmbito internacional, de acordo com Dias et al. (2009), do total de 

migrantes no mundo, metade é feminina, tendo em vista que, „‟em 2005, 49,6% dos 

migrantes  internacionais  eram mulheres,  o que corresponde  a  cerca de 94,5 milhões de 

pessoas‟‟ (MARINUCCI, 2007, p.30). Segundo Souza (2015) a média atual é de que 48% 

dos migrantes sejam mulheres. 

No Brasil, na década de 1920, de acordo com o censo demográfico, do total de 

imigrantes no país, 41% eram mulheres. Considerando que esse fenômeno tem sido 
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crescente tanto em âmbito internacional, quanto nacional, segundo o Censo Demográfico de 

2010, cerca de 53,8% das migrações no país se caracterizam como femininas (SOUZA, 

2015). Conforme dados da Acnur (s/d) dos 5.200 refugiados reconhecidos no país em 2013, 

34% são mulheres. 

Considerando o Brasil e seu crescente fluxo migratório, nos últimos anos o mesmo 

tem se acentuado com a vinda dos haitianos, influenciado não só, mas também, pelo 

terremoto ocorrido no Haiti em Janeiro de 2010, sendo que “perto de 200 mil pessoas 

morreram, 500 mil ficaram feridas, 4 mil foram amputadas, [...] 1 milhão de desabrigados” 

(TELEMAQUE, 2012, p. 29)4. Como resultado, as emigrações de haitianos se intensificaram, 

sendo o Brasil5 um dos principais países de destino e acolhimento para essa população 

imigrante.  

Tanto Adriana quanto Fabíola manifestou que o motivo de sua vinda ao Brasil foi 

decorrente da destruição de seus postos de trabalho pelo terremoto de janeiro de 2010. 

Adriana trabalhava em um serviço de comércio no Haiti e Fabíola, em um hospital como 

auxiliar de enfermagem. O terremoto de 2010 destruiu o centro nevrálgico do país, 

correspondendo aos serviços de saúde, educação, economia e administração (COSTA, 

2015). Dessa forma, viram na migração ao Brasil como uma possibilidade de recomeço 

através da inserção no mercado de trabalho.  

De acordo com Mejía (2015), a migração haitiana feminina, se comparada com a 

masculina, é menor. No entanto, ela tem se configurado de forma crescente, visto que, 

„‟entre 2011 e 2012 passou de 123 para 843, representando um quinto dos imigrantes 

haitianos‟‟ (MEJÍA, 2015, p.4). 

Dessa forma, entendendo a realidade do Haiti e a própriafeminização das migrações, 

será explorada a seguir a discussão sobre trabalho e sua relação com a migração, no intuito 

de refletir a inserção das mulheres imigrantes no mercado de trabalho, a partir da divisão 

sexual do trabalho. 

4. APROXIMAÇÃO COM A REALIDADE DAS MULHERES HAITIANAS E A DIVISÃO 
SEXUAL DO TRABALHO 

                                                 
4
Importante ressaltar que o terremoto de 2010 foi um dos fatores determinantes que intensificaram a 

emigração haitiana. Porém, esta se apresenta de forma naturalizada por diversas questões históricas, 
como as perseguições políticas durante a ditadura do francês François Duvalier (1957 – 1971), 
instabilidade econômica e pauperismo (SEGUY, 2010).  
5
A relação do Brasil com o Haiti se estreitou a partir da constituição da missão da ONU intitulada de 

Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), na qual o Brasil participava 
através do envio de soldados brasileiros para garantir a estabilização da paz no Haiti. Após a 
intensificação do fluxo de imigrantes haitianos no Brasil, foi criada a Resolução Normativa nº 97 de 
2012 que assegura visto permanente por razões humanitárias para os haitianos durante cinco anos, 
não se enquadrando na condição de refugiado (ANDREAN, 2015).  
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O modo de produção capitalista desempenha um importante papel no que diz 

respeito à exploração dos sujeitos, sejam eles homens e mulheres. No entanto, devemos 

ressaltar que coexiste com a ordem patriarcal de gênero e o sistema racista, compondo o nó 

constitutivo do sistema de dominação/exploração. Assim, esse sistema não atua de forma 

diferente para homens e mulheres, mas se consuma vigorosamente sobre as mulheres do 

que em relação aos homens, ou seja, a exploração/dominação se efetiva para ambos os 

sexos, mas se intensifica em relação às mulheres. Ainda, podemos dizer que a última 

colocada nas relações hierárquicas ou na “ordem das bicadas” (SAFFIOTI, 1997) é uma 

mulher, e na sociedade brasileira é a mulher negra. 

O modo de produção capitalista, além de produzir desigualdades, apropria-
se das anteriormente existentes ao seu sistema, como as decorrentes do 
patriarcado e do racismo. Com isso, „refuncionaliza‟, por exemplo, as 
subordinações e desvalorizações das mulheres e da população negra para 
atingir maiores lucros com a superexploração das suas forças de trabalho, 
geralmente, precarizadas e mal remuneradas” (CISNE, 2015, p. 124). 

A divisão sexual do trabalho é uma das formas que o capitalismo tem para a 

efetivação da exploração do trabalho, sobretudo do trabalho das mulheres. Esta é a forma 

de organização social do trabalho demarcada pelas determinações de gênero. É constituída 

pelos princípios da separação e da hierarquização, os quais determina que existem 

trabalhos específicos para homens e mulheres, e que os trabalhos masculinos são mais 

valorizados do que os femininos (KERGOAT, 2009). Nesse sentindo, é atribuído às 

mulheres os trabalhos da esfera privada da vida social, relacionadas à reprodução da força 

de trabalho e ao homem, ao espaço público, relacionados à produção. 

As atividades de reprodução da força de trabalho exercidas por mulheres são 

funcionais ao capital e barateiam o custo dessa reprodução, na medida em que provê 

gratuitamente aos trabalhadores da família as condições objetivas de vida. Assim as 

mulheres desempenham um trabalho não remunerado pelo capital, mas funcional a ele, 

visto que valoriza indiretamente o processo de produção de mais-valia, por meio da 

reprodução da força de trabalho. 

Sem o trabalho doméstico não remunerado, o Estado capitalista teria que 
arcar, por exemplo, com restaurantes, lavanderias e escolas públicas em 
tempo integral em grande escala, de modo a atender à massa da classe 
trabalhadora. Outra opção seria aumentar significativamente o salário 
mínimo, de tal forma que um trabalhador pudesse pagar por alguns serviços 
necessários à reprodução da sua força de trabalho. Ambas as alternativas 
implicariam em um ônus significativo que afetaria diretamente os lucros do 
capital (CISNE, 2015, p. 124). 

Entretanto, a entrada das mulheres no mercado de trabalho não as libertou da 

responsabilidade do trabalho doméstico, ao contrário, quando presentes no espaço 

produtivo são delegadas a trabalhos que geralmente exercem na esfera privada, ou seja, 
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acabam desempenhando atividades que são verdadeiras extensões de seus lares. Além 

disso, participar do mundo do trabalho produtivo, não pressupôs historicamente a 

desvinculação da responsabilidade feminina pelo trabalho doméstico, essa relação ainda 

permanece, demonstrando que as mulheres desempenham uma jornada intensiva e 

extensiva de trabalho. 

Se a participação das mulheres no mercado de trabalho se ampliou 
consideravelmente nas últimas décadas, este movimento não foi 
acompanhado pela ruptura das rígidas fronteiras da divisão do trabalho na 
esfera familiar. As mulheres ampliam sua participação no trabalho 
remunerado carregando consigo as tarefas domésticas e de cuidado, 
enfrentando no cotidiano uma tensão permanente. Se há variações na 
participação das mulheres no mercado de trabalho, a participação no 
trabalho doméstico permanece invariável (ÁVILA; FERREIRA, 2014, p. 23). 

No contexto das mulheres haitianas entrevistadas que migraram para o Brasil, muitas 

por dificuldades com a burocracia documental, acabam deparando-se com os obstáculos de 

validação de seu visto e de suas qualificações. Para prover suas condições objetivas de vida 

e a de seus filhos no país, ou até mesmo de sua família que permaneceram no Haiti, 

aceitam ofertas de trabalho que não raras, são precarizadas e também extensões das 

atividades representativas da esfera reprodutiva, ou seja, trabalhos como empregadas 

domésticas, babás, cuidadoras de idosos e etc. Estes trabalhos muitas vezes se configuram 

no campo da informalidade, consequentemente os direitos sociais dessas trabalhadoras 

também sofrem com essa flexibilização.  Realidade de Adriana, que no momento da coleta 

de dados, se encontrava desempregada há sete meses, inserindo-se no mercado de 

trabalho informal e anteriormente, seu emprego tinha sido na área da limpeza de um hotel 

durante cerca de dois anos. Também Fabíola, que atualmente ganha sua renda como 

empregada doméstica. 

Dessa forma, a realidade das mulheres imigrantes haitianas no Brasil não se 

diferencia a das brasileiras, no que diz respeito às dimensões da exploração/dominação da 

ordem patriarcal de gênero, sobretudo, é importante ressaltar que a realidade da imigração 

também se refere ao imbricamento da clivagem de raça/etnia e classe. Assim, num contexto 

de antagonismo de classes e em um país como o Brasil, onde a herança racista se faz 

presente a todo o momento, as condições de trabalho encontradas pelas imigrantes 

haitianas acabam sendo ainda mais precárias. 

[...] a novidade não é que a classe dos homens tenha se desvencilhado 
deste trabalho transferindo-o à classe das mulheres, mas sim a maneira 
como as mulheres dos países industrializados e as mulheres privilegiadas 
dos países do Sul tenham sido levadas a também empurrar este trabalho 
para outras pessoas, principalmente mulheres imigrantes (ilegais ou não), 
como oferta em bandeja de prata pelas políticas migratórias e sociais dos 
diferentes Estados, tanto importadores como exportadores de mão-de-obra 
(WALBY, 1997; MARCHAND & SISSON RUNYAN, 2000). De fato, não se 
trata somente de constatar que as mulheres são margem de manobra 
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sonhada pelo sistema, amortecendo a crise por meio de seu sobretrabalho 
mal-pago (ATTAC, 2003; BISILLIAT, 2003; FALQUET et alli, 2006; HIRATA 
& LE DOARÉ, 1998; TGS, 2001; WICHTERICH, 1999), mas de saber como 
o sexo, a “raça” e a classe são mobilizadas e reorganizadas para construir 
uma nova divisão social do trabalho ao nível da família, de cada Estado e 
do conjunto do globo (FALQUET, 2008, p. 128). 

Entretanto, percebem-se outros agravantes em relação às imigrantes, visto as 

diversas barreiras que enfrentam por conta da sua condição de imigrante, sendo elas 

barreiras linguísticas, culturais e sociais como as expressões de xenofobia e preconceito6. 

Fabíola demonstrou, em entrevista, que as divergências culturais refletiram nas 

oportunidades de sua inserção no mercado de trabalho, uma vez que jáfoi demitida porque 

não sabia fazer comida brasileira. “[...] é tudo diferente. Sabe por que? Porque eu fui lá em 

um serviço pra eu começar a trabalhar e ela pediu pra eu fazer comida, e eu não sabe. Ai 

ela mandou eu embora, porque eu não sabe fazer”.  Relata também que no momento da 

coleta de dados estava trabalhando como empregada doméstica e depositou a conquista 

deste trabalho ao fato da empregadora gostar dela, dessa forma a imigrante entende que foi 

estabelecida uma relação pessoal entre trabalhadora e patroa, confundindo relações 

paternalistas com relações de trabalho, como manifestado em sua fala: “tem outra mulher 

que gosta eu, ela pega eu, paga uma outra pessoa para me aprender a fazer comida” 

(Fabíola, 2016). Porém, entende-se que a relação entre empregadora e trabalhadora 

doméstica não ultrapassa a relação de trabalho, uma vez que ambas vivenciam realidades 

sociais distintas e se encontram em classes sociais antagônicas. “[...] o encontro entre essas 

duas mulheres não se caracteriza por sentimento de amizade, uma vez que elas não residem no 

mesmo bairro, não possuem a mesma rede de amigos, não possuem enfim nenhuma relação em 

comum, exceto a trabalhista” (BERNARDINO-COSTA, 2012, p. 452). 

Outros obstáculos encontrados pelas imigrantes haitianas dizem respeito à escassez 

de políticas sociais preparadas para atendê-las, a falta de informações sobre seus direitos, 

principalmente no que se refere aos direitos trabalhistas. São essas circunstâncias que 

permeiam as condições de precarização de trabalho das imigrantes no Brasil, muitas delas 

se inserindo no mercado informal de trabalho, sem contratos que garantam direitos sociais.  

Fazendo menção ao trabalho doméstico, Adriana ilustra como este é um trabalho 

precarizado, no que diz respeito à remuneração e condições de trabalho. Porém, precisa 

lidar com a alternativa do mercado de trabalho informal, na qual faz uma diária na casa de 

uma amiga que a remunera com cinquenta reais, ainda se refere ao trabalho como uma 

“ajuda” demonstrando sua percepção falseadasobre a relação entre trabalhadora e 

empregadora, não percebendo a precarização das suas condições de trabalho devido a 

                                                 
6Relatos de imigrantes sobre trabalho expõem que “há vagas para brasileiras, não para haitianas” 
(CANOFRE, 2016, p. 13). 
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baixa remuneração: “Minha amiga ajuda eu, porque eu não trabalha. Quando eu arrumo 

serviço, fiquei um mês no trabalho e depois manda eu embora. Tem uma amiga minha que 

faz a diária pra mim.... 50 reais.... não é todo dia” (Adriana, 2016). Fabíola também relata 

situação de exploração da mão de obra das imigrantes haitianas quando diz que “no 

primeiro lugar eu trabalho, a empresa não quer pagar haitiano... ai você trabalha de graça” 

(Fabíola, 2016).  

Dessa forma, a exposição das mulheres à informalidade e precariedade das 

condições de trabalho aumenta caso esteja se referindo a mulheres negras e imigrantes. A 

feminização das migrações, conforme exposto acima, possibilitou mais visibilidade à estas 

mulheres através do movimento migratório se dar de “forma autônoma ou como pioneiras do 

movimento familiar” (PICÓN, 2016, p. 10). Além disso, o processo de feminização das 

migrações se apresenta juntamente com a “feminização da força de trabalho e da pobreza” 

(PICÓN, 2016, p.10).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A emigração haitiana naturalizada culturalmente foi intensificada com o terremoto de 

janeiro de 2010, que destruiu diversos serviços sociais, administrativos e da economia local. 

Desta forma, a busca pelo trabalho foi determinante para o deslocamento humano dos 

haitianos ser intensificado.  

Porém, através de relatos e a atual produção teórica sobre a temática, percebe-se 

que os imigrantes haitianos que chegam ao Brasil encontram as mesmas condições 

precárias de vida da classe trabalhadora brasileira, sendo essas: oportunidades no mercado 

informal de trabalho, muitas barreiras de acesso aos direitos sociais, serviços públicos 

sucateados e entre outras. 

A partir deste estudo, foi possível compreender que no contexto da mulher imigrante 

haitiana, esta demanda tem surgido mais intensa numericamente e também chamada 

atenção pelo perfil destas mulheres, em sua maioria conquistando um protagonismo neste 

movimento migratório enquanto projeto individual. Essas mulheres se deslocam em busca 

de melhores condições de trabalho e vida, porém diante da mundialização do capital e a 

reprodução da divisão sexual do trabalho como elemento fundamental para maior 

exploração da força de trabalho das mulheres, restam para estas sujeitas a informalidade e 

a precarização das condições de trabalho, principalmente trabalhos que pertencem à esfera 

reprodutiva da vida social. 

Apesar da elevada quantidade de mulheres migrando a partir da década de 1990 e 

com isso conquistando protagonismo individual no movimento dos fluxos migratórios, na 
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esfera coletiva a força de trabalho das mulheres imigrantes continua sendo mercadoria 

barata para o capital mundial.  

Dessa forma, aexploração da força de trabalho das mulheres imigrantes é 

acompanhada pela escassez de informação para o acesso e garantia de direitos sociais e 

trabalhistas, antagonismos de classe, raça/etnia, gênero, barreiras linguísticas, culturais e 

sociais.  
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