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APRESENTAÇÃO 

O “Perfil de Imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR” reúne e apresenta 

os principais resultados da pesquisa quantitativa desenvolvida junto aos imigrantes 

internacionais residentes na RMLO1, no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2019 

pelo Projeto de Pesquisa “Trajetória de Imigrantes nos Territórios: a construção do acesso 

às políticas de Seguridade Social” (2016-2019)2, vinculado ao Grupo de Pesquisa “Serviço 

Social e Saúde: formação e exercício profissional (SerSaúde)” do Departamento de Serviço 

Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL).  

Ao longo desses três anos o Projeto de Pesquisa se lançou à tarefa de analisar o uso 

do território nas trajetórias de imigração para o acesso às políticas de Seguridade Social. 

Face a esse desafio, emergiu a necessidade de conhecer quem são os imigrantes, as 

condições em que vivem e como acessam às políticas sociais nos territórios, levando o 

Projeto a mapear os fluxos migratórios existentes na RMLO e a traçar o perfil dos imigrantes 

presentes nos seus diferentes municípios; as conclusões desses levantamentos, agora, são 

sintetizados e socializados por este material. 

Cabe sublinhar que a concretização do Projeto e o alcance dos resultados aqui 

apresentados deve-se à colaboração de diversos atores acadêmicos e sociais, entre os 

primeiros destacam-se docentes do departamento de Serviço Social e das Ciências Sociais 

(UEL), discentes do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social (UEL), 

bem como graduandos e graduandas do curso de Serviço Social (UEL) e colaboradores de 

outros cursos de graduação da mesma instituição. Também convém assinalar o apoio e a 

 
1 A Região Metropolitana de Londrina (RMLO) foi instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 81 de 17 de junho de 

1998, posteriormente, regulamentada e ampliada pela Lei Complementar Estadual n.º 147, de 16 de julho de 2012. 

Atualmente é constituída por 25 municípios, sendo: Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Ibiporã, 

Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Assaí, Sabáudia, Jaguapitã, Pitangueiras, 

Florestópolis, Porecatu, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Uraí, Rancho Alegre, 

Sertaneja e Arapongas (PARANÁ, 1998). A partir de dados divulgados pelo IBGE em julho de 2018, estima-se que 

residem na RMLO cerca de 1.101.595 pessoas, destas, mais de 500.000 concentram-se apenas no município de 

Londrina (IBGE, 2018).  
2 O supracitado Projeto de Pesquisa contou com o apoio e financiamento do Programa Institucional de Pesquisa Básica 

e Aplicada (Fundação Araucária). Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina (UEL) por meio do parecer nº 2.219.037.Outras 

informações sobre este Projeto de Pesquisa e demais atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa “SerSaúde” 

podem ser encontradas em nosso site: http://www2.uel.br/grupos/sersaude. 

http://www2.uel.br/grupos/sersaude
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contribuição do Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” vinculado ao mesmo Grupo de 

Pesquisa “SerSaúde”, durante o processo de coleta de dados junto aos imigrantes.   

A realização dessa investigação se deve também e especialmente à colaboração dos 

imigrantes, como atores sociais e protagonistas dessas trajetórias, que, prontamente 

aceitaram participar da pesquisa. Não podemos deixar de lembrar do papel dos agentes 

externos como mediadores entre o Projeto e os sujeitos da pesquisa, com destaque para as 

lideranças imigrantes locais, para os cidadãos que atuam individualmente para a integração 

dos imigrantes nos municípios da RMLO e para as parcerias com a Cáritas Arquidiocesana 

de Londrina e com a Pastoral do Migrante.  

Com a divulgação do “Perfil de Imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR” 

esperamos contribuir para uma aproximação parcial a realidade desta população que se faz 

cada vez mais presente no contexto local. Este material, por ter caráter exploratório e 

amostragem limitada à cinco municípios da RMLO, construiu um universo de 132 entrevistas 

estruturadas a partir do questionário e formulários3. 

Portanto, os dados refletem a realidade desse grupo, nesta localidade e tempo 

(2016-2019). As extrapolações, comparações e tendências realizadas salvaguardam os 

limites amostrais, estes, por sua vez, quando apresentados, visam evidenciar o processo 

migratório e desta forma, faz com que este texto contribua não apenas para a exposição 

quantitativa dos dados, mas também como proposta metodológica, tendo em vista que o 

fenômeno migratório inserido na dinâmica social brasileira não é fácil de ser observado, 

tampouco está disponível e disposto a se deixar observar. 

Por fim, dedicamos este material à toda comunidade científica, ao Poder Público, aos 

gestores e profissionais das políticas sociais, às organizações e entidades da sociedade civil, 

à população imigrante e a todos que de algum modo estão comprometidos direta ou 

indiretamente com a questão migratória. 

 
3 O uso do questionário compreendeu a primeira parte da coleta de informações e, diante dos desafios postos no 

processo, optou-se pelo uso do formulário. Deve-se ressaltar que não houve alteração do modelo em anexo. 



Grupo SerSaúde - UEL 

Perfil de Imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR 

 

 
8 

 
Figura 1: Imigrantes e pesquisadores, uma parte dos atores que tornaram esta pesquisa possível, no 

interior da Universidade Estadual de Londrina na ocasião do I Colóquio de Pesquisas e Estudos Migratórios 

organizado pelo Grupo de Pesquisa “SerSaúde”. Abril/2018. 

1. INTRODUÇÃO  

Na última década o Brasil recebeu pela via regular mais de 774 mil imigrantes e 

refugiados (CAVALCANTI et al., 2019). Não obstante, estima-se que esse número seja 

superior, em razão de que, no país, há imigrantes e refugiados na condição de 

indocumentados.  

Tal cenário é reflexo da complexa “redistribuição da população mundial” 

(BAENINGER, 2017, p. 13), pois, de acordo com a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM, 2018), nos últimos anos, mais de 244 milhões de pessoas em todo o 

mundo atravessaram as fronteiras de seus países de nascimento, 100 milhões a mais do 

registrado na década de 1990. 

As razões para a intensificação dos fluxos migratórios na atualidade são diversas, mas 

passam, necessariamente, pelas transformações advindas da globalização, seja por meio 

dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação e transporte, como facilitadores da 

circulação de pessoas pelo mundo; seja, como demonstram algumas estudiosas do tema 

(VILLEN, 2015; BAENINGER, 2017; FAQUIN; BETTIOL LANZA, 2018), em decorrência de 

fatores relacionados à acumulação capitalista no âmbito mundial, sobretudo, pelos seus 

dramáticos efeitos nos países periféricos do Hemisfério Sul.  
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Isso porque, o sistema capitalista, na atual fase, além de forjar contextos geográficos 

bastante desiguais encontrando sua maior expressão no aumento da pobreza e do 

desemprego em algumas localidades, contribui, a partir da reestruturação produtiva, para a 

insegurança que acompanha o trabalho assalariado, uma vez que este deixa de ser capaz 

de suprir o necessário para a sobrevivência.  

Ainda, às supracitadas causas, somam-se aos conflitos armados em várias regiões do 

globo (as conhecidas “zonas de guerra”) e aos recentes desastres ambientais. Estes aspectos 

demonstram que, apesar da ampla gama de motivações individuais que impulsionam o 

deslocamento humano, a atual migração em massa pode ser, em grande medida, 

compreendida a partir da busca por melhores condições econômicas e a fuga de contextos 

violentos e instáveis ambientalmente. 

Diante desse panorama global, não é estranho que a origem da maioria das pessoas 

em transito internacional são os países do Hemisfério Sul. Assim como são os fluxos 

provindos desses países que configuram a imigração contemporânea no Brasil e, 

igualmente, é o caso do cenário migratório coletado na RMLO.  

A recente emergência do Brasil e de outros países periféricos como potenciais 

destinos de populações também periféricas, revela o surgimento de uma outra lógica global 

das migrações internacionais, aqui chamada de fenômeno da Migração Sul-Sul. 

Esse tipo de migração despontou nos princípios do século XXI; sua principal 

característica consiste na mudança de movimentos históricos e predominantes, ou seja, a 

migração originária do Sul rumo às fronteiras dos países ricos do Norte global, passou a 

dividir a cena com um movimento de pessoas entre os países do Sul periférico. De acordo 

com Villen (2015) e Baeninger (2017), o novo reordenamento geopolítico das migrações 

pode ser explicado a partir da crise mundial de 2008 e com ela a obstrução das rotas 

migratórias para os tradicionais destinos, a última em razão do levante de barreiras físicas e 

legais-burocráticas. 

Tratando especificamente do contexto brasileiro, para Zanella (2014) e Martins 

(2018), as políticas em prol do crescimento econômico nacional que resultaram na 

diminuição das taxas de desemprego e as estratégias para a projeção do país no cenário 

internacional, no mesmo período em que as metrópoles globais agonizavam com a crise, 
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favoreceram largamente o reconhecimento do Brasil como parte do roteiro migratório, 

tanto como país de trânsito como país de residência dos imigrantes periféricos. 

O direcionamento desses fluxos para o Brasil também subverte a lógica da imigração 

internacional histórica do país. Se desde o final do século XIX até meados do século XX a 

imigração para o Brasil foi protagonizada por imigrantes provenientes majoritariamente da 

Europa, e embora Villen (2015) destaque uma migração dos sul-americanos na segunda 

metade do último século, é a partir de 2010 que temos uma onda imigratória de populações 

provindas de contextos geográficos mais amplos, a exemplo da imigração haitiana e 

bengalesa.  

Essa mudança não teve efeito apenas sobre as diferenças geográficas, como também 

apresentou um outro perfil identitário dos imigrantes, cabe dizer, diferente daquele anterior 

em termos étnico-raciais, culturais, religiosos, linguísticos e, sobretudo, face as marcas 

objetivas e subjetivas que acompanham os migrantes periféricos desde os contextos dos 

quais emigraram. 

Essas características, próprias dos novos fluxos, conflitam com as estruturas 

brasileiras de classe e raça procedentes da herança colonial escravista, fazendo com que a 

presença desses sujeitos seja marcada por vetores de intolerância, expressos, 

principalmente, na forma de práticas racistas e xenófobas, acrescendo e aprofundando as 

demandas inerentes ao processo migratório.  

Por isso, essa nova lógica migratória tende a interpelar o país sobre a tão necessária 

proteção social dos imigrantes e, da mesma maneira, coloca todos nós frente ao desafio de 

refletirmos acerca de estratégias para a integração dessa população que mantenham 

distância segura das velhas fórmulas de segregação e assimilação4.  

Nessa direção, do ponto de vista legal, o Brasil tem progredido, ainda que de 

modo lento: de jure, a nova Lei da Migração (Lei n.º 13.445/2017) representa um 

avanço sem precedentes para a compreensão dos imigrantes como sujeitos de direitos, 

 
4 Por muito tempo no Brasil a gestão da questão migratória foi tratada como assunto de segurança nacional, entendia-

se o imigrante como uma ameaça nacional, sendo, portanto, necessário impor a este práticas de assimilação, isto é, 

suprimir qualquer traço de diversidade como forma de evitar confrontos entre valores e normas sociais e culturais 

(GARRETA BACHACA, 2003, p. 54 - 55 apud DUTRA, 2013, p. 46; BAENINGER, 2017).   



Grupo SerSaúde - UEL 

Perfil de Imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR 

 

 
11 

mas, de facto, resta ainda um longo caminho para o reconhecimento, implementação 

e ampliação da nova Lei. 

Passando para uma aproximação ao contexto migratório no Paraná, é oportuno 

destacar que o estado é o 5º em maior densidade da população imigrante no país 

(CAVALCANTI et al., 2019), permitindo inferir que os imigrantes internacionais estão 

circulado pelo território brasileiro e do mesmo modo, também estão se deslocando para os 

municípios interioranos, de médio e pequeno porte e não apenas se concentrando nas 

grandes capitais; tese confirmada pela crescente presença dos novos imigrantes em 

diversos municípios da RMLO (SANA, et al., 2018).  

Sana et al. (2018) explicam que esse tipo de imigração para a região tem se dado por 

meio do estabelecimento das redes sociais, que nada mais são do que a formação de teias 

de ligações pessoais, nas quais um conjunto ou uma comunidade de imigrantes atraem 

para a região outros imigrantes. Rodrigues (2020) aponta a oferta de emprego, sobretudo, 

no setor secundário, como outro fator de peso para explicar os fundamentos do contexto 

migratório da RMLO, levando em conta a alocação de grandes frigoríficos de abate de ave 

nos municípios de Arapongas, Rolândia e Jaguapitã, bem como a procura por mão-de-obra 

para suprir a crescente demanda da área de construção civil na região de Londrina. 

Embora, como coloca Rodrigues (2020, p. 43), o Paraná seja conhecido por seu 

pioneirismo em termos de propostas progressistas para a integração dos imigrantes5, 

chama atenção o fato de que não foi possível encontrar, no período da pesquisa, 

levantamentos censitários ou banco de dados oficiais de nenhuma instância de gestão 

(municipal ou estadual) que tratem especificamente do perfil da população imigrante nos 

municípios da RMLO, tampouco no estado, o que pode difundir uma compreensão rasa da 

realidade desses sujeitos. 

Essa ausência foi uma das maiores dificuldades encontradas pelo Projeto de Pesquisa 

ao longo do desenvolvimento das atividades acadêmicas, pois deixava sempre uma 

pergunta primeira suspensa: quem é o imigrante da RMLO? Certos dos limites dessa 

 
5 Destaque para a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para a Promoção e Defesa dos Direitos de 

Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (2014-2016) e para a criação do primeiro conselho estadual no Brasil 

versando sobre migração e refúgio (Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná 

- CERMA/PR). 
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pesquisa, de longe visamos suprir a lacuna do recenseamento demográfico sobre essa 

população em particular, mas contribuir de modo parcial para o conhecimento da 

população imigrante da RMLO. 

Isto posto, o presente material está organizado de forma que na sequência o leitor 

encontrará no item “Percursos metodológicos da pesquisa” a descrição dos processos que 

orientaram a pesquisa desde a definição da amostra até as estratégias que utilizamos para 

a coleta de dados. Já em “Nota técnica metodológica da pesquisa” o estatístico e cientista 

social Luis Gustavo Patrocino discorre sobre a organização e sistematização dos dados 

quantitativos. 

Em seguida, para melhor exposição dos dados, dividimos as seções referentes às 

análises descritivas em cinco eixos temáticos, desse modo, no item 4 é encontrado a 

caracterização sociodemográfica; na sequência é abordada a trajetória migratória dos 

sujeitos; os dados sobre os processos de integração dos imigrantes na RMLO estão 

dispostos na seção 6; em seguida é possível consultar o perfil econômico, profissional e 

familiar dos imigrantes e; na  última seção da exposição dos dados, encontram-se resultados 

relevantes acerca do acesso dos imigrantes às políticas de Seguridade Social: saúde, 

assistência social e previdência social.  

Por último, no item 9 “Considerações Finais”, há uma síntese das exposições feitas 

ao longo do material, bem como, reflexões iniciais e urgentes acerca da tarefa de integração 

dos imigrantes recentes em nossa comunidade. Nas últimas páginas do material, em 

Apêndice, está disponível para consulta o questionário utilizado para a coleta de dados 

elaborado pelo supracitado Projeto de Pesquisa.  

 

 

Figura 2: Aplicação de questionário com jovem 

haitiano após uma Oficina do Projeto de Extensão 

“Migrar com Direitos”. Novembro/2017. 
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2. PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Do ponto de vista metodológico, entendemos por migrante todo indivíduo que se 

encontra em uma dada sociedade diferente da sua de nascimento, abrangendo os aspectos 

do deslocamento geográfico e cultural, podendo ser uma migração interna ou internacional, 

duradoura ou provisória. Com isso, demarcamos que os sujeitos desta pesquisa são os 

imigrantes internacionais, do circuito da migração do tipo Sul-Sul e que, no período da 

pesquisa (2016-2019) residiam na RMLO.   

No que tange a escolha de alguns municípios da RMLO enquanto lócus de pesquisa, 

é pertinente sublinhar, antes de tudo, a dificuldade encontrada no período marcado, ante a 

lacuna em termos de disponibilidade de dados oficiais sobre a população imigrante na 

região, conforme mencionado anteriormente. Desse modo, a seleção dos municípios foi 

orientada com base nas informações extraoficiais, obtidas por meio da Cáritas 

Arquidiocesana de Londrina, parceira do Projeto de Pesquisa na ocasião, o que nos levou a 

considerar as 5 localidades com maior contingente de imigrantes segundo a entidade, 

sendo os municípios de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Jaguapitã.  

De caráter exploratório, a pesquisa visava alcançar o maior número de sujeitos 

possíveis, não criando cotas ou segmentações dentro da população investigada gerando, 

assim, uma base de dados ampla. O único critério de coleta e seleção foi relativo à questão 

etária: apenas indivíduos com maioridade civil foram entrevistados. As demais 

condicionalidades como origem, empregabilidade, sexo/gênero, condição educacional 

entre outras possíveis características segmentadoras, foram coletadas indistintamente. 

Devido a realidade do objeto e a estratégia imposta por ele, a amostragem não foi 

definida a priori e no percurso de três anos, obtivemos um universo composto de 132 

sujeitos. Como instrumentos de coleta, utilizamos questionários e formulários, contendo 63 

questões cada, tratando-se de questões de múltipla-escolha6 e questões abertas. Nesse 

sentido, a pesquisa quantitativa foi realizada em duas etapas: na primeira, aplicou-se o 

formulário, envolvendo a presença de um entrevistador e de um entrevistado; na segunda 

 
6 Em vista da possibilidade da escolha de mais de uma alternativa em algumas questões, parte dos resultados 

extrapolam o nosso universo de pesquisa (ou seja, o número de sujeitos entrevistados), por isso, alguns quadros e 

gráficos trarão dados que superam a taxa de 100%.  
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etapa, foram disponibilizados questionários traduzidos para o inglês para o 

autopreenchimento. Ambos contendo as mesmas questões. 

No primeiro momento, conduzimos a aplicação de 100 questionários nos municípios 

de residência dos sujeitos, oportunizado pelas atividades do Projeto de Extensão "Migrar 

com Direitos"7 (2017 -2018). Estes momentos foram considerados potenciais para a 

aplicação dos questionários tendo em vista o vínculo entre os dois Projetos e, também, pela 

concentração de indivíduos que a ação extensionista proporcionava. Como dinâmica de 

coleta, sempre após as oficinas, os imigrantes eram convidados a responderem os 

questionários. O momento também era oportuno diante da barreira linguística, pois, 

propiciava que outros imigrantes com maior domínio da língua portuguesa pudessem 

mediar a entrevista entre pesquisadores e os sujeitos que apresentassem dificuldades de 

comunicação. 

Após a conclusão do Projeto de Extensão em 2018, iniciamos a segunda etapa de 

coleta, na qual obtivemos 32 amostras. Neste momento, optamos pela disponibilização de 

formulários traduzidos para o Inglês que foram replicados por uma liderança bengalesa 

local para os imigrantes da mesma nacionalidade, partindo do conhecimento da 

concentração de imigrantes bengaleses em um dado município que não foram alcançados 

na primeira etapa da pesquisa.  

A opção pelo formulário traduzido e replicado por um agente externo ao Projeto, 

consistiu em uma estratégia diante da dificuldade em encontrar os sujeitos no município 

em que residem; justifica-se também a escolha por formulários traduzidos para o Inglês, 

uma vez que este idioma se consolidou em Bangladesh (país de nascimento desses 

imigrantes) enquanto língua cooficial; assim, com a tradução dos formulários, presumimos 

que os sujeitos pudessem respondê-los sem a mediação de outros, caso encontrassem 

dificuldades. 

 
7 O Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” (2017 – 2018) vinculado ao Grupo de Pesquisa “SerSaúde” e financiado 

Programa de Extensão Universitário “Universidades Sem Fronteiras” (SETI/PR), teve como objetivo a disseminação de 

informações acerca do direito à saúde e de demais políticas socias aos imigrantes internacionais residentes na RMLO, 

por meio de oficinas. Ao longo da execução do Projeto de Extensão, foram realizadas 11 oficinas ao todo, distribuídas 

entre os municípios de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Jaguapitã. As oficinas ocorreram em espaços físicos 

cedidos por serviços públicos como em CRASs, UBSs e pela UEL, assim como em espaços disponibilizados por serviços 

das entidades religiosas e em salões de Igrejas exclusivas de imigrantes. A participação dos imigrantes nas oficinas 

ocorreu de forma voluntária a partir de convite mediado por lideranças imigrantes locais e por profissionais dos 

serviços destacados.        
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Este material, além de expor os principais resultados quantitativos da pesquisa, 

avança através das análises descritivas dos dados na proposição de reflexões acerca do 

processo migratório no contexto da RMLO, portanto, é pertinente advertir que as 

extrapolações, comparações e tendências realizadas salvaguardam os limites amostrais, em 

seu tempo, espaço e abrangência. Em tempo, ao longo desta exposição serão exibidas 

algumas imagens que marcam a nossa trajetória de investigação enquanto Grupo de 

Pesquisa. 

3. NOTA TÉCNICA DA PESQUISA 

Ms. Luís Gustavo Patrocínio 

O ato de pesquisar cientificamente diz respeito a todo um conjunto de complexas 

tomadas de decisões. Estas, não dizem respeito apenas as formas propostas de enfrentar os 

problemas supostos na fase de produção do projeto e, nem na abordagem de testagem 

das hipóteses definidas. Elas são consequências das inúmeras relações que emergem na 

ação do conhecer. As interações entre sujeito e objeto, problemas e estratégias, conjunturas 

geo/econômica/climáticas e os recursos humanos e a própria dinâmica da agência dos 

sujeitos, impõem ações ao pesquisador exigindo desse resposta e criatividade dentro do 

horizonte metodológico.  

Quando se trata de um pesquisador coletivo como é o caso deste Grupo de Pesquisa, 

a dinâmica da prática democrática e formativa, que por sua vez pulverizam sugestões mais 

ou menos adequadas à teoria metodológica por sempre depender da apropriação dos 

indivíduos desta e das suas expertises com a ação de pesquisa, é exponenciada. Uma vez 

que a formação de pesquisadores se faz tão importante quanto os resultados da pesquisa 

(ECO, 2008) sendo também um resultado da pesquisa. Incluir e direcionar estudantes dos 

vários níveis de capacidade/habilidades que a universidade oferta e que compõem o Grupo 

(graduação, mestrado e doutorado) ao mesmo tempo em que se aprende com estes, cria o 

rico cenário da produção do conhecimento científico. Este é o local onde as certezas são 

testadas não apenas nas relações e interpretações dos outros pesquisadores, mas também 

com a realidade tanto dos sujeitos quanto dos observadores.  Portanto, essa nota técnica 

visa expor a pequena parte do processo de produção dos dados que se refere ao processo 
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de organização dos dados obtidos. Os processos metodológicos estão descritos em um 

item próprio no material. 

Uma vez que a coleta de informações foi de tipo entrevista estruturada utilizando 

um questionário produzido pelo Grupo, essas precisaram ser organizadas e tabuladas para 

construção da base de dados. Para tal, adotou-se primeiramente a ação de digitação direta 

em um programa de planilhas. Esta ação foi realizada pelo Grupo que dividiu entre si a 

quantidade de questionários tendo a localidade de coleta como referência, assim cada 

cidade tinha sua própria base. Essa forma se mostrou simples de executar e capaz de 

responder questões com precisão, mas não possibilitava a interação dos dados, tão pouco 

sua integração. Visando solucionar esses problemas optou-se por refazer o processo de 

tabulação de forma a criar um banco único capaz de ser filtrado para as demandas. Ou seja, 

descobriu-se que era melhor filtrar as peculiaridades do que unir as partes. Assim, optou-se 

por utilizar um sistema que reproduzia os questionários impressos como se fosse uma 

coleta online. Criou-se o questionário online como uma máscara do físico para aproveitar a 

forma como os dados são organizados por esse tipo de coleta.  

O processo de tabulação foi, portanto, um processo de preenchimento desse 

questionário-máscara. Para evitar dispersões de interpretação, essa ação foi concentrada e 

de responsabilidade da única pessoa que não participou nem da produção das questões e 

nem do processo de coleta, fato que uniformizou alguns aspectos subjetivos que foram 

coletados para além das questões, uma vez que esta ocorreu como uma entrevista. A 

centralização do processo de tabulação gerou uma “neutralidade”, fato que não ocorria no 

processo anterior, onde cada pesquisador tabulou suas coletas. Ao mesmo tempo, produziu 

um critério único (“neutro”) para os momentos de dúvidas. Desta forma, não houve 

inferências ou interpretações no processo de tabulação. Grafias duvidosas foram 

descartadas quando incompreensíveis, deixando o campo sem resposta. Essa informação é 

importante para levar em conta em uma análise de missings.  
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Quadro 1: Anulamentos na tabulação 

Número da 

Questão 
Pergunta 

Quantidade 

de 

anulamentos 

1 Sexo 2 

4 País de nascimento 1 

6 Permanência no Brasil 1 

17 Preencha a tabela sobre o domínio da língua 

portuguesa: 

16 

27 Qual sua situação no momento? 1 

37 Qual o número de residentes com quem 

partilha moradia? 

1 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A questão mais problemática da base foi a referente ao domínio do idioma 

português. E a partir dessa compreensão houve um ajuste da linguagem do questionário 

para uma versão também em inglês quando estes foram autopreenchidos. O total de 22 

anulamentos parece alto à primeira vista, mas como o instrumento tinha 63 questões 

respondidas por 107 pessoas, ou seja, um universo de 6741 respostas, a porcentagem de 

erro é de apenas 0,032%. Para a análise isolada da questão 17 ela se torna significativa, pois 

corresponde a 15,9% dos casos. Ainda assim, a porcentagem destes frente as demais 

mostram um ponto específico e que corrobora com as análises qualitativas já disseminadas 

pelo Grupo. A linguagem é um problema significativo para os sujeitos pesquisados. 

Após o processo de tabulação foram produzidas as tabelas gerais e descritivas de 

cada variável cujas significâncias e relações são estabelecidas no texto. Para que a 

apropriação do banco de dados fosse plena para todos os integrantes, o Grupo promoveu 

um curso de capacitação de 4 encontros para o qual foi escolhido um programa de planilhas 

acessível de forma a ser possível a todos: ler, entender e utilizar os dados produzindo tabelas 

e gráficos. A escolha desse programa visava facilitar o contato dos integrantes do Grupo 

com ferramentas de metodologias quantitativas ao mesmo tempo que utilizava uma licença 

fornecida gratuitamente para a comunidade universitária da UEL sem requerer domínio de 

uma linguagem de computação complexa. 

Por fim foram também produzidas correlações de múltiplos níveis entre as variáveis, 

utilizando assim a possibilidade gerada pelo formato da organização da base de dados. 
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Portanto, essa nota visa dar transparência a um momento fundamental da pesquisa 

que por vezes é omitido: a organização e sistematização dos dados. Os acertos e erros que 

produziram o crescimento e desenvolvimento de todos os envolvidos no processo, fato 

gerador de expertise e competência profissional. 

4. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

Um olhar mais próximo ao cenário migratório coletado na RMLO, revela, à luz da 

distribuição por gênero a predominância da presença masculina na taxa de 75,00% em 

relação à feminina com 23,48%.  

No que se refere a estrutura etária, a idade dos imigrantes varia entre 18 a 56 anos, 

sendo 29,91 anos a idade média. Conforme ilustrado a concentração de imigrantes entre 18 

a 39 anos encontramos um percentual de 90,84%, ou seja, muito próximo ao total da 

amostra disposta no Gráfico 1. Em suma, os dados indicam que na realidade investigada a 

migração masculina em idade ativa para o trabalho é bastante saliente. 

 

Gráfico 1: Migração na RMLO por faixa etária  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A pesquisa também investigou acerca do estado civil dos imigrantes e os resultados 

mostram o seguinte: 54,96% são solteiros, 41,98% são casados ou estão em uniões estáveis, 

os divorciados ou separados representam 0,76% e 2,29% não informaram acerca do estado 

52,67%
38,17%

6,87%
2,29%

18 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos Não Informado
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civil. Ainda que mais da metade dos imigrantes sejam solteiros o que à primeira vista 

remeteria a uma dispersão de compromissos, a pesquisa revela (e será possível consultar 

posteriormente) que tanto os casados, quanto os solteiros, mantêm laços afetivos e 

financeiros com familiares do país de emigração.   

O Gráfico 2 apresenta o nível de escolaridade dos sujeitos, é pertinente notar que 

30,53% possuem o Ensino Médio Completo, 15,27% iniciaram o Ensino Superior, 12,98% 

concluíram o Ensino Superior e 4,38% são portadores de títulos de Pós-Graduação. 

Analisando esses dados à luz da lógica do mercado de trabalho - para o qual o nível de 

instrução tem função de parâmetro para os melhores empregos e, respectivamente, para 

os melhores salários -, é possível reter a partir do gradiente entre o ensino médio completo 

e a Pós-graduação que, 66,21% dos imigrantes estão relativamente na faixa do que se 

considera satisfatório para trabalhos que exigem qualificação. Mas, como pondera Villen 

(2015, p. 260), independentemente do nível educacional, em geral, aos imigrantes 

provenientes de países periféricos são reservadas as “atividades laborais de baixa 

remuneração (...), muitas vezes informais e desprotegidas legalmente, em particular intensas 

em horas e sobrecarga de trabalho”. É justamente essa a realidade dos sujeitos da pesquisa 

que será apresentada posteriormente ao tratarmos especificamente do trabalho e dos 

rendimentos. 

Gráfico 2: Migração na RMLO e nível de escolaridade 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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Conforme exposto no Quadro 1 abaixo, encontramos na RMLO imigrantes 

provenientes de 12 países da América Latina, do continente africano e do sul asiático. Chama 

atenção no caso da população imigrante da RMLO a predominância de imigrantes haitianos 

e bengaleses, respectivamente, 45,45% e 31,06% da nossa amostra total.  

Quadro 2: Migração na RMLO e países de nascimento 

País de Nascimento % Frequência 

Angola 4,55 6 

Bangladesh 31,06 41 

Bolívia 0,76 1 

Camarões 0,76 1 

Colômbia 6,06 8 

Haiti 45,45 60 

Nigéria 0,76 1 

Senegal 5,30 7 

Venezuela 0,76 1 

Peru 0,76 1 

Síria 0,76 1 

Guiné-Bissau 2,27 3 

Não informado 0,76 1 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A heterogeneidade é a marca das migrações internacionais recentes, o que desafia 

pesquisadores, trabalhadores e gestores públicos na tarefa de compreender e intervir com 

esse grupo social, a partir de seus modos de vida e trabalho, sendo a homogeneização dos 

mesmos uma das vias para a difícil tarefa de os tornar visíveis, sobretudo para as políticas 

públicas. Dessa forma, evidencia a urgência de formas de sistematização por intermédio dos 

instrumentos cadastrais nas políticas públicas em âmbito nacional e local - ainda incipientes 

na região estudada, obstaculizando sua integração. 
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5. TRAJETÓRIA MIGRATÓRIA 

A despeito da trajetória migratória, importa lembrar que a migração é um constante 

movimento, um ciclo que nunca é completado, seja do ponto de vista subjetivo a partir da 

manutenção de laços com a comunidade do contexto de emigração, seja diante das 

questões objetivas que podem inferir na permanência durável ou impulsionar uma nova 

jornada migratória. De acordo com Dutra (2013, p, 35) a migração é “um movimento que 

está sempre acontecendo, pois o migrante não sabe até quando, para onde ou como ficará; 

ele nunca acaba de sair e de deixar suas origens completamente.” 

Em vista disso, buscamos nesta seção refazer o longo e sinuoso itinerário traçado 

pelos sujeitos da pesquisa, partindo das cidades de nascimento, conhecendo as motivações 

individuais para emigrar, perpassando pelos locais anteriores à residência no Brasil e por 

fim, identificando suas metas futuras, entre o desejo de permanecer no Brasil e a intenção 

para o empreendimento de uma nova jornada migratória. 

No que tange as cidades de nascimento8 dos imigrantes, há um panorama bastante 

complexo. Por exemplo, identificamos que todos os imigrantes angolanos residentes na 

RMLO nasceram em Luanda, capital da Angola. Em contrapartida, os imigrantes 

colombianos nasceram em cidades diferentes, a saber: Anizales, Aranzazu, Armênia, 

Barranquilla, Bucaramanga, Magangué, Pereira e Valle de Cauca. 

 

 

Figura 3: Jovem bengalesa sinalizando sua 

trajetória migratória durante uma oficina do 

Projeto de Extensão “Migrar com Direitos”. 

Dezembro/2017. 

 
8 Para melhor exposição dos dados referentes as cidades de nascimento e as passagens e residências em países 

anteriores a instalação no Brasil, optamos por apresentar os dados por nacionalidade, separados do total da amostra.  
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A pesquisa também revelou que Homs é a cidade natal do imigrante proveniente da 

Síria, assim como La Paz é a do imigrante Boliviano, Okola do Camaronense, Mérida do 

Venezuelano, Camaná do Peruano, Lagos do Nigeriano e do total de imigrantes 

Senegaleses obtivemos informação de um sujeito nascido em Touba e de outro em Thies. 

Os imigrantes guineenses não informaram a cidade de nascimento. 

Ainda sobre a cidade de nascimento, o Quadro 2 reporta os dados de 20 informantes 

bengaleses do total de 41 sujeitos dessa nacionalidade. 

 

Quadro 3: Migração bengalesa na RMLO e cidade de nascimento 

Cidade de Nascimento % Frequência 

Sylhet 85,00 17 

Dhaka 10,00 2 

Noakhali 5,00 1 

Total 20 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Acerca da cidade natal dos haitianos, o Quadro 3 apresenta os resultados de 42 

informantes do total de 60 entrevistas feitas com os imigrantes desta nacionalidade. Note 

que dos haitianos que responderam essa questão, 35,71% têm a capital Porto Príncipe como 

cidade de nascimento, Saint-Marc aparece na sequência como a cidade natal de 11,90% 

dos haitianos. Ganthier, foi onde nasceram 7,14% dos imigrantes dessa nacionalidade e 

Gonaives, Petit-Goâve e a ilha britânica Turks e Caicos são os locais de nascimento de 

14,28% dos imigrantes que se declararam haitianos. Como outras cidades de nascimento 

foram citadas: Acul-du-Nord, Artibonite, Bas-Limbé, Croix-des-Bouquets, Delmas, Jacmel, 

Jean-Rabel, Jeremie, Léogâne, Petite-Rivière-de-Nippes, Pétionville, Plaisance e 

Ouanaminthe.  
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Quadro 4: Migração haitiana na RMLO e cidade de nascimento 

Cidade de Nascimento % Frequência 

Porto Príncipe 35,71 15 

Saint-Marc 11,90 5 

Ganthier 7,14 3 

Gonaives 4,76 2 

Petit-Goâve 4,76 2 

Turks e Caicos 4,76 2 

Outras 30,95 13 

Total 42 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Conforme o exposto, os dados acerca das cidades de nascimento dos sujeitos 

mostram um panorama diverso, há uma certa frequência de imigrantes nascidos na mesma 

cidade, mas há também uma dispersão, isto é, parte dos imigrantes não compartilham a 

cidade natal, o que torna bastante hipotético tecer uma tendência da emigração local, ainda 

porque houve uma grande taxa de abstenção dessa questão, note que menos da metade 

(48,78%) dos bengaleses a responderam e nenhum guineense informou a cidade natal, e 

embora 68,33% dos haitianos responderam a questão, não podemos afirmar se eles 

permaneceram na cidade de nascimento até o momento da emigração ou se somaram ao 

fluxo da migração interna.   

Contudo, é possível presumir a existência de uma migração ordenada do ponto de 

vista nacional, e o fato de encontrar na RMLO imigrantes nascidos em diversas cidades de 

um mesmo país pode sustentar esse pressuposto. De modo geral, ainda que necessário 

uma reflexão mais profunda, os dados apontam para uma possível dinâmica de pessoas da 

mesma comunidade ou nacionalidade emigrarem para o mesmo país e se concentrarem 

em certas localidades. 

A respeito do itinerário dos sujeitos, a pesquisa revela que a maioria, 40,91% dos 

imigrantes rumou diretamente para o Brasil, este é o caso dos angolanos, do camaronense, 

do boliviano de parte dos senegaleses, haitianos, bengaleses, guineenses e colombianos.  
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Já 34,85%, residiram ou passaram anteriormente a chegada no Brasil no mínimo por 

1 país e no máximo por 7 países, o último, é o caso isolado do imigrante peruano que antes 

da residência no Brasil esteve na Argentina, na Costa Rica, em Honduras, no México, no 

Paraguai, no Panamá e em El Salvador. Ademais, 24,24% dos sujeitos não informaram sobre 

a trajetória. 

Do total de imigrantes bengaleses entrevistados, apena 8 relataram que se 

encontravam em outro país anterior a residência no Brasil, destes, 50,00% estiveram em um 

único país, entre Bahamas, Bolívia, Paraguai e Emirados Árabes Unidos e 50,00% estiveram 

em dois ou mais países entre os quais destacam-se Argentina, Arábia Saudita, Bolívia, Catar 

e Peru. De resto, convém salientar que 62,50% dos bengaleses que residiram ou passaram 

por outro país anterior ao Brasil, transitaram em algum momento pela Bolívia. Nesse 

sentido, o Quadro 5 apresenta os países anteriores ao Brasil mais citados pelos bengaleses. 

 

Quadro 5: Migração bengalesa anterior ao Brasil  

País anterior % Frequência 

Bolívia 62,50 5 

Argentina 25,00 2 

Arábia Saudita 12,50 1 

Bahamas 12,50 1 

Catar 12,50 1 

Dubai 12,50 1 

Peru 12,50 1 

Total 12 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

O quadro 6 reporta os países mais citados como locais de residência ou de passagem 

anterior ao Brasil de 30 imigrantes haitianos participantes da pesquisa. É importante reter 

que dentre os informantes sobre essa questão, 73,33% residiram ou transitaram por apenas 

1 país, os demais 26,67% estiveram no mínimo em 2 e no máximo em 4 países.   
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Quadro 6: Migração haitiana anterior ao Brasil  

País anterior % Frequência  

República Dominicana 43,33 13 

Panamá 36,67 11 

Equador 16,67 5 

Peru 13,13 4 

Colômbia 6,67 2 

Bahamas 6,67 2 

Bolívia 3,33 1 

Chile 3,33 1 

Estados Unidos 3,33 1 

México 3,33 1 

Total 41 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A partir do exposto é seguro afirmar, particularmente acerca do itinerário da 

imigração haitiana que, entre aqueles que estiveram em algum país anterior à vinda ao 

Brasil, a maioria residiu ou passou temporariamente pelos países mais próximos ao seu de 

nascimento, a exemplo da República Dominicana (país com o qual o Haiti compartilha a Ilha 

de Hispaniola), do Panamá e de Bahamas.  

Parece possível identificar aqui uma tendência bastante difusa também no caso de 

outros coletivos nacionais, que consiste na escolha de um primeiro destino migratório a 

partir da localização geográfica relativamente próxima. Encontramos isso também no caso 

do imigrante proveniente da Síria que residiu ou permaneceu temporariamente no Líbano. 

Da mesma forma, os imigrantes sul-americanos que estiveram em algum outro país anterior 

ao Brasil, transitaram entre as fronteiras latino-americanas mais próximas. 

Podemos notar ainda que há uma certa regularidade nos caminhos traçados pelos 

sujeitos, que pode ser uma influência tanto das redes sociais e comunitárias, como também 

da “rede de agenciamento” da travessia (VILLEN, 2015, p. 254), as chamadas redes de tráfico 

e atravessadores (popularmente conhecidos como “coiotes”).  
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Quanto às motivações individuais que levaram os sujeitos da pesquisa a emigrar, de 

modo como está exposto no Quadro 7 aferimos o trabalho, as questões políticas e 

econômicas e a emigração por melhores condições de vida como os motivos mais salientes.  

 

Quadro 7: Migração na RMLO e as principais razões para emigrar 

Razão % Frequência 

Melhores condições de vida 22,73 30 

Prosseguimento nos Estudos 21,21 28 

Questões Políticas e 

Econômicas 

28,79 38 

Trabalho 38,64 51 

Reunião Familiar 4,55 6 

Outros 9,09 12 

Total 165 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Dentre as outras razões que os levaram a emigrar, foram destacadas: os amigos, a 

guerra, o terremoto, filhos, namoro, ajuda à família, gostar do Brasil e vir visitar alguém e 

ficar. 

A respeito do tempo de permanência no Brasil, a partir do Gráfico 3 é possível afirmar 

que mais da metade (51,89%) dos imigrantes reside no país há mais de 2 anos, sendo: de 2 

a 3 anos 16,79%, de 3 a 4 anos 11,45%, de 4 a 5 anos 9,92% e mais de 5 anos 13,73%. 

Convém destacar que o pico da curva do gráfico indica que 25,19% dos imigrantes têm 

entre 1 a 2 anos de permanência no Brasil e 19,85% equivale aos imigrantes recentes entre 

menos de 6 meses a 1 ano.  
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Gráfico 3: Migração na RMLO e tempo de permanência no Brasil 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Do gráfico acima retemos o indicativo de que a RMLO é de fato uma rota interiorana 

da imigração internacional, revelando a existência de um fluxo contínuo nos últimos 6 anos, 

pois, há imigrantes chegando e há imigrantes residentes já há algum tempo. Considerando 

que o tempo de permanência envolve diversas questões objetivas e subjetivas que 

permitem ou não o prolongamento da migração, abaixo é possível consultar a manifestação 

dos próprios sujeitos acerca da pretensão de permanência no Brasil.  

 

Gráfico 4: Migração na RMLO e a questão da permanência no Brasil 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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A partir do Gráfico 4 inferimos que a maioria, 73,28% manifestou a intenção de 

permanecer no Brasil, outros 17,56% não pretendem permanecer no país, 6,87% se 

demonstraram indecisos e 2,29% não informaram. Entre os imigrantes que não pretendem 

ficar no país, 73,91% desejam retornar ao país de nascimento, 8,70% manifestaram o desejo 

de voltar ao país de nascimento ou emigrar para os EUA ou para a Europa, 8,70% têm como 

destino os Estados Unidos ou Canadá, 4,35% ainda não sabem e 4,35% não informaram o 

próximo destino. 

Todavia, os dados do gráfico acima devem ser analisados com bastante cautela, pois, 

se por um lado, os 73,28% que demonstraram a intenção de permanecer no país podem 

servir como indicativo acenando positivamente para os processos de integração dos 

imigrantes na sociedade brasileira; por outro, devemos levar em conta que a condição em 

que os sujeitos se encontram no Brasil pode ser ligeiramente melhor do que a situação 

anterior (em outro país), como ficará mais evidente em outros momentos.   

6. PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO NA RMLO 

Os dados abaixo ressaltam a discrepância no quesito de chegada dos sujeitos 

imigrantes locais, uma vez que majoritariamente chegam ao Brasil sozinhos.  

 

Quadro 8: Migração na RMLO e a experiência do sujeito   

 
% Frequência 

Sozinho  56,82 75 

Família  22,73 30 

Amigos  19,70 26 

Outros  0,76 1 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

No que tange ao auxílio desde que chegaram ao Brasil, os resultados indicam um 

percentual positivo para o maior número de sujeitos que sinalizaram ter recebido algum 

tipo de amparo em sua chegada representando 55,73%, seguindo de 29,01% que não 

receberam e 15,27% não responderam a alternativa. Os Quadros 8 e 9 reportam as 
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informações obtidas dos 55,73% (74) dos sujeitos que receberam auxílio, sendo que: o 

primeiro demonstra os principais agentes de auxílio aos imigrantes na RMLO; e o segundo 

apresenta as áreas em que os sujeitos receberam o auxílio. Note que em ambos os casos, 

os entrevistados deram respostas múltiplas, relatando receber auxílio de mais de um agente 

e em mais de uma área. 

 

Quadro 9: Migração na RMLO e auxílio aos imigrantes por tipo de agentes   

Agentes % Frequência 

Família 44,59 33 

Amigos 51,35 38 

Entidade Religiosa 47,30 35 

Serviços Públicos 12,16 9 

Outros 5,41 4 

Total 119 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

 

Quadro 10: Migração na RMLO e auxílio aos imigrantes por áreas 

Área % Frequência 

Alojamento 44,59 33 

Trabalho 60,81 45 

Idioma 45,95 34 

Documentação/Legalização 36,49 27 

Alimentação 8,11 6 

Outras 9,46 7 

Total 152 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Dentre as principais dificuldades encontradas pelos imigrantes (Gráfico 5), a 

linguagem foi apontada com a percentagem de 43,51%, seguido de 30,53% que não 

apontaram dificuldades, 18,32% ressaltaram os costumes diferentes, 12,12% encontraram 

dificuldade em relação a inserção no mundo do trabalho, 10,69% relataram a dificuldade de 

acesso a moradia e 8,40% assinalaram a discriminação como uma dificuldade. No que diz 
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respeito as “outras” dificuldades representadas na taxa de 7,30%, foram lembradas a 

culinária local, a burocracia, o acesso à saúde, a fome, a ausência da família e gravidez 

interrompida. 

 

Gráfico 5: Migração na RMLO e principais dificuldades para a integração local 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

No que se refere ao domínio de língua portuguesa, a pergunta foi estruturada em 

três quesitos, o primeiro deles diz respeito a fala, com 36,64% regular, 21,37% bom, 17,56% 

muito bom, 16,79% sem resposta e 7,63% insuficiente. Já no que se refere a leitura em 

português 27,48% representa regular, 22,14% bom, 20,61% sem resposta, 15,27% 

insuficiente e 14,50% muito bom. E por fim a escrita consistindo em 32,82% regular, 20,61% 

sem resposta, 19,85% insuficiente, 13,74% bom, 12,98% muito bom. A alternativa regular se 

encontra com maior percentagem em fala, leitura e escrita entre os entrevistados. 

Enquanto meio de aprendizagem sobre a língua portuguesa a alternativa “outros” se 

encontra com 35,88%, seguido de auxílio de amigos com 34,35%, sozinho com 28,24% e a 

família 19,85%. Em suas casas os imigrantes habitualmente falam a sua língua nativa 

representando 71,76%, português com 30,53%, outros idiomas com 22,14% e, por fim a 

matriz lusófona 0,76%.  

Em relação ao tipo de visto/documento que os sujeitos participantes possuíam 

quando chegaram ao Brasil, a maior parcela (37,88%) tinha até o dia da pesquisa somente 

o passaporte (Quadro 11). 
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Quadro 11: Migração na RMLO e o tipo de visto/documento  

Documento % Frequência 

Visto de turista 10,61 14 

Visto temporário  3,17 5 

Visto permanente  28,03 37 

Visto de cortesia  3,03 4 

Visto oficial  4,55 6 

Visto diplomático  0,76 1 

Visto de estudante  9,85 13 

Apenas passaporte 37,88 50 

Não Informado 1,52 2 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

No que tange a sociabilidade e convivência social e comunitária do imigrante, 

podemos destacar alguns dados obtidos no questionário acerca da temática participação 

dos imigrantes em festas/encontros tanto no meio à comunidade imigrante ou na 

comunidade brasileira. 

Levando em consideração, as diversas variáveis (linguagem, cultura, religião, etc.) que 

norteiam essa questão, podemos verificar abaixo que os imigrantes entrevistados possuem 

uma boa inserção em eventos organizados tanto em meio a sua comunidade local de 

imigrantes, quanto em meio a comunidade brasileira da RMLO. 

Figura 4: Recreação entre jovens 

haitianas no campus da Universidade 

Estadual de Londrina. Abril/2018. 
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Gráfico 6: Migração na RMLO e participação em eventos da comunidade local 

imigrante e brasileira 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Manter suas características étnicas e o contato com familiares que permaneceram 

em seus países é essencial, para um bom desenvolvimento mental e físico dos imigrantes. 

Uma vez que muitos passam pelo processo de imigração em companhia de poucos 

familiares ou sozinhos e as pessoas que permanecem em seus países de nascimento ainda 

podem se encontrar com algumas adversidades, assim, a comunicação se torna 

indispensável.  

Para os entrevistados a importância de manter contato com seu país é representada 

com 91,60%, seguido de 6,11% para participantes que não veem importância, 1,53% 

assinalaram não saber e 0,76% não informaram. O score é expressivo ao quanto os 

imigrantes locais se importam com a comunicação em busca de notícias.  Abaixo, nos 

Gráficos 7 e 8 seguem os tipos de contatos transnacionais que foram indicados como os 

que são utilizados e as formas pelas quais os sujeitos costumam obter informações do país 

de nascimento. 
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Gráfico 7: Migração na RMLO e formas de contato transnacional  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

 

Gráfico 8: Migração na RMLO e formas de comunicação transnacional 

  
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Alguns participantes classificaram algumas atividades praticadas em seu tempo livre, 

sendo que 74,81% assinalaram que praticam alguma atividade, 9,92% que não praticam, 

8,40% as vezes e 6,87% não responderam. Entre as atividades assinaladas pelos imigrantes 

destaca-se a prática religiosa, como é possível observar no gráfico abaixo. 
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Gráfico 9: Migração na RMLO e atividades no tempo livre 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Ao se evidenciar a presença religiosa entre os imigrantes, por meio da questão 

anterior ressaltando score maior nas práticas das mesmas em horas livres, podemos 

destacar que 91,15% dos participantes relataram ter uma religião, 6,82% não responderam 

e 3,03% não possuem religião. Quadro 12, abaixo, reporta as principais religiões praticadas. 

 

Quadro 12: Migração na RMLO e as principais práticas religiosas 

Religião % Frequência 

Adventista 1,52 2 

Católica  15,14 20 

Cristã  7,58 10 

Evangélica   31,06 41 

Islâmica 21,97 29 

Outras 1,52 2 

Não possui religião 3,03 4 

Não informado 18,18 24 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Note que as principais religiões citadas são a católica, a islâmica e a evangélica dentre 

as variadas etnias dos entrevistados; fazendo uma análise mais detalhada dos participantes 

que compartilham do mesmo espaço religioso dos entrevistados, no que tange a presença 

de outros imigrantes temos: 
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Quadro 13: Migração na RMLO e compartilhamento do espaço religioso   

Composição do espaço 

religioso % Frequência 

Exclusiva de imigrantes 19,70 26 

Maioria imigrantes  19,70 26 

Poucos imigrantes 25,00 33 

Não possui imigrantes 22,73 30 

Não frequenta espaços religiosos 7,58 10 

Não informado 5,30 7 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A prática religiosa é majoritária na vida dos migrantes e afirma-se como espaço de 

sociabilidade e integração a sociedade brasileira. Além disso, expressam formas de 

resistência ao antigo território ou a cultura. “Decorre no universo dos haitianos deslocados 

que a religião é espaço necessário para o desenvolvimento da sociabilidade frente ao 

processo de ruptura, também como estratégia de sobrevivência frente ao Estado ausente” 

(LEMES; BETTIOL LANZA; 2019, p.66). Todavia, compreende-se que, a relação entre 

migração e religião demanda maiores esforços analíticos acerca dos possíveis papéis 

integradores. 

Figura 5: Participação de imigrantes na Mostra Fotográfica “Migrar com Direitos” organizada pelo Grupo 

de Pesquisa “SerSaúde”. Abril/2018.  
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7. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E FAMILIAR 

O ato de migrar envolve diversos fatores, dentre eles a carência no âmbito do 

mercado de trabalho e as crises que um país enfrenta. De acordo com Villen (2015, p. 254) 

[...] a relação entre imigração e trabalho é mediada, de forma inerente, pela 

urgência no atendimento de necessidades materiais básicas (para si e, muitas 

vezes, para familiares no país de origem), em muitos casos, determinante da 

própria sobrevivência. A natureza dessa mediação, está diretamente 

relacionada com a execução de atividades laborais altamente marcadas por 

tendências da precarização do trabalho como, por exemplo, no setor têxtil, na 

construção civil, na indústria de abate de carnes e no serviço doméstico. 

 

Gráfico 10: Migração na RMLO e relação com o mundo do trabalho 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

No que tange o registro em carteira, 35,88% disseram que possuíam, 32,06% não 

responderam, 28,24% afirmaram não haver registro em carteira e 3,82% não souberam 

responder.  

No caso das ocupações ou atividades laborais desempenhadas pelos sujeitos, 

encontramos na realidade estudada um quadro que sustenta as colocações de Villen (2015), 

pois, com pouquíssimas exceções, os imigrantes, embora com alto grau de qualificação 

conforme visto no Gráfico 2, desenvolvem atividades operacionais, que exigem pouco nível 

de especialização. No geral, trabalham como auxiliares de produção e manutenção, 

pedreiros ou serventes na construção civil, com recicláveis, trabalhos domésticos, 

vendedores ambulantes e outras ocupações similares.  
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Na contracorrente, 4,55% dos sujeitos disseram realizar atividades especializadas no 

Brasil, entre as quais foram mencionadas ocupações relativas às de professor/a, 

administrador/a, empresário/a, tecnólogo/a e enfermeiro/a. Já no país anterior, 16,67% dos 

imigrantes relataram que exerciam atividades especializadas, sendo destacadas as 

ocupações como professor/a, policial, contador/a, dentista, empresário/a, engenheiro/a 

mecânico, corretor/a de imóveis, auxiliar de escritório, enfermeiro/a, topógrafo/a e 

ocupações na área de administração de negócios.  

O Gráfico 11 traz dados que permitem uma comparação entre a ocupação anterior 

ao Brasil e no Brasil com base na divisão por setor da economia.  

 

Gráfico 11: Migração na RMLO e ocupação anterior a chegada ao Brasil e no Brasil 

por setor econômico 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

No gráfico acima, as barras laranjas dizem respeito às atividades laborais exercidas 

pelos sujeitos anterior a chegada no Brasil, as barras azuis correspondem as ocupações que 

os mesmos desempenham na RMLO. Se comparados às ocupações exercidas 

anteriormente e na RMLO, é possível identificar cenários bastantes distintos, apontando 

para uma mudança de predominância, principalmente, entre o setor secundário (anterior, 

7,58%; no Brasil, 20,00%) e o setor terciário (anterior, 49,24%; no Brasil, 26,92%); note que 

no Brasil, cresce o número de sujeitos em atividades laborais na indústria em relação à 

ocupação exercida anteriormente que se concentrava, sobretudo, no setor de serviços. Vale 
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ressaltar que mais da metade dos sujeitos do setor secundário, executam atividades em 

frigoríficos da região, estando sujeitos, de acordo Bettiol Lanza et al. (2018, p. 463), a “baixas 

temperaturas e movimentos repetitivos, que podem trazer agravos à saúde”.   

Do mesmo modo, há um declínio na taxa dos que se dizem estudantes (anterior, 

18,94%; no Brasil, 7,69%), assim como não encontramos nenhum sujeito no Brasil que exerça 

atividades no setor primário. De resto, é alarmante o aumento da taxa dos que se encontram 

sem ocupação (12,31%) em comparação com os dados referentes ao país anterior (4,55%).   

Entendemos que os tipos de atividades desempenhas pelos sujeitos no Brasil têm 

relação direta com os seus rendimentos; nesse sentido, identificamos que a renda do último 

mês reportada pelos sujeitos varia entre menos de R$ 250,00 a mais de R$ 2.000,00, sendo 

R$ 600,00 a renda média. Na íntegra a situação de rendimentos dos sujeitos é a seguinte: 

 

Quadro 14: Migração na RMLO e rendimentos referentes ao último mês 

Rendimentos  % Frequência 

Menos de R$ 250,00 3,79 5 

R$ 251,00 – R$ 500,00 3,79 5 

R$ 501,00 – 1.000,00 14,39 19 

R$ 1.001,00 – R$ 1.500,00 29,55 39 

R$ 1.501,00 – R$ 2.000,00 15,15 20 

Mais de R$ 2.000,00 4,55 6 

Não informado  28,79 38 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Durante sua permanência na RMLO os participantes indicaram seu tipo de moradia 

sendo 67,18% aluguel (com valores variando de R$300,00 à R$1.000,00), 15,27% em casa de 

amigos, 7,23% na casa de algum familiar, 2,29% reside em uma pensão, 2,29% sem resposta, 

1,53% em um quarto, 1,53% outros, 0,76% casa própria, 0,76% em estaleiro/obra/local de 

trabalho, 0,76% em barracas e 0,00% se encontram em situação de rua; os imigrantes 

relataram morar entre 1 a 8 pessoas por residência, as questões que abordaram a situação 

laboral dos sujeitos que convivem na mesma residência não representam 10% e se tornaram 
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inconclusivos, abaixo se encontra os dados de com quem os participantes compartilham 

suas residências. 

 

Gráfico 12: Migração na RMLO e co-habitação 

  
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

No que tange ao perfil familiar, 48,85% dos sujeitos relataram não ter filhos, 45,80% 

possuem filhos e 5,34% não responderam. 40% não tem filhos estudando em escolas da 

RMLO, 30,67% não responderam e 29,33% tem filhos atualmente estudando em escolas 

locais; em relação a satisfação com o ensino público do país 67,94% não responderam, 

20,61% estão satisfeitos, 9,16% não estão satisfeitos e 2,29% não sabe. 
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8. ACESSO ÀS POLÍTICAS DE SEGURIDADE SOCIAL 

No que diz respeito ao acesso dos imigrantes aos direitos sociais, encontram na nova 

Lei da Migração (Lei n.º 13.445/2017) avanços significativos do ponto de vista legal, porém, 

ainda há muito que se fazer para a sua efetividade, seja em termos de financiamento, já que 

a legislação não contempla esse aspecto frente aos investimentos necessários para a 

efetivação das políticas; seja na articulação entre as instâncias de gestão para a elaboração 

de estratégias, planejamentos e acompanhamento da integração dos imigrantes nos 

serviços territorializados.  

 

 
Figura 7: Imigrante bengalês escrevendo “Migrar com Direitos” em bengali, idioma do país Bangladesh, 

durante uma oficina do Projeto de Extensão “Migrar com Direitos” em Jaguapitã/PR. Setembro 2017. 

Considerando as políticas de Seguridade Social como basilares da proteção social 

brasileira, encontramos relativo ao acesso dos sujeitos à política de saúde, de assistência 

social e de previdência social o seguinte panorama:  
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Gráfico 13: Migração na RMLO: acesso e não acesso às políticas de seguridade social 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Dentre as três principais políticas sociais, a saúde foi apontada por 68,70% como a 

mais acessada, a assistência social, por sua vez, foi acessada por 23,66% dos sujeitos, 

enquanto apenas 12,98% acessaram a previdência social. A capilaridade do acesso à política 

de saúde em comparação às demais pode ser entendida, de acordo 

com Faquin e Bettiol Lanza (2018), a partir da própria estrutura e organização dessa política, 

pois a saúde é a única que se estabelece como universal, não contributiva e propõe para 

além da universalidade, equipar ações integrais e equânimes, o que pode ser comprovado 

no gráfico abaixo sobre o conhecimento dessa política, em particular:  

 

Gráfico 14: Migração na RMLO: conhecimento sobre o SUS   

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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O gráfico acima indica que a maioria dos imigrantes já ouviram falar do SUS, 

informação importante para que a política abranja plenamente a sociedade brasileira, 

incluindo os imigrantes. No entanto, outros aspectos devem compor a análise acerca dessa 

política: como a localização, os tipos dos serviços de saúde e uma autoavaliação do 

atendimento recebido nos mesmos, conforme os dados abaixo: 

 

Gráfico 15: Migração na RMLO: informação sobre a localização dos serviços de 

saúde 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Diante dos diversos espaços geográficos que os imigrantes ocupam, saber a 

localização dessas unidades de saúde se torna fundamental. Conforme Faquin e Bettiol 

Lanza (2018), o SUS apresenta à reorientação política por intermédio de um conceito 

ampliado de saúde, por isso deve ser hierarquizado e descentralizado com um recorte 

territorial essencial.  

A pesquisa ainda revela que, 68,94% dos sujeitos já utilizaram algum serviço público 

de saúde, ou seja, 91 imigrantes do total de 132 entrevistados; os resultados apresentados 

no Quadro 14 correspondem aos serviços mais citados, sendo que parte desses sujeitos 

utilizaram mais de um serviço.  

Note que as Unidades Básica de Saúde representam a concretização da proposta de 

territorialização do SUS, pois foi o serviço mais acessados pelos imigrantes. No entanto, os 

serviços de emergência ocupam relevância na análise, sinalizando a permanência e reforço 

do modelo biomédico da saúde, tendo a doença como centralidade no cuidado. 
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Quadro 15: Migração na RMLO e os serviços de Saúde públicos acessados  

Unidade/Serviço  % Frequência 

Unidade Básica de Saúde 80,22 73 

Hospital 57,14 52 

Centro de Especialidades 4,40 4 

Farmácia Popular 7,69 7 

Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) 

35,16 32 

SAMU – Emergências 5,49 5 

Serviços Odontológicos  1,10 1 

CISMEPAR 0,00 0 

Outros 4,40 4 

Total 178 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Ao buscar identificar como os imigrantes avaliam o atendimento obtido nos serviços 

de saúde, o Gráfico 16 permite aferir que a maioria dos imigrantes têm uma avaliação 

positiva dos mesmos. Deve-se considerar que a autoavaliação, no caso dos imigrantes, é 

permeada de particularidades, como o próprio conhecimento dos seus direitos e também 

as representações que os mesmos possuem em relação aos seus outros sistemas de saúde 

em termos de universalidade, gratuidade e integralidade do cuidado, exigindo assim, outros 

investimentos de pesquisa para maior aprofundamento dos dados. 

 

Gráfico 16: Migração na RMLO e avaliação do atendimento obtido nos serviços de 

Saúde públicos 
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Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Na presença das avaliações insatisfatórias sobre os atendimentos, temos então 

algumas justificativas entre os imigrantes.   

Perseguindo as análises acerca do atendimento dos imigrantes aos referidos 

serviços, os dados demonstram, que as avaliações insatisfatórias, reproduzem as críticas 

mais comuns ao SUS: conseguir assistência, sobretudo para internação hospitalar; cirurgias 

e UTI e o tempo de espera (BRUNET, 2018). A comunicação aparece como um diferencial 

em termos de dados, reforçando que para os imigrantes a ausência de uma estratégia 

efetiva por parte do setor público, como mediadores culturais ou centrais de atendimento 

ao imigrante, são fundamentais para atingir o princípio da equidade. Por outro lado, o 

Gráfico 17, ao representar as justificativas para o não acesso duas questões cruciais para o 

Sistema se recolocam: a questão do modelo biomédico, conforme já apontado, e também 

o sucateamento da política de saúde em detrimento do fortalecimento do sistema privado 

brasileiro.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muito bom Bom Satisfatório Ruim Muito ruim Não sabe Não

Informado



Grupo SerSaúde - UEL 

Perfil de Imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR 

 

 
45 

Gráfico 17: Migração na RMLO e justificativas para avaliações insatisfatórias do 

atendimento obtido nos serviços de Saúde públicos 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

 

Gráfico 18: Migração na RMLO e justificativas para o não acesso aos serviços de 

Saúde públicos 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Em síntese, os dados apontam a persistência de barreiras de acesso dos imigrantes 

a política de saúde brasileira, independente da nacionalidade, o que demonstra, que a 

universalidade é um princípio forte do sistema, mesmo que “juridicamente”, todavia, os 

demais princípios  como a equidade; a integralidade e a participação social, se apresentam 

enquanto inconclusos e portanto, devem compor a agenda pública de forma democrática, 

incluindo os próprios imigrantes enquanto co-partícipes desses processos. 
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Figura 8: Oficina de educação em saúde realizada com imigrantes pelo Projeto de Extensão “Migrar com 

Direitos” em Jaguapitã. Setembro/2017 

Como mencionado anteriormente, a Política de Assistência Social juntamente com a 

Política de Saúde, compõe a Seguridade Social brasileira em sua oferta não-contributiva. 

Embora estejam neste mesmo patamar, a Assistência Social apresenta especificidades em 

relação à saúde, sobretudo na vivência cotidiana de imigrantes, como podemos observar 

nos dados apresentados abaixo. 

 

Gráfico 19: Migração na RMLO: conhecimento sobre a Assistência Social  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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No que se refere ao conhecimento sobre a Política de Assistência Social, verificamos 

no Gráfico 19 que 54,20% indica não ter qualquer conhecimento sobre esta, 35,88% afirma 

conhecer, 6,87% expressam conhecimento parcial e 3,05% não expressaram opinião. Assim, 

consideramos que uma primeira barreira no que tange à Política de Assistência Social é a 

informacional, pois a grande maioria dos sujeitos afirma não ter conhecimento sobre a 

Política.  

A ausência de conhecimento sobre, impacta no distanciamento desses sujeitos do 

acesso a esta. Faquin e Bettiol Lanza (2018) ao refletirem sobre essa dificuldade, afirmam 

que algumas das possibilidades são: ausência de investimento público na divulgação junto 

ao público imigrante, regulamentação recente desta por meio de sistema único 

descentralizado e ausência de estrutura similar nos países em que estes sujeitos construíram 

suas trajetórias. 

 

Gráfico 20: Migração na RMLO: informação sobre a localização dos serviços de 

Assistência Social  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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territorializados, é possível verificar que a expressiva ausência de conhecimentos acerca da 

Política impacta inclusive no reconhecimento geográfico dos serviços, agravando as 

barreiras geográficas ao acesso. 

Barreiras informacionais e geográficas para o acesso a Política de Assistência Social, 

fazem com que apenas 24,24% dos imigrantes (32 sujeitos) afirmem ter utilizado serviços 

da referida política, contrapondo 68,94% que nunca utilizaram; 0,76% não conseguem 

identificar a utilização e; 6,06% não informaram sobre a questão. Nesta direção, 

corroboramos com a afirmativa de Faquin e Bettiol Lanza (2018, p. 154) de que é possível 

inferir acerca da “[...] certa invisibilidade dos imigrantes para os serviços socioassistenciais e 

dos serviços socioassistenciais para a maior parte dos imigrantes”. 

Retomando as porcentagens dos gráficos anteriores, em que 24,43% indicam 

conhecer a localização dos serviços e 24,24% ter os acessado, consideramos que há 

possibilidade de indicar que somente acessam os serviços à medida que os conhecem. 

 

Quadro 16: Migração na RMLO e os serviços de Assistência Social acessados  

Unidade/Serviço  % Frequência 

Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) 

78,13 25 

Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) 

3,13 1 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) 

3,13 1 

Centro de Convivência da Pessoa Idosa 12,50 4 

Serviço de Acolhimento para Pessoas em 

Situação de Rua  

3,13 1 

Serviço de Acolhimento Institucional para 

Idosos 

0,00 0,00 

Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes  

9,38 3 

Outros 6,25 2 

Total 37 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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Em relação aos 32 sujeitos (24,24%) que afirmaram já ter utilizado serviços 

socioassistenciais, alguns deles acessaram mais de um serviço, por isso o Quadro 15 totaliza 

37 acessos, verificamos que, sobretudo, foram atendidos nas unidades de CRAS. 

Consideramos que isto se justifica, tendo em vista ser Unidade territorializada e de maior 

proximidade da residência dos imigrantes. Também é importante afirmar que as Unidades 

de CRAS são as que congregam maior capilaridade no interior da política. 

 

Gráfico 21: Migração na RMLO e avaliação do atendimento obtido nos serviços de 

Assistência Social  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A partir do Gráfico 21 verificamos que os imigrantes que foram atendidos pelos 

serviços da Política de Assistência Social, agregam avaliações positivas aos serviços, ou seja, 

21,05% os avaliam como muito bons, 47,37% como bons e 10,53% como satisfatórios. 

Diante desses dados ousamos inferir que as demandas dos imigrantes quando identificadas 

têm sido atendidas. No entanto, voltamos a afirmar que a grande dificuldade tem sido na 

“chegada” aos locais de atendimento. 
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Gráfico 22: Migração na RMLO e justificativas para avaliações insatisfatórias do 

atendimento obtido nos serviços de Assistência Social  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

Em relação a possíveis “insatisfações” em relação aos atendimentos prestados pelos 

serviços socioassistenciais, tempo de espera e qualidade foram citados, 30% indica que se 

sentiu insatisfeito com a qualidade do atendimento prestado e 3,33% com o tempo de 

espera. 

Gráfico 23: Migração na RMLO e justificativas para o não acesso aos serviços de 

Assistência Social 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 
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sujeitos afirmam não ter acessado pois não possuem informações sobre a política, seguido 

de 18,07% que indicam dificuldades gerais de acesso.  

Assim, embora a Política de Assistência Social tenha orientação própria para o 

atendimento a imigrantes (BRASIL, 2016), a qual indica que inclusive as barreiras linguísticas 

não podem ser empecilho para o acesso, há necessidade de ampliação da divulgação de 

seus serviços na região estudada, como forma de torna-la acessível aos imigrantes. 

 

Gráfico 24: Migração na RMLO e inscrição no Cadastro Único 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um 

instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de 

baixa renda, sendo necessário para acesso a benefícios, serviços sociais e descontos em 

taxas e contribuições.  

No que tange especificamente aos imigrantes, com vistas a garantir o acesso a esses, 

segundo Brasil (2016, p. 12) o Ministério do Desenvolvimento Social publicou ofício circular 

conjunto nº 2/2014 SENARC/MDS e SNAS/MDS, de 11 de fevereiro de 2014, “[...] com 

esclarecimentos em relação ao cadastramento de estrangeiros no Cadastro Único para 

Políticas Sociais e acesso ao Programa Bolsa Família”. O documento reitera que não existe 

qualquer impedimento para o cadastramento e concessão de benefícios para estrangeiros, 

com exceção do Benefício de Prestação Continuada, exclusivo para brasileiros. 
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Considerando a situação vivenciada pelos sujeitos (contextualizada nas páginas 

anteriores), é possível indicar que a grande maioria teria possibilidade de fazer parte da base 

de dados do Cadastro Único. No entanto, como demonstra o Gráfico 24, apenas 23,66% o 

possui. Avaliamos que há necessidade de ampliação da divulgação e cadastramento dos 

sujeitos como meio de fornecer maiores possibilidades de acesso as ofertas vinculadas ao 

Cadastro Único.   

 

Quadro 17: Migração na RMLO e os benefícios e programas assistenciais acessados  

Benefício e Programa Sociais  % Frequência 

Programa Bolsa Família 3,79 5 

Cupom Alimentação  7,58 10 

Cesta Básica 3,03 4 

Programa Leite das Crianças 0,76 1 

Outros  0,76 1 

Não recebeu benefício 84,09 111 

Total 132 

Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

A política de Assistência Social organiza suas ofertas em serviços, programas, 

projetos e benefícios. No entanto, as maiores demandas apresentadas aos serviços são 

direcionadas ao acesso a benefícios. A partir das condições materiais dos sujeitos, 

verificamos que o maior acesso se deu em benefícios vinculados a alimentação (7,58% 

Cupom Alimentação, 3,03% Cesta Básica e 0,76% Programa Leite das Crianças). Apenas 

3,79% são beneficiários do Programa Bolsa Família e expressiva maioria (84,09%), embora 

tenha condições de vida similares aos demais, nunca recebeu nenhum benefício da política. 

Acreditamos que com uma maior divulgação acerca da política, suas ofertas e 

inserção na base de dados do Cadastro Único, pode existir uma ampliação do quadro 

descrito acima (Quadro 16), como também dos demais serviços da Política. 
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A Previdência Social compõe a oferta contributiva da Seguridade Social brasileira. 

Conforme afirmam Faquin e Bettiol Lanza (2018, p. 146) esta condição de antemão restringe 

o “livre” acesso, uma vez que há “[...] obrigatoriedade da condição de segurado, o que não 

depende simplesmente das informações disponibilizadas ou das necessidades dos sujeitos”.  

A condição de segurado se faz dependente da “[...] oferta de postos de trabalho 

formais ou inserções profissionais que permitam a aquisição do status de contribuinte 

individual (FAQUIN; BETTIOL LANZA, 2018, p. 146). 

Nessa direção, como asseveram as autoras, é exigido aos sujeitos necessariamente 

ultrapassar barreiras financeiras e organizacionais para assim pleitear acesso mínimo à 

Previdência Social. 

 

Gráfico 25: Migração na RMLO: conhecimento sobre a Previdência Social 

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

O Gráfico 25, indica que 62,60% dos sujeitos se quer tem conhecimento acerca da 

política de Previdência Social, seguidos de 8,40% que a conhecem parcialmente e 3,82% 

não apresentaram informações sobre. Assim, somente 25,19% declaram conhecer essa 

política.  

O que nos chama atenção ao analisar essas informações é que mesmo parte 

daqueles que declaram ter vínculos de trabalho formais (41,22% - Gráfico 10), indicam não 

conhecer a política. Entendemos assim que também na Previdência Social, há um déficit 

informacional.  
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Gráfico 26: Migração na RMLO e acesso ao seguro desemprego  

 
Fonte: Bettiol Lanza et al. (2019). 

As ofertas da Política de Previdência Social se constituem principalmente pela 

concessão de benefícios. O Gráfico 26 indica que apenas 12,08% já tiveram acesso ao seguro 

desemprego, tendo um maior contato a política. No entanto, a expressiva maioria não. Essa 

informação permite que tenhamos duas hipóteses: por um lado pode indicar a manutenção 

dos vínculos de trabalho formais e por outro o grande contingente de sujeitos que não tem 

a condição de segurado, ou seja, não teve acesso a postos formais de trabalho. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quem é, então, o imigrante que encontramos na RMLO? Antes de responder 

esquematicamente, através de uma síntese analítica dos dados até aqui apresentados, 

temos que deixar registrada uma premissa necessária: não podemos nunca esquecer que a 

categoria do imigrante reúne sujeitos muito heterogêneos, por cultura, status legal e 

demandas. Como coloca oportunamente o sociólogo das migrações Maurizio Ambrosini 

(2020), muita da confusão e das dificuldades que surgem na gestão do fenômeno 

migratório derivam da sobreposição e mistura de populações diversas. Em nossa 

aproximação da figura do imigrante no contexto londrinense, tentamos conhecer este 

justamente pela multiplicidade de traços e demandas que o caracterizam. E mesmo quando 

assinalamos que um evento se dá com maior frequência em relação a outros, de nenhuma 

maneira estaremos recomendando que as políticas públicas concentrem a própria atenção 
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naquele em detrimento destes. Reconhecer, por exemplo, que a imigração na RMLO é 

maiormente masculina não significa promover nem justificar a ausência de políticas voltadas 

para a imigração feminina.  

Isto posto, vamos traçar esse perfil múltiplo, acompanhado por alguma reflexão. 

Começamos dizendo que a chegada dos estrangeiros na RMLO se caracteriza pela 

juventude deles: mais do 90% dos migrantes aos que tivemos acesso (a partir do único 

critério exclusivo de sua maioridade) tinham entre os 18 e os 39 anos, situando-se na faixa 

mais nova da idade laboral – um dado que aponta para uma migração em boa parte 

econômica. A dimensão aqui representada, no entanto, não é estática; estudos referidos a 

processos imigratórios comparáveis em termos de distribuição por grupos de idade como 

o aqui analisado mas que se encontram em uma fase mais avançada documentam dois 

frequentes desenvolvimentos: por um lado, o aumento progressivo do peso relativo do 

contingente com idade superior ao intervalo acima indicado, pois os migrantes também 

envelhecem; por outro lado, o aumento do grupo composto pelos menores de 18 anos, 

constituído pelos filhos dos migrantes (COLECTIVO IOE, 2007, p. 12). Voltando para nosso 

caso de estudo, embora menos da metade dos imigrantes consultados tinha filhos e só um 

terço deles os tinha no Brasil, nos encontramos diante de dados que podem rapidamente 

mudar, seja pela ocorrência de novos nascimentos, seja por processos de reagrupamento 

familiar (que costumam acontecer quando é alcançado um nível considerado como 

aceitável de estabilidade).  

Empregar de maneira apropriada os dados reunidos sobre um fenômeno – e esta 

reflexão vale para todas as classes de dados aqui apresentadas – significa também utilizá-

los para pensar em seus possíveis desenvolvimentos, de maneira que estes não nos 

encontrem desprevenidos. A eventual previsão, por exemplo, de um crescimento do grupo 

de 0 a 17 deveria levar o sistema escolar, em seus diferentes níveis, a investir com maior 

convicção e recursos na construção de instrumentos que promovam a integração e a 

participação ativa em seus percursos pedagógicos dos alunos estrangeiros e de suas 

famílias. A este respeito, um dado de nossa pesquisa soa como um sinal de alarme: 67,94% 

dos pais não responderam em relação a satisfação com o ensino público do país.  
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Outra informação saliente, em relação ao fenômeno migratório na RMLO, remete a 

sua aparente masculinização; a preponderância numérica dos homens sobre as mulheres é 

particularmente alta, superando significativamente a registrada no território nacional. São 

diversas e todas meritórias de contraste empírico as hipóteses elaboradas para explicar este 

tipo de dado. Em alguns casos, como o haitiano, ele parece dizer ao respeito das demandas 

e características do mercado de trabalho formal brasileiro (CAVALCANTI e TONHATI, 2017, 

p. 70); em outros casos, como o bengali, parecem estar presentes também questões de tipo 

cultural, mobilizadas na própria sociedade de saída (AMARAL, MILESI, MUÑOZ, 2014, p. 62). 

Seja qual for o conjunto de motivos dessa importante desproporção entre contingentes 

masculino e feminino, ela destoa com o relativo equilíbrio existente entre imigrantes 

casados e solteiros. O cruzamento entre estes dois tipos de informação nos leva para um 

universo composto por homens que emigraram deixando para trás esposas e filhos; e para 

projetos familiares transnacionais que se sustentam graças ao avanço das tecnologias da 

comunicação (COGO, 2017).  

Um melhor conhecimento dos migrantes e, sobretudo, de seu hábitat social passa 

necessariamente por uma reconstrução de suas trajetórias. Em particular, há uma série de 

dados relativos à procedência dos imigrantes alcançados por nossa pesquisa que agrega 

mais do que a conhecida preponderância numérica dos contingentes haitiano e bengali; ela 

nos leva a presumir a existência de verdadeiros eixos ou canais migratórios, que unem não 

apenas dois países como duas localidades determinadas dentro deles. Descobrimos, por 

exemplo, que 85,00% dos bengali provinha da cidade de Sylhet (cidade do nordeste do país, 

com uma população muito próxima à de Londrina) e que o 35,71% dos haitianos era 

originário da capital Porto Príncipe. Este tipo de dado é importante, essencialmente, por um 

motivo: nos “fala” de fluxos migratórios possivelmente organizados e não aleatórios, 

desenvolvidos a partir e através de redes concretas de relações sociais, cuja estrutura é 

transnacional. A hipótese da existência de redes e de sua influência na definição dos projetos 

migratórios que passam pela RMLO não é confirmada nem descartada pelas respostas, 

pouco homogêneas, sobre a origem dos auxílios recebidos pelos migrantes em sua 

chegada no Brasil. De todos modos, é importante destacar que este tipo de informação, se 

confirmada, não tem um caráter meramente ilustrativo; podemos pensar, por exemplo, se 
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os canais usados pelos migrantes para chegarem e se estabelecerem na RMLO não possam 

ser empregados também para fazer circular mensagens e informações relevantes sobre as 

políticas públicas aqui implementadas.  

Sempre no tocante às trajetórias migratórias, o fato de saber que a maioria dos 

migrantes envolvidos em nossa pesquisa já morou em outra localidade, diversa da de 

origem, nos ajuda a entender e a conhecer, não só a complexidade espacial e temporal 

desses fluxos, mas também seu alto grau de sensibilidade e reatividade aos eventos: todo 

destino, num determinado momento, pode se tornar apenas um lugar de trânsito, dentro 

de uma série de fases e posições migratórias. Se do ponto de vista dos migrantes esta 

inclinação para o deslocamento pode representar um recurso importante, na busca de 

melhores condições de vida, do ponto de vista do encontro entre estes e os atores das 

políticas públicas ela constitui um sério problema; a rigidez dos protocolos das políticas 

públicas, aliada à sujeição destas ao princípio organizativo da territorialidade, choca 

frequentemente com a alta mobilidade, inclusive intraurbana, dos migrantes. Esta 

inconsequência entre cursos legais e trajetos humanos precisa ser objeto de uma séria 

reflexão por parte dos prestadores de serviços de seguridade social, para o desenvolvimento 

de formas de acompanhamento baseadas sobre critérios outros com respeito ao do bairro 

de residência.  

Embora uma grande maioria dos imigrantes que participaram de nossa pesquisa 

manifestou a intenção de permanecer no Brasil; e mesmo que quase a metade deles já 

participou de momentos de agregação na própria vizinhança, investindo tempo e esforços 

em processos de socialização centrados no “aqui”, é ainda difícil avaliar o grau de 

estabilidade/instabilidade das trajetórias às quais eles dão vida. Isto porque estamos falando 

de um fenômeno imigratório relativamente jovem: quase a metade desses migrantes 

chegou no Brasil há menos de dois anos, dentro de um fluxo de entrada que se desenvolveu 

de maneira relativamente regular nos últimos seis anos. É justamente por isso que os 

principais problemas que estas pessoas enfrentam são os que tipicamente aparecem na 

primeira fase da imigração e que dizem ao respeito da língua, do trabalho e da moradia; 

frentes do processo de inserção caracterizadas por faltas que os imigrantes da RMLO 

enfrentam com a ajuda da família, de amigos e de alguma entidade religiosa. É significativo 
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que entre os “aliados” dessa primeira fase não apareceram em nenhum momento os atores 

públicos.  

Os processos de inserção nos mercados do trabalho e dos imóveis são dificultados, 

em muitos casos, pela situação ainda legalmente desamparada ou incerta de muitos 

imigrantes: a maior parcela de entrevistados (37,88%) se encontrava até o dia da pesquisa 

somente com o passaporte; outros dois grupos também consistentes apenas com visto de 

turista ou de estudante. Pouco mais de um quarto dos imigrantes que participaram de nossa 

pesquisa estava com visto permanente. É interessante confrontar estes dados com os 

relativos ao emprego. Embora a dimensão do grupo de empregados e com carteira de 

trabalho (35,88%) é muito maior à dos imigrantes com visto permanente, devemos lembrar 

que esta pode ser outorgada também aos estrangeiros que ainda não têm o refúgio 

concedido pela autoridade brasileira. Sempre com relação ao âmbito econômico, nossa 

pesquisa aponta para certo sofrimento dos imigrantes da RMLO. Os dois dados mais 

preocupantes são: a alta taxa de desemprego neste coletivo; e rendas mediamente baixas, 

especialmente se confrontadas com um nível educacional satisfatório – algo que, 

infelizmente, pertence à “normalidade” da condição de imigrante (VILLEN, 2015). 

As muitas incertezas, não só econômicas, que caracterizam a vida no “aqui” vão de 

mãos dadas com a manutenção de um forte vínculo com o “ali”, importante para a 

grandíssima maioria dos entrevistados. Este laço, afetivo antes de mais nada, se concretiza 

graças às numerosas e economicamente viáveis possibilidades que as atuais tecnologias 

oferecem na hora de trocar mensagens (basicamente, pela internet, em função da qual estão 

se remodelando também os meios de comunicação tradicionais como o telefone), de enviar 

dinheiro (um terço dos entrevistados enviava remessas) e, inclusive, de viajar com uma certa 

frequência.  

Paralela à manutenção virtual das relações e dos afetos com o “ali”, procede a 

construção de processos de socialização no “aqui”. Se família e amizade representam o foco 

da vida doméstica, sendo quase exclusivamente no âmbito desses dois círculos de 

proximidade que se constroem as residências compartilhadas, a tarefa de uma socialização 

comunitária mais amplia parece ser confiada sobretudo à religião: mais da metade de nosso 

universo de pesquisa quando não trabalha frequenta algum espaço religioso. Uma das 
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questões centrais, relativas às práticas religiosas dos imigrantes remete à tipologia de 

socialização que elas promovem; com efeito, os espaços religiosos podem ser tanto lugares 

de “retribalização” (AMSELLE, 2001), isto é, de constituição de grupos étnicos fechados, 

como ao contrário lugares de integração e de desenvolvimento de diálogos interculturais 

com os “autóctones”. O risco inerente ao primeiro caso é a (auto) segregação do coletivo 

migrante, enquanto a integração realizada no segundo caso poderia levar a uma assimilação 

dos imigrados à cultura e maneira religiosa dominante (ROMIZI, 2013). No caso da RMLO 

parece existir certo equilíbrio entre estas duas possibilidades. Em ambos os casos, o espaço 

religioso constitui para muitos imigrantes um centro de agregação sumamente importante, 

a ser considerado pelos prestadores de serviços na hora, por exemplo, de planejar 

estratégias de aproximação da população estrangeira.  

As entidades religiosas não oferecem só uma assistência espiritual ou um espaço de 

socialização, mas também ajudas concretas; em muitos casos, é por meio delas que os 

migrantes conhecem e acessam as políticas públicas. Em particular, com respeito à questão 

do acesso dos imigrantes às políticas de seguridade social, uma das que mais nos 

preocupou no desenvolvimento de nossa pesquisa, encontrou-se que se a grande maioria 

dos imigrantes da RMLO já utilizou serviços inscritíveis no âmbito das políticas de saúde, 

são muito menos os que tiveram acesso à assistência social e poucos os que estabeleceram 

contato com a previdência social. Isto, como explicam Faquin e Bettiol Lanza (2018), poderia 

ter a ver não só com as necessidades e demandas dos imigrantes, mas também com as 

dissonâncias existentes entre as lógicas que, nesses diversos âmbitos da seguridade social, 

superintendem a identificação dos usuários – universal no caso do SUS, baseada na renda 

no caso da assistência social e contributiva no caso da previdência.  

No tocante aos dados relativos ao conhecimento do SUS e da localização dos 

serviços de saúde, eles apresentam frequências semelhantes e que parecem parcialmente 

sobreponíveis aos que dizem respeito ao tempo de permanência acumulado no Brasil: 

38,84% que não sabem onde se encontram os serviços de saúde poderia, em boa parte, 

corresponder com 45,04% que residem no Brasil há menos de dois anos. É oportuno 

ressaltar que os que não acessaram os serviços públicos de saúde não o fizeram só porque 

não precisaram deles, mas também por falta de informação; e, no caso de mais de um 
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quarto dos entrevistados, pela contratação de planos de saúde privados. Este último dado, 

como constatou no caso haitiano Rodrigues (2020, p. 87), pode refletir visões negativas 

sobre os serviços públicos de saúde maturadas no país de origem. Trabalhar para uma 

melhor acessibilidade dos serviços públicos de saúde significará, nestes casos, também 

tentar reverter este tipo de preconceito negativo, através por exemplo de campanhas 

específicas de informação. Contudo, a avaliação que os imigrantes que foram atendidos 

pelo SUS fizeram dos serviços de saúde é geralmente positiva; algo que não lhes impediu 

de identificar vários pontos de criticidade: entre eles, além dos bem conhecidos pelos 

brasileiros, como os excessivos tempos de espera e a falta de qualidade de alguns serviços, 

aparece como principal problema o da comunicação, isto é, da língua.   

Passando à assistência social, só pouco mais de um terço desses imigrantes tinha 

conhecimento dela e só um quarto deles da localização dos serviços que ela oferece; uma 

cota, esta última, que corresponde aproximadamente à dos que tiveram acesso aos serviços 

dessa política pública. Neste caso também, a avaliação é geralmente positiva e os pontos 

de criticidade identificados teriam menos a ver com tempos de espera e problemas de 

comunicação que com a pouco satisfatória qualidade dos serviços. O dado a ser destacado, 

no caso da assistência social, é que os que não acessaram os serviços por falta de 

necessidade eram menos da metade dos que não o fizeram por falta de informação. 

Finalmente, a relação com a terceira política pública de seguridade social, a da previdência 

social, está ainda menos presente, representada essencialmente pela recepção de seguros 

de desemprego.   

Os resultados do Projeto de Pesquisa “Trajetória de Imigrantes nos Territórios: a 

construção do acesso às políticas de Seguridade Social” (2016-2019) nos permitem ter uma 

imagem mais clara do perfil dos/as imigrantes residentes na Região Metropolitana de 

Londrina, assim como do uso que eles/elas fazem do território nas trajetórias para o acesso 

às políticas de seguridade social. Apesar deste tipo de imagem ser sempre parcial e 

momentânea, e ficando estabelecidos os limites metodológicos de uma indagação desta 

natureza, acreditamos que uma representação da realidade da população imigrante 

londrinense possa servir para uma melhor compreensão dela e para a identificação das 

necessidades e demandas que a caracterizam. Esperamos que as informações aqui reunidas 



Grupo SerSaúde - UEL 

Perfil de Imigrantes da Região Metropolitana de Londrina/PR 

 

 
61 

possam ser de alguma utilidade tanto aos membros da comunidade científica, como aos 

atores das políticas públicas, para que os uns e os outros, junto com os imigrantes e as 

entidades da sociedade civil, possam implementar um processo virtuoso em que 

conhecimento e ação se sustentem mutuamente; um processo que incline-se a uma efetiva 

integração dos imigrantes, em nossa sociedade, como sujeitos políticos plenos. 

 

 
Figura 9: Fala da representante do coletivo de imigrantes no l Colóquio de Pesquisa e Estudos Migratórios, 

organizado pelo Grupo de Pesquisa “SerSaúde”. Abril/2018. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

 

 
 

QUESTIONÁRIO 

Nº_______________________ 

PESQUISAD@R:__________ 

MUNICÍPIO: _____________ 

DATA_____/_____/________ 

 

I – CARACTERIZAÇÃO 

SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

 

Sexo: (  ) F  (  ) M 

Idade: _______anos 

1. Cidade de nascimento 

_________________________ 

2. País de nascimento 

_________________________ 

3. Localidade anterior ao Brasil:  

__________________________ 

 

4. Permanência Brasil:  

1 Menos de 6 meses  

2 6 meses a 1 ano  

3 De 1 ano a 2 anos  

4 De 2 anos a 3 anos  

5 De 3 anos a 4 anos  

6 De 4 anos a 5 anos  

7 Mais de 5 anos  

8 Não sabe/Não 

respondeu 

 

 

5. Pretende permanecer no 

Brasil? 

(    ) Sim   

(    ) Não, para onde pretende ir? 

_________________________ 

(   ) Não sabe   

 

6. Estado civil: 

1 Solteiro  

2 Casado/União Estável  

3 Divorciado/Separado  

4 Viúvo  

 

9. Escolaridade:  

1 Sem Escolaridade  

2 Ensino Fundamental 

incompleto 

 

3 Ensino Fundamental 

completo 

 

4 Ensino Médio 

incompleto 

 

5 Ensino Médio 

completo 

 

6 Formação Técnica  

7 Ensino Superior 

incompleto 

 

8 Ensino Superior 

completo 

 

9 Pós Graduação  

  

II – CAUSAS DA EMIGRAÇÃO 

 

10. Principal razão que o(a) levou 

a emigrar: 

1 Melhores condições 

de vida 

 

2 Prosseguimento de 

estudos 

 

3 Questões 

Políticas/econômicas 

 

4 Trabalho  

5 Reunião familiar  

6 Outra. Qual?  

 

III - INSERÇÃO NA 

COMUNIDADE BRASILEIRA 

 

11. Quando veio para o Brasil 

veio acompanhado por quem? 

1 Sozinho  

2 Família  

3 Amigos  

4 Outros. Quem? 

 

 

 

12. Alguém o tem auxiliado desde 

que chegou ao Brasil?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

13. Caso tenha respondido SIM, 

quem?  

1 Família  

2 Amigos  

3 Serviços Públicos  

4 Entidades Religiosas  

5 Outros. Quem? 

 

 

14. Caso tenha respondido SIM, 

em que áreas recebeu auxílio? 

1 Trabalho  

2 Alojamento  

3 Idioma  

4 Documentação/Legaliz

ação 

 

5 Outras. Quais? 

 

 

 

 15. Principais dificuldades para 

inserção na sociedade brasileira:  

1 Sem dificuldades  

2 Costumes diferentes  

3 Dificuldades no acesso 

à moradia 

 

4 Discriminação  

5 Idioma  

6 Outras. Quais? 

 

 

 

16. Que tipo de visto/documento 

possuía quando chegou ao 

Brasil? 

1 Visto de trânsito  

2 Visto de turista  

3 Visto temporário  

4 Visto permanente  

5 Visto de cortesia  

6 Visto oficial  

7 Visto diplomático  

8 Visto de estudante  

9 Apenas passaporte  

 

17. Preencha a tabela sobre o 

domínio da língua portuguesa: 

Idioma MB B R I 

Falado     

Leitura     

Escrita     

 

18. Onde /com quem aprendeu 

português (falado)?  

1 Sozinho  

2 Família  

3 Amigos  

4 Outros. Quem? 

 

 

 

19. Em que idioma se fala, 

habitualmente, em casa?  

1 Nativo  

2 Português  

3 Matriz lusófona  

4 Outro. Qual? 

 

 

 

20. Costuma participar de 

festas/encontros organizados pela 

comunidade de imigrantes? 

1 Sim  

2 Não  

3 Às vezes  

4 Não sabe  

 

21. Costuma participar de 

festas/encontros organizados pela 

sua comunidade atual? 

1 Sim  

2 Não  

3 Às vezes  

4 Não sabe  

 

22. Para você é importante 

manter contato com seu país? 

1 Sim  
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2 Não  

3 Não sabe  

 

23. Caso tenha respondido SIM, 

que tipo de contato? 

1 Telefônico  

2 Internet (E-mail/Redes 

Sociais) 

 

3 Skype/Conversas por 

vídeo 

 

4 Viagem  

5 Envio de dinheiro  

6 Outros. Quais? 

 

 

 

24. Você costuma obter 

informações sobre o seu país de 

origem?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

25. Caso tenha respondido SIM, 

onde costuma obter informações 

sobre seu país? 

1 Família  

2 Internet   

3 Amigos  

4 Meios de comunicação 

(jornais, televisão, 

rádio) 

 

5 Outros. Quais? 

 

 

 

26. Pratica atividades em seu 

tempo livre?  

Sim. Quais? 

(   ) Esporte    

(   ) Cultura 

 

(  ) Entrete- 

nimento 

(  ) Religião 

(  ) Outros: 

____________

____ 

Não 

Às vezes. 

Quais? 

(   ) Esporte    

(   ) Cultura 

(  ) Entrete-

nimento 

(  ) Religião 

(  ) Outros: 

____________

___ 

Não sabe 

 

IV – CARACTERIZAÇÃO 

SÓCIO-ECONÔMICA, 

PROFISSIONAL E FAMILIAR. 

 

27. Qual é sua situação 

profissional neste momento? 

1 Empregado  

2 Desempregado  

3 Beneficiário  

4 Informalidade  

  

28. Caso esteja empregado, 

possui registro em carteira? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 

29. Qual era sua ocupação ou 

profissão principal no seu país? 

_________________________ 

 

30. Atualmente, qual é sua 

profissão/ocupação no Brasil? 

_________________________ 

 

31. Qual foi sua renda no último 

mês?  

1 Menos de R$250,00  

2 R$250,00-R$500,00  

3 R$501,00-R$1.000,00  

4 R$1.001,00-

R$1.500,00 

 

5 R$1.501,00-

R$2.000,00 

 

6 Mais de R$2.000,00  

 

32. Indique o tipo de moradia: 

1 Própria  

2 Alugada. Qual é o 

valor do aluguel que 

você paga? 

 

3 Quarto  

4 Casa de Familiares  

5 Casa de Amigos  

6 Barraca  

7 Pensão. Valor 

mensalidade? 

 

8 Estaleiro/obra/local 

de trabalho 

 

9 Em situação de rua  

10 Outro. Qual?  

 

33. Há quantos cômodos na 

moradia?__________divisões 

(excluídos cozinha, banheiros e 

corredor). 

 

34. Indique se existe na moradia: 

1 Cozinha  

2 Banheiro  

3 Banheira/Chuveiro  

4 Água encanada  

5 Saneamento   

6 Eletricidade  

7 Internet  

 

35. Padrão construtivo da 

moradia: 

1 Alvenaria  

2 Madeira  

3 Lona  

4 Mista – 

Alvenaria/Madeira 

 

5 Mista – Madeira/Lona  

6 Outro. Qual? 

 

 

 

36. Qual é o estado de 

conservação da moradia que 

habita?  

1 Bom  

2 Razoável  

3 Ruim  

4 Não sabe  

 

37. Qual o nº de residentes com 

quem partilha a moradia? 

_______ residentes.  

 

38. Caso more com alguém, eles 

são: 

1 Familiares  

2 Amigos  

3 Colegas de trabalho  

4 Outros. Quem? 

 

 

Nacionalidades:___________ 

 

39. Se respondeu família, 

preencha as informações 

solicitadas: 

 

1. Parentesco:_____________ 

 

2. Sexo: 

_____homens______mulheres 

 

3. Idades:___________________ 

Situação Profissional Qtde 

Emprego formal  

Emprego informal  

Desempregados  

Beneficiários  

 

40.   Tem filhos?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

41. Se sim, tem filhos em escola 

brasileira:  

(   )Sim  (  )Não  (   ) Não sabe 

 

42. Está satisfeito com o ensino 

público?  

(   )Sim  (    ) Não   (   ) Não sabe 

 

43. Você tem religião? 

(   )Sim (   )Não 

 

44. Caso tenha respondido SIM,  

qual? 

_________________________ 

 

45. Em sua comunidade religiosa 

há outros imigrantes? 

1 Sim, exclusivamente 

imigrantes 

 

2 Sim, imigrantes em sua 

maioria 

 

3 Sim, poucos 

imigrantes 
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4 Não  

5 Não frequenta  

 

V – POLÍTICAS DE 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

46. Você já ouviu falar do SUS? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 

47. Sabe onde estão localizados os 

serviços de saúde? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 

48. Já foi atendido em algum 

serviço de saúde? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 

49. Caso tenha respondido SIM, 

em qual: 

1 Unidade Básica de 

Saúde 

 

2 Hospital  

3 Centro de 

Especialidades 

 

4 Farmácia Popular  

5 UPA  

6 SAMU – Urgências  

7 Serviços 

Odontológicos 

 

8 CISMEPAR  

9 Outro. Qual?  

 

50. Caso tenha sido atendido, 

como foi o atendimento: 

1 Muito bom  

2 Bom  

3 Satisfatório  

4 Ruim  

5 Muito ruim  

6 Não sabe  

 

51. Se o atendimento NÃO foi 

bem avaliado, indique os 

motivos: 

1 Tempo de espera  

2 Qualidade  

3 Comunicação  

4 Discriminação  

5 Outros. Quais? 

 

 

 

52. Caso NÃO tenha sido 

atendido em serviços de saúde, 

isto se deu por quê? 

1 Não precisei  

2 Plano Privado  

3 Dificuldade de acesso  

4 Falta de informação  

5 Preferi pagar  

6 Outro. Qual? 

 

 

 

53. Você já ouviu falar da 

Assistência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 

54. Sabe onde estão localizados os 

serviços da Assistência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 

55. Já foi atendido em algum 

serviço da Assistência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 

56. Caso tenha respondido SIM, 

em qual: 

1 CRAS  

2 CREAS  

3 Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos 

 

4 Centro de Convivência 

da Pessoa Idosa 

 

5 Serviço de 

Acolhimento a pessoa 

em situação de rua 

 

6 Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

idosos 

 

7 Serviço de 

Acolhimento 

Institucional para 

Crianças e 

Adolescentes 

 

8 Outro. Qual? 

 

 

 

57. Caso tenha sido atendido, 

como foi o atendimento: 

1 Muito bom  

2 Bom  

3 Satisfatório  

4 Ruim  

5 Muito ruim  

6 Não sabe  

 

58. Se o atendimento NÃO foi 

bem avaliado, indique os 

motivos: 

1 Tempo de espera  

2 Qualidade  

3 Comunicação  

4 Discriminação  

5 Outros. Quais? 

 

 

 

59. Caso NÃO tenha sido 

atendido em serviços de 

assistência social, isto se deu por 

quê? 

1 Não precisei  

2 Dificuldade de acesso  

3 Falta de informação  

4 Outro. Qual? 

 

 

 

60. Possui Cadastro Único? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 

61. Recebe algum tipo de 

benefício? 

1 Programa Bolsa 

Família 

 

2 Benefício de Prestação 

Continuada 

 

3 Cupom Alimentação  

4 Outro. Qual? 

 

 

 

62. Você já ouviu falar da 

Previdência Social? 

1 Sim  

2 Não  

3 Parcialmente  

 

63. Já recebeu Seguro 

Desemprego? 

1 Sim  

2 Não  

3 Não sabe  

 

 

Espaço destinado para o 

pesquisador anotar dados 

relevantes da pesquisa de campo: 
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Figura 9: Equipe vanguardistas do Projeto de Pesquisa “Trajetória de Imigrantes nos 

Territórios: a construção do acesso às políticas de seguridade social” e do Projeto de 

Extensão “Migrar com Direitos”, junto à “Casa do Pioneiro” (UEL), outrora sede dos 

Projetos e atual local de encontro do Grupo de Pesquisa “SerSaúde”. Dezembro/2017. 

“. 
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