POPULAÇÃO

Migrações

A estrutura das migrações tem mudado muito desde o final do século XX. Vejamos
algumas dessas mudanças.
A população estrangeira em países mais desenvolvidos aumentou em 23 milhões
na década de 1990. Com isso, uma em
cada 10 pessoas que vivem nesses
países nasceu em outro lugar.
A migração clandestina (sem residência
legal nos países onde vivem) atingiu
níveis sem precedentes: mais de 30
milhões de pessoas em todo o mundo.
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O aumento nas migrações circulares, que são caracterizadas pela volta das
pessoas ao lugar de origem - geralmente depois de um tempo trabalhando em
outro país - ou por um novo deslocamento em busca de um terceiro lugar para
morar ou trabalhar. Em parte, esse movimento ocorre devido às facilidades atuais
de locomoção e de comunicação para fazer contato com outras comunidades. Em
muitos países do Golfo Pérsico, como o Catar, as migrações são permitidas por um
período de tempo, após o qual os imigrantes devem retomar a seus países de
origem.
A formação de redes de diáspora, que
fornecem ajuda (trabalho, burocracia,
abrigo) a novos migrantes, facilita a migração
e a vida no país de destino. Por exemplo, 92%
dos argelinos que vivem na Europa estão na
França, e 81% dos emigrantes gregos estão
na Alemanha.
As remessas financeiras dos quase 200
milhões de emigrados para seus países de
origem geram fontes de divisas importantes para regiões bastante pobres. Em
2005, essas remessas chegavam a quase 230 bilhões de dólares anuais. Em muitos
países esse valor ultrapassa o da ajuda externa oficial e proporciona uma das
maiores fontes de rendimentos. No México, por exemplo, o recebimento desses
valores constitui a segunda fonte de divisas do país, depois do petróleo.
Está ocorrendo uma maior feminização do
processo migratório. Se no passado as
mulheres migravam como membros da
família, atualmente é comum mulheres
migrarem sozinhas. Em 2005, elas já
representavam quase a metade (49,6%)
dos migrantes internacionais.
Para impedir as migrações ilegais, muitos países desenvolvidos, desde a década de
1990, mantêm suas fronteiras fechadas,
sob constante vigilância. A Europa
Ocidental, para manter a dimensão atual
de sua população, teria de duplicar a
quantidade de imigrantes. Mesmo tendo
necessidade de novos fluxos de pessoas
jovens, em idade de trabalhar, a
imigração (principalmente a ilegal) é
assunto que preocupa toda a União
Europeia.
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Existe um consenso de que toda a Comunidade Europeia deve ajudar os paísesmembros que, por sua situação geográfica (proximidade do mar), recebem maior
número de imigrantes ilegais, como a Espanha, a Itália e Malta. Os países da UE
propõem políticas coordenadas e eficazes entre os Estados-membros para conter
a imigração ilegal e sugerem a repatriação dos chamados "sem papel". A UE
mantém um sofisticado sistema de vigilância marítima para proteger as fronteiras
da imigração africana.

As fronteiras cada vez mais se militarizam e contam
com alta tecnologia em matéria de sistemas de
vigilância: além de arames, muros, campos minados e
controles policiais, há também vigilância eletrônica e
térmica.
Os Estados Unidos, apesar de necessitarem de mãode-obra dos migrantes, têm recorrido à força para
impedir-lhes a entrada ilegal ao longo dos 3.200
quilômetros de fronteira com o México. Os grandes
gastos com a proteção fronteiriça não têm dado os
resultados esperados: além de colocar em risco muitas
vidas, têm conseguido apenas reduzir a migração
feminina. No México, os migrantes pressionados pelo
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desemprego e crises constantes insistem em ultrapassar as barreiras para chegar
ao destino desejado.
As políticas de impedimento das migrações ilegais pelo fechamento de fronteiras,
que são mantidas sob constante vigilância, ignoram muitas vezes os princípios de
direitos humanos, e cercas e muros são comuns em diversos países como nas
cidades espanholas na África (Ceuta e Melilla) e no território palestino da
Cisjordânia (construído pelo Estado de Israel).

Na globalização, como sabemos, valoriza-se o trabalho
especializado. Os países concorrem formando trabalhadores
especializados e atraindo pessoas qualificadas. Geralmente os
trabalhadores de topo (especialistas em diversas áreas,
pesquisadores, peritos em informática e comércio, executivos,
administradores etc.) saem dos países periféricos e se dirigem
aos países centrais, num movimento migratório conhecido como fuga de
cérebros. Entretanto, mesmo esses trabalhadores estão sujeitos a numerosas
exigências para obter o visto de permanência.
As exigências e o controle sobre a imigração são
muito maiores para a mão-de-obra nãoqualificada. Os mercados de trabalho nos países
desenvolvidos oferecem enormes vantagens: a
diferença salarial entre um trabalhador rural
africano ou latino-americano e um equivalente
europeu chega a ser de 10 para 1. Entretanto, as
políticas de imigração limitam as vantagens e o
acesso desses trabalhadores ao mercado de trabalho, uma vez que eles tenderão
a ocupar a maioria das vagas de emprego e, com isso, as possibilidades de
colocação da mão-de-obra disponível do próprio país serão diminuídas.
Embora sejam qualificados enquanto mão-de-obra, muitos trabalhadores
estrangeiros sofrem com atos de discriminação nos países onde residem,
sentimento denominado de xenofobia.
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TESTES
1. (UFSM)

Nas figuras, o cartunista compara o tráfico negreiro com o transporte ilegal de
imigrantes. A comparação do cartunista e os conhecimentos sobre as migrações
no mundo revelam que os imigrantes
I - em situação irregular ficam sujeitos a incertezas e discriminações e acabam por
integrar marginalmente a forca de trabalho, o que se transforma, em alguns casos,
em escravidão.
II - tem plena cidadania, gozam dos direitos civis, como serviço de saúde, de
educação e de transporte.
III - assumem trabalho pesado com baixa remuneração e vivem em bairros
afastados ou nos subúrbios das cidades.
IV - são vitimas de atitudes racistas e/ou de intolerância conhecidas como
xenofobia.
Esta(ao) correta(s)
a) apenas I e II.
b) apenas III.
c) apenas II e IV.
d) apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
2. (FGV-SP)
Uma antiga técnica defensiva para conter um fenômeno global do século 21
Como se fosse um castelo medieval cercado por hordas de bárbaros, a Grécia
acaba de completar o primeiro trecho (14,5 km) de um fosso que blindará sua
fronteira terrestre com a Turquia, na região da Trácia. [...] Quando estiver
terminado, terá 120 km de comprimento - quase em paralelo ao rio Evros, que
serpenteia entre os dois países - por 30 de largura e 7 de profundidade. O buraco
será semeado de arame farpado, câmeras térmicas e sensores de movimento.
http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2011/08/06/grecia-constroi-uma-trincheira-para-frear-aimigracao-da-turquia.jhtm
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Sobre o “fosso” mencionado na reportagem, assinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma iniciativa conjunta dos governos de Atenas e de Ancara, com
vistas a minimizar os fluxos migratórios controlados por grupos organizados.
b) Foi idealizado pela Frontex, a agência que gerencia o controle das fronteiras
externas da União Europeia.
c) Tem como objetivo estender para as fronteiras terrestres gregas o rígido
sistema de segurança que esvaziou os campos de refugiados situados nas ilhas do
Mar Egeu.
d) É parte de um amplo programa de legalização da entrada de imigrantes, que já
tornou a Grécia o país europeu que mais concede o estatuto de refugiado.
e) Visa estancar o crescente fluxo de imigrantes ilegais que entram na União
Europeia pela fronteira turco-grega
3. (FUVEST) Com base no mapa e nos seus conhecimentos sobre as migrações
internacionais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Alguns países europeus e os EUA apresentam um significativo número de
cidades com grandes contingentes de população imigrante.
b) A União Européia e os EUA têm estabelecido rigorosos controles de imigração,
sobretudo em relação aos imigrantes ilegais vindos do Canadá.
c) Os países americanos, em particular os EUA, receberam um número
significativo de imigrantes europeus até meados do século passado.
d) A Europa ocidental caracteriza-se atualmente por ser um pólo de atração de
imigrantes, o que tem levado a uma regulamentação mais severa no controle da
imigração.
e) O Oriente Médio, a Austrália e a China apresentam algumas cidades com
grandes contingentes de população imigrante.
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4. (UFPB) Observe a figura.

Sobre os movimentos migratórios da globalização, pode-se afirmar:
I. O processo migratório provocado pela globalização é uma contradição do
capitalismo, visto que, por um lado, houve um acentuado crescimento industrial
nos países em desenvolvimento; e, por outro, uma relativa redução da oferta de
emprego.
II. Os imigrantes são indispensáveis para o desenvolvimento da economia de
alguns países europeus. Isso justifica a posição da União Européia ao defender o
ingresso e a legalização de imigrantes, mesmo que essa posição vá de encontro à
opinião pública.
III. Muitos trabalhadores que perderam seus empregos, nos países desenvolvidos,
não conseguem nova colocação com as vantagens anteriores. Isso tem provocado
a redução da oferta de empregos para os imigrantes.
IV. A perda de postos de trabalho, provocada pelo progresso tecnológico nos
países em desenvolvimento, poderá provocar o aumento da pressão por mais
emprego nos países desenvolvidos.
Está(ão) correta(s) apenas:
a) I, III e IV
b) I e IV
c) I e III
d)II e III
e) I, II e IV
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5. (FGVSP) As discussões sobre a migração começam tipicamente com uma
descrição dos fluxos entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, ou
aquilo que por vezes é livremente – e inadequadamente – designado por fluxos de
“Sul – Norte”.
Fonte: PNUD, Relatório de Desenvolvimento Humano 2009: Ultrapassar fronteiras: mobilidade e
desenvolvimento humano.

Sobre as migrações no mundo contemporâneo, assinale a alternativa correta.
I Como resultado da globalização, as migrações internacionais se tornaram mais
numerosas do que as migrações internas.
II A maior parte das migrações internacionais ocorre entre países que possuem
níveis semelhantes de desenvolvimento econômico, considerando-se os critérios
da Organização das Nações Unidas
(ONU).
III As taxas de emigração entre países de IDH muito elevado são, em média,
superiores àquelas vigentes entre países de IDH baixo.
Estão corretas
a) apenas as afirmativas I e II.
b) apenas as afirmativas I e III.
c) apenas as afirmativas II e III.
d) apenas a afirmativa II.
e) todas as afirmativas.

Gabarito: 1.d / 2.e / 3.b / 4.a / 5.c
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