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PROCESSO MIGRATÓRIO



Movimento migratório ou migração é o
deslocamento da população de um lugar para outro
podendo ser definitivos ou temporários

O que é processo migratório?



Diversos motivos levam as pessoas a migrar:

 Guerras;

 Condições econômicas desfavoráveis,

 Adversidades naturais como climas extremamente
frios ou quentes,

 Atividade vulcânica intensa, entre outros.



Movimentações externas

A migração externa, também internacional, ocorre
quando a população se desloca entre países. Há dois
tipos de migração externa:

 Emigração: refere-se ao movimento de saída das
pessoas de seu país de origem. Essas pessoas são
emigrantes no seu país de origem.

 Imigração: corresponde ao movimento de entrada
das pessoas estrangeiras em um país. Elas são
imigrantes nesse país.



Números sobre a imigração internacional



Números sobre a imigração internacional



Números sobre a imigração internacional

Anamorfose sobre imigração



Números sobre a imigração internacional



Consequências das migrações internacionais

NAS ÁREAS DE EXPULSÃO POPULACIONAL:

 Diminuição da população;

 Diminuição da taxa de natalidade devido à
escassez de população jovem e adultos;

 Envelhecimento da população;

 Diminuição da população ativa;

 Entrada de divisas (moeda estrangeira)
enviadas pelos emigrantes;



Consequências das migrações internacionais

NAS ÁREAS DE ATRAÇÃO POPULACIONAL:

 Aumento da população devido à entrada de imigrantes;

 Aumento da taxa de natalidade consequência do elevado
número de jovens e adultos;

 Rejuvenescimento da população;

 Aumento da população ativa;

 Possível aparecimento de bairros degradados;

 Dificuldades de aceitação de novas culturas, línguas e
costumes;

 XENOFOBIA



XENOFOBIA

É o medo (fobia, aversão) que o ser humano
normalmente tem ao que é diferente (para este
indivíduo). Pode também ser definida por distúrbio
psiquiátrico ao medo excessivo e descontrolado ao que
é desconhecido.



XENOFOBIA

 Existem dois tipos de xenofóbicos:

- os mais extremados, que pregam que todos que
possuem cultura e/ou etnia diferentes devem ser
exterminados;

- os xenofóbicos moderados, que pregam que povos
com culturas diferentes, não devem imigrar para as
terras de seu povo, visando preservar a cultura e
garantir que aquilo que seu povo construiu



Refugiados

 Refugiado é toda a pessoa que, em razão de
fundados temores de perseguição devido à sua raça,
religião, nacionalidade, associação a determinado
grupo social ou opinião política, encontra-se fora de
seu país de origem e que, por causa dos ditos
temores, não pode ou não quer regressar a ele.



ACNUR

 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados, é um órgão das Nações Unidas.

 Criado por uma Resolução das Nações Unidas em 14
de Dezembro de 1950, tem como missão dar apoio e
proteção a refugiados de todo o mundo.



Principal acordo para abrigar refugiados

CONVENÇÃO DE GENEBRA - 1951

 Os países que fazem parte da Convenção de Genebra 
são:

Austrália, Benim, Burkina Faso, Canadá, Chile 
Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Brasil, 
Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, 
Estados Unidos.

 Cada país tem sua cota de reassentamento anual e 
critério de seleção próprio.



Números sobre refugiados

 Em 2016, o numero de refugiados e deslocados no
mundo bateu o número recorde de 37, 4 milhões de
pessoas segundo dados da ONU.

 Colômbia, Afeganistão, Somália, Síria, Sudão e
Iraque são os principais países de origem dos
refugiados ao redor do mundo.

 Os países que mais recebem estes refugiados são:
Turquia (2 milhões), Irã (1 milhão e 300 mil),
Paquistão (1 milhão e 200 mil), e Alemanha (980
mil).



CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 
HUMANOS

ARTIGO Nº 4

Todo individuo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal;

ARTIGO Nº 14
Toda a pessoa sujeita a perseguição tem direito a procurar 

e de beneficiar de asilo em outros países.



Motivos

 Violação dos direitos humanos

 Governos ditatoriais ou democracias pouco 
consolidadas

 Guerras internas

 Perseguições politicais e torturas

 Extermínio étnico

 Discriminação religiosa ou cultural

 Problemas ambientais, desertificação, 
desmatamento, erosão do solo

 Desastres químicos ou nucleares.



Movimentos migratórios para o Brasil

Séculos XVI a XIX: 

 negros africanos (escravidão em engenhos de açúcar, 
arraiais de mineração, sítios de extração);

Século XIX:

 Portugueses: maior número no país (espalharam-se 
nas fazendas do país, principalmente no Rio de 
Janeiro);

 Italianos: segunda maior comunidade do país 
(vieram custeados pelo governo italiano, tornaram-
se escravos  brancos);



Movimentos migratórios para o Brasil

Século XIX (continuação)

 Espanhóis: terceiro grupo de imigrantes) ocuparam 
principalmente o estado de São Paulo na lida com o 
café;

 Alemães: corrente migratória que chegou ao país em 
1824 (ocuparam principalmente o Rio Grande do 
Sul);

Século XX

 Japoneses: chegaram em 1908 em busca de uma 
industrialização iminente (ficam no país que Getúlio 
Vargas crie a Lei de Cotas da Imigração, em 1930



Imigração no século 21 para o Brasil

A- Haitianos

 Inicia-se em 2010 com o terremoto que provocou a 
morte de mais de 150 mil pessoas;

 Ingressam no país, principalmente pelo Acre 
(Brasileia) e estão em condição de refugiados (?);

 Recebem um visto especial (1200 por ano), mas todo 
dia entram entre 50 a 150 haitianos por dia;

 Boa parcela tem formação profissional qualificada, 
são jovens, sem condição econômica;

 Desempenham atividades de subemprego e até 
trabalho escravo para sobrevivência.



B- Venezuelanos

 Inicia-se em 2017 com a intensificação da crise política 
do governo de Nicolás Maduro;

 Em 2015, houve 829 pedidos, diferentemente de 2017 
que foram mais de 15 mil pedidos;

 O ingresso ocorre por Pacaraima (Rondônia) mas tem 
atingido a capital, Boa Vista;

 Condições indignas: falta de alimentação, de moradia, de 
emprego;

 Agravantes do problema (xenofobia): “tomada” de vagas 
de trabalho dos brasileiros; recrutamento pelo PCC, 
propagação de doenças (sarampo).

Imigração no século 21 para o Brasil



TEMA DE REDAÇÃO

Século 21: xenofobia e imigração para o país



PROPOSTA DE REDAÇÃO A – DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA

Brasil: um país para todos
A questão da xenofobia representa um desafio para as

democracias neoliberais, visto que afeta os imigrantes de toda

ordem. Mesmo que a Constituição Cidadã de 1988 procure garantir

equidade de direitos, as fissuras são visíveis, herança de um

processo patriarcal e separatista. Nessa dinâmica, cabe a análise

de duas direções: o fluxo migratório ao longo dos tempos e a

situação dos refugiados no país.

No século 16, durante a colonização brasileira, iniciou-se o

processo de migração com a chegada dos africanos. Com isso,

iniciou-se um ódio acirrado aos estrangeiros, o que teve sua

continuidade quando da substituição dos negros pela mão de obra

escrava branca europeia. Além disso, todas as demais etnias que

chegaram ao país representaram uma forma de mão de obra braçal,

como os japoneses, em 1908. Essa xenofobia persiste até a

atualidade, basta que se vejam as piadas de portugueses e os

apelidos dados aos italianos, como carcamano.



Associado a isso, há a questão dos refugiados, expatriados

por razões políticas, religiosas e culturais. No Brasil, dois grupos

se mostram mais frequentes: haitianos, devido ao terremoto de

2010 e venezuelanos, pela política aplicada em 2017 e 2018. Dada

a sua condição econômica e até mesmo sua cor (no caso do

haitianos), muitos ocupam subempregos ou mesmo trabalho

escravo. Ademais, sofrem a rejeição dos brasileiros, principalmente

daqueles que atribuem a eles a culpa das mazelas nacionais.

Fica evidente, portanto, que a xenofobia é uma forma grave

de violência a todos os que chegam ao paÍs, logo deve ser

combatida. Isso posto, os primeiros passos para dissolver a

problemática passam pelo Ministério da Educação ao implantar

currículos escolares que promovam a consciência política e a

relevância do processo de imigração para a nação. Assim, a

distopia de um Brasil para poucos pode ser convertida na realidade

de um Brasil para todos.



PROPOSTA DE REDAÇÃO 2 – ARTIGO DE OPINIÃO

Brasil: um país para todos
Tenho lido frequentemente que a questão da xenofobia

representa um desafio para as democracias neoliberais, visto que

afeta os imigrantes de toda ordem. Como exerço a profissão de

advogado por mais de duas décadas, garanto que a Constituição

Cidadã de 1988 procura garantir equidade de direitos, porém as

fissuras são visíveis, herança de um processo patriarcal e

separatista. Em virtude disso, sou levado a crer que o país precisa

combater esse entrave ao seu desenvolvimento humano e social.

No século 16, durante a colonização brasileira, iniciou-se o

processo de imigração com a chegada dos africanos. Assim, no

meu modo de pensar, iniciou-se um ódio acirrado aos

estrangeiros, o que continuou quando da substituição dos negros

pela mão de obra escrava branca europeia. Além disso, para mim,

esse comportamento se estendeu às demais etnias que chegaram

ao país, para mão de obra braçal, como os japoneses, em 1908.

Acredito que xenofobia persiste até a atualidade, com piadas de

portugueses e os apelidos dados aos italianos, como carcamano.



Associado a isso, eu reflito muito sobre a questão dos

refugiados, expatriados por razões políticas, religiosas e culturais.

No Brasil, tenho visto dois grupos frequentes: haitianos, devido ao

terremoto de 2010 e venezuelanos, pela política aplicada em 2017

e 2018. Alguns estudiosos dizem que não existe discriminação

contra essas etnias, porém, por sua condição econômica e, no

caso dos primeiros, até mesmo sua cor, vejo muitos em

subempregos ou mesmo trabalho escravo. Ademais, como negar

que sofrem a rejeição dos brasileiros, principalmente daqueles que

lhes atribuem a culpa das mazelas nacionais?

Com base nessas ideias, compreendo que a xenofobia é

uma forma grave de violência aos imigrantes, refugiados ou não.

Isso posto, os primeiros passos para dissolver a problemática

passam pelo Ministério da Educação ao implantar currículos

escolares que promovam a consciência política e a relevância do

processo de imigração para a nação. Assim, eu posso garantir

que a distopia de um Brasil para poucos será convertida na

realidade de um Brasil para todos.

José



Legenda:

Vermelho: elementos de ligação/conexão de frases e

orações (conjunções, pronomes, termos variados);

Verde: marcas de primeira 1ª pessoa do singular, ou

seja, mínimo de duas e máximo de quatro por

parágrafo;

Marrom: máscara ou lugar social; o que deve ser posto

logo no primeiro parágrafo;

Azul itálico: presença da contra-argumentação. Esse é

um recurso de grande importância o artigo de opinião,

apesar de não ser muito cobrado


