
Novos olhares para migração de mulheres: haitianas, angolanas, venezuelanas e 

bolivianas na cidade de São Paulo – SP. 

Resumo 

A dinâmica das migrações internacionais tem passado, desde a crise econômica de 2007, por 
significativas alterações. A deterioração das condições de trabalho, as restrições mais severas a 
mobilidade populacional rumo aos países do Norte global, o agravamento da discriminação xenófoba 
(política, cultural e religiosa) a imigrantes e refugiados e a diminuição dos níveis de remessas de 
migrantes – em um contexto frequentemente caracterizado pela dependência de remessas – fizeram 
se intensificar as migrações Sul – Sul. Nesta dinâmica, o Brasil passou a ocupar lugar de destaque, 
com aumento e diversificação da imigração internacional no país. Esse artigo tem como objetivo 
analisar a migração feminina contemporânea na cidade de São Paulo, particularmente no que se 
refere a trajetórias migratórias até a cidade, ao processo de inserção laboral e à presença e 
visibilidade em espaços públicos de um grupo de mulheres angolanas, haitianas, venezuelanas e 
bolivianas residentes na capital paulista. Buscamos identificar as principais contradições laborais 
pelas quais passam essas mulheres, a forma como opera a sua contratação e o treinamento de sua 
força de trabalho, a existência de laços de solidariedade étnica dentro de sua comunidade migrante. 
Investigamos, ainda, a participação destas mulheres nos espaços políticos e culturais de seu grupo 
migrante. Nossa hipótese é a de que o trabalho feminino é mais informal também em razão de 
escolhas pessoais feitas à luz da jornada de trabalho doméstico. Ademais, investigamos a 
predominância de mulheres nos espaços culturais e políticos dessas comunidades migrantes, e sua 
repercussão nos espaços públicos da cidade.  

 

Introdução 

A dinâmica das migrações internacionais tem passado, nos últimos anos, 

especialmente desde a crise econômica de 2007, por significativas alterações. A 

deterioração das condições de trabalho, as restrições mais severas a mobilidade 

populacional rumo aos países do Norte global, o agravamento da discriminação 

xenofóbica (política, cultural e religiosa) a imigrantes e refugiados e a diminuição dos 

níveis de remessas de migrantes – em um contexto frequentemente caracterizado 

pela dependência de remessas – fizeram se intensificar as migrações Sul – Sul. 

Nesta dinâmica, o Brasil passou a ocupar lugar de destaque, com aumento e 

diversificação da imigração internacional no país. Entre 2000 e 2015, o país 

registrou 878.742 imigrantes internacionais (BAENINGER e FERNANDES, 2017), 

dos quais destacam-se os provenientes da América Latina e Caribe, o que reforça a 

importância das migrações Sul – Sul para o entendimento da atual etapa da 

imigração internacional no país.  

Dentro desta conjuntura, a cidade de São Paulo consolida-se como destino 

preferencial e mesmo principal etapa de trânsito a outras regiões do país. No 

mosaico étnico e cultural da cidade, a emergência das migrações Sul – Sul tem se 



expresso na manutenção de fluxos como de bolivianos (SILVA, 2006), peruanos 

(BAENINGER, PERES e DEMÉTRIO, 2016) e paraguaios (MALDONADO, 2016), e 

a diversificação da imigração latino-americana e caribenha, através da imigração 

haitiana (BAENINGER et al, 2016; PERES, 2016; MAGALHÃES, 2017) e 

venezuelana (SILVA, 2018); fluxos asiáticos, como os de chineses (YIN, 2013) e sul-

coreanos (OLIVEIRA e MASIERO, 2005) e africanos, como de senegaleses 

(TEDESCO e GRZYBOVSKY, 2013), compõem as faces mais visíveis da imigração 

internacional na cidade de São Paulo. 

Desta forma, a paisagem urbana e social de diversos distritos da cidade de São 

Paulo se transforma com a chegada de novos imigrantes e sua presença em setores 

econômicos e nichos étnicos como o comércio ambulante, a indústria da costura e 

outros empreendimentos étnicos como restaurantes e salões de beleza. Essas 

iniciativas migrantes manifestam-se sobretudo dos distritos da região central de São 

Paulo, como Bom Retiro, Liberdade, Pari, Brás, República e Sé. São distritos 

diretamente envolvidos em um processo anterior de reconversão econômica, 

marcado por desconcentração industrial e expansão do setor de serviços de baixa 

qualificação.  A inserção laboral de imigrantes internacionais associa-se também a 

essas mudanças, que são, em um contexto mais amplo, a manifestação local de 

transformações da produção global de valor (SASSEN, 1998).  

Importante elemento constitutivo das migrações internacionais contemporâneas em 

São Paulo é a migração feminina, aqui entendida não apenas como a proporção das 

mulheres em relação ao total de migrante, mas sobretudo como o conjunto de 

particularidades em sua trajetória, inserção laboral, interação étnica e cultural que 

nos permitem tratar essa face da migração como um objeto de estudo específico. 

Em outras palavras, “entende-se como migração feminina não apenas fluxos 

compostos exclusivamente por mulheres, mas o conjunto de diferenciais que fazem 

as trajetórias e estratégias utilizadas pelas mulheres serem diferentes das utilizadas 

pelos homens” (PERES, 2016, p. 274).  

Esse artigo tem como objetivo analisar a migração feminina contemporânea na 

cidade de São Paulo, particularmente no que se refere a trajetórias migratórias até a 

cidade, ao processo de inserção laboral e à presença e visibilidade em espaços 

públicos de um grupo de mulheres angolanas, haitianas e bolivianas residentes na 



capital paulista. Buscamos identificar as principais contradições laborais pelas quais 

passam essas mulheres, a forma como opera a sua contratação e o treinamento de 

sua força de trabalho, a existência de laços de solidariedade étnica dentro de sua 

comunidade migrante. Investigamos, ainda, a participação destas mulheres nos 

espaços políticos e culturais de seu grupo migrante.  

 

Métodos 

As reflexões que compõem este artigo advém de trabalho de campo de natureza 

qualitativa realizado na cidade de São Paulo desde Novembro de 2016, no âmbito 

de projeto de pesquisa desenvolvido em parceria entre o Observatório das 

Migrações em São Paulo (NEPO/Unicamp) e o Observatório das Metrópoles (PUC – 

SP). Advém, também, de revisão teórica da literatura sobre migração internacional 

contemporânea na cidade de São Paulo.  

Para o presente estudo, realizamos pesquisa de campo de natureza qualitativa 

como mulheres migrantes, através de entrevistas semi-estruturadas, rodas de 

conversa e observação etnográfica nos espaços culturais dos grupos migrantes. 

Ademais, utilizamos dados provenientes do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), do 

Sistema Nacional de Cadastros e Registros de Estrangeiros (SINCRE, da Polícia 

Federal) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, do 

Ministério do Trabalho e Emprego). Na análise sobre a inserção laboral e as 

condições de trabalho das mulheres imigrantes, faremos uso, ainda, de informações 

levantadas em pesquisas anteriores (OIT, 2017). 

Resultado e Discussão  

A pesquisa já logrou identificar alguns princípios teóricos e metodológicos para o 

entendimento da migração feminina contemporânea em São Paulo, particularmente 

do grupo analisado: 

- A heterogeneidade de cada um destes fluxos migratórios (Castles e Miller, 2003);  

- A existência de inserções laborais diferenciadas do imigrante no mercado de 

trabalho informal, sobretudo em razão da atuação das redes sociais (Guarnizo et all, 

2003) e das relações de gênero (Peres, 2016); 



- A formação, a partir das redes sociais, de uma economia étnica (Bonacick, 1973; 

Waldinger, 1993; Portes e Landolt, 1996) caracterizada pela conformação de nichos 

étnicos, nos quais também operam relações de gênero que subalternizam a força de 

trabalho imigrante feminina; 

- A formação e ocupação de espaços públicos, nos quais as manifestações culturais 

destes grupos imigrantes interagem socialmente, em atos e eventos em que as 

relações de gênero também estão presentes (Magalhães, Bógus e Baeninger). 
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