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Resumo 

o presente trabalho teve como objetivo investigai as condições de vida" de 

trabalho, de meio ambiente e de saúde das mulheres migrantes em siIuação de 

pobreza do Distrito de Maresias, no Município de São Sebastião. Bairro do 

Sertão. O fenômeno da migração iniciou-se a partir de 1980 aIé 2000 teve um 

crescimento na ordem de 1000 %. A metodologia nes58 investigação foi 

qualitativa denominada pesquísa..açio. por ser mais adequada e proporcionar 

maior flexibilidade na captação de informações geradas pela mobilização 

coletiva em tomo de ações conaetas. Os insIrumentos utilizados bam 

formulários semH!struturados e os dados fonJm obtidos por meio de entrevista 

e uma observação simples baseada em roteiro pré-detenninado reaizada no 

domicilio das entrevistadas pennitindo compIemenIar as inlOrrnações obtidas 

nas entrevistas. O resultado da pesquisa com as 100 mulleres mjgrantes. 

revelou que a questão de gênero e a migração foram faIores de 

wlnerabilidade, pois elas estavam expostas à pobreza. ao desemprego e à 

falta de equipamentos sociais, fatores impeditivos para a obtenção de uma vida 

com qualidade. Como coneloslo observol.He necessidade de maior atenção 

psicossocial à população migrante que buscava melhoria da sua quafidade de 

vida. afinnação dos direitos reprodutivos. conservação ambiental" ampliação e 

aplicação de direitos humanos e cidadania. 

Descritores: gênero, wlnerabílidade. sustentabílidade. condições de vida. 

meio ambiente, imigração, pesquisa-ação. 



Summary 

Objective. This work aimed to investigate lhe Iife styIe. ways of liW1g. work, 

health and environment conditicions of poor migrant women iving in the 

seaside resort of Maresias ( São Sebastião. MuniápaIity. Stale of São Paulo. 

Brazl1).The migration phenomenon in this region sIarted around 1980 and had 

since an increase in their numbers of approximateIy 1()()()'%. The medIodoIogy 

appIied in this investigation was quaIitative. caIed action-research used to 

facilitate a better understanding of their reaIity and reIevant issIes as weII as 

allowing for better flexibility to get infonnation based on Iheir ooncrete 

experiences as a group. The researd1 tooIs used were semi-sIrucltwed 

questionnaires for face-to-face interviews. H was aIso used wiIh Ihis lalget 

group. some domiciliary observation techniques. foIIowing a pre-delennined 

saipt. which complemented the information gaIhered by lhe previous 

interviews. Resulls lhe 100 migrant women researched reveaIed thal gender 

and migration issues were lhe main vUnembility factors becaI&Se they are 

exposed poverty. unemployment and Iack 01' social equíprnellts which are 

impeditive factors for obtaining qualily of Iife. As a concIusion it has been 

observed the need for more appropriate psychosociaI atIention to this migrant 

population. whích has moved to this region in search of a betIer quaBity of ire. 

with better reproductive rights. envíronmelltal oondíIions for iving and an 

opportunity to enhance their advocacy skiIIs and basic Human RighIs. 

Descriptors: gender. wlnerability. living conditions. environment. miglation. 

action-research. 
































































































































































































































































































