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A migração internacional como uma força revolucionária

Os fluxos dos povos
Jean-Claude Chesnais

As imagens dramáticas es-
tão todos os dias na televi-
são: cubanos e haitianos em 
embarcações improvisadas à 
deriva no Caribe, tentando 
desesperadamente chegar aos 
Estados Unidos; multidão de 
ruandeses fugindo do mas-
sacre através de uma ponte 
precária para o Zaire; mexica-
nos localizados por detectores 
eletrônicos ao tentar entrar de 
qualquer forma nos Estados Uni-
dos. As reportagens se sucedem: 
gângsteres russos no Brooklyn; 
contadores brasileiros lavando pra-
tos em restaurantes de Manhattan; 
turcos sendo mortos na Alemanha; 
muçulmanas sendo obrigados a ti-
rar o véu na França; coreanos e 
bolivianos sendo explorados em 
São Paulo; uma eleição na Ca-
lifórnia decidindo se imigrantes 
ilegais devem ter direito à saúde 
pública.

Vivemos numa época de gran-
des migrações internacionais. As 
pessoas vão de um país para o 
outro em grande número, à 
medida que a população au-
menta. A história mostra que 
os fluxos migratórios ocor-
rem em geral de áreas onde 
a população está crescendo 
rapidamente para regiões 
onde a taxa de crescimento 
é mais lenta. A população 
mundial multiplicou-se 
por seis neste século. A 
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cada nova década, ganhamos 
mais um milhão de habitantes, 

o equivalente à população do 
planeta em 1900. Essa enor-
me expansão em tão curto 

espaço de tempo significa uma gran-
de redistribuição da população atra-
vés da migração.

Foi isso que aconteceu na grande 
expansão dos povos europeus nos 
dois séculos anteriores à Segunda 
Guerra Mundial. Antes dessa expan-
são, as pessoas de origem européia 
representavam cerca de 18 por cento 
da população mundial e quase todas 
viviam em suas terras ancestrais. No 
auge do domínio mundial europeu, 
na década de 1930, os habitantes 
de origem européia vivendo na Eu-

ropa, nas Américas e na Oceania 
respondiam por 35 por cento da 
população mundial, como resul-
tado da migração em massa dos 
dois séculos anteriores. Hoje, a 
porcentagem da população mun-

dial de raízes européias declinou 
para 20 por cento. Desde a década 
de 1930, a emigração de europeus 
quase parou. Até aquela década, a 
população da Europa vinha se ex-
pandindo a uma taxa mais alta que 
a das populações da periferia (Áfri-
ca, Ásia e América Latina). Mas des-
de a Segunda Guerra Mundial, essa 
tendência se inverteu. O crescimen-
to da população européia diminuiu, 
chegando perto ou abaixo dos níveis 
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Em seu trabalho publicado neste nú-
mero do Braudel Papers, Jean-Claude 
Chesnais associa os fluxos migratórios 
da humanidade — aos quais se refere 
como a transição migratória histórica 
— à transição demográfica. Esses fluxos 
têm-se alterado em dimensão e direção 
de acordo com as fases de transição de-
mográfica: na Europa, o pico do cresci-
mento natural se dá junto com o pico 
da emigração para outros países; no pe-
ríodo pós-transição, com a população 
em envelhecimento, emerge a Europa 
de imigrantes. A imigração seria então 
resultado da maturação da transição 
demográfica, caracterizada pelo declí-
nio de jovens e aumento de velhos na 
estrutura etária da população européia, 
gerando problemas relacionados à crise 
financeira do Welfare State e à carência 
de mão-de-obra no mercado de traba-
lho.

Ao ler o texto de Chesnais, ocorre-
me que o aparente paradoxo dos fluxos 
migratórios mais recentes, aqueles na 
direção Sul-Norte, ou dos países pobres 
em direção aos países ricos, através dos 
quais quase um milhão e meio de pesso-
as estão chegando anualmente à Europa 
e América do Norte, é que eles se dão 
em um contexto de crise de desempre-
go estrutural nos países de destino. Se, 
por um lado, pode-se dizer que o fator 
causador dessas novas correntes migra-
tórias se deu no âmbito dos países de 
destino, na medida em que o período 
pós-II Guerra se caracterizou pela de-
manda efetiva de braços para a pujante 
indústria que se lastreava em um pro-
cesso intensivo de trabalho fordista, 
como justificar a continuidade e até o 
recrudescimento dos fluxos, quando a 
situação de certo modo se inverte? É 
nesse ponto que a explicação demográ-
fica, que ajuda a entender a chamada 
transição migratória, perde fôlego em 
face de explicações estruturais de outra 
natureza.

O Brasil tem sido desde a sua funda-
ção um pólo importante dos fluxos mi-
gratórios internacionais, Sem esquecer 
a grande imigração forçada de negros 
africanos que colocaram em funciona-
mento nossa economia colonial, entre 
o final do século passado e as primeiras 
décadas do século XX, o país benefi-
ciou-se das muitas levas de imigrantes 
estrangeiros que trouxeram para cá seu 
legado de técnica e cultura, contribuin-
do para a própria construção de nossa 
nacionalidade. O que se observa hoje é 
uma inversão de sentido: já na década 
de 1970, em decorrência da expansão 
da fronteira agrícola por parte de tra-
balhadores rurais sem-terra que par-
tiam da região sul em direção às regiões 
centro-oeste e norte do país, calcula-se 
que cerca de 500 mil brasileiros teriam 
desviado dessa rota, emigrando para o 
Paraguai. Porém, os fluxos de migrações 
internacionais mais significativos vão se 
dar a partir da década de 1980, quando 
calcula-se que mais de um milhão de 
brasileiros emigraram, principalmente 
para Estados Unidos, Europa e Japão. 
No mesmo período, quase quatrocen-
tos mil estrangeiros teriam chegado ao 
nosso país, vindos principalmente de 
outros países sul-americanos, Angola e 
Coréia do Sul.

O Brasil entra nesse novo circuito das 
migrações internacionais pela porta dos 
fundos. Sem falar das migrações mais 
qualificadas que se dirigem para Portu-
gal e Miami, por exemplo, a maior parte 
dos fluxos migratórios brasileiros para 
Europa, Estados Unidos e Japão é cons-
tituída de trabalhadores que vão realizar 
no país de destino trabalhos aquém de 
suas qualificações, envergonhados de 
sua condição clandestina. São jovens 
e adultos em idade produtiva, com os 
quais o Estado brasileiro gastou razoa-
velmente em saúde e educação. E a ima-
gem que é passada pela nossa imprensa 
é justamente dos aspectos de clandes-
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tinidade, criminalidade e discrimi-
nação do imigrante brasileiro no 
exterior. Periodicamente lemos re-
portagens sobre o subemprego de 
brasileiros em Nova York, ou sobre 
as condições de semi-escravidão dos 
nipo-brasileiros inescrupulosamen-
te recrutados para trabalhar no Ja-
pão.

Na verdade, nossa transição mi-
gratória se deu sobretudo no inte-
rior de nossas próprias fronteiras, 
cornos nordestinos buscando me-
lhores condições de vida no sudes-
te e a população rural dirigindo-se 
para os centros urbanos. Os grandes 
movimentos populacionais inter-
nos inter-regionais acompanharam 
a constituição do Brasil urbano-
industrial, onde a população pas-
sou igualmente por um processo de 
mobilidade social sem precedentes. 
Com as recentes migrações inter-
nacionais de brasileiros a partir de 
meados dos anos 80, assiste-se em 
nosso país a uma espécie de mobi-
lidade social truncada. Em face das 
expectativas econômico-políticas 
frustradas, parte-se em busca, não 
de uma vida melhor lá fora, pois 
sabe-se que será dura e árdua, mas 
sim de bens de consumo e do sonho 

de uma volta em que se possa externar 
símbolos materiais de um status social 
mais elevado.

A grande questão migratória atual 
emerge da clandestinidade dos fluxos 
e dos migrantes indocumentados que, 
mesmo desconhecidos suas reais pro-
porções numéricas, são sem dúvida o 
principal contingente de imigrantes 
nos países de destino. E como se ti-
vesse havido, num passado recente do 
pós-II Guerra, um grande desencon-
tro de intenções: os países de desti-
no estipulam programas e incentivos 
(como foram os Guest Work Progra-
ms em vários países da Europa ou o 
Bracero Program nos Estados Unidos) 
para atrair não propriamente novos 
habitantes para seu território, mas sim 
trabalhadores temporários, que deve-
riam retornar aos seus países tão logo 
acabasse a necessidade de seus braços 
na produção. Tanto que é sobretudo 
na segunda geração de migrantes que 
ocorrem os maiores problemas de xe-
nofobia. E as condições atuais tornam 
esse processo irreversível: ao lado dos 
modernos meios de comunicação que 
tornam o mundo mais próximo em 
todos os sentidos, as desigualdades 
entre os povos se traduzem, na pós-
modernidade, numa verdadeira inva-

são dos países ricos pelos povos dos 
países pobres, que levam para lá não 
apenas suas taxas maiores de natali-
dade, como seus diversos hábitos e 
culturas.

As novas condições da produ-
ção, por sua vez, expressas tanto na 
dualidade do mercado de trabalho, 
onde o trabalhador imigrante é ele-
mento indispensável no mercado de 
trabalho secundário, como na acu-
mulação flexível e numa espécie de 
produção informal moderna, onde 
as condições de etnicidade são tam-
bém elementos fundamentais para 
acentuar aquela dualidade, só vie-
ram a reforçar a contradição entre 
economia e sociedade Há hoje uma 
quase dependência da força de tra-
balho imigrante por parte de pon-
derável parcela do setor produtivo 
dos países de destino, sobretudo do 
setor de serviços, enquanto na so-
ciedade há uma grande repulsa pela 
presença avassaladora de trabalha-
dores estrangeiros e indocumenta-
dos.

Teresa Sales é professora livre-do-
cente do Departamento de Sociologia 
da Unicamp e editora da Revista Bra-
sileira de Estudos de População.

de reposição, enquanto que a tran-
sição demográfica chegava aos países 
pobres, que agora têm as populações 
de crescimento mais rápido.

Essa reversão dos padrões de cres-
cimento também inverteu o sentido 
dos fluxos migratórios internacio-
nais. O processo de descolonização 
que marcou o fim do domínio mun-
dial europeu foi acompanhado por 
um retorno em massa de colonos 
europeus às terras de seus ancestrais, 
deixando os países recém-emancipa-
dos onde tinham nascida. Até agora, 
a migração das regiões em desenvol-
vimento para áreas mais desenvol-
vidas supera a emigração dos países 
desenvolvidos. Em conseqüência, a 
proporção de pessoas com raízes em 

países menos desenvolvidos está au-
mentando em quase todas as nações 
industriais avançadas da Europa, 
Ásia e América. Esse processo, co-
nhecido como transição migratória 
secular, é parte da transição demo-
gráfica, que pode ser definida como 
a passagem de um equilíbrio pré-
moderno de alta mortalidade e alta 
fertilidade para um regime moderno 
de baixa mortalidade e baixa fertili-
dade. Na Europa, há um século, e 
nos países pobres hoje, a migração 
tem aliviado as tensões geradas pela 
mortalidade declinante e o cresci-
mento populacional acelerado.

Os fluxos migratórios alteram-se 
tanto em dimensão como em dire-
ção durante cada fase da transição 

demográfica. No século XIX, o pico 
da emigração em cada país europeu 
coincidiu, a grosso modo, com o 
pico do crescimento natural. Assim, 
à medida que a transição demográ-
fica amadurecia, surgiam sinais de 
declínio de população em potencial 
a Europa começara a absorver imi-
grantes. Depois da Segunda Guer-
ra Mundial, o fluxo tradicional de 
imigrantes inverteu-se, primeiro na 
Europa Ocidental, depois nas outras 
partes do continente. Devido ao de-
clínio de sua taxa de fertilidade, o 
crescimento da população européia 
esta estacionário; ao contrário do 
início deste século, o continente não 
tem juventude de sobra, apesar dos 
níveis atuais desemprego, entre 10 
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e 25 por cento da força de trabalho 
nos países europeus mais avançados. 
Os influxos superam os fluxos para 
fora. Até mesmo os países tradicio-
nais de emigração da Europa meri-
dional registram um saldo imigra-
tório substancial desde a década de 
1970.

O mapa das migrações internacio-
nais muda de década para década, à 
medida que a transição demográfi-
ca amadurece. As conseqüências do 
problema do aumento populacional 
aparecem de forma dramática onde 
países desenvolvidos e em desen-
volvimento são contíguos, como no 
caso dos Estados Unidos e México. 
Essas fronteiras são permeáveis à mi-
gração ilegal de pessoas das socieda-
des mais pobres que farão qualquer 
coisa a fim de procurar condições 
melhores de vida para elas e seus fi-
lhos. Mesmo nos casos em que paí-
ses desenvolvidos não são contíguos 
de vizinhos menos afortunados, a 
imigração ilegal é muitas vezes difí-
cil de evitar.

A Europa, na época de sua rá-
pida expansão populacional, viveu 
uma emigração em massa para o 
Novo Mundo. Entre 1820 e 1994, 
cerca de 60 milhões de imigrantes 
entraram nos Estados Unidos; es-
tima-se que 34 dos 38 milhões de 
imigrantes que chegaram aos EUA 
entre 1801 e 1935 eram europeus. 
Em 1800, a população dos Estados 
Unidos era de apenas 6 milhões; 
em 1950, passava dos 150 milhões. 
Por volta de 1900, quando o cresci-
mento populacional da Europa atin-
giu o seu auge, a emigração para os 

Estados Unidos alcançou a Incrível 
marca de um milhão por ano. Até 
1890, quatro em cinco imigrantes 
vinham do noroeste da Europa; pos-
teriormente, o sul e o leste europeu 
tornaram-se as principais fontes de 
imigração. O fluxo de imigrantes 
para os Estados Unidos tornou-se 
então uma extraordinária mistura de 
latinos, eslavos e judeus fugindo da 
miséria e da perseguição.

Um número significativo de eu-
ropeus emigrou também para a 
América Latina e o Caribe. Du-
rante vários séculos, essa região os 
atraiu, bem como foi o destino da 
migração involuntária dos escravos 
africanos. No início do século XIX, 
os países do Novo Mundo continu-
aram a atrair imigrantes da Europa 
e em menor medida, da Ásia. Os 
fluxos migratórios para essa região 
atingiram seu auge na primeira dé-
cada do século XX, com a maior 
parte vindo da Europa meridional. 
A tabela 1 oferece um resumo dos 
saldos migratórios de 1860 a 1970.

A emigração não afetou apenas a 
Europa, mas também países que es-
tavam sob o seu domínio colonial, 
em especial depois da abolição da 
escravidão. Isso aconteceu notada-
mente na Ásia, onde a densidade 
populacional já era bem alta antes 
da chegada dos europeus. Uma emi-
gração substancial do sul da Ásia 
começou na década de 1830, quan-
do boa parte da região ainda estava 
firmemente submetida ao domínio 
inglês. Esse desdobramento pode ser 
parcialmente atribuído ao fim ofi-
cial da escravidão em todo Império 

Britânico, em 1834. A Índia britâni-
ca, sujeita a fomes periódicas e com 
um grande número de trabalhadores 
sem terra, foi logo identificada pelos 
fazendeiros da orla do Índico e até 
do Caribe como uma fonte de mão-
de-obra barata para substituir os es-
cravos africanos.

Esse período de migração intra-
colonial durou aproximadamente 
um século. Dezenas de milhões de 
trabalhadores do que são hoje Índia, 
Paquistão, Bangladesh e Sri lanka 
foram submetidos à condição de 
semi-escravos. Embora seu número 
não fosse grande em relação à popu-
lação de seus lugares de origem, sua 
presença causou um impacto con-
siderável em locais de destino sub-
povoados. Para o período de 1834 a 
1937, a emigração da Índia britâni-
ca é calculada em 6,25 milhões, o 
que explica as numerosas comunida-
des sula-siáticas na África, no Caribe 
e na Ásia oriental.

O fim da escravidão no império 
francês também abriu caminho para 
um padrão semelhante de migração, 
mas o número de imigrantes foi 
bem menor que o do império bri-
tânico. Recrutaram-se trabalhadores 
de várias colônias francesas para as 
plantações de Réunion e Martinica, 
movimento que declinou com a de-
pressão da década de 1930.

Tabela 1: Imigração para a América Latina 1800-1970
(em milhares)

Origem Emigrantes Destino Imigrantes
África 1,950 Argentina 5,300
Ásia 1,550 Brasil 4,800
Europa 10,100 Cuba 1,200
A. do Norte 200 Outros 2,500

TOTAL 13,800 TOTAL 13,800
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Os imigrantes asiáticos e seus des-
cendentes assumiram um papel eco-
nômico importante em seus países 
de destino. As minorias chinesas e 
indianas exerceram uma influência 
no comércio que excede em muito 
sua força numérica nos países em 
que se estabeleceram. Na China, 
criou-se uma tradição de emigração: 
em 1962, a população de chineses 
no exterior já superava os 16 mi-
lhões. Hoje, está acima dos 30 mi-
lhões.

A metade de toda a área terrestre 
do mundo e composta pelas Amé-
ricas, a Oceania e o território da 
exUnião Soviética a leste dos Urais. 
Juntas, elas abrangem quase 70 mi-
lhões de quilômetros quadrados. Em 
1700, eram habitadas por apenas 
22 milhões de pessoas, podendo ser 
consideradas vazias. Hoje, a situação 
mudou radicalmente: 880 milhões 
de pessoas vivem nessas regiões, um 
aumento de 40 vezes em menos 
de três séculos. Essa impressionan-
te mudança deveu-se antes de mais 
nada às grandes correntes migrató-
rias vindas da Europa, mas também 
da Ásia e no caso das Américas, da 
África. Durante o mesmo período, 
a outra metade habitável do plane-
ta (Europa, África e Ásia) também 
teve um aumento rápido da popu-
lação, multiplicando-se por 8 desde 
1700, um crescimento significati-
vo, mas não comparável com o das 
Américas, da Oceania e de grande 
parte da União Soviética. Ás terras 
vazias do mundo estão sendo pro-
gressivamente colonizadas devido à 
transição demográfica que começou 
há três séculos. Assim, há motivos 
para acreditar que os fluxos migra-
tórios ainda não terminaram e que 
uma grande parte dos movimentos 
populacionais do futuro envolverão 
correntes não-ocidentais destinadas 
às áreas menos ocupadas do planeta.

Nem todas as migrações são vo-
luntárias ou organizadas. Amplos 

movimentos migratórios são às vezes 
induzidos por guerras ou convulsões 
políticas. Foi o que aconteceu de-
pois da Primeira Guerra Mundial, 
quando se desfizeram os três grandes 
impérios austrohúngaro, otomano 
e russo czarina. O mesmo ocorreu 
depois da derrota do nazismo, quan-
do o lado ocidental da Alemanha se 
tomou uma região de muita imigra-
ção de refugiados alemães e pessoas 
expulsas. Muitos alemães das zonas 
ocidentais, residentes ou imigrantes 
do leste, partiram para os Estados 
Unidos e a Austrália. No total, a 
Segunda Guerra Mundial deslocou 
cerca de 30 milhões de civis apenas 
na Europa.

Da mesma forma, após a derrota 
do Japão em 1945, estima-se que 5 
milhões de japoneses foram repatria-
dos de países da Ásia e do Pacifico. 
Em 1947, a divisão da Índia britâ-
nica para dar uma nação aos Islâ-
micos obrigou 7 milhões de muçul-
manos a se deslocarem para o recém 
criado Paquistão, enquanto um nú-
mero semelhante de hinduístas fazia 
o caminho inverso para a Índia. A 
guerra persistente e o caos político 
na Indochina (Vietnã, Laos e Cam-
boja) desde 1950 levaram à emigra-
ção contínua de muita gente (espe-
cialmente das elites ocidentalizadas) 
para Ocidente. A guerra da Coréia 
(1950-53) levou ao deslocamento 
de cerca de 4 milhões de pessoas do 
norte para o sul do país. Durante a 
guerra no Afeganistão (1979-1986), 
3 milhões de pessoas fugiram para o 
Paquistão e mais de um milhão para 
o Irã.

Às mudanças migratórias derivam 
de fenômenos estruturais muito en-
raizados. Elas são quase sempre “glo-
balizantes” em seus efeitos sobre a 
civilização, tornando o mundo mais 
próximo de uma sociedade única. A 
miscigenação está se tornando mais 
freqüente em países como os Es-
tados Unidos, Austrália, Canadá e 

Europa Ocidental. Vários milhões 
de pessoas estão tentando atualmen-
te trocar o ‘Sul’ pelo ‘Norte”. Dos 
doze membros da Comunidade Eu-
ropéia (CE), onze tornaram-se países 
de imigração. Até mesmo algumas 
nações da Europa Central, como a 
Hungria, a ex-Tchecoeslováquia e a 
Polônia, estão recebendo emigran-
tes de regiões mais pobres do anti-
go império soviético, da África e da 
Ásia, em busca de oportunidades 
que não encontram em seus países 
de origem.

Para o conjunto da Europa, a 
emigração predominou até a déca-
da de 1960, mas nas duas últimas 
décadas o continente registrou um 
superávit de certa de 5 milhões de 
migrantes. Uma grande parte dos 
fluxos migratórios do passado ocor-
reu dentro da própria Europa. Nas 
décadas de 1950 e 1960 houve mo-
mentos substanciais do sul para o 
oeste do continente (ou seja, de Itá-
lia, Portugal e Grécia para Alema-
nha, França, Suíça, Bélgica e Ho-
landa). Além disso, houve fluxos de 
migração do leste para o oeste, es-
pecialmente da Alemanha Oriental 
e da Polônia para a Alemanha Oci-
dental. Depois da Segunda Guerra 
e durante a época de reconstrução 
e de crescimento econômico rápido, 
a Europa Ocidental enfrentou uma 
situação duplamente difícil devido 
aos níveis de fertilidade baixos no 
período 1930-1945, acompanhados 
pelas perdas de guerra. A metade 
dos trabalhadores estrangeiros que 
ajudaram a reconstruir a Europa 
Ocidental era originária da Europa 
meridional, Nessa época, a divisão 
norte-sul era basicamente interna 
à Europa. As nações do sul, com 
grandes populações rurais, funciona-
vam como reserva demográfica para 
as nações industriais do norte.

A situação na Europa meridional 
mudou. A transição migratória está 
se acelerando: entre 1950 e 1970, 

Do Leste para o Oeste, do Sul para o Norte
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essa região teve uma perda no saldo 
migratório de 7,3 milhões (6 por 
cento da população em 1960). Na 
década de 1980, esses países entra-
ram para a Comunidade Européia, 
o que contribuiu para a melhoria 
de seu desempenho econômico, fa-
cilitando assim o retorno de seus 
nativos que haviam emigrado ante-
riormente, bem como tornando-os 
mais atraentes para estrangeiros, in-
clusive migrantes de países longín-
quos. Espanha e Itália defrontam-se 
agora com uma onda de imigrantes 
vindos de lugares menos desenvolvi-
dos que chegam em busca de asilo, 
como falsos turistas, estudantes, 
trabalhadores sazonais ou fami-
liares de imigrantes já residen-
tes no país. As circunstâncias 
econômicas e demográficas da 
Europa meridional amadurece-
ram significativamente. Os imi-
grantes da Europa meridional 
vêm primariamente de países 
pobres da Ásia (principalmente 
das Filipinas), África, América 
Latina e Europa oriental.

Enquanto a Alemanha re-
presenta a porta de entrada 
oriental da CE, Itália e Espa-
nha constituem agora o portão 
sul, bastante vulnerável, pois as 
fronteiras são longas e de fá-
cil acesso para quem vem do 
outro lado do Mediterrâneo. 
Como esses países foram du-
rante séculos fonte de emigração, 
suas alfândegas ainda não estão pre-
paradas ou equipadas para seu novo 
papel de guardiãs da entrada. Ade-
mais, o controle de fronteira é ob-
jetivamente difícil em países que es-
tão entre os locais de turismo mais 
populares do mundo. A chegada de 
imigrantes do Terceiro Mundo teve 
pouca preparação da opinião pú-
blica e as tensões crescentes entre 
os imigrantes e a população nativa 
estão se tornando uma questão po-
lítica importante. Á medida que o 
mercado unificado avança, haverá 
pressões dos países do norte da CE 
para que se apertem os controles e 

a vigilância nas fronteiras meridio-
nais.

Na Europa oriental, o balan-
ço migratório permaneceu negati-
vo entre 1950 e 1990. Até hoje, a 
migração leste-oeste limitou-se em 
larga medida às minorias étnicas 
ocidentalizadas, principalmente de 
alemães e judeus: o número de ale-
mães étnicos que ainda vivem no 
antigo bloco soviético está entre 2 e 
3 milhões. A população judaica é es-
timada em cerca de um milhão. As 
pressões populacionais na ex-URSS 
são praticamente inexistentes porque 
a fertilidade tem sido bastante baixa 

exceto nas repúblicas muçulmanas 
do sul, que tendem a mandar mi-
grantes para a Rússia européia. Des-
sa forma, a clivagem norte-sul está 
presente também no antigo império 
soviético.

O volume de imigração legal per-
manente para os Estados Unidos, 
Canadá e Austrália aumentou cons-
tantemente nas últimas quatro dé-
cadas, de cerca de 450 mil por ano 
na década de 1950 para 650 mil na 
de 1960, atingindo 700 mil por ano 
nas duas décadas seguintes. O au-
mento real foi maior do que esses 
números revelam devido à imigra-
ção ilegal, especialmente nos EUA. 

O fluxo clandestino anual para esse 
país é estimado atualmente entre 
300 e 500 mil migrantes.

Em 1965, os Estados Unidos re-
formaram sua lei de imigração. A 
nova lei aboliu a discriminação anti-
oriental e de nacionalidade, causan-
do grande impacto na direção dos 
fluxos migratórios. As cotas discri-
minatórias e racistas estabelecidas na 
década de 1920 foram abandonadas 
em favor da preferência por mão 
de obra especializada, independente 
de sua origem. Em conseqüência, 
abriram-se novos caminhos étnicos 
para os EUA, especialmente da Ín-

dia, Coréia, Filipinas e Vietnã. 
A população de origem asiática 
total aumentou de meio milhão 
em 1950, para mais de 3 mi-
lhões em 1980 e 8 milhões, em 
1990.

A migração da América La-
tina também está tendo um 
impacto crescente na sociedade 
americana. Segundo algumas 
estimativas, em 1950 o núme-
ro de hispânicos nos EUA era 
de aproximadamente 4 milhões; 
em 1980 atingira 14,6 milhões 
e, em 1990, 23 milhões. E in-
teressante observar ainda que, 
mantendo-se a atual tendência 
migratória, é bem possível que 
no ano 2000, ou certamente 
em 2015, a população muçul-
mana dos EUA será maior que 

a judaica, o que pode ter unia influ-
ência ponderável sobre a política ex-
terna norteamericana para o Oriente 
Médio.

Outros países receptores tradi-
cionais, como Canadá, Austrália e 
Nova Zelândia também mudaram 
suas políticas de imigração na mes-
ma época, em favor de trabalhadores 
altamente especializados e de nível 
superior, independente de suas ori-
gens. Na Austrália, aboliu-se gra-
dualmente a velha preferência por 
imigrantes britânicos e sua corres-
pondente discriminação contra asiá-
ticos. Esse desdobramento da políti-
ca australiana está sem dúvida ligado 

Tabela 2: Imigrantes para os EUA por 
região de origem 1980-1990 

(em milhares)

Região Número %

Europa 778 9.9
Ásia 3,053 38.8
América Latina 3,638 46.2

México 1,710 21.7
Caribe 963 12.2
América Central 480 6.1
América do Sul 485 6.2

África 205 2.6
Outros 194 2.5

TOTAL 7,868 100
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à rápida expansão dos negócios com 
os países da Associação dos Países 
do sudeste Asiático. A imigração da 
Ásia para a Austrália é agora domi-
nante.

No inicio da década de 1980, a 
imigração australiana se parecia com 
a do Canadá ou Estados Unidos, 
em termos de asiáticos. Em 1990, 
os asiáticos já representavam 2,6 por 
cento da população do país.

A imigração reforça os laços his-
tóricos entre regiões hospedeiras e 
regiões de emigração. Alguns espe-
cialistas vêem a região sudoeste dos 
Estados Unidos como ligada cada 
vez mais às províncias do norte do 
México, numa comunidade social e 
econômica binacional. Essa integra-
ção aumentará com a ratificação do 
NAFTA.

Em 1990, a imigração permanen-
te de todas as fontes para Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Nova 
Zelândia estabilizou em pouco mais 

de um milhão por ano. A tabela 3 
resume as tendências imigratórias 
para os três primeiros.

A migração para os países produ-
tores de petróleo do Oriente Médio 
começou na década de 1930, mas 
o grande impulso ocorreu na déca-
da de 1970, com o súbito aumento 
dos preços do petróleo. Recrutaram-
se trabalhadores estrangeiros para os 
projetos Industriais e infra-estrutu-
rais de muitos países árabes. A es-
cassez de mão-de-obra nesses países 
de população esparsa foi exacerbada 
pela participação mínima da força de 
trabalho feminina e pela preferência 
dos trabalhadores nativos pelo setor 
público. Na metade da década de 
1980, havia cerca de 5 milhões de 
imigrantes na região do golfo Pér-
sico, 40 por cento deles na Arábia 
Saudita. Cerca de 60 por cento dos 
imigrantes eram da Ásia, preferência 
explicada pela política de muitos go-
vernos árabes de evitar os migrantes 

de países árabes e muçulmanos vizi-
nhos, com medo de que a presença 
de um grande número de imigrantes 
árabes daria margem ao crescimen-
to de animosidades religiosas e po-
líticas. Por outro lado, os migrantes 
asiáticos eram culturalmente diferen-
tes e podiam ser recrutados numa 
base rigorosamente temporária. O 
papel da mão-de-obra estrangeira 
tem sido vital para as economias pe-
trolíferas do oriente Médio. Na épo-
ca da invasão pelo Iraque, em 1996, 
estima-se que 80 por cento da força 
de trabalho do Kuwait era composta 
por estrangeiros.

No Extremo Oriente, um dos 
movimentos mais notáveis tem sido 
o persistente fluxo de imigração ile-
gal da China para Hong Kong, em 
busca de liberdade, salários mais al-
tos e reencontro com familiares. A 
população de Hong Kong triplicou 
de l,97 milhões em 1950 para 6 mi-
lhões em 1992, com o saldo migra-

Tabela 3: Imigração para os Estados Unidos, Canadá e Austrália

Europa Ásia Am. 
Latina & 

Caribe

Canadá/
EUA

África Oceania Outros Total

EUA
1965 113.424 20.683 153.864 3.827 3.383 1.512 296.693
1979 60.845 189.293 179.151 13.772 12.838 4.449 460.348
1983 58.867 277.697 193.184 11.390 15.058 3.515 559.738
1987 61.174 257.684 249.059 11.876 17.724 3.993 601.510
1990 112.401 338.581 1.026.565 16.812 35.893 6.182 1.536.434

Canadá
1955 90.771 3.662 n.d. 10.395 n.d. 1.700 2.625 109.946
1965 107.816 11.684 n.d. 15.143 n.d. 2.711 6.309 146.758
1979 32.858 50.540 n.d. 9.617 n.d. 1.395 11.424 112.096
1983 24.312 43.616 15.686 7.381 3.659 478 735 89.157
1987 37.563 83.507 28.901 7.967 8.501 753 1.076 152.098
1990 51.945 141.005 28.368 6.084 13.442 988 1.659 214.230
1991 46.664 137.851 36.449 6.167 15.668 943 2.113 224.551

Austrália
1945-1986 1.840.444 193.160 n.d. 104.232 36.504 175.605 4.466.042
1986-1987 22.522 86.261 n.d. n.d. n.d. 13.561 n.d.
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tório sendo responsável por 1,2 mi-
lhões. Por outro lado, a emigração 
tem crescido, principalmente depois 
do massacre de 1989 na praça da 
Paz Celestial, em Pequim, pois ela 
é provocada pela perspectiva da de-
volução dessa colônia britânica para 
a China, marcada para 1997. Ade-
mais, a baixa taxa de fertilidade e o 
crescimento acelerado da economia 
na década de 1980 levaram a uma 
escassez de mão-de-obra e fizeram o 
governo lançar um novo plano de 
imigração em 1989.

No Japão, uma pesquisa governa-
mental feita em 1989 revelou que 
havia 300 mil empregos a mais 
do que trabalhadores japone-
ses para ocupá-los. Algumas 
fontes estimam em 600 
mil o número de imi-
grantes ilegais no país. 
A utilização de traba-
lhadores estrangeiros 
outrora rara, está se 
tornando comum 
devido à severa fal-
ta de mãode-obra 
na última década. 
A taxa de fertilida-
de total do Japão está 
abaixo do nível de re-
posição desde 1956. 
Além disso, o impacto do 
declínio da fertilidade tem 
sido reforçado pelo aumento do 
número médio de anos devotados 
educação. Os laboriosos operários 
japoneses que reconstruíram a nação 
nas décadas de 1950 e 1960 chega-
ram à velhice. Agora, tal como no 
Ocidente, a riqueza tomada possí-
vel pelo suor da velha geração criou 
uma nova geração que os idosos 
chamam de “nova espécie de ser hu-
mano’. Os jovens não querem mais 
realizar as tarefas que associam aos 
“três Ks” — Kitanai (sujo), Kiken 
(perigoso) e Kibishii (difícil). Isso é 
verdade também para as mulheres, 
que costumavam desempenhar ta-
refas que seriam consideradas nor-
mais para trabalhadores estrangeiros 
no Ocidente. (As jovens japonesas 

possuem hoje um dos níveis educa-
cionais mais altos do mundo.) Em 
conseqüência, nas pequenas fábricas 
e nas construções, vêem-se cada vez 
mais, ao lado dos japoneses de meia 
idade, imigrantes do Paquistão, Ban-
gladesh, Nigéria. China e Tailândia.

Até o início da década de 1980, 
a Coréia do Sul tinha uma políti-
ca de emigração ativa que facilitava 
a obtenção de contratos temporá-
rios para trabalhadores coreanos no 
Oriente Médio. Agora, a Coréia está 

rimenta uma seria escassez de mão-
de-obra. A taxa média anual de cres-
cimento da população caiu de 3,5 
por cento, na década de 1950, para 
um por cento em 1990. Ademais, 
Taiwan tem uma fertilidade abaixo 
do nível de reposição desde a me-
tade da década de 1980, junto com 
uma taxa de desemprego abaixo dos 
2 por cento e um crescimento eco-
nômico rápido. Esses desdobramen-
tos fizeram de Taiwan um país com 
número substancial de trabalhadores 
clandestinos, estimados em cerca de 
200 mil, vindos da Malásia, Filipi-
nas, Tailândia e Indonésia.

A transição demográfica está 
maturando rapidamente. Há 

um século, apenas um país, 
a França, apresentava um 

nível de fertilidade abai-
xo do nível de repo-
sição. Na década de 
1930, surgiram taxas 
de fertilidade abai-
xo desse nível em 
outros dez países da 
Europa Ocidental. 
Depois do baby boom 
do pós-guerra, um 

parêntese na tendência 
de fertilidade ocidental, 

as taxas de reposição bai-
xas espalharam-se gradual-

mente para todas as áreas de-
senvolvidas do planeta: América 

do Norte, toda a Europa, inclusive 
a Rússia, o Báltico e a Ucrânia, bem 
como para as regiões mais avançadas 
do Extremo Oriente. A Turquia é o 
único país da OECD em que a taxa 
de fertilidade total ainda está acima 
do nível de reposição. Esse declínio 
do número de jovens e aumento do 
número de idosos poderia levar a 
dois problemas principais: 1) uma 
escassez de mão-de-obra e de novas 
habilidades, resultando numa dimi-
nuição do crescimento econômico; 
2) uma crise financeira do sistema 
de bem-estar social. A melhor ma-
neira de enfrentar esses desafios está 
em estimular a participação da mu-
lher na força de trabalho, elevar a 

no meio de sua transição migrató-
ria; a emigração está diminuindo 
rapidamente, enquanto chegam em 
número significativo imigrantes de 
países menos desenvolvidos, como 
Filipinas, Paquistão e Indonésia. A 
escassez de mão-de-obra do país tem 
causas semelhantes às do Japão: di-
minuição da fertilidade e mudança 
na preferência de emprego das gera-
ções mais jovens.

Com exceção de Hong Kong e 
Cingapura, Taiwan mantém a maior 
densidade populacional da Ásia. 
Apesar disso, a nação insular expe-
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idade de aposentadoria, aperfeiçoar 
a força de trabalho e usar mais tec-
nologias que economizem mão-de-
obra. Mas essas medidas podem não 
ser suficientes: serão necessárias polí-
ticas que estimulem a fertilidade e a 
imigração ordenada.

A imigração sozinha não pode res-
taurar a pirâmide etária de um país 
esvaziado por um déficit de nasci-
mentos. A assimilação de imigrantes 
individuais bem como de famílias 
inteiras leva-os a adotar a estrutura 
etária do país hospedeiro. Dessa for-
ma, a eficácia da imigração para de-
ter o processo de envelhecimento da 
população é bastante limitada.

A médio prazo, parece que as po-
líticas de imigração serão motivadas, 
como sempre, por fatores econô-
micos, especialmente para contra-
balançar mudanças no mercado de 
trabalho, bem como por objetivos 
humanitários e políticos. Objetivos 
demográficos explícitos, como os 
que foram usados na França, ainda 
são tabu em vários países importan-
tes como Alemanha, Itália, Espanha 
e Japão, devido a sua associação 
com ditaduras no passado. Mas es-
ses países provavelmente não ficarão 
prisioneiros para sempre de seu pas-
sado. Eles podem explicar a busca 
de objetivos demográficos indepen-
dentemente de seu passado imperia-
lista, nacionalista e, em alguns casos, 
racista. A nova razão para objetivos 
demográficos é uma sociedade bem 
gerenciada preparando seu próprio 
futuro através do investimento nas 
gerações mais novas e almejando 
uma eqüidade intergeracional.

Depois de uma ou duas décadas, 
quando o impacto da estrutura etá-
ria resultasse em menos nascimentos 
e mais mortes, acelerando o declí-
nio demográfico, a imigração pode-
ria ser usada como mecanismo para 
limitar os efeitos da diminuição da 
população. Mas a imigração é mais 
bem aceita, e os imigrantes mais fa-

cilmente assimilados, em sociedades 
que têm nascimentos nativos sufi-
cientes. As políticas de fertilidade e 
imigração são inseparáveis a longo 
prazo.

Há um paradoxo que atrapalha 
a solução do problema imigratório: 
somente a recuperação da fertilida-
de pode alterar a pirâmide etária. A 
imigração tem um impacto pequeno 
sobre a estrutura etária. Para alcan-
çar um impacto significativo seria 
necessária uma política custosa, uma 
vez que os níveis exigidos de imigra-
ção teriam de ser muito altos. Ade-
mais, a população imigrante teria de 
ser muito mais jovem e mais fértil 
que os nativos. Isso significa que os 
países desenvolvidos teriam de im-
portar migrantes de culturas distan-
tes e arcar com custos mais altos de 
integração, bem como enfrentar um 
risco maior de choques étnicos, que 
podem ocorrer ao aceitar-se imi-
grantes de uma sociedade muito di-
ferente. A imigração futura será cada 
vez mais visível e espontânea. O 
conflito de interesses entre patrões, 
sindicalistas, lobistas, migrantes e 
governantes poderia se tornar mais 
agudo e acrimonioso.

Apesar da resistência crescente 
da opinião pública, a natureza es-
trutural da escassez de mão-de-obra 
em países desenvolvidos será tão 
pronunciada que ocorrerão pro-
vavelmente correntes migratórias 
substanciais. Embora o desempre-
go persistente tenha resultado num 
aumento da xenofobia, a imigração 
vai aumentar porque a maioria dos 
trabalhadores estrangeiros preenche 
uma necessidade urgente. Além do 
envelhecimento das populações mais 
ricas, a necessidade de migrantes é 
alimentada pela proliferação de ocu-
pações altamente técnicas e de cola-
rinho branco, bem como a reestru-
turação e dicotomização do mercado 
de trabalho em setores primário e 
secundário, cada um com suas dife-

rentes exigências de mão-de-obra e 
habilidades, exigindo uma duração 
cada vez maior do período escolar 
e forçando os jovens nativos a adiar 
sua entrada no mercado de traba-
lho. Todas essas tendências limitam 
a quantidade e a qualidade dos que 
entram na força de trabalho, refor-
çando a necessidade de imigrantes, 
especialmente para posições que exi-
gem o desempenho de tarefas repe-
titivas, colocando-os na base de uma 
hierarquia industrial e de serviços 
altamente articulada.

De acordo com a variável média 
das projeções da ONU, a população 
mundial duplicará novamente, de 
seu nível atual de 5,5 bilhões, para 
cerca de 11 bilhões na segunda me-
tade do próximo século. Esse cresci-
mento estará concentrado nas áreas 
mais pobres do mundo, tais como o 
sul da Ásia e a África.

O crescimento populacional da 
Ásia não é novidade. Em 1800, os 
asiáticos constituíam dois terços de 
toda a humanidade; em 2025, eles 
serão 58% da população total. A 
África tinha apenas 11% da popula-
ção mundial em 1800, mas sua po-
pulação está se expandindo agora em 
ritmo mais rápido do que qualquer 
outra região do planeta e continua-
rá a fazê-lo no futuro previsível. Em 
2025, os africanos poderão ser 18% 
da população mundial e podem che-
gar a 26% no final do século XXI. 
Esse crescimento pode ser refreado 
pelo impacto da epidemia de AIDS 
na África. Essas projeções não assu-
mem nenhuma migração para além 
do ano 2025; assim, o quadro pode-
rá se modificar se ocorrerem migra-
ções significativas. Tendo em vista os 
desequilíbrios internacionais entre os 
dois lados do Mediterrâneo, parece 
improvável que a população da Eu-
ropa venha a experimentar o declí-
nio acentuado mostrado na tabela 4 
(uma diminuição de 75 milhões de 
habitantes em 75 anos).

No Futuro, integração ou conflitos?
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Atualmente há três áreas princi-
pais de desequilíbrio no planeta. A 
zona americana limitada pelo rio 
Grande separa uma América rica 
e principalmente anglosaxônica de 
uma América latina relativamente 
pobre e prolífica. Em segundo lugar, 
no Pacifico um Japão próspero vem 
conseguindo controlar o crescimen-
to populacional há várias décadas e 
apresenta assim um forte contraste 
com as terras vastas e densamente 
habitadas da China e do sub-con-
tinente indiano. A terceira área é o 
Mediterrâneo, que separa a Europa, 
com seus estados desenvolvidos e 
populações estacionárias, da África, 
de estabilidade política e econômica 
frágil e ameaçada por uma explosão 
populacional.

Dessas três áreas, o Mediterrâneo 
oferece os maiores contrastes A di-
ferença de fertilidade entre a Euro-
pa e o outro lado do Mediterrâneo 
é duas vezes maior que a existente 
entre os Estados Unidos e a América 
Latina, ou entre o Japão e o resto 
da Ásia. As disparidades econômicas 
também são muito maiores O poder 
de compra médio norte-americano é 
quatro vezes maior do que o latino-
americano, enquanto que o cidadão 
médio da Comunidade Européia 
goza de um poder de compra en-
tre sete e oito vezes maior que o do 
africano médio. Ademais, as percep-
ções da disparidade econômica entre 
a Europa e as terras ao sul do Medi-
terrâneo foram realçadas pelas revo-
luções de 1989 e 1991. Agora que 
os povos da Europa Oriental passa-
ram por revoluções democráticas, a 
repressão contínua dos regimes auto-
ritários do Sul só podem servir para 
agravar a já substancial frustração 
das gerações mais jovens desses paí-
ses. A convergência de desequilíbrios 
demográficos, econômicos e polí-
ticos pode produzir migrações em 
escala sem precedentes. Tendo em 
vista a atual taxa de crescimento e a 
estrutura etária existente, em que a 
metade da população tem menos de 
17 anos de idade, a África poderá 

ter um bilhão a mais de habitantes 
dentro de quatro décadas.

As pressões migratórias sobre a 
Comunidade Européia podem au-
mentar nos próximos anos. A cria-
ção de um mercado unificado pro-
vavelmente diminuirá a migração 
permanente intra-comunidade, ao 
mesmo tempo em que funcionara 
como um imã para as migrações ex-
ternas. O surto atual de pessoas que 
pedem asilo é uma clara ilustração 
desse fenômeno. Cerca de 142 mil 
pessoas por ano pediram asilo entre 
1985 e 1987; esse número saltou 
para 170 mil em 1988, 224 mil em 
1959, 325 mil em 1990, e aproxi-
madamente 400 mil em 1991 Com 
a guerra civil na Iugoslávia, os pe-
didos de asilo aumentaram de novo 
em 1992-93. A Alemanha absorveu 
mais da metade desse fluxo. A evolu-
ção do equilíbrio migratório, calcu-
lado usando-se o território constante 
dos doze países da CE (inclusive a 
Alemanha Oriental), confirma essa 
impressão. Assim, no período de 
1988 a 1990, o excedente de migra-
ção para toda a CE chegou a 800 
mil por ano. O forte desempenho 
econômico desses anos contribuiu 
para a dimensão dos fluxos migra-
tórios, reforçados também por fa-
tores externos tais como os influxos 
de alemães étnicos da Polônia, Ro-
mênia e URSS e as dificuldades da 
transição no antigo bloco soviético, 
bem como a distância econômica 

cada vez maior entre a Europa e o 
Mediterrâneo. Os principais fatores 
que orientam a divergência entre a 
Europa e o norte da África são as 
taxas de crescimento populacional, 
desempenho econômico, instabili-
dade política, conflitos étnicos, crise 
ecológica, desertificação e a ascensão 
do fundamentalismo religioso.

É difícil imaginar uma migração 
em massa para a Europa sem con-
flitos étnicos sérios. De acordo com 
pesquisas de opinião pública da Eu-
robarometer, a intolerância em re-
lação a quem não é europeu é sig-
nificativa na maioria dos países da 
Comunidade. O racismo e a xeno-
fobia são comuns e as pesquisas de 
opinião pública sugerem que o atual 
número de estrangeiros é conside-
rado muito alto, mesmo em países 
com populações estrangeiras peque-
nas.

As projeções das Nações Unidas 
(1991) para os EUA mostram um 
saldo imigratório de 450 mil por 
ano durante o período 1990-2025. 
Tendo em vista o fluxo anual de 
750 mil da década de 1980, essa 
projeção baixa é bastante discutível.

Se a taxa de fertilidade dos EUA 
mantiver sua média de 1975 a 1990 
de 1.8 até 2080, e se um saldo mi-
gratório constante dos países men-
cionados acima ocorrer a um nível 
de 500 mil por ano, menos de 60 
por cento da população dos EUA 
será de brancos não-hispânicos no 

Tabela 4: População por continente 1800-2100 (em milhões)

REGIÃO 1800 1900 1950 1992 2000 2025 2100

Europa 146 295 392 501 510 515 440
URSS 49 127 180 293 308 352 407
Am. do Norte 5 90 166 466 295 332 314
Am. Latina 19 75 166 538 538 757 1075
Ásia 631 903 1377 3231 3713 4912 6978
África 102 138 222 682 867 1597 2931
Oceania 2 6 13 27 30 38 41

TOTAL 954 1634 2516 5480 6260 8504 11186
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final do período. No começo do 
século XXI, a maioria da popula-
ção da Califórnia será de origem 
hispânica e asiática. O processo de 
“desWASPisação” das elites dirigen-
tes se acelerará. Em muitos estados 
do sul e do oeste, inclusive Califór-
nia, Texas e Flórida, os protestantes 
anglo-saxões brancos serão, em bre-
ve, minoria.

De acordo com as projeções da 
ONU, o saldo migratório futuro do 
Japão será nulo. Tendo em vista a 
distância econômica entre o Japão e 
seus vizinhos em desenvolvimento, 
em especial, a China, a persistência 
dos níveis de fertilidade abaixo da 
reposição, os altos salários e a recu-
sa da geração mais jovem de realizar 
certos trabalhos de baixa qualifica-
ção, as projeções das Nações tinidas 
parecem novamente irrealistas.

Tal como a Alemanha Ocidental 
depois da construção do muro de 
Berlim em 1961, a experiência de 
se tomar uma nação de imigração 
é totalmente nova para o Japão. A 
experiência alemã é reveladora sob 
esse aspecto. Durante a década de 
1960, a Alemanha buscou acordos 
bilaterais com Itália, Grécia e Tur-

quia e lançou seu programa de tra-
balhadores convidados. Previa-se que 
os trabalhadores estrangeiros viriam 
por um período temporário de dois 
a três anos e depois retornariam 
para seus países de origem. Na reali-
dade, a maioria desses trabalhadores 
instalouse definitivamente, o mesmo 
ocorrendo em outros países da Eu-
ropa Ocidental que evitaram o con-
ceito de trabalhador convidado, pre-
ferindo aceitar os imigrantes como 
componentes de sua população fu-
tura. A França, seguida pela Bélgica 
e, mais recentemente, a Suécia, fo-
ram os países mais dispostos a acei-
tar a imigração permanente desde 
o inicio. No caso alemão, como na 
Suíça, a migração circular não fun-
cionou como se esperava. Embora o 
conceito de trabalhador convidado 
temporário tenha seus atrativos, a 
saber, a minimização dos custos so-
ciais, políticos e infra-estruturais as-
sociados à imigração, muitos fatores 
explicam seu fracasso na prática. O 
sistema apresenta desvantagens eco-
nômicas substanciais, tais como as 
perdas repetidas em produtividade 
durante o treinamento de sucessivas 
levas de novos trabalhadores. Mes-

mo no golfo Pérsico, os programas 
desse tipo não alcançam seus objeti-
vos. Além disso, sua implementação 
vai de encontro à filosofia básica da 
democracia pluralista ocidental. Os 
trabalhadores migrantes devem ter 
os direitos básicos e não deveriam 
ser usados como ferramentas ou se-
miescravos. Por mais difícil que seja 
para o país hospedeiro, os trabalha-
dores estrangeiros devem ser recebi-
dos não apenas como trabalhadores, 
mas também como gente que desen-
volverá direitos e famílias.

A história ensina-nos que ne-
nhum país próspero pode assistir 
ao declínio de sua força de trabalho 
sem uma reposição com imigrantes 
de nações mais pobres. No Japão, 
o envelhecimento da população di-
minuirá o crescimento da mão-de-
obra, É improvável que a utilização 
de trabalhadores mais velhos e de 
mulheres em meio-período possa 
atender as demandas da competitivi-
dade futura nos mercados mundiais. 
Em 1990, o número de nascimentos 
vivos no país era de 1,24 milhões e 
a fertilidade total estavam 1,5 nas-
cimentos por mulher, O número de 
nascimentos necessários para garan-
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tir o nível de reposição geracional 
é de aproximadamente 1.7 milhões; 
portanto, o déficit é de 460 mil. Se 
a migração for concebida como um 
substitutivo, o déficit de natalidade 
sugere a magnitude do saldo migra-
tório necessário para obter um equi-
líbrio populacional no longo prazo. 
Evidentemente, esses fluxos migrató-
rios seriam altamente problemáticos 
no curto prazo. A sociedade japone-
sa não está preparada para uma “in-
vasão pacífica” desse porte. 

Portanto, propomos dois cená-
rios contrastantes para o período de 
1990 a 2010.

— Cenário baixo, Uma média 
anual de 120 mil imigrantes perma-
nentes na primeira década, o que é 
baixo pelos padrões internacionais 
equivalendo a apenas um por mil. 
Na segunda década, o número de 
imigrantes definitivos seria aumenta-
do para 180 mil. Esses números in-
cluiriam os Japoneses que migrassem 
da América Latina ou outros países 
onde seus ancestrais se estabelece-
ram.

— Cenário alto. Uma média anu-
al de 200 mil imigrantes perma-
nentes durante a primeira década e 
300 mil na década seguinte. Mesmo 
nesse segundo caso, a taxa média 
correspondente continuaria relati-
vamente moderada por padrões in-
ternacionais atuais (e provavelmente 
pequena pelos padrões futuros). A 
taxa anual de imigração chegaria a 
2,3 por mil, bem abaixo do nível 
australiano de 7 por mil no perío-
do 1981-1991. A adoção cultural 
dos imigrantes no Japão poderia 
ser facilitada dando-se preferência a 
asiáticos de cultura neoconfuciana, 
pelo menos durante as fases iniciais 
da abertura. O número de chineses 
no Japão triplicou nas duas últimas 
décadas de 51.481, em 1970, para 
150.339, em 1990.

Em poucos anos, os países de 
industrialização recente da Ásia, in-
cluindo Tailândia. Filipinas, Indoné-
sia e até o Vietnã, poderão alcançar 
um estágio de escassez de mão-de-

obra em múltiplos setores e uma fra-
queza demográfica básica. Suas ne-
cessidades de mão-de-obra poderão 
ser atendidas de forma semelhante à 
delineada para o Japão, ou seja, pela 
abertura progressiva das fronteiras 
aos trabalhadores estrangeiros.

A ascensão da consciência étnica, 
a queda do comunismo, os diferen-
ciais de fertilidade, as revoluções nos 
transportes e nas comunicações, a 
crise ecológica, o fundamentalismo 
religioso, a difusão das armas mo-
dernas (acessíveis até aos países mais 
pobres), o agravamento das dispa-
ridades nacionais — todos esses fa-
tores podem levar ao aumento das 
tensões em várias regiões do mundo, 
muitas delas de importância geopo-
lítica de longa data. As mudanças 
políticas violentas podem provocar 
deslocamentos maciços de gente, 
resultando em um peso adicional 
ao já congestionado sistema de asi-
lo internacional. Se a Coréia viesse 
a se reunificar pacificamente, como 
ocorreu na Alemanha, então as mi-
grações se restringiriam primaria-
mente ao interior da península. Mas 
outros casos de alteração política 
pressagiam movimentos populacio-
nais mais amplos. Embora muitos 
tipos de mudanças violentas e epi-
demias sejam imprevisíveis, algumas 
situações atuais podem ser estudadas 
agora devido ao seu potencial de 
grande violência. Eis alguns dos pe-
sadelos que poderemos contemplar.

1. Uma deterioração das relações 
indo-paquistanesas, com conflito 
militar sobre o Kashmir, ou uma 
variedade de outras possíveis ques-
tões de importância nacional, ou 
territorial, o crescimento recente dos 
fundamentalismos hinduísta e mu-
çulmano é potencialmente muito 
perigoso.

2. O colapso do Partido Comu-
nista da República Popular da Chi-
na, resultando no desmembramento 
do país e na autonomia para as pro-
víncias ocidentais.

3. A continuidade da instabili-
dade política das repúblicas meri-

dionais da ex-URSS e no Oriente 
Médio, onde há a ameaça de proli-
feração nuclear em um contexto de 
crescimento demasiado da popula-
ção, urbanização excessiva, desem-
prego em massa e velhas rivalidades 
étnicas. Uma guerra importante em 
uma dessas regiões não está fora de 
questão: a religião poderia servir de 
pretexto para um líder aventureiro 
do Sul deflagrar uma “guerra santa’ 
contra o Ocidente, ou contra sím-
bolos da influência ocidental.

4. A tragédia da África sub-saaria-
na, onde o catálogo de males conti-
nua crescendo: explosão da popula-
ção e da força de trabalho, ausência 
de organização do Estado, urbani-
zação caótica, piora do desemprego 
estrutural, desnutrição e fome, de-
sertificação e erosão do solo, frag-
mentação étnica, analfabetismo em 
massa, declínio da renda per capita, 
disseminação da epidemia de AIDS 
entre as elites urbanas, emigração se-
letiva de capital humano (trabalha-
dores especializados) e diminuição 
da ajuda e dos investimentos estran-
geiros. Essas circunstâncias estimula-
rão a emigração africana para a Eu-
ropa e todos os países de renda alta 
e média do mundo.

As migrações internacionais são 
cada vez mais explosivas. Usando 
a definição Internacional (protoco-
lo da ONU) o número de pessoas 
com necessidade de assistência” (isto 
é, que não encontraram um lugar 
permanente de moradia que possa 
protegê-las das perseguições) aumen-
tou rapidamente de cerca de 1,5 mi-
lhões, em 1951, para 8,5 milhões, 
em 1980, e cerca de 18 milhões, em 
1992. No mesmo período, o número 
de palestinos protegidos pela United 
Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near 
East (UNRWA) também aumentou 
de 1,8 para 2,4 milhões. No mundo 
todo, cerca de 17 milhões de pesso-
as foram computadas como refugia-
dos necessitados de assistência em 
1990. Somente na Europa, o núme-
ro de pessoas pedindo asilo subiu de 
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71 mil em 1983, para 
450 mil em 1996, com 
o maior número na 
Alemanha (mais da me-
tade) Porém, o maior 
aumento desses pedidos 
nos últimos anos veio 
da Europa Oriental e 
da ex-URSS, mas como 
os sistemas políticos fo-
ram liberalizados, a va-
lidade desses pedidos de 
asilo esta sendo ques-
tionada pelos governos 
europeus ocidentais (as 
fronteiras entre motivos 
“políticos”’ e “econô-
micos” tornam-se cada 
vez mais confusas, mas 
elas precisam ser prote-
gidas a fim de assegurar 
a sobrevivência de pes-
soas perseguidas politi-
camente e que são, de 
fato, refugiados políti-
cos).

Na década de 1990, os movimen-
tos de refugiados estão sendo cada 
vez mais reconhecidos como forças 
desestabilizadoras nos assuntos tan-
to internacionais como nacionais e 
como questões críticas para a co-
munidade internacional. Em con-
traste com o período imediato do 
pós-guerra, quando a Convenção 
de Genebra de 1951 foi formula-
da, os movimentos de refugiados de 
hoje se originam primariamente no 
Terceiro Mundo. Tal como definida 
pela lei internacional, a perseguição 
significa um ato do governo contra 
indivíduos, excluindo legalmente os 
que fogem da violência, insegurança 
e opressão generalizadas, freqüentes 
nos países pobres. Ademais, a perse-
guição em si mesma não confere sta-
tus às pessoas perseguidas e desloca-
das dentro das fronteiras nacionais. 
Massas de gente no Terceiro Mundo 
e no antigo bloco soviético não po-
dem contar com a proteção de seus 
governos para fornecer as seguranças 
física, econômica ou política básicas. 
Muitas pessoas deslocadas estão em 

movimento, são candidatas a cru-
zar fronteiras e assim, migrantes in-
ternacionais em potencial. A maior 
parte desse fluxo ocorre dentro do 
Terceiro Mundo, onde se estima em 
cerca de 30 milhões o número de 
refugiados e pessoas deslocadas.

A magnitude do fluxo de refugia-
dos nos anos recentes provocou uma 
preocupação global. A migração em 
massa está tendo efeitos destrutivos 
tanto nos países de origem, como 
nos de destino. Correntes de imi-
grantes indesejados geram uma seria 
ameaça à estabilidade social, econô-
mica e política dos estados hospe-
deiros. A pressão sobre os serviços 
sociais e sobre a infra-estrutura fí-
sica, a distorção das condições eco-
nômicas locais e as tensões raciais 
e religiosas que podem ocorrer nos 
países receptores levantam preocu-
pações humanitárias: as democracias 
liberais podem ficar indiferentes aos 
massacres, limpezas étnicas e explo-
sões de violência política ou reli-
giosa? Temos então um dilema que 
cresce. As migrações em massa do 
sul para o sul poderão representar 
sérios desafios de segurança para o 

Ocidente nas próximas 
décadas.

A ascensão do fun-
damentalismo islâmico, 
da militância sikh e de 
outros movimentos po-
líticos étnico-religiosos, 
além do aumento das 
atividades terroristas e 
do contrabando de dro-
gas, visto no controle 
de milhões de favelados 
pelos traficantes do Rio 
de Janeiro, podem re-
presentar um novo ris-
co para as democracias 
pluralistas. As pressões 
dos fluxos migratórios 
irão provavelmente ex-
ceder os níveis politi-
camente toleráveis. A 
crise dos refugiados do 
mundo está apenas co-
meçando.

Para muitos países 
pobres, a migração de mão-deobra 
é uma forma de aliviar as pressões 
internas, ao mesmo tempo que pro-
porciona uma fonte de ganhos cam-
biais para o governo. As remessas de 
dinheiro para muitos países expor-
tadores de mão-de-obra às vezes al-
cançam, ou mesmo superam o valor 
total dos bens exportados. Ela força 
os países hospedeiros a encarar o 
fato de que suas populações não es-
tão se repondo. Será a imigração um 
meio pelo qual os países desenvolvi-
dos podem compensar seus déficits 
de natalidade?

A imigração não é uma panacéia. 
Ela não reverte o envelhecimento da 
população e traz o desafio de uma 
sociedade multi-étnica. Mas a Imi-
gração pode ajudar a enfrentar o de-
safio da debilidade demográfica. Se o 
déficit de natalidade no longo prazo 
for pequeno e a política de migração 
for bem gerenciada, o futuro poderá 
se enriquecer com a imigração. As 
velhas civilizações da Europa e do 
Oriente devem ainda assim limitar 
o déficit de nascimentos à níveis ad-
ministráveis. Os casos da Suécia e, 
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em menor grau, da França mostram 
que isso é possível.

Os países industriais avançados 
do Ocidente e da Ásia terão prova-
velmente que tentar substituir a fer-
tilidade pela imigração no curto pra-
zo. Os governos buscarão retardar 
os declínios de população e força de 
trabalho manipulando políticas de 
imigração, mas essas políticas serão 
vulneráveis c difíceis de implemen-
tar diante dos grandes movimen-
tos populacionais que se originam 
nos países pobres. Se as políticas de 
imigração viessem a sofrer um rom-
pimento, os governos se confronta-
riam com o fantasma de medidas 
de deportação severas, que provo-
cam divisões internas e prejudicam 
a imagem internacional de um país. 
Os planejadores devem antecipar os 
movimentos migratórios internacio-
nais, que continuarão a crescer. Essa 

realidade deve ser adequadamente 
encarada para que se chegue a futu-
ros acordos multilaterais que contri-
buam para uma compreensão com-
partilhada entre países remetentes e 
receptores.

Para os países avançados, seria 
danoso isolar o resto do mundo. 
Uma estratégia protecionista vai de 
encontro aos interesses dos países ri-
cos e criaria provavelmente conflitos 
com os países em desenvolvimen-
to do “Sul” e do “Leste” (ex-bloco 
soviético), aos quais se pede cons-
tantemente uma abertura de seus 
mercados de bens e capitais. Uma 
abertura controlada à migração ex-
terna constitui um instrumento po-
lítico flexível (com o uso de cotas), 
uma vez que está sujeito à determi-
nação pública (pelo parlamento ou 
pelo próprio governo). Tendo em 
vista os atuais desequilíbrios interna-

cionais e a disseminação de guerras 
civis brutais em vários lugares (Iu-
goslávia, Libéria, Somália, Etiópia, 
Ruanda etc), levantaram-se novas 
questões sobre a santidade das fron-
teiras, a natureza da soberania e o 
direito de intervenção externa. Cres-
ce a necessidade de uma segurança 
cooperativa global.

Como acontece em muitas outras 
nações da Europa Ocidental, o ob-
jetivo político proclamado pelo Mi-
nistério do Interior da França é imi-
gração zero”. A realidade está longe 
da retórica. Em 1993, por exemplo, 
o saldo imigratório estimado foi de 
100 mil, dos quais, 40 mil eram 
imigrantes ilegais. Muitas forças in-
ternas e externas estão em ação, 
contribuindo para a mobilidade 
crescente, tanto do capital, como do 
trabalho. Fechar as fronteiras para os 
fluxos migratórios é pura utopia.

Veja mais edições de Braudel Papers em
http://pt.braudel.org.br/publicacoes/braudel-papers/

IN MEMORIAM
“Todos temos fraturas na biografia e no espírito que vão, sem percebermos, 

minando o funcionamento dos nossos organismos. Precisamos juntar, soldar, 
solidificar, re-espessar, revigorar nossos corpos, almas, compromissos e amores. 
Precisamos aprender a não carregarmos peso demais, não escondermos de nós 
mesmos dores não saradas, não desperdiçarmos energia criativa, a energia do 

prazer, em remendos mal feitos.”

Anna Luiza Ozorio de Almeida, 1937-1994
Membro fundador do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial


