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ROSANA BAENINGER

s migrações internacionais vêm ga-
nhando destaque no cenário mundial
em função das enormes transformações

econômicas, sociais, políticas, culturais e ide-
ológicas experimentadas desde o final dos anos
80; as desigualdades regionais acentuadas e
crescentes, os conflitos bélicos, a destruição do
bloco soviético, a formação de blocos econômi-
cos, constituem o pano de fundo desses deslo-
camentos populacionais contemporâneos. O
Brasil começou também, a partir das ultimas
duas décadas do século passado, a se inserir
nesse novo contexto das migrações internaci-
onais tanto com fluxos de saídas de brasileiros
para o exterior quanto com a recente entrada de
estrangeiros no País. O tema das migrações
internacionais ressurge, pois, como questão
demográfica no Brasil ao final do século 20.

Depois de quase um século da entrada em
massa dos estrangeiros no Brasil, a virada para
o século 21 aponta novamente a importância
desse fenômeno social.

A história da composição e formação da
população brasileira é marcada por distintos
movimentos de imigrantes estrangeiros, inse-
ridos em momentos diferentes da economia.
Desde o descobrimento do Brasil tivemos a
presença do imigrante. Os portugueses foram
os primeiros que chegaram. Por volta de 1550,
com a necessidade de braços para a lavoura
canavieira, iniciou-se o tráfego de escravos afri-
canos (estima-se que cerca de 3 milhões de
africanos entraram no País de 1550 a 1850). A
partir da segunda metade do século XIX, a
implantação da cultura do café conduziu a
uma imigração européia de grande magnitu-
de; na primeira onda de imigração estrangeira
(de 1880 a 1903) entraram 1,9 milhão de euro-
peus, principalmente italianos, seguidos de
portugueses, espanhóis, alemães (Levy, 1974),
na segunda onda (de 1904 a 1930) entraram
outros 2,1 milhões, destacando-se que essa
etapa � em particular no pós Primeira Guer-
ra Mundial � além dos italianos, nota-se a pre-
sença de poloneses, russos e romenos. A ter-
ceira onda de imigrantes estrangeiros (1930-
1953) foi marcada por volumes bastante infe-
riores de entradas, com a chegada dos japone-
ses entre 1932 a 1935 e das novas imigrações
espanholas, gregas e sírio-libanesas entre 1953-
1960 (imigrações dirigidas em parte ao setor
industrial). Os anos 60 encerraram a recepção
da imigração estrangeira ao Brasil. Na verda-
de, com a imigração estrangeira diminuindo
progressivamente depois de 1930, as próximas
etapas da economia brasileira contaria com a
participação das migrações internas.

No entanto, a segunda metade dos anos 80
voltou a trazer a questão da migração interna-
cional para a agenda de pesquisa dos estudio-
sos. Num primeiro momento, foi o movimen-
to de saída de brasileiros para o exterior que
chamou a atenção do fenômeno e revelou a nova
característica migratória do País; mais de um

milhão de brasileiros encontravam-se fora do
Brasil nos anos 90, principalmente nos Estados
Unidos, Paraguai e no Japão, além de outros
países como a Itália, Portugal, Inglaterra, Franca,
Canadá, Austrália, Suíça, Alemanha, Bélgica,
Holanda e Israel. Ressalte-se, contudo, que a
emigração de brasileiros para o Paraguai data
dos anos 70, (re)aparecendo e sendo visualizada
agora no novo contexto das migrações interna-
cionais; os brasiguaios constituem o segundo
maior volume de emigrantes brasileiros (cerca
de 300 mil pessoas), perdendo apenas para os
Estados  Unidos (mais de 500 mil).

A outra face do fenômeno migratório interna-
cional no Brasil revela-se pela entrada de novos
contingentes de imigrantes.  O cenário da glo-
balização encurta distências, redefine localiza-
ções e cria blocos econômicos, assim o Pais assiste,
principalmente a partir dos anos 90, desde a
entrada de coreanos até o crescente afluxo de
latino-americanos. A indústria de confecção em
São Paulo vem sendo administrada por coreanos,
que, por sua vez, contratam bolivianos, perua-
nos e colombianos, na maioria em situação irre-
gular, para trabalharem nesse setor.

No contexto da América Latina, o Brasil fi-
gurava até os anos 70 como uma área de eva-
são populacional para os países vizinhos, em
especial para o Paraguai e Argentina. A par-
tir dos anos 80, o País passa a se configurar
como uma das áreas de recepção migratória
de latino-americanos.

No cenário dos movimentos internacionais
na América Latina e Caribe, o Brasil concentra
o quarto maior estoque desses estrangeiros
(118.525 pessoas, ao redor dos anos 90), contra
181.273 brasileiros residentes nos países da
região.  Embora o número de emigrantes supere
o de imigrantes, ao se examinar os destinos
desses emigrantes pode-se apreender que se
tratam de situações heterogêneas, revelando,
desse modo, as atuais modalidades das migra-
ções latino-americanas de e para o Brasil.

A evolução dos estoques de brasileiros nos
países da região indica, principalmente a partir
de 1980, uma nova situação do Brasil no con-
texto regional. O estoque de brasileiros na
Argentina de 1960 a 1991 vem diminuindo (de
48 mil para 33 mil pessoas, respectivamente),
ao passo que o de argentinos no Brasil vem se
elevando (de 15 mil para 25 mil pessoas, nes-
ses 40 anos). Esse mesmo fenômeno vem ocor-
rendo também com o Uruguai, onde o número
de brasileiros tem se estabilizado desde 1975
(em torno de 14 mil pessoas), enquanto que de
11 mil uruguaios no Brasil, em 1960, passou-
se para 22 mil em 1991; com o Peru, de 3 mil
brasileiros em 1972 para 2,5 mil, em 1993, sen-
do que haviam 2,5 mil peruanos aqui, em 1960,
alcançando 5,8 mil, em 1991; e, com a Colôm-
bia, que chegou a registrar 2,3 mil brasileiros,
em 1960, baixando para 1,4 mil, em 1993, re-
gistrando o Brasil 2 mil colombianos, em 1991,
contra os 685, de 1960.

Alem dos fluxos, já mencionados, o Brasil
vem contando com a entrada de fluxos imi-
grantes de mão-de-obra qualificada vindos da
Argentina e do Chile, em direção principal-
mente à metrópole de São Paulo. Ou seja, no
fluxo de entrada de latino-americanos confi-
guram-se grupos sociais distintos e, em par-
ticular, com destino metropolitano; já na emi-
gração de brasileiros para os paises da Amé-
rica Latina predominam os agricultores, em
direção às áreas de fronteiras. Nesse sentido,
o Mercosul precisa também considerar, na
elaboração de suas políticas, esses diferentes
fluxos que compõem as migrações na região.

Outros fluxos de estrangeiros de mão-obra
especializados também vêm crescendo no
Brasil; o Ministério do Trabalho indica a entra-
da, por tempo determinado, de especialistas,
gerentes e administradores com origem nos
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Franca.

Desse modo, o século 21 inicia-se reforçan-
do as tendências dessa migração, consolidan-
do o Brasil na rota dos deslocamentos popu-
lacionais internacionais, tanto no que se refe-
re à saída de brasileiros quanto à entrada de
estrangeiros no país.

O Brasil na rota das migrações internacionais recentes
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JOSÉ TADEU JORGE

Unicamp sempre teve um gosto par-
ticular pelas relações humanas. Tal-
vez não haja, entre as universidades

brasileiras, outra que mantenha tão exten-
sos pontos de contatos com a sociedade � a
local, a regional e a nacional. Desde seu
nascimento, há 37 anos, a Unicamp foi tecen-
do laços complementares às suas funções
básicas de ensinar, pesquisar e prestar ser-
viços. Isto faz parte da sua vocação e, para
ser justo, é preciso admitir que ela não o faz
desinteressadamente: é dessas relações que,
freqüentemente, a Unicamp colhe as melho-
res experiências que vêm enriquecer sua
missão acadêmica.

Muitos desses pontos de contato se dão
nas artes, na transferência tecnológica, no
ensino de extensão, no atendimento de saú-

de e numa vasta gama de atividades de ser-
viços que só têm crescido nos últimos anos.
Aqui se inserem as relações que a Unicamp
mantém com as escolas de ensino médio e
fundamental.

De um lado, a universidade sempre man-
teve um sério compromisso com a formação
e a qualificação dos professores desses es-
tamentos, de que é exemplo o curso de Peda-
gogia que vem sendo ministrado aos profes-
sores da rede de educação municipal da Re-
gião Metropolitana de Campinas. De outro
lado, a marcante presença do Vestibular na-
cional da Unicamp na vida de professores e
alunos das escolas de ensino médio faz com
que esses vínculos se mantenham intensos
ano após ano, de janeiro a dezembro.

É nesse contexto que a Unicamp volta a
abrir suas portas para que as escolas possam
ver de perto a universidade que durante tão

largo espaço de tempo po-
voa o seu imaginário e seus
planos. E também para que
a Unicamp, cuja tarefa pri-
mordial é o ensino, tenha o-
casião de mostrar a seus vi-
sitantes como é o cotidiano
de uma instituição que sabe
conjugar ensino e pesquisa
e se orgulha da qualidade de
seus 56 cursos de gradua-
ção, dos 120 programas de
pós-graduação que mantém
e de todas as atividades que
desenvolve.

O propósito da UPA é, em suma, oferecer
aos estudantes brasileiros, sobretudo àque-
les que têm o vestibular em seu horizonte
próximo, a oportunidade de conhecer uma
instituição de ensino superior que é ao mes-

mo tempo um centro de inves-
tigação científica e tecno-
lógica onde estudam 25 mil
alunos de graduação e de
pós-graduação, sob a orienta-
ção de 1.800 docentes que são
responsáveis, hoje, por cerca
de 15% da pesquisa universi-
tária brasileira.

Este evento só se tornou
possível graças à demonstra-
ção de interesse e ao envol-
vimento de um grande núme-
ro de docentes, funcionários e
alunos. A eles o agradecimen-

to do comitê organizador e da instituição
como um todo. Aos ilustres visitantes � es-
tudantes, professores e às escolas em geral �
nossas boas-vindas e os votos de que essa vi-
sita se torne memorável para todos. Podemos
garantir que, para nós, ela já o é.

José Tadeu Jorge é vice-reitor da
Unicamp e professor da Faculdade
de Engenharia Agrícola (Feagri)
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