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 پیشگفتار

در بعضی از  1965شاهد کاهش نرخ باروری بوده است. تا پیش از سال برزیل کشوری است که در مدت زمان نسبتأ کمی 

ارائه  1های اصلی مربوطه در بخشبرهه کردند.ها مردم را به افزایش فرزندآوری تشویق میهای زمانی حکومتبرهه

عه ، توساستاتخاذ نشده به بعد هر چند سیاست مستقیمی توسط دولت برای کاهش نرخ باروری  1965از سال  است. شده

 تنظیم خانواده و روند مدرن شدن موجب کاهش چشمگیر نرخ باروری در این کشور شده است. های جهانی برنامه

سال در برزیل نیز حدوداً نیم  70به  50عالوه بر کاهش سریع نرخ باروری، زمان طی شده برای افزایش امید به زندگی از 

(. لذا این کشور در مدت کوتاهی به طور همزمان با کاهش 1ده است)نمودارنسبتا سریع طی شکه  باید گفت کهبوده قرن 

 نرخ باروری و سالمندی جمعیت مواجه شده است.

 
 )محور عمودی( 70به  50)محور افقی( و افزایش امید به زندگی از  2به  3مدت زمان )سال( کاهش نرخ باروری از  -1نمودار

(Gragnolati, 2001) 

 است. به آن پرداخته شده 1به برزیل انجام شده است که در بخش 20و  19ن وای در قرهای گستردههمچنین مهاجرت

آن دارند، مهاجران هم نسبت به تری همسایگان برزیل که اقتصاد ضعیفزیاد ساالنه به دلیل مرزهای طوالنی و تعداد 

های زیادی از طریق مرز مکزیک اقدام به ورود غیرقانونی به همچنین برزیلیوند. شغیرقانونی زیادی به این کشور وارد می

خأل نرخ  ،های مهاجرتی برزیل بر خالف بسیاری از کشورهای پیشرفته که با پذیرش مهاجرکنند. در کل سیاستآمریکا می

به مسئله مهاجرت از سال  3بخش است. درکنند، مبتنی بر مسائل جمعیتی طراحی نشدهی پایین خود را جبران میربارو

 است.به بعد پرداخته شده 1985



3 

 

 سال از یک هرم جوان تبدیل به یک هرم در حال سالمندی شده است.  15هرم جمعیتی برزیل در حدود 

 
 (Population Pyramid) 1990و  2015های مقایسه هرم جمعیتی برزیل در سال -2نمودار

عوامل اصلی موثر به  2های مستقیمی برای کاهش یا افزایش نرخ باروری ندارد، در بخشاز آنجایی که دولت برزیل سیاست

 های اخیر پرداخته شده است.بر کاهش نرخ باروری برزیل در دهه
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  قرن بیستم 70دهه های جمعیتی برزیل تا ه سیاستچ. تاریخ1

ها همواره در مورد عدم سال اخیر دولت 50ای تاریخی دارد. در در برزیل سابقههای جمعیتی و تنظیم خانواده دغدغه

در  است.ها عموما بر پایه افزایش جمعیت بودهاما پیش از آن سیاست ،اندموفقیت در کاهش جمعیت مورد نقد قرار گرفته

 د به اراضی وسیع و خالی از جمعیت برزیل،ها به منظور افزایش نیروی کار و افزایش کنترل خودوره استعمار برزیل، پرتغالی

تشویق میکردند. همچنین تعداد زیادی برده آفریقایی به برزیل آورده شدند و جمعیت در  انفرزندتعداد مردم را به افزایش 

 های برزیل به فشار بر افزایش، دولت1822حال افزایش برزیل از لحاظ نژادی مختلط شد. پس از استقالل برزیل در سال 

به دلیل برای زنان ورزش فوتبال  1979تا  1940های حتی حدفاصل سال .(Sanders, 1984) فرزندآوری ادامه دادند

به منظور کاهش در قرن نوزدهم  .(Wallerson, 2016) ممنوع شدها آناحتمال آسیب رساندن به قابلیت فرزندآوری 

رفت. در شروع قرن بیستم حمایت از گتأثیر نژادهای آفریقایی بر جمعیت برزیل، پذیرش مهاجران اروپایی در دستور قرار 

های کم جمعیت بود. در واقع دولت تفاوتی افزایش جمعیت ادامه یافت و هدف اصلی آن افزایش تراکم جمعیت در مکان

رو به  طبقه باال و متوسط 1960و  1950های شد. در دههقائل نمی یتراکم جمعیت موضوعافزایش جمعیت و مسأله میان 

 نرخ باروری برزیل شروع به کاهش نمود. 1960تنظیم خانواده روی آوردند و از اوایل دهه برنامه جدید باالی برزیل به 

(Sanders, 1984) 

 
 (Population Pyramid) 1960ری ایران و برزیل از تغییرات نرخ بارو -3نمودار

 1رفاه خانواده برزیلانجمن دهه نرخ باروری طبقه فقیر جامعه همچنان باال بود. در این  میالدی 1960 در دهه با این وجود 

ی دولت برزیل بیانیه 1974تأسیس شد. هدف این انجمن ارائه خدمات تنظیم خانواده برای قشر فقیر جامعه بود. در سال 

                                         

1 Brazilian Society of Family Welfare (BEMFAM) 
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ین است. در ا در کنفرانس جمعیتی بخارست نشان داد که رویکرد دولت برزیل در زمینه رشد جمعیت مجددا تغییر کرده

باشند و دولت موظف است از خواهند داشتهدارند که هر تعداد که فرزند می ها این حق رابیانیه اعالم شده بود که خانواده

رانی گن 2رئیس جمهور گیسل 1978برای داشتن این حق حمایت کند. با این وجود در سال  ،های فقیرحتی خانواده ،هاآن

های تنظیم خانواده برنامه از 3های بعد مانند فیگیردوخود از پیامدهای رشد جمعیت را اظهار کرده و از آن پس دولت

یش ا پبا وجود عزم ایجاد شده در دولت، تاند. اند و آن را زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل دانستهحمایت کرده

ها مدیریت که به تدریج این چالش داشتهوجود های بزرگی در زمینه ارائه خدمات تنظیم خانواده چالش 1985از سال 

ها توان وجود پروناتالیسترا میمهم دیگر  چالش های مهم وسعت باالی کشور برزیل بوده است.از چالش یکی .استشده

است. های کاهش نرخ باروری مقاومت نشان دادهدر بدنه دولت دانست. کلیسای کاتولیک نیز عموما در برابر سیاست

(Sanders, 1984)  

یکنواخت و با شیب نسبتا تندی را داشته است و با وجود  ،کاهشیروندی سال اخیر  60نرخ باروری برزیل در با این وجود 

سال  60ر شود د، پیش بینی میاست ناشی از نرخ باروری باالی گذشته و افزایش امید به زندگی فعلی که افزایش جمعیت

جمعیت شود که بینی میپیشهمچنین  .(6)نمودار ه باشدآینده سهم جمعیت برزیل از جمعیت جهان روند کاهشی را داشت

 (4داشته باشد )نمودار یروند کاهش ،2045میلیون نفر در سال  229این کشور پس از افزایش به حدود 

 

 
 (Population Pyramid) 2100تا  1950شده برزیل از بینیجمعیت ثبت شده و پیش -4نمودار

از  2050جمعیت این کشور تا سال میانگین سنی شود سالمندی جمعیت برزیل نیز روبه افزایش است و پیش بینی می

 ( 5افزایش یابد )نمودار 45.1 بهفعلی  33.5

                                         

2 Geisel 
3 Figueiredo 
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 (Plecher, 2019) به بعد 1970افزایش میانگین سنی جمعیت برزیل از  -5نمودار

 
 (Population Pyramid) (چپ) 2018( و راست) 2078مقایسه سهم جمعیت برزیل از جمعیت جهان در  -6نمودار
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 به بعد قرن بیستم 70دهه برزیل از  نرخ باروری کاهش عوامل تأثیرگذار بر. 2

ن است. با اینرخ جانشینی رسیدهاز تر به پایین ،زیاد ینرخ باروری برزیل با کاهشارائه شد  3نمودارهمانطور که قبالً در 

(. در این بخش عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری برزیل 5وجود جمعیت برزیل کماکان در حال افزایش است )نمودار

 است.مورد بررسی قرار گرفته

 2050هش نرخ باروری تا سال بایست روند مالیم کا، می1998های انجام شده توسط دولت برزیل در سال بینیطبق پیش

لذا برزیل  (.7نموداررسید ) 2نرخ باروری برزیل به زیر  2005شد، حال آنکه در سال نمی 2از کمتر   یعددمنجر به نیز 

در  4هایی همچون سالمندشدن و کاهش جمعیت مواجه خواهد بود، با این وجود باور مالتوسیدر چند دهه آتی با پدیده

گذاری برای جلوگیری از کاهش، و ای میانی قرن بیستم ایجاد و تثبیت شده است، مانع هرگونه سیاستهبرزیل که از دهه

یا حتی افزایش نرخ باروری شده است. رویکرد مالتوسی بر پایه این مفهوم است که افزایش جمعیت به صورت تصاعد 

ایر سمهار نشود، جامعه با کمبود خوراک و است و لذا اگر رشد جمعیت  حسابیهندسی و افزایش تولید به صورت تصاعد 

 .(Goldani, 2001) منابع حیاتی مواجه خواهد شد

 
 (World Bank, 2018)و آمار واقعی  (IBGE, 2014) 2000بینی دولت در سال نرخ باروری در برزیل طبق پیش -7نمودار
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 ,World Bank)و آمار واقعی  (IBGE, 2014) 2000بینی دولت در سال امید به زندگی )سال( در برزیل طبق پیش -8نمودار

2018) 

 شهرنشینی 2-1

 ,Jonas Simões)، شهرنشینی است.2000 تا 1960های ز عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری در سالیکی ا

میالدی نسبت جمعیت روستاییان به کل جمعیت  2000الی  1960های دهد که در بازه سالنشان می ذیلنمودار  (2014

 کاهش یافته است.  %16به  %64از برزیل 
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 (Jonas Simões, 2014) 2010تا  1950سهم جمعیت شهری و روستایی از جمعیت کل برزیل از سال  -9نمودار

دهد که افت اصلی نرخ باروری، در بخش شرقی و پر جمعیت برزیل که شهرهای اصلی در آن قرار دارند نشان می 10نمودار

بوده است. لذا در کنار در واقع در مناطق شهری کاهش نرخ باروری بسیار بیشتر از مناطق روستایی  است.هصورت گرفت

توان نتیجه گرفت یکی از عوامل مهم که حجم باالی انتقال روستاییان به شهرها را نشان داده است، می 9آمار نمودار 

 شهرنشینی است. ،کاهش نرخ باروری در برزیل

 

 (Barros, 2014) 2010و  1991های توزیع جغرافیایی نرخ باروری برزیل در سال -10نمودار
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 نظیر آنهای آمریکا در جهت کاهش جمعیت برزیل و استفاده از منابع بیدخالت 2-2

رسید.  2000در سال  2.4 به 1960در سال  6.3نرخ باروری برزیل از رقم باالی مالحظه شد،  3همانطور که در نمودار

اند. در سنین پایین را یکی از عوامل مهم این کاهش دانسته سازی زنان به خصوصعقیم ،مطالعات انجام شده

(Incrasing Adolescent and youth fertility in Brazil, 2005)  .کمیسیون امنیت ملی  سند محرمانه

کند که افزایش جمعیت برزیل در تناقض با امنیت داخلی و منافع خارجی ایاالت متحده بیان می 1974برزیل در تاریخ 

است  العادهخارقکشور کلیدی جهان سومی و به خصوص برزیل که دارای منابع ویژه و  13آمریکا است. به موجب این سند 

 تعیین شدند. وگیری شود، توسط آمریکا به عنوان کشورهایی که نیاز است از رشد جمعیتشان جل

هایی برای کنترل نرخ باروری برزیل شد. این آژانس مسئول به کار بستن سیاست 5المللی آمریکاآژانس توسعه بین

دهد که حدود ترین و موثرترین راه معرفی کرد. محاسبات وزارت سالمت برزیل نشان میسازی مردان و زنان را ارزانعقیم

ق ها در مناطسازیسازی شدند. بیشتر این عقیمعقیمدر طی چند دهه  سیع و پرجمعیت برزیلدرکشور ومیلیون زن  25

درصد  63.3، و 7گویاس درصد از زنان 71.9، 6درصد از زنان ایالت مارانهائو 75.9فقیر و دارای سکنه سیاهپوست انجام شد. 

در زنان  سازیعقیمشدند. موضوع نژادپرستی کامال در انجام این پروژه مشهود بود و سهم  سازیعقیم 8از زنان ماتوگروسو

ده دنیا آوردن یک نوزاد توسط زن انجام شها حین بهسازیپوستان بود. عموم عقیمآمریکایی بسیار باالتر از سفید-آفریقایی

مشمول دریافت سوبسیدهایی نیز شد و حتی از  ،داریسازی هماهنگ با گرانی ابزارهای پیشگیری از باراست. موضوع عقیم

 شد. های شغلی در مورد عقیم بودنشان نیز سوال میزنان موقع مصاحبه

در سند محرمانه مذکور مقرر شد حقوقی چون، حق فرزند دار شدن یا حق به دنیا آمدن، با حقوقی چون زندگی و پرورش 

های مردم کشورهای جهان سوم باید آماده مبارزه با دخالت 9سجاپ گیرینتیجهلذا بنابر در شرایط سالم جایگزین شود. 

. نکته قابل توجه (SEJUP, 1994) ها باشند در گرفتن حق پدر شدن و مادر شدن از آن خصوص آمریکا(اول )بهجهان 

سازی و پیش از آن در صورت عقیم(Amaral, 2015) قانونی شده است 1996در برزیل از سال  سازیعقیماین است که 

  .(Harris, 1994) شده استبایست زندانی میسال می 2بدون ضرورت پزشکی، پزشک تا 

در تشویق زنان به حفظ سالمت  هاآن پرداخته شده است، موضوع منافع پزشکان و بیمارستانهمانطور که در این گزارش به

 اند.سازی نیز در کنار افزایش اشتغال و تحصیالت زنان مزید بر علت بودهخود با عقیم

                                         

5 US Agency for International Development (USAID) 

6 Maranhao 

7 Goias 

8 Mato Grosso 

9 Sejup 
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  سال 19اقدامات دولت در کاهش نرخ باروری زنان کمتر از  2-3

اند. سال متولد شده 19الی  10میلیون نوزاد ساالنه در برزیل از مادران  3هزار نوزاد از میان  600بیش از  1991در سال 

سال  18-19هزار نوزاد از مادران  350سال و  15-17هزار نوزاد از مادران  250سال،  10-14هزار نوزاد از مادران  25که 

( میزان باالی روابط جنسی در کنار 1994برزیل در کنفرانس قاهره )اند. طبق گزارش منتشر شده توسط دولت متولد شده

است. با تمهیدات انجام شده این نرخ در عدم آگاهی و دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری از دالیل این موضوع بوده

دسترس قرار دادن با افزایش آگاهی و در  سال رسید. 15-19نوزاد در هر هزار زن  73با کاهش چشمگیر به  2003سال 

 مقابله کند.سال  19تا  15با افزایش باروری زنان برزیل توانسته است در مدت زمان کوتاهی  های پیشگیری از بارداریابزار

(Berquo & Cavenaghi, 2005) 

 دهد.میالدی را نشان می 2000و  1991، 1980های های سنی مختلف زنان برزیلی در سالنرخ باروری گروه 11نمودار

 

 Incrasing Adolescent and)های منتخبدر سال نسبت تعداد نوزاد به تعداد زنان گروه های سنی مختلف -11نمودار

youth fertility in Brazil, 2005) 

گروه  1980طوری که در سال وری است. بهرسنی باشود تغییر الگوی نکته قابل توجهی که در نمودار فوق مالحظه می

سال داشته  20-24رتبه اول را گروه سنی  2000و  1991های اند اما در سالوری بودهرسال دارای باالترین با 25-29سنی 

 است. 2000های قبل در سال سال نسبت به دوره 15-19سنی است. نکته مهم دیگر افزایش باروری گروه
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 20-24سال و کاهش کمتر باروری گروه سنی  15-19اهش کلی نرخ باروری، افزایش باروری گروه سنی لذا با وجود ک

توان یکی از که می استداشتهتر سنین پایینسمت های سنی باالتر نشان از تغییر الگوی باروری به سال نسبت به گروه

ه دهند کیا کاهش تعداد فرزندان نسبت داد. نمودار فوق و جدول ذیل نشان میشدن  یفرزندتکتمایل به را به دالیل آن

سال  19تا  15افزایش داشته است، گروه سنی  1991نسبت به سال  2000تنها گروه سنی که نرخ باروری آن در سال 

 باشد. درصدی این افزایش نیز قابل توجه می 25بوده است. میزان 

 

 (Goldani, 2001) 2000و  1991های سنی مختلف زنان برزیلی در وری گروهمقایسه تغییرات بار -1جدول

 

درصد افزایش نیز  25.4تنها گروه سنی که در اواخر قرن بیستم نه تنها کاهش نرخ باروری نداشته است، بلکه به میزان 

 %24.5که سهم جمعیت روستایی برزیل از این باتوجه به سال است. در مورد این مسئله 15-19داشته است، گروه سنی 

سال در شهرها  15-19توان گفت باروری گروه سنی می( 9نمودار) استرسیده 2000در سال  %18.8به  1991در سال 

رسی سال در مناطق شهری و روستایی برزیل نیز مورد بر 15-19زن  1000ازای هر تعداد موالید بهاست. لذا افزایش داشته

 (2)جدول قرار گرفته است

 (Goldani, 2001) 2000تا  1991تغییر نرخ باروری مناطق شهری و روستایی برزیل از سال  -2جدول
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. استسال در مناطق شهری بیشتر از روستایی بوده 15-19شود، افزایش باروری زنان مالحظه می 2در جدول همانطور که

توان باروری باالی دختران کم سن را به روابط جنسی غیر ایمن و لجام با توجه به سن باالتر ازدواج در مناطق شهری، می

 گسیخته مربوط دانست. 

 

  افزایش زنان دارای تحصیالت دانشگاهی 2-4

باروری  شد بر کاهش نرخ افزایش اشتغال زنان که به دلیل باورهای فمینیستی در کنار افزایش سطح تحصیالت زنان ایجاد

زیلی کرده بردوسوم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در برزیل زن هستند. عموم زنان جوان تحصیلبرزیل موثر بوده است. 

و  انداشتهدنسبت به مادربزرگهایشان  یزندگی بهتراتخاذ تصمیم درست در داشتن فرزندان کمتر، معتقدند مادرانشان با 

ین روند را ادامه دهند و یک فرزند داشته باشند. در برزیل هر چند کلیسای کاتولیک معتقد به افزایش ها نیز باید همآن

دولت بر خالف این عقیده است. طرفداران برنامه تنظیم خانواده دولت اعتقاد دارند معدود اقدامات نرخ باروری است اما 

برای حفاظت از کشور در برابر پدیده سالمندی را دارد و از این طریق  10برزیل فرصت کافی برای ایجاد یک تور ایمنی

 .(Lazaro, 2011) آل خود برسدتواند در آینده به تعادل جمعیتی ایدهمی

(. 12نمودار) دهندسال )افراد مولد اقتصادی( تشکیل می 59تا  15درصد از جمعیت برزیل را افراد بین  65در حال حاضر 

سال و  15آغاز روند کاهشی جمعیت این گروه و ادامه افزایش جمعیت غیر مولد و هزینه بر جامعه )کمتر از  2030سال 

مدتی خواهد داشت و پس های اجتماعی دولت روند افزایشی طوالنیسال( است. لذا از این تاریخ به بعد هزینه60بیشتر از 

 لد به تعادل خواهد رسید.از آن نسبت جمعیت مولد و غیرمو

                                         

های مختلف و تولید فقر ناشی از آن طراحی و اجرا برابر شوکپذیر در هایی هستند که برای حمایت اقتصادی از افراد آسیبتورهای ایمنی اجتماعی برنامه 10

 شوند.می
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 ,IBGE)سال(  65و بیشتر از  15سال، آبی: کمتر از  59تا  15روند تغییرات جمعیتی نیروی کار در برزیل )نارنجی:  -12نمودار

2014) 

 زنان سازیعقیمهای افزایش جراحی برتأثیر جامعه پزشکی  2-5

 سازی زنان در برزیل بودههای عقیماز عوامل افزایش جراحییکی  های ضدبارداریبودن قرص اعتقاد زنان جوان به مضر

 . (Oliviera, 2001).است

ها از ابزارهای جدید پیشگیری از بارداری مربوط به تصمیم اند که استفاده برزیلیجمعیت شناسان به این نتیجه رسیده

 .(Caetano, 2001) بر آن تأثیر فراوانی داشته است و بلکه جامعه پزشکی افراد نبوده

گذاری سالمت در برزیل از پیشگیری های اولیه شروع کاهش نرخ باروری رویکرد کلی سیاستدر سال (1999) به گفته پاتر

غییر پیدا کرد. این امر موجب افزایش تقاضا برای عمل ها به رویکرد بیمارستان محور و درمانی تو کنترل بیماری

  ,Potter)است های خصوصی شد که مورد حمایت سیستم تأمین اجتماعی نیز بودهزنان در بیمارستان 11نابارورسازی

1999). 

                                         

11 Sterilization 
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ی است. دستمزد دو برابرزایمان سزارین بودهافزایش  ،همچنین دلیل مهم دیگر افزایش جراحی نابارورسازی در زنان برزیلی

تواند زایمان سزارین موجب ترغیب بیماران به انجام این عمل توسط پزشکان شد. از آنجایی که عمل نابارورسازی می

همزمان با عمل سزارین انجام شود، در کنار تمایل پزشکان به دریافت دستمزد جانبی، بیمارانی که شاید در حالت عادی 

های عمل جراحی )بستری، بیهوشی، عوارض و ...(  نداشتند، از فرصت پیش آمده در عمل جراحی خود ل به سختیتمای

های صحیح برای در واقع عدم اتخاذ سیاست .(Caetano, 2001) زمان نابارورسازی نیز استفاده کنند برای عمل هم

 سازی شد.های ناباروریمارستانی مانند عملهای باالیی از درمانحجم ببه کاهش نرخ باروری منجر 

 سایر عوامل کاهش نرخ باروری در برزیل 2-6

است. وی سایر عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری برزیل را برشمرده ،های مختلف( با مرور پژوهش2001) 12گلدانی

های مختلف ارزان شدن و سهولت دسترسی به ابزار و روشاو یکی از این عوامل را کاهش مرگ و میر نوزادان دانسته است. 

و  ی عوامل مرتبط با فرهنگهمچنین برخ، بنابر نتایج ویاست. پیشگیری از بارداری را بعنوان دلیلی دیگر معرفی کرده

های و افول ارزش های نگهداری و پرورش فرزندهزینهافزایش کوچک،  یهاسبک زندگی شامل تمایل افراد به داشتن خانواده

 ی در برزیلرموجب کاهش نرخ بارونیز قدیمی جامعه برزیل مانند ارزشمندتر بودن زنانی که فرزندان بیشتری دارند، 

 .(Goldani, 2001) استشده

یسه با کشورهای مشابه از لحاظ اارائه شده است، هزینه نگهداری از فرزندان در برزیل در مق 13که در نمودارهمانطور 

 باروری باالتر است.

 

 

 

 

 

                                         

12 Goldani 
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 (Lee & Mason, 2011)رابطه نرخ باروری و سرمایه انسانی مورد نیاز برای پرورش فرزند در کشورهای منتخب  -13نموادار

: سرمایه انسانی مورد نیاز برای پرورش هر فرزند معادل هزینه مورد نیاز پرورش یک فرزند شامل سالمت و آموزش است توضیح

 ها شود.ی است که کل حقوق استاندارد یک کارگر صرف این هزینهو واحد آن تعداد سال

یابد. همچنین کرد خانواده برای پرورش فرزندان افزایش میدهد که با کاهش نرخ باروری هزینهنمودار فوق نشان می

کرواسی  ،)دانمارک، فنالندتری دارند های کشورهایی که نرخ باروری پایینهای برزیلی سرمایه انسانی برابر با خانوادهخانواده

سال حقوق استاندارد یک کارگر برزیلی است. این هزینه باال  3.3کنند. این میزان برابر با ...(  برای فرزندان خود صرف میو

 شود.ها برای داشتن فرزندان بیشتر کاستهموجب شده است از تمایل خانواده

 برزیل اخیر در های مهاجرتی. سیاست3

میالدی  1760تا  1500است. از سال برزیل بیشترین پذیرنده مهاجران اروپایی در قاره آمریکا بوده ،ماریدر دوره استع

هزار نفر بوده است.  530اند. در همین دوره کل مهاجران اروپایی به کشور آمریکا هزار اروپایی به برزیل مهاجرت کرده 700

سهم  20و  19اند. در قرن اند پرتغالی بودهبه برزیل مهاجرت کرده 1818تقریبا کلیه مهاجران اروپایی که قبل از سال 

 .(White Brazilians, 2018)استها نیز از مهاجران اروپایی برزیل قابل توجه بودهها و ایتالیاییآلمانی

 دهد. را نشان می 2010تا  1940وضعیت مهاجرت )از و به( برزیل از سال  15دارونم
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 ,Barcellos)های داخلی )نارنجی( ها به برزیل )قرمز( و مهاجرتها به خارج )سبز( خارجینرخ مهاجرت برزیلی-14نمودار

2013) 

کنون تبدیل به کشوری مهاجر فرست شده است. تا 1940برزیل از سال  شود، کشورمالحظه می 15 نمودارهمانگونه که در 

ه شود کها هم بصورت قانونی و هم غیرقانونی انجام میبیشتر خروج مهاجران از برزیل به مقصد آمریکا است. این مهاجرت

افزایش این مهاجرتها ، روند 1980توضیح داده شده است. با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی برزیل از دهه  2-3بخش در 

 متوقف شده است اما کماکان ادامه دارد. 

توضیح داده شده است، از نیمه دوم قرن  1-3همچنین برزیل با کنترل مرزها و اعمال قوانین مهاجرپذیری که در بخش 

برزیل پنجمین کشور دنیا هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ وسعت بیستم تعداد مهاجرتهای ورودی را محدود کرده است. 

 ،یویه، بولپاراگوئ ن،یاروگوئه، آرژانتشامل  یجنوب یکایآمر یکشورها گرید یبا تمام یلیبه جز اکوادور و ش لیبرزباشد. می

تری این کشورها دارای شرایط اقتصادی ضعیف فرانسه مرز مشترک دارد. انیو گو نامیسور ان،یونزوئال، گو ا،یپرو، کلمب

ت اسشود. این امر موجب شدهانونی فراوانی به برزیل مییرقغنسبت به برزیل هستند و این امر موجب گسیل مهاجران 

 .(1398)ملک پور.  شودسیاست برزیل در قبال پذیرش پناهندگی سختگیرانه 

 پذیرش مهاجران خارجیاز نظر وضعیت فعلی برزیل 3-1

 شده است.های فعلی برزیل در پذیرش مهاجران پرداختهدر این بخش به سیاست
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 تولد در برزیل

پدر  دارای یفرد اگر که است یمعن بدان نیا. دینما یم تیتبع خاک ستمیس از که است ییکشورها معدود جمله از لیبرز

 .شود یم اعطا او به لیبرز پاسپورت و تیتابع ،تولد نیهم واسطه به شود متولد لیبرز کشور خاک در ،و مادر غیر برزیلی

 و مادر و پدر که است آن نسبت به کشورهایی مانند آمریکا و کانادا لیبرز در شدن دار بچه ای فرزند تولد مثبت نکته اما

 دائم امتاق زین آنها به که چرا کنند استفاده تولد نیا تیمز از توانند یم زین لیبرز در شده متولد فرزند برادران و خواهران

 انوادهخ افراد دائم اقامت. ندارد وجود خاک ستمیس رویپ گرید یکشورها در که است یتیمز نیا. شود یم اعطا لیبرز کشور

 .(1397)اصطهباناتی.  گردد یم لیتبد تیتابع به دوسال از بعد زین

 بایرتق لیبرز در فرزند تولد به مربوط یها نهیهز و مانیزا نهیهز ،یدرمان یها نهیهز که است آن گرید تیاهم حائز نکته

 یارستانمیب یهانهیهز. برخوردارند تیمز نیا از زین ها ستیتور یحت و میمق ریغ و میمق افراد ،اتباع هیکل که است گانیرا

 یکی لیبرز یستیتور یزایو اخذلذا . بود خواهد دالر هزار 60.000 بر بالغ یزیچ کایآمر همچون یکشور در فرزند کی تولد

لذا در بعضی کشورها از جمله  .کرد اقدام لیبرز به مهاجرت به نسبت قیطر نیا از توان یم آن با که است ییها روش از

ویزای توریستی به والدین زمینه زایمان فرزند در ی بیمارستان و ... با ارائه گایران موسساتی با ارائه خدماتی مانند هماهن

 .(1397)اصطهباناتی.  کنندها را فراهم میبرزیل و اقامت آن

 دککو برادران و خواهران و نیوالد که است یمعن بدان نیا. است یلیبرز اول روز از نوزاد ل،یبرز در کودک کی تولد هنگام

 شابهم ازاتیامت و حقوق همه از بایتقر لیبرز در دائم ساکنان. دارند یدائم ساکنان عنوان به را لیبرز در کار و یزندگ حق

 که یافراد نیهمچن. کشور آن یاسیس مسائل در شرکت و یرا حق جز به هستند برخوردار لیبرز شهروندان عنوان به

 5 از پس. نندک کار کشور نیا در و ندینما سفر کایآمر کشور به زایو بدون توانند یم باشند داشته را لیبرز تیتابع و اقامت

 .(1398. پور ملک) آورند دست به را کایآمر اقامت توانند یم زین کایآمر کشور در کار سال

 گذاریسرمایه

 دیدتم ساالنه صورت به موقت اقامت نیا که شوداعطا می ساله کی موقت اقامت به فرد لیبرز کشور در شرکت ثبت با

 ثبت قیطر از خانواده و فرد اقامت دیتمد یبرا. برساند دائم اقامت به سال 5 تا 4 از بعد رااش خانواده و فرد تا گرددیم

یم یمتقاض فرد .شود پرداخت است دالر 6000 تا 4000 زانیم به معموال که شرکت ساالنه اتیمال دیبا لیبرز در شرکت

 نهیمز در را خود شرکت لیبرز در مختلف مشاغل ییدرآمدزا زانیم به توجه با و کشور مبداء در خود شغل به توجه با تواند

 کوچک یها فروشگاه و ها رستوران. مختلف یکاالها صادرات و واردات. یبازرگان و یتجار یها شرکت: مانند مختلف یها

 یمسکون ای و یتجار ملک دیخر به اقدام لیبرز کشور در تواند یم شرکت ثبت نیا واسطه به فرد .ثبت نماید رهیغ و بزرگ و

 و اقامت خود یتجار تیفعال و شرکت ثبت همان واسطه به و باشد ینم او اقامت کسب ضامن ،ملک دیخر نیا اما دینما
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 نیا خیارت و زبان آزمون در دیبا فرد گرید یکشورها مانند لیبرز تیتابع کسب یبرا. دینما یم اخذ را تشیتابع آن از پس

 .(1397)اصطهباناتی.  دینما اخذ را لیبرز کشور پاسپورت سپس و دینما شرکت کشور

 لیبرز در یکار اقامت اخذ

 بدان نیا. باشد کشور نیا از معتبر یشغل شنهادیپ کی یدارا فرد که است آن اول شرط ،لیبرز کار یزایو افتیدر یبرا

 براساس را دفر ،باشد داشته یالملل نیب استخدام اجازه یقانون صورت به که لیبرز کشور در ییکارفرما دیبا که است یمعن

 شرط که گردد یط دیبا کار یزایو افتیدر یبرا یقانون امور هیکل پسس. دهد صیتشخ مناسب ،یکار و یلیتحص رزومه

 ردف تیصالح احراز یبرا یا کننده نییتع نقش. زبان دانش گرید طرف از .است مناسب یشغل شنهادیپ داشتن آن مهم

 عنوان به یسیانگل زبان گرچه رایز. است یسیانگل زبان از موثرتر اریبس نیب نیا در یپرتغال زبان دانستن و دارد یمتقاض

 تواند یم زبان نیا به تکلم مسلما و باشد یم یپرتغال زبان یرسم زبان اما شود یم صحبت کشور نیا در یالملل نیب زبان

 تواند یم زین یلیتحص یزاهایو و زبان یها کالج قیطر از لیبرز به ورود نهیگز. دهد شیافزا را لیبرز کشور در کار شانس

 افتنی یبرا یکاف فرصت هم کشور نیا در لیتحص و زبان آموختن با چراکه. دینما همراه کشور نیا در کار افتنی یبرا را راه

 ،موقت اقامت سال 4 تا 3 از بعد لیبرز کشور در کار. گردد یم تر یقو ،فرد رزومه هم ردیگ یم قرار فرد دسترس در کار

 .(1397)اصطهباناتی.  دینما یم اخذ را کشور نیا تیتابع شخص آن از پس و رساند یم لیبرز دائم اقامت به را فرد

 ازدواج قیطر از لیبرز به مهاجرت

 ردف کی اگر که بود صورت نیا بهشرایط  کشورها اکثر در یزمان. باشد ازدواج قیطر از تواندمی یگاه لیبرز به مهاجرت

 هنکیا بدون آورد یم دست به را کشور آن تیتابع میمستق صورت به کرد یم ازدواج کشور آن اتباع از یکی با یخارج

 اضرح حال در اما. دیگرد یم لیتحم او به کشور آن تیتابع که گفت توان یم واقع در. دینما تیتابع اخذ درخواست خودش

 قانون زین لیبرز کشور خصوص در. است شده افراد درخواست به منوط اشخاص تیتابع یالقا و است شده اصالح قانون نیا

 صورت به تیتابع یاعطا سبب یلیبرز اتباع با یلیبرز ریغ افراد ازدواج که است صورت نیا به ازدواج قیطر از تیتابع یالقا

 و ندینما میتسل کشور نیا مهاجرت اداره به را الزم مدارک دیبا کردند ازدواج نکهیا از پس افراد بلکه شود، ینم میمستق

 تمتفاو ازدواج قیطر از تیتابع یاعطا خصوص در کشورها ریسا با لیبرز کشور نیبنابرا. دهند لیبرز اقامت درخواست

 هتج ازدواج قیطر از لیبرز به مهاجرت انیمتقاض نیهمچن. کند ینم القا را تیتابع کیاتومات صورت به و کند یم عمل

 ازدواج یلیبرز تبعه کی با اگر که صورت نیا به. ندینما یط را متفاوت پروسه دو است ممکن کشور نیا تیتابع افتیدر

 باشند کرده ازدواج یلیبرز میمق کی با اگر اما بکشد طول ماه 6 تا 3 نیب است ممکن ها آن اقامت اخذ پروسه باشند کرده

 ابتدا در است کرده ازدواج یلیبرز شخص با که یخارج فرد. انجامد یم طول به سال 4 حدود ها آن یبرا اقامت اخذ پروسه

 در دائم اقامت طول اتمام از پس و کند یم افتیدر را ساله 5 تا 3 اقامت آن از پس و ساله 1 اقامت او درخواست از پس و

 .(1398)ملک پور.  دینما ارائه را لیبرز تیتابع درخواست تواند یم استخودر صورت
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 یپناهندگ قیطر از لیبرز به مهاجرت

 جنگ یکشورها به مربوط 2018 تا 2015 سال از پناهندگان از یتوجه قابل سهم ل،یبرز کشور ،گزارشات نیآخر طبق

 لیبرز کشور حاضر حال در. اند شده کشور نیا وارد ییایدر راه ازاین مهاجران  کهرا داشته است  عراق و هیسور مانند زده

 نیابه  زده بحران یکشورها اکثر که است یصورت به کشور نیا ییایجغراف تیموقع رایز باشد یم مواجه پناهنده بحران با

 کمپ طیشرا. شوند یم پرونده رد انیپناهجو از یاریبس. ستین سخت آنچنان زین آن به دنیرس راه و نزدیک بوده کشور

 لذاو  داردن یقوخیلی  اقتصاد کشور نیا زین یطرف از باشد یم تحمل رقابلیغ و بد اریبسان یپناهجو یبرا کشور نیا یها

 .(1398)ملک پور.  ندارد ،ییاروپا یکشورها همانند را پناهندگان به یدگیرس ییتوانا

 ها به خارج از کشور مهاجرت برزیلی 3-2

مریکا طبق آمار گمرک آکنند برزیلی هستند. تعداد زیادی از افرادی که از مرز مکزیک اقدام به ورود غیرقانونی به آمریکا می

. همچنین تعدادی (Sands, 2019) اندشدهمهاجر غیرقانونی برزیلی در مرز مکزیک دستگیر  18.000، 2019در سال 

رگردانده و زندانی یا به برزیل ب شوندشوند توسط پلیس در داخل آمریکا دستگیر میاز افرادی که موفق به ورود به آمریکا می

که از های برزیلی افراد برزیلی یرالین، ا2019سال  G20جمهور برزیل و آمریکا در نشست  یطبق توافق روساشوند. می

شوند را در صورت داشتن نقص در مدارک مانند نداشتن پاسپورت معتبر نیز سوار کرده و به برزیل طرف آمریکا دیپورت می

 .(Paraguassu, 2019) دهندانتقال می
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 بندیجمع

های جدید به شدن هزینهها، افزودهملی چون مدرن شدن، شهر نشینی، رسانهافت شدید نرخ باروری در برزیل ناشی از عوا

های خارجی دخالت (Forero, 2012)است.  فرزنددارشدن )تحصیل، سالمت، مهدکودک و ...( و افزایش اشتغال زنان بوده

در زمینه تشویق به فرزندآوری و چه در چه دولت برزیل . (SEJUP, 1994)است  نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده

ع در اجما عدمکه یکی از دالیل مهم آن  های مورد نظر را تصویب و اجرایی کندنتوانسته سیاستزمینه کاهش نرخ باروری 

های منسجم کاهش نرخ . شروع فعالیت(Goldani, 2001)  دولت و حتی دولت با جامعه مدنی و مذهبی بوده است بدنه

ویکم . با شروع قرن بیست(Sanders, 1984)میالدی و توسط جامعه مدنی ایجاد شده است  1970باروری نیز در دهه 

 گرفته است و به زیر نرخ جانشینی رسیدهکاهش نرخ باوری شتاب بیشتری  ،و افزایش حمایت دولت از تنظیم خانواده

 هدف برزیل رسیدن به یک هرم ای برای افزایش نرخ باروری ندارد.است. با توجه به تقویت باور مالتوسی، برزیل برنامه

 .(Lazaro, 2011) رسیدخواهد به آن  2100در سال زیر های آینده است که در شکل در دهه جمعیتی پایدار و ثابت

 
 (Queiroz & Turra, 2010) های مختلفهرم جمعیتی برزیل در سال -15نمودار

در سال  15نموداردر که  را همانگونه خود هرم جمعیتی ناپایداریو بدین منظور برزیل ناگزیر باید سالمند شدن جمعیت 

 ها عبور کند. ده و به سالمت از آنرسد را تجربه کربه آن می 2050
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های عمومی برزیل برای افراد در سنین مختلف. سالمت )طوسی(، مستمری )طوسی کمرنگ(، آموزش سهم هزینه –16نمودار

 (Queiroz & Turra, 2010))خاکستری( و سایر)سفید( 

سال و اقشار فقیر جامعه 19تنها در جهت کنترل باروری زنان زیر  برزیلمالحظه شد معدود اقدامات جمعیتی  که همانگونه

رسانی انجام گیرانه سقط جنین و افزایش آگاهیبوده است و این امر با در اختیار قراردادن امکانات، الغای قانون سخت

گذاری کشورهای دنیا این باور در برزیل نیز وجود دارد که با سرمایه ازتعداد نسبتا زیادی در حال حاضر مانند است. لذا شده

 و سایر بازنشستگیهای از طریق راهکارهای فناورانه و افزایش رفاه عمومی هزینهتوان بر آموزش و توسعه اقتصادی می

ترین کشور آمریکای مرفهشود. برزیل مالحظه می 1که نمونه آن در شعار درج شده در تصویر ها را پوشش دادهزینهکمک

تواند با تسهیل قوانین مهاجرت جوانان بسیاری از این کشورها و حتی سایر مناطق جهان التین است و در صورت تمایل می

 را برای افزایش نیروی کار به خود بپذیرد. 

آینده نزدیک رجحان  باروری در جهان و افزایش اهمیت مهاجرت در تغییرات جمعیت کشورها، دربه کاهش نرخبا توجه

عاملی تعیین کننده در کمیت و کیفیت نیروی کار و رونق اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد داشت  ،های رفاهیشاخص

 برای جبران سالمندی ،با تسهیل ورود مهاجران دارندکشورهایی که رفاه باالتری شود بینی میبا روند فعلی پیش لذا و

 بیش از پیش مقصد متخصصان و جوانان سایر کشورها باشند. جمعیت و نداشتن جمعیت مولد،
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 دهیدبمرا آموزش  کنم؛مواظبت میمن از شما وقتی که بازنشسته شدید ای در دست یک کودک برزیلی: شعار نوشته -1تصویر

(Queiroz & Turra, 2010) 
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