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RESUMO

o trabalho a seguir analisa as causas e as conseqOencias da emigrac;ao brasileira
aos Estados Unidos, interligando a politica economica, internacional entre as paises.
A globatizayao e a era da informayao. A emigrayao como uma maneira de escapar
da crise econ6mica e desfrutar da tecnologia, ideias, costumes e condi90es de
trabalho, tidos como superiores a do pais de origem. A experiemcia emigratoria,
geralmente, e positiv8, contudo, a (mica dificuldade e relacionada com as saudades
do seu pais, sua cullura e de seus conterraneos. 0 resultado e a manuten,.ao dos
lagos culturais nas vilas transnacionais. Assim, as causas e as conseqOencias da
emigrayao vern S8 tornando faco de preocupac;:6es entre os analistas internacionais.
As politicas emigratorias restritivas vern tentando dificultar esse f1uxo em direyao ao
pars que atualmente e a maior potencia econ6mica do mundo, os Estados Unidos.
Atraves das dificuldades para emigrar, ou seja, de obtenyao do visto america no.
Essas nao vern surlindo eleito, pois, a ilegalidade tanto na entrada pelo Mexico,
como apos 0 vencimento do prazo de estada do visto de turista (pratica leita pelos
brasileiros) sao de costume.

Palavras chaves: emigrac;ao, layos culturais.
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ABSTRACT

The thesis to follow analyzes causes and consequences of Brazilian immigration to
the United States, establishing connection from the International Economic Policy
between the countries. The globalization (the information era) and immigration are a
way to escape from the economic crisis. Enjoying the technology, ideas, culture and
work's conditions better than in the native country. Generally, the migratory
experience is positive, however, the only difficulty is related with the homesickness
culture and relatives. The biggest effect is the culture's habits continuation at the
transnational villages. In addition, the immigration's causes and consequences is
becoming focus of concerns between the international analysts. The restrictive
immigration politics in United States come trying to make more difficult this fiow in
direction to the country that known for being the biggest economic power of the
world. Through the immigration's difficulties, trying to get the American visa. The
illegality by the Mexico's border entrance and after the expiration of the tourist visa's
stated period (practical made for the Brazilians) is turning in a custom.

Keywords: immigration, culture's habits.
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RESUMEN

EI trabajo a seguir analiza las causas y las consecuencias de la inmigraci6n
brasilefia a los Estados Unidos, estableciendo la conexion politica economica y
internacional entre los paises. La globalizacion (era de la informacion) deja que la
emigracion sea una manera de escape de la crisis economicas, as! disfrutar de la
tecnologia, de las ideas, de las costumbres y de las condiciones superiores del
trabajo de que en su pars nativD. La 8xperiencia migratoria, es general mente
positiva. Pero, la unica dificultad se relaciona con extrafiar su pais, su cultura y de
sus contemporimios. EI resultado es el mantenimiento de los lazes culturales en los
pueblos transnacionales. Luego, las causas y las consecuencias S8 convierten de
preocupaciones entre los analistas internacionales. Las politicas restrictivas
migratorias vienen intentando dificultar ese f1ujo en direcci6n al pais que es
actualmente el poder economico mas grande del mundo, los Estados Unidos. Con
las dificullades migratorias, como la obtencion de la visa americana. Asi, la ilegalidad
como por la entrada por el Mexico, como caducar el plazo que deja estar en el pais
extranjero (generalmente la usada por los brasilefios) son de costumbre.

Palabras liaves: migracion, lazos culturales.
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1. INTRODU9Ao

Para entender a globalizac;ao e buscar soluc;oes, e necessaria entender de

urna maneira profunda as problemas globais, analisar as acontecimentos mundiais e

suas conseqOencias para a humanidade.
E essencial ter urna ideia clara dos programas tecno16gicos e seus

respectivDs efeitos para a sociedade como urn todo. E preciso pensar como a

civiliz8C;80 encara 0 emprego, para entaD entender como ela teme 0 desemprego. As

quest6es sociais, antes de qualquer coisa, sao frutos de como a populayao tem

entendido a sua propria cultura.
Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar a questao da emigrayao,

entre brasileiros aos Estados Unicos, urn ato que ja aconteee desde as tempos mais

remotes, mas, que atualmente e urna questao diffcil de S8 encontrar urna solu~o. E
preciso compreender as modificagaes e fragilidades que as atores transnacionais,

como os emigrantes, estao trazendo ao mundo.

Assim, inicialmente, a pesquisa foi atraves de uma interliga~o entre

Rela90es Internacionais e emigra9ao. Buscando definir a globaliza~o, como

responsavel pela locomo~o desenfreada de bens, empresas, finan98s, ideias e

pessoas (atores transnacionais).

A tecnologia e os meios de transportes contribuem para 0 ir e vir. Eles

possibilitam que os emigrantes ou os atores transnacionais, nao percam seus la90s

culturais, os quais no passado eram extinguidos mais facilmente.

Na sequencia e descrita a rota emigrat6ria dos brasileiros, considerados como

um novo emigrante em dire~o ao "melting paiN, expressao utilizada para descrever

a composi9aO da sociedade norte-americana, isto e, a mistura ou miscigena9Bo de

nacionalidades. Sera relatado 0 infcio da inversao da historia brasileira em rela980 a
emigra~o, a regiao que e mais atraida pelo sonho de sucesso e chances na "Terra

das Oportunidades"

As dificuldades atuais de emigra~o nao sao poucas em virtude das barreiras

impostas pelos governos dos parses receptores (visto, passagem, social security,

trabalho e habitayao), mas, em contrapartida os motivos sao imensos,

principalmente, a partir da decada de 80, periodo pelo qual 0 Brasil passou pela pior

instabilidade econ6mica. Assim, a saida encontrada e a ilegalidade, na maioria dos
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casas, para a obten~o de urn salario que proporcione urna vida digna, em termos

de bem-estar.

Finalmente, ap6s, a discorrer sobre a entrada dos brasileiros, nos Estados

Unidos, foi abordada a manuten9iio dos la90s culturais (em virtude da tecnologia) 0

modo de vida, as profissoes, os testemunhos. Em termos de ra98, geralmente, eles

sao incluidos na categoria hispanica, a qual e denominada pelos americanos como

latina. Na atualidade, os latinos preenchem 0 primeiro lugar em rela9iio a quantidade

de emigrantes existentes nos Estados Unidos. Sera, tambem, abordada, qual e a

posi9iio e a recep9iio dos americanos referente a emigra9iio legal, ilegal ou de

refugiados, S8 as cidadaos americanos e as emigrantes vivem harmoniosamente au

ha chance duma instabilidade mundial. A posi9iio da ONU em rela9iio a emigra9iio

atual aos Estados Unidos. Enfim, varios autores serao citactos, sabre esta questao

tiioatual.



2. RELA<;:6ESINTERNACIONAIS E EMIGRA<;:6ES

A expansao dos sistemas de comunicayao por satelites, da revoluyao da

telefonia e da presenya da informatica na maior parte dos setores de produyiio e de

serviyos, inclusive par meio de redes planetarias como a Internet, fez com que 0

rnundo passasse para urna nova era, a era da globaliz8980.
Entende-se por globalizayao 0 processo de interiigayao economica e cultural,

em nivel planetario, que ganhou intensidade a partir de 1980, devido ao crescimento

vertiginoso dos principals centres nervosos das sociedades modernas: as mercados

financeiros e as redes de informa98,o. Impulsion ada par notaveis transformayoes

tecnol6gicas e por uma onda de simpatia pelas teses ditas neoliberais, 0 fenomeno

da globaliz8yao S8 consolidou com a queda dos regimes comunistas na Europa e a

abertura economica nos Estados Unidos, no qual loi intensificada a abertura

internacional. No plano economica, a globaliz89ao S8 traduz par maior abertura no

comercio externo e par urna rapidez sem precedentes no movimento de capitais,

permitindo a investidores colocar dinheiro num pais e retira-Io em segundos. 0

grande numero de fusoes ocorridas a partir de 1995 e 0 predomfnio de gigantescas

empresas transnacionais fazem parte do mesma processo.

Na decada de 1990, eram muitas as vozes que deploravam os eleitos da

globalizayao, acusada de gerar desemprego em varias regioes, alem de ameayar a

ordem mundial por reduzir 0 poder de decisao dos paises e organismos

internacionais em face do poder das grandes empresas e corporayoes financeiras.

(CARRION, 1997)

Oiante desta perspectiva, os cidadaos dos ditos paises do terceiro mundo,

procuravam e procuram cada vez mais se refugiar em paises do primeiro mundo,

cujas economias sao estaveis, oferecendo urn padrao de vida melhor.

Porem, esse processo de ernigrayao acaba criando urn fen6meno de

transnacionalismo, ou seja, poucos emigrantes internacionais renunciam

inteiramente a cullura e a sociedade de suas nayoes de origem. Cada vez mais

emigrantes desejam e sao capazes de manter vinculos com a sociedade onde

nasceram, ou seja, seus layes culturais nao se desfazem com a mesma facilidade

devido a tecnologia.



Portanto, 0 presente capitulo tem como objetivo analisar a diferenya entre a

emigrac;:aodo passado para a do presente.

2.1 Globalizac;:ao

Para entender 0 processo de emigrayc30 recente e necessario entender antes

o processo da globalizac;:ao.A expressao "globalizac;:ao"tern sido utilizada, mais

recentemente, num sentido marcadamente ideologico, no qual assiste-s8 no mundo

inteiro a um processo de integrayc30 economica sob a egide do neoliberalismo,

caracterizado pelo predominio dos interesses financeiros, pal a desregulamentac;ao

dos mercados, pelas privatizayoes das empresas estatais, e pelo abandono do

estado de bem-estar social. (CARRION, 1997)

Porem, 0 processo de globalizac;:ao (aqui entendido como integrac;:ao e

interdependencia economica) tern suas raizes ha muito tempo atras, no minimo ha 5

seculos, passando desde entao por etapas diversas.

A primeira fase da globalizac;ao, ou primeira globalizac;ao, foi dominada pela

expansao mercantilista (de 1450 a 1850) da economia-mundo europeia, a segunda

lase, ou segunda globalizac;:ao,que vai de 1850 a 1950, loi caracterizada pelo

expansionismo industrial-imperialista e colonialista e, por ultimo. a globalizac;ao

prapriamente dita, ou globaliza,ao recente, acelerada a partir do colapso da URSS e

a queda do mura de Berlim, de 1989 ate 0 presente (VILLA, 1999)

PERIODOS DA GLOBALIZACAO

Data Periodo Caracteriza,ao

1450-1850 Primeira fase Expansionismo mercantilista

1850-1950 Segunda lase Industrial-imperialista-colonialista

p6s-1989 Globalizac;:aorecente Cibernetica-tecnoI6gica-associativa

Fonte: adaptado pela autora a part1r de VILLA, 1999

o periodo relevante para este capitulo e 0 da Globalizac;:aorecente, ou seja,

p6s-1989, que tern como ponto de partida a politica da "Glasnost", adotada por

Mikhail Gorbatchov na URSS desde 1986, dessa lorma, a guerra lria encerrou-se e



os Estados Unidos proclamaram-se vencedores. 0 momento simbol0 disto foi a

derrubada do Muro de Berlim ocorrida em novembro de 1989, acompanhada da

retirada das tropas sovieticas da Alemanha reunificada e seguida da dissolu9ao da

URSS em 1991. A China comunista, por sua vez, que desde os anos 70 adotara as

reformas visando sua modernizat;80, abriu-se em varias zonas especiais para a

implanta9ao de industrias multinacionais. A politica de Deng Xiaoping de conciliar 0

investimento capitalista com 0 mono polio do poder do partido comunista, esvaziou 0

regime do seu conteudo ideologico anterior. Oesde entao, so restou no moderno

sistema mundial a economia-rnundo capitalista, nao havendo nenhuma outra

barreira a antepor-se a globaliza9ao (KENNEDY, 1993).

Chega-se desta forma it situar;ao presente, onde sobreviveu uma so

superpotencia mundial: os Estados Unidos. ~ a unica que tern condi90es

operacionais de realizar interven90es militares em qualquer canto do planeta (Kuwait

em 1991, Haiti em 1994, Somalia em 1996, B6snia em 1997, recentemente a do

Iraque em 2003). E a era do d6lar, enquanto que 0 idioma ingles tornou-se a lingua

universal por excel€mcia.Pode-se ate afirmar que a globaliza9ao recente nada mais

e do que a americanizar;ao do mundo.

Politicamente, a globaliza9iio recente caracteriza-se pela crescente ado9iio

de regimes democraticos. Neste processo de universalizayao da democracia, as

barreiras discriminatorias estao ruindo urna a uma (fim da exclusao motivada por

sexo, ra9B, religiiio ou ideologia), acompanhadas por uma ascendente padroniza9iio

cultural e de consum~.

Enquanto no passado os instrumentos da integrar;ao foram a caravela, 0

galeao, 0 barco a vela, 0 barco a vapor e 0 trem, seguidos do telegrafo e do telefone,

a globaliza9ao recente se faz pelos satelites e pelos computadores ligados na

Internet. Se antes ela martirizou africanos e indigenas e explorou a classe operaria

fabril, hoje se utiliza 0 satelite, 0 roba e a informatica, abandonando a antiga

dependencia do bra90 em favor do cerebro, elevando 0 padriio de vida para

patamares de saude, educa9iio e cultura ate entao desconhecidos pela humanidade.

o dominio da tecnologia por um seleto grupo de paises ricos, porem, abriu

um fossa em rela9ao aos demais, talvez, a mais profundo em toda a hist6ria

conhecida. Roma, quando imperio universal, era superior aos outros povos apenas

na arte militar, na engenharia e no direito. Hoje os paises-nucleos da globaliza9iio



(os integrantes do G-7), distanciam-se, em qualquer campo do conhecimento, anos-

luz dos paises do Terceiro Mundo (KENNEDY, 1993).

Nac ha respostas nem soluc;oes para atenuar este abismo entre as ricas do

Norte e os pobres do Sui que s6 se ampliou. No entanto, e bom que se reconhec;a

que tais diferenc;as nao resultam de um novo processo de espolia<;iio como os

praticados anteriormente pelo colonialismo e pelo imperialismo, pais, naD implicaram

numa dominay8o politica, havendo, bern ao contra rio, urna aproximar;:8o e busca de

intercambio e coopera980, porem, sem desconsiderar a questao do dominic

economico e politico que se percebe nas rela96es entre as na96es.

Quanto a exporta<;iio de produtos da vanguarda tecnol6gica (microeletronica,

computadores, aeroespaciais, equipamento de telecomunica90es, maquinas e

robos, equipamento cientifico de precisao, medicina e biologia e qufmicos

organicos), os EUA sao responsaveis por 20,7%, a Alemanha por 13,3%, 0 Japao

por 12,6%, 0 Reino Unido por 6,2% e a Fran9a por 3,0%. Logo, apenas estes 5

paises detem 55,8% da exporta<;iiomundial delas. Os custos para obten9ao desses

instrumentos (computadores), que eram considerados objetos de ricos, cafram 19%

ao ana, desde 1954. Portanto, as barreiras existentes no mercado mundial da

informa9ao foram drasticamente reduzidas. (NYE et ai, 2001)

Imagina-se que a globalizac;ao, seguinda 0 seu curso natural, ira enfraquecer

cada vez mais os estadas-nacionais surgidas ha cinco seculas au dar-Ihes novas

formas e func;6es, fazendo com que novas instituic;oes supranacionais

gradativamente os substituam. Com a formac;ao dos mercados regionais au

intercontinentais (Nafta, Unidade Europeia, Comunidade Economica Independente

[a ex-URSS1,0 Mercosul e 0 Japao com os tigres asiaticos), e com a conseqQente

interdependencia entre eles, assentam-se as bases para os futuros governos

transnacionais que, provavelmente, servirao como unidades federativas de uma

administra~o mundial a ser constituida. Talvez, ao tindar 0 seculo 21 a humanidade

conhec;:a por tim, um gaverno universal, atingindo-se assim a sonho dos til6sofos

est6icos do homem cosmopolita: aquele que se sentira em casa em qualquer parte

da Terra. (KENNEDY, 1993).



2.2 Sociedade Mundial e Interdependencia

A globaliza<;iio, gerada pela revoluyao da inlorma<;iio e tecnologia, altera a

posiyao estatal, como entendida na concep<;iio realista, pois, os estados eram

responsaveis completamente pela politica global. "Eo notavel, durante uma guerra,

que 0 sistema interestatal esta mais baseado na teoria realista, ou seja, as estados

sendo egoistas e buscando 0 seu bem preprio" (ARON, 1987). Apes a guerra Iria,

p~r exemplo, pode-se notar 0 destaque que e dado a "era da interdependimcia", esta

caracterizando a rela<;iio dos Estados, os quais se unem para buscar, no periodo

pes-guerra, a garantia da seguranya nacional, isto e, coletiva (em grupo).

Interdependencia, em sua definiyao mais simples, significa dependimcia mutua. Em

politica mundial, interdepend€mcia S8 refere a situ8yoes caracterizadas par efeitos

reciprocos entre paises, entre atores em diferentes paises.
A interdependencia pode ser separada em duas lases: a Tradicional, ou seja,

a interdependencia durante urn confiito militar, no qual estados S8 unern para juntar
forryas. Essa baseada na concepyao realista e a Moderna, a interdependencia nesse
periodo e caracterizada pela era da informar.;ao e da tecnologia. Nesta ha as

facilidades de transitar ao redor do mundo, podendo criar uma "vila global" e 0 ir e vir
dos individuose suas tranS8c;oes econ6micas poderem criar urn umundo sem

Ironteiras" (NYE et al. 2001).

A interdepend€mcia moderna destaca a ponto economico, isto e, a

globaliza<;iio.Como pode se observar na afirrnayao de OLIVEIRA:

A crescente globaliza9llo do mundo, somada ao enfraquecimenlo do Estado, faz que oulras
forcas - as forcas Iransnacionais -Iomem as redeas do cenario internacional, marginalizando
as manobras dos Estados nacionais. articuladas anleriormente em termas do poder
estrategico-militar e hoje do poder economico-financeiro, tomando-se, consequentemente.
cada vez mais dificil distinguir a politica exierna da poHtica interna dos Estados. (OLIVEIRA,
2002, p. 125)

o fenomeno da interdependencia obrigou a abertura estatal. Ao abrir-se, 0

Estado cada vez enfraquece mais e mais a significado dos conceitos de fronteira,

nacionalidade e soberania, fazendo desaparecer a tradicional distinr;ao entre a

campo interne e internacional, restringindo a margem de sua autonomia, nao mais

explicada em termos exigindo, em consequimcia, novo



modelo de interpreta~o e analise dessa realidade internacional, aonde se vern

firmando - presentemente - uma visao holistica dos fenomenos internacionais.

Atualmente, a sociedade internacional conta com atores nao governamentais que

atraves da tecnologia, se tornaram ~atorestransnacionais~Assim, a diferenc;.a entre

politica domestica e internacional esta desaparecendo.

Os fenomenos transnacionais sao as processos que atravessam as fronteiras

e escapam inteiramente a autoridade au ao controle dos Estados. Esses fenomenos

sao reduzidos a contatos e as interagoes entre "atores societais" (VILLA. 1999, p.

20).

Para Huntington (Apud VILLA, 1999), 0 transnacionalismo surgiu como legado

da expansao americana:

o transnacionalismo e um dos mais importantes legados para a politica mundial de duas
decadas de expansao americana ( ... ). atraves das duas decadas posteriores a Segunda
Guerra Mundial, ° poder dos Estados Unidos na politica mundial, seu interesse em
desenvolver 0 sistema de alianyas junto a outros governos e contra a Uniao Sovietica e a
comunismo, produziu a condi~o politica fundamental que fez possivel 0 surgimento do (alor)
transnacional. (HUNTINGTON, 1973, p. 342-3)

Essa movimentayao de atores nao governamentais, ou seja, ~societais"e
enfatizada pelos setores economicos, isto e, em movimento de finan~as, ideias,

influencias, pessoas e bens, como: empresas multinacionais. Porem, sem se

esquecer de crengas, ideologias, descobertas e religiao, como os judeus refugiados

ao redor do mundo devido ao nazismo.

As Rela~6es Internacionais tern estudado esses fenomenos transnacionais,

como urn risco para 0 final deste seculo devido a explosao populacional no

hemisferio sui, as emigra~6escada vez mais intensas para a hemisferio norte, aos

desequilfbrios ecol6gicos globais, ao narcotrafico e a competiyao economica

tecnol6gica. Esses podem produzir efeitos independentemente da agao dos atores

porque essas a~6es podem gerar consequencias recfprocas (interdependencia)

(NYE et ai, 2001)



2.2.1 Atores transnacionais

A premissa basica da qual se deve partir 0 estudo do ator transnacional e de

que os atores da realidade transnaeional nao sao somente os Estados nacionais,

embora isso nao exclua 0 Estado dos processos transnacionais.

A descri9iio de ator transnacional, que se articula nos processos globais

socia is e que interage com os outros pianos da sociedade mundial, difere de autor

para autor. HOFFMAN (1970) define como "lor<;8s", ja para MENDERSHAUSEN

(1969) sao "unidades sociais", "atores sociais" para KAISER (1971) e de accrdo com

ROSENAU (1992) "microator" (Apud VILLA). Ja VILLA (1999) tem uma defini,ao um

poueo mats abrangente

Agente societal que estabeJece urn tipo inovador de vincula¢es extra-estalais, baseando-se
em contatas, coligac;6ese intera¢es atraves das franleiras nacionais ante os quais os 6rgaos
centrals da politica externa estatal au supranacional tern relativa, au nenhuma, capacidade
regulat6ria. (VILLA, 1999, p. 55)

No contexlo internacional, pode-se dizer que ator e 0 agente do ate

internacional, aquele que participa das rela¢es internacionais e da dimensao

dinamica da soeiedade internacional, cuja realidade e form ada por um elenco de

agentes sociais que ali atuam e S8 relacionam, influenciando-se mutuamente e

interando-se em cooperayao ou em conflito. "Trata-se de uma realidade social

integrada por atores e relac;:oes que formam conjuntamente um todo, um grupo

singularizado, a que denominamos de sociedade internacional" (OLIVEIRA, 2002).

Porem, nem todo grupo social e, par consequemcia, um ator internacianal. A

simples qualidade de grupo social nao lipifica automaticamente tao singular

identidade de agente internacional. Ao contra rio, 0 ator internacional assim se

qualifica por dispor da capacidade de participar de rela90es significativas do ponto

de vista internacional. Nem todos os agentes em suas relac;:oes internacionais se

revestem dessa caracteristica.

As empresas multinaeionais(EMNs) e as organiza90es nao-governamentais

(ONGs), conlemporaneamente, sao considerados os dois tipos principais de atores

concretos.
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2.2.2 Empresa Multinacional

As empresas multinacionais sao firmas nacionais comerciais que possuem
filiais em certa numero de paises, sendo essas filiais controladas par urna matfiz
(ARON, 1987). Sao organiza90es transnacionais hierarquizadas, dirigidas de forma

centralizada e manejam capital proprio e de outros (tem facil e grande acesso ao

eredito) na aquisiyao de materia-prima, maquinaria, de tecnoJogia e levarn a sua

produ9iio as diversas partes do globo, em face de racionaliza9ao, na organiza9ao de

seus servi90s e de sua administrayao, e da influencia junto aos 6r9805

governamentais.
As empresas transnacionais sao protagonistas de crescentes transformac;oes

no campo economica, politico, social, da informaC;8o e tecnologia, ademais da
cultura, evidencias que envolvem a vida dos individuos em desconhecidos

problemas, cuja dimensao requer solu<;oes globais.
Em paralelo a consolida9iio dos Estados Unidos como potencia hegemonica,

sob a forma de imperio de funyaes e naD de territ6rio, ocorreu a consolidac;;aoda
empresa multinacional como ator transnacional. Uma simetria entre hegemonia
mundial e transnacionalizag80. Ao transpor os limites domesticos, acelerado pelo
processo de modernizagao tecnol6gica, a empresa americana transformou-se num
importante atar transnacional. (VILLA, 1999)

2.2.3 Organiza90es Nao-Governamentais (ONG's)

Atores mais descentralizados e menos hierarquizados que as multinacionais,
as ONG's destacam-se por seu papel de representag80 ou expressao de grupos
sociais nacionais ou internacionais, abordando um variado espectro de atividades,
como a politica, a economia, a religiao, a cultura, a cidadania e a ecologia. A sua
expansao foi facilitada pela rapida moderniza9ao ocidental e pelo pluralismo politico,

precondigoes que nao se apresentaram isoladas, mas, como interdependentes, uma
relag80 quase direta de crescimento. A vasta expans80 dos contatos transnacionais
sobre distancias continentais, gerou um aprofundamento das ONG's em varios
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assuntos, gerando urn aumento na interdependencia com a sociedade. (VILLA,

1999)

Fundac;ao Ford, a Anistia Internacional e 0 grupo ecologico Greenpeace

podem ser citados como exemplos desses atores. A administrayao e a busca de

solu90es politicas e tecnicas escapam ao controle estatal, par issa a expressao

"carater descentralizado", mas, nern par isso esses atores transnacionais se

comportam anarquicamente, bern no 85tilo estatocentrico.

A fonte da "autoridadeH dos atores transnacionais tern que ser procurada

antes no carater quase dramatico do debate no qual S8 articulam: isto e, nas

respostas societais globais que apresentam, ante as desequilibrios sistemicos

gerados pelos novos fen6menos transnacionais de seguran98 e a forma como

aqueles desequilibrios afetam as aspectos de bern estar da economia, da saude, da

identidade cultural e da qualidade de vida dos cidadaos em todo 0 planeta. Sao

esses fenomenos para as quais 0 Estado nacional nao tern resposta imediata; por

outro lado, fenomenos como esses permitem preencher com legitimidade as a90es

dos grupos transnacionais, tornando-se consciencias criticas societais globais e

interdependentes, inclusive passando a exercer fun90es que, em tese, deveriam ser

assumidas pelos representantes eleitos por meio dos mecanismos democraticos

nacionais. (VILLA, 1999).

2.3 As Emigra90es Internacionais

De acordo com 0 Dicionario Jurfdico (1998) a emigra<.;aoe 0 ato de ingressar

num pais para nele viver e esta e estudada pelos profissionais de Rela90es

Internacionais como um fenomeno transnacional, que pode gerar urn choque

cultural, ou seja, urn risco para a seguran98 mundial atual.

Essa circula980 de pessoas de uma jurisdi980 politica a outra, e conhecida

desde os tempos antigos, pois, e descrita na Biblia e na hist6ria, sendo dividida por

periodos como:

Sec. v - invasao dos barbaros ao imperio romano;

2 Sec. XVIII - invasao na China, Russia, Persia e India;
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3 Sec XVI - apos as grandes navegayoes ocorreu a emigrayao da Europa

para 0 Novo Mundo;

4 Sec XIX - milhoes de europeus migram para colonias da Africa, Asia,

Australia e America do Norte. (divisao feita porVILLA. 1999, p. 34)

A emigragao e favorecida devido a "tecnologia~,como S8 va no secula XV as

europeus vieram para 0 Novo Mundo devido a invenyao das ~grandesnavegayoesn

Os paises que obtiveram colonias no Novo Mundo foram as que investiram

em escolas de navegayoes e meios de transporte (1' fase da globalizayiio).

Neste secula havia uma emigrayao de parses com tecnologia e meio de

transporte, para paises perifericos.

A emigrayao contemponflnea inverteu as posi96es, pais, as movimentos

atuais S8 fazem de regi6es men os desenvolvidas para EUA, Europa, Australia e

Japao (globalizayao recente).

2.3.1 As Diferenyas das Emigrayoes do Passado para 0 Presente

No secula XV, as movimentos imigratorios foram em direc;oes a paises que

absorvessem qualquer mao-de-obra e que tivesse grande quantidade de terra. Os

emigrantes S8 destacaram nos paises para cnde imigraram devido a grande

habilidade, comparando com os cidadaos locais (indios ou escravos). Nesse periodo

as la!yos culturais entre os emigrantes e os seus paises de origem eram

completamente cortados, devido a inexistencia de meios de comunicagao, que

transmitissem informa90es. Par essa razao, a nova patria era aceita sem maiores

confiitos.

No seculo XVIII e XIX as emigray5es ajudaram com 0 problema do

crescimento populacional e da demanda por alimentos, assim, equilibrando-se ao

redor do mundo.

No seculo passado, 0 proprio continente europeu foi um produtor abundante

de emigrantes economicos, refugiados politicos ou de pessoas que simplesmente

decidiam viver em outros paises, esse quadro se inverte sobretudo com 0 final da

Segunda Guerra Mundial. Especialmente nos anos 50 e 60, varias na90es europeias

recorrem a emigra~o, tanto intracomunitaria - sobretudo de cidadaos da Europa
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"mais pobre" do Sui - quanta extracomunitaria ., a tim de suprirem as deficiencias de

mao-de-obra geradas, em um primeiro momento, pela reconstru<;iio p6s-guerra e,

posteriormente, pela propria expanseo econ6mica do continente. A partir dos anos

50, entre 20 e 30 milh6es de estrangeiros entram na Europa Ocidental, dos quais

cerea de 20 milh6es acabam S8 instalando, de forma permanente, nos paises

europeus industrialmente mais desenvolvidos. Esses grupos de emigrantes estao

integrados por refugiados, habitantes das ex-colonias (pieds-noirs), trabalhadores do

sui da Europa e do Terceiro Mundo, e par indigenas dos parses anteriormente

colonizados. 0 carater temporal e a dura<;iio limitada da presen9a desses

estrangeiros exclui, nesse momento, qualquer preocupayao com a necessidade de

discutir modelos de integra<;iio das popula96es emigrantes, principalmente, em

parses como Suf98 au Alemanha, cuja emigracyao dependeu essencialmente de

processos economicos (CANCLlNI, 1998).

Atualmente, a emigrayao tern side em dlreg80 a paises desenvolvidos,

buscando oportunidades de emprego e para usufruir uma economia de primeiro

mundo (MARGOLIS, 1998). 0 processo de interdependencia entre as na90es,

gerada pela internacionalizayao da economia e pelas novas tecnologias da

comunicayao concorre para intensificar esses processos migrat6rios.

Da imensa facilidade de exporta<;iio de modelos economicos, mas,

principalmente, culturais, resultam, por exemplo, os efeitos propagandisticos sobre a

acolhida obtida, mas, isto gera problemas de desemprego, 0 que aumenta a

demanda de servi90s internos, deficitando infra-estruturas, principalmente, de

assistencia social.

As determinac;6es legais nao sao suficientes, no entanto, para suplantar a

complexidade das dinamicas s6cio-culturais. Ao contrario do que esperavam os

parses receptores, as emigrantes econ6micos e temporais aproveitam, nesse

peri ado, para intensificar 0 re-agrupamento familiar como condiyao necessaria para

se converterem em residentes estaveis. A conquista de estabilidade acaba

provocando uma alterayao profunda na estrutura dos grupos migratorios, a partir,

sobretudo, de uma maior presenc;a feminina e jovem nas comunidades de

emigrantes. A emigraqao econ6mica - ideal tipo da condiC;ao dos emigrantes que os
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de assentamento, extrapolando a relayeo puramente instrumental com a vida

econ6mica do periodo imigratorio inicial (SCHNAPPER, 1988)

A medida que as possibilidades de retornarem a seus parses de origem S8

tornam cada vez mais remotas, essa emigraC;8o de residentes estitveis S8 torna

potencial reivindicadora de cidadania, nos paises receptores, colocando em xeque

as estruturas monoculturais que sustentam as nac;08s europeias e norte-americana.

Soma-s8 a isso a heterogeneidade (rniscigena<;ao) cada vez maior dos fluxos

migrat6rios, determinante para a inversao do antigo quadro de homogeneidade e de

proximidade com a cultura ocidental observada entre os imigrados oriundos

majoritariamente dos paises mediterraneos da pr6pria Europa ap6s a Segunda

Guerra Mundia!.

As vantagens de globalizar-se mediante a integraC;8o dos mercados, e as

divergencias multiculturais como obstaculo a inte9ra9ao, sao os dois tipos de relatos

que comp6em simultaneamente a narrativa da globalizayao e que se traduz na

conflitiva experiemcia migratoria da contemporaneidade. A economia e 0 mercado,

de urn lado, e as identidades culturais e comunitarias, de outro, passam a pautar,

quase que de forma exclusiva, a dinamica de inter-rela¢es entre Europa, Estados

Unidos e America Latina, pois, devido aos meios de comunica~o os emigrantes nao

perdem seus la90s culturais, assim, contribuem para que os olhares sobre as

diferenyas entre regi6es e culturas se mantenham irredutiveis (COGO, 2002).

Portanto, percebe-se claramente a diferenya entre a emigrayao do passado e

a do presente. No proximo capitulo sera abordado 0 motivo dos emigrantes

brasileiros nos Estados Un ides nao perderem seus la~s culturais e a resistencia em

aceitar e novo pais como seu proprio.
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3. ROTA IMIGRATORIA

Nesse capitulo serao analisados 0 inicio, as dificuldades e as raz6es que os

brasileiros tern para imigrar a America.

3.1. Brasileiro: um Novo Emigrante em Dire,;;o ao "Melting por (EUA)

Nos Estados Unidos tern havido urn extraordinario movimento de pavos e

ra~s. Constituem 0 pais que recebeu mais emigrantes em quantidades superiores

de que qualquer outra na,ao do mundo. Inicialmente, foram fugitiv~s de

persegui0es politicas e religiosas. Em 1848, periodos de fome na Europa (Inglaterra

e lrJanda) e a revoluyao aleme. contribufram para 0 grande exodo e que as Estados

Unidos tinham orgulho de dar asilo. Em 1900 a 1920, 0 predominio come,ou a

miscigenar essa nay80 com fUSSOS, poloneses, italianos, greg05, balcanicos, toda

corrente meditern3nica e eslava, tendo como reli9i6es principais 0 catolicismo e 0

judaismo. °objetivo era fundir todas as diferen,as raciais e nacionais (MELLO, s.d.).

As estatisticas mostram que 50% da populayao americana que vive nos

grandes centros urbanos em idade adulta sao estrangeiros. Esses recem chegados a

nova terra, executavam as tarefas mais pesadas e mais mal remuneradas. Os

primeiros que ocuparam essa posic;ao foram os irlandeses, que subiram de

categoria, com a vinda dos alemaes e, posteriormente, os italianos, sendo

brevemente substituidos pelos eslavos, latinos e orientais. (MELLO, s.d.)

Atualmente os latinos se encaixam no recurso mais barato, referente a

trabalhos bra98is, razao pela qual sao favorecidos pelas leis norte-americanas

(MELLO, s.d.).

Recentemente, mais precisamente a partir da decada de 1980, iniciou uma

nova emigrac;ao: a de brasileiros. Em virtude de uma grande crise economica no

Brasil, a solu,;;o encontrada por muitos brasileiros para burlar 0 periodo dificil, foi

sair do pars em direc;ao a paises desenvolvidos, como as Estados Unidos. Antes

dessa crise, nunca haviam se colocados na posic;ao de emigrantes, com excec;ao do

surto de emigrac;ao de brasileiros durante os anos mais repressivos dos governos

militares, que pode ser caracterizado como emigraC;8o de refugiados, porem de
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pequena expressao numerica - menDS de 3.000 refugiados politicos sairam do pais

nesse periodo, grande parte dos quais retornou ao Brasil apos a anistia (SALES,

1999).

Essa emigrayao ainda nao e reconhecida pela maiaria dos americanos, pois,

quando pensam em emigrantes, logo relacionam com: mexicanos, haitianos,

cubanos, koreanos au indian os. Porem, nao com brasileiros. Esses sao lembrados

pela Copa do Mundo de Futebol, fiorestas tropicais, rnusicas tipo "bossa-nova" e

praias ensolaradas (MARGOLIS, 1998).

3.1.1 Inicio da Emigrac;aoBrasileira

Na decada de 60 ja come9aram a ser notorias as pequenas comunidades de

brasileiros na regiao de Nova York, Newark, Nova Jersey, Boston e California.

Grande parte dos primeiros brasileiros a irem aos Estados Unidos provem de urna

cidade chamada Governador Valadares, com aproximadamente 230.000 habitantes,

localizada no interior de Minas Gerais. Este 8stado e 0 grande representante dos

brasileiros nos Estados Unidos (MARGOLIS, 1998)

3.1.2 Governador Valadares: uma Comunidade enviadora

A justificativa dessa pequena cidade no interior do pais de ja tsr enviado

aproximadamente 45.000 habitantes para os Estados Unidos vern desde a 2" Guerra

Mundia!. Nesta ocorreu a primeiro cantata de brasileiros com americanos devido ao

Brasil ter se tornado 0 grande exportador de minerios (mica), naquele momenta urn

material de dificil obtenc;ao.A mica era produzida em Minas Gerais, as produ90es

industria is eram localizadas ao redor de Governador Valadares. Ap6s a guerra, as

industrias locais se enfraqueceram, mas, continuou 0 contato com os americanos.

Esse cantata aconteceu devido a associac;ao americana com essas industrias.

Engenheiros introduziram a nova tecnologia a mao-de-obra brasileira, que poderia

gerar uma maior produc;ao. Tambem, vieram muitos medicos para auxiliarem no
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tratamento da malaria, assim os trabalhadores teriam saude, sendo este 0 primeiro

estagio dessa futura emigra9ao. (MARGOLIS, 1998)

Os nativos recebiam dos americanos pagamentos em d61ares e estes

dificilmente solicitavam 0 treeD. A diferen~aentre as duas moedas ja era grande. as
moradores da cidade S8 convenceram que 0 dinheiro deveria ~crescerem arvores

nos Estados Unidos", pOis, nao eram apenas alguns americanos acostumados a

darem gorjetas e sim todos. (MARGOLIS, 1998)

No tim da guerra, as americanos retomaram e convidaram alguns brasileiros
para acompanha-Ios, foi 0 primeiro fluxo de emigrantes brasileiros aos Estados

Unidos (MARGOLIS, 1998)

1960-1970 Lenta emigra,ao

Crise econ6mica: grande
1980 aumento

Fonte. Adaptado pela autora a partIr de MARGOLIS, 1998

3.2 Motivo da Emigra,ao

Tem-S8 como cansenso que 0 marco para as migra90es internacionais de

brasileiros se deu na segunda metade da decada de 1980. Essa e a explica,ao mais

6bvia e que aparece em grande parte dos estudos que se debru,aram sobre essa

questao diversos autores (Sales, 1991, 1992, 1994, 1995; Goza, 1992; Margolis,

1994. Patarra & Baeninger, 1995; Bogus, 1995; Klagsbrunn, 1996; Carvalho, 1996).

Esse inicio e correlacionado com 0 periodo de crise econ6mica que atravessou 0

Brasil nessa decada, caracterizada como a "decada perdida". Tambem, a imprensa
destacou, em muitas reportagens sobre 0 assunto, 0 marco dos grandes fluxos da
emigrac;aode brasileiros na decada de 80 correlacionados com a crise dessa decada
(SALES, 1999). Sem descartar essa hip6tese que, na sua generalidade, apenas

aponta para fatores de expulsao que estariam impulsionando tais fiuxos do lado do

pais de origem. Sales (1995) argumenta
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-8 chamada decada perdida foi na verdade muito mais do que uma epoca de recessao
economics. 0 pais S8 redemocralizou, segmenlos da sociedade S8 organizaram

pOlilicamente, partidos e movimenlos sociais fcram criados, a povo foi as ruas para

exigir eleiyeas djretas para presidente, voltamos a exercer 0 direilo do vola para

eteger a presidente do Brasil. A infiayao, 0 desemprego e a recessao nao vieram

sozinhos, mas junto com muitas perspectivas promissoras e ate 0 vislumbre de saidas

com 0 Plano Cruzado au com as promessas poHticas que S8 renovaram a cada
elei<;flo e a cada fator de mobiliza~opopular. 0 fator politico teve, portanto, um peso
ns balanca dessas migra1foes internacionais brasileiras, S8 S8 consideram as

esperant;as e frustra¢es dos primeiros anos de nossa redemocratiza~o· (Sales,
1995, p.129)

Esta nova realidade do Brasil, como urn pais que entrou na contramao de sua

historia, que passou aver cada vez mais engrossadas as fileiras de seus habitantes

que deixam 0 pais a procura de melhor sorte em paises estrangeiros, e uma das

facetas do Brasil, na recente integrac;ao no cenario internacional em tempos de

globalizayao (SALES, 1999).

o principal motivo que leva os brasileiros a deixarem 0 seu pais e a busca

pela riqueza no exterior, as mesmos se descrevem como "refugiados da economia"

ou "esperanyosos econ6micos" (MARGOLIS, 1998).

Nas decadas 80 e 90, a cresci menta econ6mico brasileiro teve par volta de 6%

a.a., isto e, considerado um desenvolvimento baixo pelo potencial do pais. A ideia de

desenvolvimento econ6mico est.; associada as condiyoes de vida da populayao ou a

qualidade de vida dos residentes no pais. Assim, os problemas internos difrcultam a

qualidade de vida das pessoas, fazendo com que 0 Brasil seja classificado como

subdesenvolvido (TONETO et aI., 4' ed., s.d.)

Certamente, todos os brasileiros ja viram esse "frlme": 0 planejamento

governamental, nas ultimas duas decadas, que visa a constru980 de uma sociedade

desenvolvida, livre, equilibrada e estavel, em beneficia de todos as brasileiros, no

menor tempo possive!. Porem, as tentativas de atingir os objetivos, considerados

prioritarios, estao se tornando cada vez mais distante da sociedade brasileira (BRUM,

5' ed., s.d.)
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3.2.1 A Economia Brasileira: de 1985 a 1994

A condu9iio da politica econ6mica da Nova Republica elegeu 0 combate

inflacionario como meta principal. De 1985 ate 0 momento, iS50 foi tentada de

diferentes formas, com urna serie de pianos economicos que visavam a quedas

abruptas da infiayiio, intercalados por periodos de controles ortodoxos. Entre os

pianos destacam-se: Cruzado (1986), Bresser (1987), Veriio (1989), Collor I (1990),

Collor II (1991) e Real (1994).

Percebe-se que de 1986 a 1991, praticamente em todos os anos, houve

programas de combate a inflayao. Trata-se de urna fase marcada par grandes

oscilay6es nas taxas infiacionarias (TONETO et ai, 4" ed., s.d.).

Os principais objetivos dos pianos de combate a inflac;ao eram acelerar 0

crescimento da renda e do emprego, melhoria da distribuiyiio de renda, com reduyiio

da pobreza absoluta e eleva9iio dos padroes de bem estar das classes de menor

poder aquisitivo devido ao fruto da expansiio econ6mica ter sido distribuido de forma

desigual, tarnando as ricas proporcionalmente mais ricas e as pobres

proporcionalmente mais pobres, reduyBo das disparidades re9ionais: a regiao Norte e
Centro-Oeste (MG) totalizando apenas 10% da renda do pais (1980), contenyiio da

infia9iio: sendo 0 objetivo essencial iI implantayiio de varios tipos de pianos, equilibrio

da balan9a de pagamentos e controle do endividamento externo: agravado pela crise

do petr6leo, 0 governo de 1980 apontou como caminho iI expansao da exportayiio e

o contraIe das importa90es (protecionismo), desenvolvimento do setor energetico: a

necessidade de urn novo padrao energetico, com menor depend encia externa,

atraves da substituir;ao de fontes importadas de energia par fontes nacionais,
aperfei90amento das institui90es politicas: direito democratico que assegure melhoria

da qualidade de vida de todos os brasileiros, democratizayiio das oportunidades e

eliminayiio de qualquer tipo de preconceito e discrimina9iio - Constitui9iio 1988

(BRUM, 5' ed., s.d.).
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GRAFICO 1 - Indicadores de condi90es domiciliares: Brasil e regioes (1981 -1999)

% de domicilios urbanos com

abastecimento de agua com canalizac;Ac % de domicilios urbanos com

Regioes interna ligada a rede geral coleta direta de lixo

1981 1999 1980 1997

Brasil 70 89,2 65,8 85

Norte 49,5 61,1 37,8 66,6

Nordeste 48,2 80,9 47,1 69,1

Sudeste 81,2 94,9 75,1 84,6

Sui 70,7 93,9 65,9 94,3

Centro-Oeste 50 82,7 56,2 90,8
Fonte Oliveira (1993) e IBGE (2001)

GRAFICO 2 - Distribuic;iio Regional de Renda: 1950 - 1990

Fonte Oliveira (1993) e IBGE (2001)
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3.2.2 Linha da Politica Econ6mica Brasileira: Continuayao do Modelo Dependente

Como decorrencia do elevado grau da dependencia financeira e econ6mica do

Brasil em relayao ao exterior ja vern S8 tornando praxe nos ultimos anos, as

autoridades brasileiras da area econ6mica realizarem, no mes de outubro de cada

ana, demorada viagem aDs centres hegemonicos do mundo capitalista, para cantatas,
negociatyoes e acertos com as banqueiros internacionais credores do Brasil, visando

a consecuyao de emprestimos externos e a definiyao de estrategias e politicas

econ6micas para 0 ana seguinte. 0 grau de dependemcia e vulnerabilidade S8

aprofundou tanto que as estrategias e medidas basicas em relayao a politica

economica, esbo9adas nos gabinetes pelos tecnocratas oficiais e seus assessores,

precisam, primeiro, ser submetidas a poderosa comunidade financeira internacional,

para obter-Ihe a aprov8yao au ao menDS Ihe conseguir a boa vontade, e, s6 depois,

sao divulgadas, como produto acabado e perfeito, para 0 conhecimento dos

brasileiros (BRUM, 5" ed., s.d.).

Assim, 0 Brasil, como em geral os paises subdesenvolvidos, e cada vez mais

governado do exterior. Sendo conduzido a uma subordina~o que leva a tentar imitar

os outros paises com a objetivo de alcan98-los. Reduz-se a urn simples processo de

moderniza9aO,compativel com a dependencia, que consiste na adoyao de padroes

de consumo, de comportamento, de institui90es. valores, ideias e tecnicas

caracteristicas de sociedades consideradas mais avan98-das, pois, a idealizayao da

imagem americana e muito forte no Brasil. A irnprensa contribui mostrando urna

econornia de primeiro mundo, a qual gera musicas, filmes, moda, com ida e

comportamento que sao admirades pelo pove brasileiro. Em Qutras palavras, a

sociedade globalmente continua subdesenvolvida, correndo atras da maquina,

enquanto urna minoria se moderniza, copiando, imitando e importando a que as

o caso brasileiro (BRUM, 58 ed., S.d.).
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3.2.3 Consequencias Econ6micas

A sociedade brasileira foi fortemente sacrificada, quase no seu todo, per

politicas econ6micas que visavam superar uma crise que se agrava, decorrente de

urn modele econ6rnico que privilegia sobrernaneira apenas 10% da popula~o do

pais. As desvantagens dessa nova politica sao bastante pesadas para 90% da

popula~o. Entre as principais, citam-se: os alugueis, as prestac;oes da casa propria e

os impostos e taxas sofrem sensiveis aumentos, os prec;os dos produtos industriais,

liberados do controle governamentaJ, sobem, 0 credito ao consumidor, com a

libera~o das taxas de juras, fica carfssimo, as importa¢es fiearn mais caras,

empurrando a infla~o para cima, as bancos cobram mais car~ pelos emprestimos

que fazem as empresas e, estas, com a eleva9ao de seus custos financeiras, cobram

prec;os mais altos do consurnidor, que e sernpre a ultima vitima, nao tendo a quem

transferir 0 onus da eleVa9aOdo custo de vida, ocorre forte especula9aO financeira,

pais, a maioria da classe media aplica as sobras de seus ganhos em cadernetas de

poupan98 ou outros pap';is e os proprios empresanos, com a economia em relativa

recessao, reduzern seus investimentos em atividades pradutivas e jogarn parte de

sua poupanc;a no rnercado aberto, a infla~o continua a manter taxas elevadas,

penalizando a sociedade e, principalmente, as camadas assalanadas de forma geral,

a politica salarial reduz proporcionalmente os ganhos de importantes segmentos da

classe media, com reajustes inferiores aos indices da infla9aO, as pequenas e medias

empresas, com 0 crMito limitado e os juros altos, estao tendo dificuldades para

conseguirem sobreviver, os pequenos agricultores, denlro de um processo

modernizador, tern menos margem de manobra e encontram serias dificuldades para

acornpanhar 0 processo e manterem-se como produtores aut6nomos, tendendo a

perder 0 pouco que ainda sobra do seu poder de decisao,inclusive a propria terra

(BRUM, sa ed., s.d.).

Dentro do sistema capitalista, a que 0 Brasil se acha integrado em situa9iio

periferica e dependente, as leis que regem a economia (e a sociedade) sao ditadas

pelos setores que possuem 0 poder de comando. A orientac;ao e eminentemente

seletiva, elitista e concentradora. Ganham mais as mais fortes, mais ageis e eficientes

e mais organizados; perdem os mais fracos. Venfica-se forte transfer€mcia de renda

para determinados setores e segmentos da sociedade, 0 que propicia maior
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acumula980 dos grandes grupos economicos, que consolidam sua posiyao na

produc;::aoe no mercado, com a eliminac;::ao de empresas menores, paueD s61idas e de

fraco poder de competitividade. Quem consegue manter-S8 e crescer numa epoca de

crise, em que 0 mercado em gerai S8 retrai, 0 faz as custas do enfraquecimento ou

desaparecimento de outros estabelecidos no mesmo ramo (BRUM, 5' ed., s.d.).

I" interessante analisar a descriyao do cenario economico, leito pela Revista

Veja em sua edic;::ao comemorativa de 25 anos, sabre 0 ano de 1983:

1983 - Nem ordem nem progresso. Atolado na recessao, com 0 PIB sofrendo a maior queda
desde 1908 (menos de S%), 0 Brasil fOl palco de cenas assustadoras. ProcissOes de
desempregados se arraslaram pelas grandes cidades. Numa delas, 3.000 revoltosos
derrubaram 110 metros de grades do Palacio dos Bandeirantes, seda do governo paulista.
Houve quebra-quebra e saques a supermercados. Empresas poderosas, a comer;ar pelo
imperio da familia Matarazzo, outrora 0 simbolo da industrializayao brasileira, pediram
concordata. Ou faliram. A classe media se viu tungada por urn pesado arrocho salarial. Em
meio ao que parecia uma insuportavel inflayao anual de 200% (a de 1992 passaria aos
1.100%),0 governo fez uma maxi, conviveu com a moratoria e perdeu 0 acesso aos cofres
eSlrangeiros. Mas era a epoca em que cabe\=8s de ministros nao rolavam: Delfim Netto
sobreviveu ate 0 final do governo Figueiredo (Revista Veja 25 anos - parte integranle de Veja
edi<;;.:lio1311, 27 de outubro de 1993).

Este cenario manteve-se e em 1994, 0 governo brasileiro instalou um plano

econ6mico que fez com que a inflac;ao sofresse uma queda. Porem, os prec;os dos

produtos e servic;os estavam nas alturas, a classe media lutando para sob reviver

com um salario minimo nesse novo programa economico, alem disso muitos

perderam seus empregos. Nessa lase 0 Brasil nao tinha espayo para a classe

media. Outro problema era conseguir trabalho na area em que loram treinados. 0

numera de brasileiras que freqDentam universidades e grande, porem, 0 numera de

vagas que requer um alto nivel de educaC;ao era limitado, devido a condiC;:8o

econ6mica do Brasil. Aqueles que tern urn alto nivel educacional conseguiam

trabalhos em posic;6es menores e, conseqDentemente, com menores salarios que

suas profissoes requeriam. (MARGOLIS, 1998).

Uma grande emigrayao de brasileiros aos Estados Unidos ocorreu no periodo

de 1984 a 1994, pois, a infiayao se encontrava lora de controle (MARGOLIS, 1998).

Portanto, as imigra¢es neste periodo nao foram meras coincidencias, mas,

sim uma saida encontrada pela classe media para tentar manter urn padrao de vida,

que aos poucos estava perdendo.
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3.3 Condiyiio Financeira para Emigrar

Com a perda do poder aquisitivo da classe media, nesta decada perdida, as

brasileiros veern como saida a emigra9flo, principalmente para as Estados Unidos,

que pode proporcionar urna condi~o de vida favoravel. Porem, para conseguirem

imigrar a ~terradas oportunidades" necessitam S8 encaixar nurn perfil financeiro, ou

seja, reservas financeiras que se resumem no valor da passagem (US$ 900.00,

periodo de alta temporada, podendo chegar ate US$ 500.00 na temporada lria de

inverno - Agencia Triangulo Turismo, Margarete - 28/09/04) e US$ 1,000.00 para as

primeiros 9ast05 pessoais. Existem brasileiros que estao numa situa~o tao dificil

que chegam na America apenas com dinheiro suficiente para passar duas semanas

e S8 naD conseguem encontrar trabalho nesse periodo eles simplesmente pegam urn

aviao e voltam para a terra natal, sendo admirados pelos seus contem3neos par

terem conhecido a exterior (MARGOLIS, 1998).

Financeiramente e relativamente facil a ida de brasileiros, 0 problema esta em

conseguir a visto de turista para poderem entrar no pais. Para 0 vista de turista ser

aprovado pelo Consulado Americano no Brasil, as viajantes devem mostrar

suficientes fundos para cobrir os 9astos nesse perfodo nos EUA, ah~m disso, devem

demonstrar raz6es veridicas para 0 retorno ao Brasil, como: um bom emprego, uma

significante propriedade e la~os lamiliares nessa terra.

o pretendente tem que provar que nao tem minimas intenc;6es de ficar nos

EUA au de procurar um emprego, au seja, que nao se tome um imigrante ilegal.

3.3.1 Documentos necessarios para obtenyiio do Vista de Turista Americana

Nao ha necessidade de agencias intermediando a solicitayiio, a pretendente

pode faze-Io sozinho, pais, todo a processo pode ser leito pela Intemet, atraves do

site www.embaixada-americana.org.br. Neste site a Departamento de Estado (dos

Estados Unidos) anuncia a versao eletr6nica on-line do lormulario de solicitayiio de

vista de nao-imigrante (DS-156).

Porem, somente para acessar 0 serviyo on-line e agendar a entrevista e
necessaria, primeiramente, pagar a taxa de inlorma~6es e agendamenta de vistas de

http://www.embaixada-americana.org.br.
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R$ 38,00 (essa taxa inelui acesso a todas as informayoes, tanto via tele-atendimento

quando via website e as despesas de correio, referente ao envio dos passaportes

com vistos emitidos). Para usufruir as vantagens do website, 0 pagamento desta

taxa, tambem, tern que ser via internet. Documentos solicitados nessa pagina: a

formulario 05-156, 0 formulario 05-157 (disponiveis gratuitamente na Embaixada ou

neste site) devidamente preenchidos, urn passaporte valido p~r pelo menos seis

meses a partir da data de viagem. uma foto 5x7cm, com fundo branco, tirada ha, no

maximo, seis meses, comprovante de pagamento da taxa de solicitayao de US$

100,00 (no valor equivalente em reais), a qual devera ser paga com antecedencia

numa agencia autorizada do Citibank.

Ainda, de acordo com as informac;oes disponiveis no site, 0 caixa do Citibank

que emitir 0 recibo de pagamento da Taxa de Solicitayao de Visto escrevera 0 nome

e 0 numera do passaporte do solicitante no recibo. Recibos emitidos sem a nome e

o numera do passaporte do solicitante nao serao aceitos.
Os que pleiteiam visto de estudante ou os participantes de programas de

intercambio devem apresentar 0 formulario 1-20ou OS-2019 (antigo lAP-55) validos

preenchidos e assinados, os formularios de sOlicitayao de visto 05-156, 05-157 e

05-158 (tambem obtidos na EmbaixadaiConsulados ou nesta pagina da web) e

comprovar ~a capacidade financeira de pagar por sua educaqao e acomodar;ao".
Estudantes renovando seus vistos devem apresentar ainda 0 historico do semestre.

Oe acordo com a Lei de Emigrayao e Nacionalidade, todos os interessados

devem mostrar que possuem fortes vinculos com seu pais de resid€mcia e devem

demonstrar que pretend em deixar as Estados Unidos apos uma visita temporaria.

Para isso, deverao apresentar evidencias de vinculos com 0 Brasil (ex: carteira de

trabalho, deelarayao de imposto de renda, contracheques, certidao de

casamento/nascimento, extratos bancarios, documento de carro, declarac;ao da

escola, etc...).

Aqueles que pleiteiam 0 visto de trabalho devem ter petiyoes de visto de

trabalho aprovadas pelo Serviyo de Emigrayao e Naturalizayao dos EUA (INS), alem

dos documentos listados acima e documentos que leva ram a aprova'Yao da peti'Y8o

de trabalho (esta maneira raramente e escolhida pelos emigrantes brasileiros pois a

dificuldade de obtenyao e grande).
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3.3.2 Processo de Aprova9iiO na Emigra9iio (aeroportos)

Com a passagem e 0 vista em maDS, 0 pr6ximo obstaculo e 0 setor de

emigrayao quando S8 desembarca nurn dos aeroportos internacionais dos Estados

Unidos. Se houver desconfian9a, por parte dos oficiais da emigra9iio, da

possibilidade do turista ser irnigrante, esse e enviado para esclarecer algumas

duvidas, como, par exemplo abrir as malas. Se for veraa nos EUA e as malas

contem casacas de inverno, iS50 e indicia de que 0 perfedo de estada nao sera tao
curto, conforme informado. Outro sinal e referente a quantidade de pilulas

anticoncepcionais que uma mulher leva, pOis, tern que corresponder exatamente ao
tempo de permanencia e, geralmente, a quantidade de dinheiro disponivel para

passar as ferias, porque S8 for paueD iS50 indica que eles nao foram para passeio e

sim para urn longo periodo de trabalho (MARGOLIS, 1998).

Uma outra forma de entrar no pais sem essas detalhadas etapas seria

clandestinamente. Essa entrada, geralmente, e muito arriscada e dttleil, sem centar

que 0 custo e quatro ou cinco vezes maior (MARGOLIS, 1998).

Essa viagem teria 0 custo da passagem de SP para a Cidade do Mexico e

mais 0 transporte para serem levadas ate a fronteira com as EUA. ista custaria

aproximadamente US$ 5,000.00 (MARGOLIS, 1998).

De acorda com pesquisa. a entrada pelo Mexico nao costuma ser a rota dos

brasileiras, pois, geralmente, eles entram legal mente no pais com a permissao de

turista e fieam alem do prazo permitido. Porem, ap6s 0 atentado de 2001, 0 aumento

de brasileiros entrando pelo Mexico e consideravel.

3.3.3 Pr6ximos Passos como Emigrantes na "Terra das Oportunidades": Habita9iio

e Trabalho

Existem duas prioridades: encontrar lugar para morar e trabalho. Geralmente,

a maiaria tern parentes au amigos que podem ajudar, porem, a novo imigrante neo

necessita apenas de contatos para conseguir trabalho, ele necessita do "social
security card".



3.3.3.1 Social Security Card

Para que se possa trabalhar legalmente e 0 governo assegure que 0

empregador esta recolhendo devidamente. os impostos, e indispensavel ter urn

"Social Security Card". Para tanto, ha necessidade de dar entrada na documenta9ilo

assim que chegar aos Estados Unidos. Na orienta9ilo de chegada, ha um

coordenador local que dara todas as informayoes necessarias.
a requerente, ao comparecer no escrit6rio do ~Social Security", necessita

levaros seguintes documentos: passaporte valido com visto J - 1 (visto de trabalho

temporario de 6 meses) anexado ao mesmo, Cartilo do formulario 1-94, que sera

anexado ao passaporte e c6pia rosa do lAP 66 que sera carimbada pelo

departamento de Emigra9ilo americano (ambos serao emitidos ao passar pela

emigra9ilo quando da chegada aos Estados Unidos), Dear Employer Letter (carta em

ingl';s do empregador que sera entregue na orienta9ilo), Social Security Application

Form devidamentepreenchido (este eentregue na orienta9ao).

o pretendente, ao preencher 0 "Social Security Application form" deve

completar todos as campos com aten~o, seguindo 0 modele de preenchimento que,
geralmente, e entregue anexo ao formulario. No campo de enderec;o, deve-s8

colocar 0 endere90 completo do empregador para que 0 Social Security seja enviado

para ele. Se, por algum motiv~, nao possui-Io, deve-se colocar 0 endere90 da

-acomoda9ao'atual-ou de algum'amigo ou familia·que tiver·nos Estados Unidos.

as participantes que possuirem passaporte novo, com menes de urn ana de

usa, devem levar uma c6pia autenticada da certidao de nascimento para fazer 0

Social Security 0 Social Security Card leva de 07 a 20 dias para ser entregue. 0

participante pode come~r a trabalhar, mas 56 recebera 0 seu primeiro salaria

quando de posse de seu Social Security Card. S6 e pennitido que se trabalhe sem 0

Social Security Card par tres semanas, entao, casa dernore mais de tres semanas

para chegar, deve-se entrar em cantata imediata com o.empregador.

E obrigat6rio ter 0 numero e 0 cartao do Social Security, mas, nao tera que

pagar os impostos chemados de "Social Security Tax", "Medicare" e "Federal

Unemployment Tax" (FUTA). As vezes, osempregadores cometem erros e

descontam essas taxas por engano, mas, conferindo com a fdlha de pagamento e
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possivel checar se esta ou nao sendo descantado. Caso haja alguma dedu9ao feita

nos campos "FICA" ou "FUTA", significa que 0 empregador cometeu urn erro.

"Income Taxes" (Imposto de renda) - tern que pagar. As "Income taxes" serao

pagas com base na quantia que receber. Nos Estados Unidos "Income Taxes" sao

cobradas pelos governos federal, estadual e local. 0 chamado "Internal Reveune

Service" (IRS) e quem recalhe as "Income Tax" de cada pessoa, a mediada que se

recebe os pagamentos. Isto significa que 0 empregador normalmente deduz 0 valor

da "Income Tax" do salario pago. 0 pagamento e obrigatorio. Caso nao sejam

pagas, poderao ocorrer problemas futuros, camo por exemplo nao conseguir mais

nenhum tipo de vista para entrar nos Estados Unidos novamente. Se Qcorrer algum

tipo de erro no recolhimento do impasto, he. necessidade de conversar com 0

empregador e verificar 0 que esta ocorrendo.

"Federal Income Tax" - tern que ser paga para 0 governo federal (nacional)

sabre todos as recebimentos individuais. As taxas sao recolhidas com base nos

salarios e gorjetas. Aproximadamente, 10 a 15 % do salano serao descontados pelo

governo federal. No entanto, parte desse valor pode,,; ser requerido de volta e,

aproximadamente, urn ana apos 0 termino do trabalho recebe-Io (informa90es
obtidas no site http://www.abrainternacional.com.br/true/socialsecunty.htm)

Em 1986, 0 Congresso Americano reformulou a legislayao, na qual seria

requerido ao empregado 0 numero do "social security card", antes de ser oferecido 0

serviyo. Porem, a facilidade para obtenyao deste documento par meios ilegais e

imensa (com os contatos). A lei nao requer a autenticidade do documento. Seu custo

fica em torno de US$ 150,00 (MARGOLIS, 1998)

3.3.3.2 Salarios nos Estados Unidos

A popula980 norte americana tern uma atitude ambigua diante dessa enorme

massa de estrangeiros que cresee a cada ano. Par urn lado, ela precisa dessa mao

de obra. Empregos como frentista de urn posto de gasolina ou ajudante na cazinha

de uma lanchonete sao rejeitados pelos norts-americanos, que os consideram nada

alraentes, apesar de necessarios (a razao da vista grossa sobre a ilegalidade). Por

outro lado, muitos sindicatos de trabalhadores contestam essa mao-de-obra barata
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devido a concorremciacom os proprios cidadaos. Dai, surgiram no pais organizayoes

e manifestayoes de carater racista contra 0 imigrante (Rua et al. 1992).

Com a obtenyao do social security e trabalho, a diferenya sera basicamente

na capacidade de permissao de economia, au seja, 0 imigrante pode ganhar em uma
semana nos EUA 0 que levari a quatro semanas para ganhar no Brasil. as contrastes
sao muitos quando comparados as salarios minimos de brasileiros e americanos.

Atualmente, ou seja, em 2004, no Brasil 0 valor do salario minimo e de

R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) enos Estados Unidos 0 salario minimo

determinado pelo governo federal e de US$ 5,15lhora e 0 minimo para empregos

que incluam gorjetas e de US$ 2,77lhora. Ao assinar 0 employment agreement, 0

empregador esta se comprometendo a pagar a quantia designada no contrato. Nao

existe urn salaria maximo estipulado que se possa reeeber. Provavelmente, 0
pagamento sera semanal QU, em algumas empresas, a cada duas semanas e sera

sempre menor que 0 salario gross (bruto), uma vez que as deduy6es de impostos

sao feitas automaticamente em cada cheque de pagamento. 0 Salary Statement

(demonstrativo de salario recebido e impostos descontados) explica exatamente

todos as descontos feitos. Os impastos federais e estaduais sao retidos na fonte,

com exceyao dos estados da Florida, Nevada, Delaware, Texas, New Hampshire,

que nao cobram imposto de renda em ambito estadual. Estrangeiros trabalhando

legalmente nos EUA, terao que pagar certos tipos de impostos, mas, estarao isentos

de outros:

A vantagem de se trabalhar nos Estados Unidos e a possibilidade de ganhar

muito mais num tempo muito menor. Os brasileiros denominam esse peri ado de

"tempo de economia", pois, mesmo que trabalhassem duro no Brasil, durante 20

anos, a maioria nao teria possibilidade de ter uma casa propria. (MARGOLIS, 1998).

Nos Estados Unidos, 0 trabalho referente ha dois anos pode gerar a compra

de um bom apartamento no Brasil ou um pequeno negocio (imigrante temporario). A
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maiaria dos brasileiros nesse pais tern 0 objetivo de economizar dinheiro para pagar

alga novo no seu pais de origem (terra, apartamento, casa, pequeno neg6cio).

Margolis relata que os braslleiros que se encontram ilegais pagam duas vezes

par ana uma viagem de ida e volta de Nova York para 0 Brasil para outro imigrante

legal no pais, para que possa entregar suas economias para as parentes que

continuam no Brasil. 0 preyo da passagem dividido por dez pessoas e muito menor

do que as 10% que geralmente as agemcias de viagens ganham de comissao. 0

escolhido para a viagem naD e apenas urn amigo confiavel e slm urn amigo que

possui 0 "Green Card", que permite que ele saia e entre quando queira nos EUA Os

outros membros do grupo sao ile9ai5 e naD podem arriscar uma ida ao Brasil, pois,

talvez nao tenham a possibilidade de regressar ao pais. Os brasileiros que chegam

ate esse ponto de enviar dinheiro aos seus parentes no Brasil, acabam S8

encontrando numa situac;ao economica tao favoravel que a idei8 de retorno ao Brasil

passa a ser inimagim\vel - imigrante permanente (MARGOLIS, 1998).

Alem da questao financeira ha, tambem, outras motivayoes para a ida dos

brasileiros aos Estados Unidos: experiencia de vida numa land of oporlunities - terra

de oportunidade, uma aventura que pode trazer grandes frutos, 0 apetite por

produtos e habitos internacionais, esses que ajudaram a esconder a dificuldade

passada na terra de origem, assim lembrando que eles estao presos no pais

simplesmente pelo fato do Brasil ser uma nayao de terceiro mundo, salarios de

primeiro mundo fazem com que os brasileiros possam obter objetos da "modernidade

atual" (MARGOLIS, 1998).

3.4 lIegalidade, a razao de a comunidade brasJleira ser considerada invisivel: a

quantidade de emigrantes brasileiros e um ponto de interrogac;ao.

A principal questao sobre a populac;ao de emigrac;ao de brasileiros esta

relacionada com a impossibilidade de calcular a quantidade destes que vivem em

Nova York enos Estados Unidos de uma forma gerai.

o censo americano de 2000 registrou 24.949 brasileiros vivendo em Nova

York. A controversia se amplia quando comparado com 0 consulado brasileiro nessa

regiao, responsavel para situayao de brasileiros no estrangeiro, que calcula um
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numera de 230.000. De acordo com a censo de Massachusetts, h8 42.240

brasileiras. Porem, a governo brasileiro estima que haja na regiiio de Boston 150.000

brasileiros.

FIGURA 1 - CENSO AMERICANO

Quantos sao?

OS BRASILEIROS NOS EUA
Oados da (ontagem do Censo
americano de 2000

Fonte: Jarnal Folha de Sao Paulo (23/09/04 p A 12)

FIGURA 2 - ONDE VIVEM?

Fonte: Jarnal Folha de Sao Paulo (23f09/04 p A 12)
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A situac;ao naD e clara em nivel nacional norte-americana. Enquanto 0 censo
de 2000 registra 247.020 brasileiros nos Estados Unidos, 0 governo brasileiro calcula

um numero maior, que pode chegar a 500.000 emigrantes.

A invisibilidade dos brasileiros nos Estados Unidos S8 justifica pelo

desconhecimento do governo americana sabre a permanemcia de brasileiros no seu

pais, pois, estes estao sem documentos. Em Nova York, mais da metade dos

brasileiros estudados estavam ilegais. 1/3 dos brasileiros nesse pais naD possuem

documenta9ao (Souza citado por MARGOLIS, 1998). Eles chegam nos Estados

Unidos com 0 vista de turista, arrumam trabalhos e permanecem ap6s 0 vencimento
do vista, assim se tornam sem documentos.

A dificuldade para contagem de emigrantes ilegais (de qualquer

nacionalidade) Ii de dificil calculo. Segundo Margolis, os brasileiros nao tem 0 menor

interesse em fazer parte do censo americana. Eles naD se veern como reais

emigrantes, a maiaria se caracteriza como "emigrantes temporarios" e que naD tern
nenhuma vantagem de se legalizar no pais porque teriam possibilidades de perdas
financeiras referentes ao pagamento de impostos (MARGOLIS, 1998).

Qutras dificuldades para a identificava,o dos ernigrantes brasileiros sao

devidas as diferengas raciais do povo, geralmente, eles nao se encaixarn a urna
(lnica categoria. Eles nao podern ser considerados ~hispanicosn, pois, falam

portugues, assim, sao considerados latino-americanos (MARGOLIS, 1998).

Margolis relata a experiencia de um professor portugues da Universidade de

Brown, que pesquisou alunos que falavam portugues em escolas publicas devido a

comunidade portuguesa na regiao de Boston. Ele se impressionou, pois, 90% das

criangas, nesse local, tem sotaque do portugues do Brasil. A maioria dessas escolas
nunca informa as autoridades estatais sobre a grande presen98 de filhos de

emigrantes brasileiros, apenas se referern a esses alunos como habeis para falar 0

portugues sem definir a nacionalidade. Assim abafarn 0 assunto referente a
ilegalidade de seus pais (MARGOLIS, 1998).

Esses fatores mostram que a invisibilidade dos brasileiros e maior mesmo
quando comparada com outros emigrantes ilegais. Foi feito um estudo sobre

emigra9iio ilegal e 0 Brasil nao se encontra nem na lista dos primeiros 50 paises que

tem cidadaos ilegais nos Estados Unidos.
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Portanto, os dados ate hoje divulgados sobre a emigrayao da populayao

brasileira para Qutros paises sao muitos imprecisos, dessa forma, continua-s8
navegando em suposic;6es e estimativas, no terrene das conjecturas, no que S8

refere it quantidade de emigrantes brasileiros, residentes fora do Brasil de uma forma
geral, principalmente, nos Estados Unidos.
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4. BRASILEIROS LONGE DE CASA E POSICIONAMENTO AMERICANO

Neste capitulo sera relacionada, a primeira e a segunda parte do trabalho

apresentada, interligando a manutenyao dos la905 culturais aos emigrantes

brasileiros, assim, relatando as costumes brasileiros na nova terra, modo de vida,

profissoes e testemunhos referentes a permanencia ou temporariedade desta nova

emigra980. Finalizando com a posiyao norte americana referente ao fiuxo

desenfreado que vern acontecendo dos paises subdesenvolvidos aos

industrializados, relatando a competigao trabalhistica entre nativos e estrangeiros e

se essa pode gerar uma instabilidade mundial, analisando a posigao das Na90es

Unidas referente a emigragao.

4.1 Manuten9aodos la90s culturais dos brasileiros

Os emigrantes vindos da America Latina possuem a maior comunidade que ja

existe no mundo fora de seus respectivDs paises, par exemplo: 20% da quantidade

dos salvadorenses da cidade de Intipuca tem vivido ja em Adams-Morgan, uma

regiao de Washington D.C. Em 1985, foi instituido urn clube para recepcionar e

ajudar os novos emigrantes. Isso acontece com as outras nacionalidades (TORRES

et ai, 1997).

A tendencia dos emigrantes brasileiros e S8 dirigirem para as maiores

coneentra90es ja estabeleeidas, geralmente, em areas metropalitanas, como par

exemplo: California, Florida, Massachusetts, Nova Jersey e Nova lorque. Assim, se

unificando, ampliando e fortalecendo a sua cultura e tradigao no novo pais (Rua et

ai, s.d).

Oessa forma aconteee a Uguetizat;8o", isto e, a format;8o em cidades narte-

americanas, de guetos au bairros especiais onde reside, basicamente, uma etnia au

nacionalidade, que ai mantem seus costumes e suas tradi9oes, e muitas vezes, ate a

sua lingua materna (Rua et ai, s.d.).

Os emigrantes, na atualidade, mantem seus la90s culturais. Prova dissa e

Chinatown ou Little Italy. Essas sao as principais areas em Nova York, que mostram

a dificuldade atual de um povo romper seus la90s culturais, ou seja, sua cultura de
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origem. Urn local brasileiro como esses, conhecidos como pontos turisticos da

cidade nova iorquina, nao existe, pois, a comunidade brasileira nessa cidade nao S8

encontra numa mesma regiao. Vivem em bairros distintos - Queens ou Astoria,

lugares mais baratos (MARGOLIS, 1998).

Nesses bairros ha urna grande diversidade etnica, porem, a presenc;a de

brasileiros passa a ser notada devido a presen~ de bandeiras do Brasil nas janelas

e lojas com produtos brasileiros Uornais, revistas, comida, video e agencias de

viagens com passagens mais em conta com destino para Sao Paulo ou Rio de

Janeiro). A unica rua comerciat brasileira conhecida e denominada Little Brazil em

Manhattan, onde se encontram produtos para a satisfac;aode brasileiros que vivem

nessa cidade (MARGOLIS, 1998).

FOTO DE LITTLE BRAZIL

Comunidades de emigrantes brasileiros, na dimensao de assentamento e

influencia do desenvolvimento de redes sociais locais e transnacionais, exibern urn
quadro misto, ou seja, enconlram-se agregadas a outras etnias. Na area de Boston,

concentrac;oes em algumas cidades tem acelerado 0 "desenvolvimento de neg6cios
e de algumas organiza<;6es comunitarias", porem, sem uma voz politica efetiva em

Massachusetts. Na area de Nova York, os brasileiros vivem em bairros separados
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que atraem muitos outros grupos de emigrantes, impedindo especificamente a

intera<;iiobrasileira (MARGOLIS, 1998).

A sociedade brasileira nos Estados Unidos s identificada par uma falta de

sentido de comunidade e de organiza~ces de base comunitaria. A maioria dos

emigrantes brasileiros vem aos Estados Unidos para trabalhar, e pelo menos

inicialmente, ganhar 0 maximo de dinheiro no menor tempo passive1 para a retorno

ao Brasil. Sendo assim, eles tern dais ou tres empregos e tern pouco tempo para

gastar em ciubes au outras organiza~ces de base comunitaria (MARTES, 2003).

Portanto, as emigrantes buscam se adequar a sociedade americana,

ganhando melhor qualidade de vida e mantendo as lembran~s culturais da terra de

origem, assim, sao consumidores em potencial, pois, estimulam a criayao de novos

negocios como, par exemplo, a produyao do website www.massachusettsbrazil.com.

onde e passive! localizar todos os tipos de servic;os dessa regiao, oferecidos para

satisfazer a publico brasileiro, ressaltando que, geralmente, as donas e profissionais

terao a mesma nacionalidade, assim facilitando a comunicayao. A seguir, exemplos

dos tipos de servi~s prestados:

DENOMINA<;AO EM INGLES SERVI<;O OFERECIDO (PORTUGUES)

Airlines to Brazil companhias 8ereas com destinos para 0 Brasil

Brazilian Stores 10jascom produtos brasileiros

Car Dealer Massachusetts negociadores de autom6veis de compra e venda

Churches Igrejas

Dental Center centro odontologico

Doctors I Medical Clinic clfnicas medicas, doutores brasileiros

Driving Schools in Mass auto-escolas

English Language Courses cursos da lingual inglesa

Events I Parties eventos e festas

Globo International TV Globo Internacional

Hair Salons & Spas SaIces de cabeleireiros e Spas

Hotels in Massachusetts Hotsis

Jobs in Massachusetts trabalhos em Massachusetts

Lawyers Massachusetts Advogados em Massachusetts

http://www.massachusettsbrazil.com.
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Newspapers in Portuguese jornais em portugues

Products from Brazil produtos brasileiros

Translations Services servi<;osde tradu~6es

Brazilian Embassy embaixada brasileira

Brazilian Currency I Economy moeda brasHeira e economia

Massachusetts DUI Law leis do estado de Massachusetts

Map of Boston Mapa de Boston

Holidays Feriados

Immigration FAQ's esclarecimentos sabre emigra980

Fonte. website www.massachusettsbrazll.com

Porem, mesma com a boa rela~o entre as brasileiros e americanos, 0

choque cultural e inevitavel, devido a tecnologia e a globaliza,ao permitirem a

manuten~ijo dos la~os culturais.

As culturas au nacionalidades S8 misturaram, mas, nao houve uma

homogeneiza,ao, tal como apregoa 0 melting pot e sim uma convivencia de culturas

distintas (RUA et.al, s.d.)

4.1.1 0 que fazem?

A maior parte dos brasileiros ocupa empregos que as americanos nao querem

ocupar, como limpeza, lava pratos e entregas. Dessas ocupa~6es a mais

procuradas, entre as mulheres, e a faxina domestica (MARTES, 2003).

A valeriza,ao da faxina domestica decorre do valor dos rendimentos de uma

faxineira domiciliar, ou seja, US$ 20.00 por hera. Boa remunera,ao, tambem, da

dignidade. Mas, e preciso considerar ainda Qutros aspectos que concorrem para esta

valoriza~ijo: ser faxineira no Brasil e muito diferente daquilo que significa ser

faxineira nos EUA A percep,ao dessa diferen~ e tao clara que as emigrantes

afirmam que no Brasil elas jamais se submeteriam a este tipo de trabalho (MARTES,

2003).

http://www.massachusettsbrazll.com
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FIGURA 3 - PROFISSOES MAIS COMUNS
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Fonte: Jarna! Folha de Sao Paulo (23/09104 p A 12)

Testemunhos de brasileiros e americanos pesquisados pela autora deste

trabalho e adquiridos pelo jornal Folha de Sao Paulo (23109104p. A 12):

gFaz urn ano que eu estou vivendo em Boston e pretendo retarnar

porque naD consigo ficar sem ver a minha familia. Nessa condi~o de

ilegalidade, nao posso sair e entrar no pais a hora que eu quiser. A minha

inten~o e ficar mais dais anos para juntar dinheiro suficiente para abrir urn

negocio no Brasil, no meu proprio nome." Maria (brasileira de Recife, trabalha

de gargonete no Cheers).

"Eu estou em Boston, ja faz 10 anos. Eu terminei minha faculdade aqui

e tenho um trabalho estavel na Universidade Harvard. E 0 periodo de

necessidade que eu passei no Brasil, nunca mais quero que volte." (Barbara,

Rio de Janeiro).

A autera questionou S8 a sua condiyao era legal?
"Sim, estava na condir;:8o ilegal depots de 5 anos solicitei 0 green card e 0

obtive. Agora, a minha vida e nesse pais." (Barbara. Rio de Janeiro).

"Aqui oj uma maravilha. Hoje estou melhor do que quando era

empresario no Brasil, 56 tinha dar de cabeya, nunca tirava ferias e nao

sobrava dinheiro para curtir a vida." (Jose Alves, mineiro, trabalha como

gargom no restaurante Via Brasil, na rua 46, a Little Brazil de Manhattan).

Alves entrou no mesmo programa de governo que Barbara e pediu 0 green

card para poder ficar legalmente no pais e 0 obteve. Ele alega ter tido muita sorte e

que talvez volte um dia para 0 Brasil, apenas para se aposentar. (Folha de Sao

Paulo).
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"Nao e grande caisa, mas paga as minhas contas e eu estou fazendo

urn pe de meia".

Regina pede para omitir seu sobrenome para nao ter problemas com a

autoridade americana. Ela esta llegal e alega ser urna "prisioneira livre". Par urn lado,

naD consegue ir ao Brasil par medo de nao conseguir mais voltar, par outro

conseguiu urna independemcia financeira que nunca imaginou. Regina trabalha nurn

pequeno neg6cio de depila<;iio perto da Little Brazil, Manhattan (Folha de Sao

Paulo).

Visao americana sobre a emigracao (Mark de Carolina do Norte): Eu

perdi meu emprego para a mao de obra barata mexicana. porem eu acelta a

emigra<;iio quando esta e legal. Porque estes vao estar pagando impostos e

ajudando a construir 0 pais. Jil os ilegais, jil diz 0 nome estao fora da lei (out

of the law).

4.1.2 A que raga as brasileiros invisiveis S8 encaixam?

Os emigrantes brasileiros percebem com muita clareza a existemcia de urna

especie de pressao, par vezes direta, par vezes difusa, para inclui-los na categoria

hispanicos. Porem, a afirmacao e unanime "nem hispanicos, nem negros, somos

brasileiros" (MARTES, 2003).

Essa presseo vern do fato de que em quaisquer formularios que se preencha

nos Estados Unidos existe um campo reservado para racas, acompanhado de uma

categoria, entre elas: hispanicos, negros, indios, asiaticos e outros. Diante de uma

situac;ao como essa os brasileiros reagem negando a identidade hispanica, devido a

terem outra descendencia e outra lingua. Entretanto, ser latino para as brasileiros

nao tem a mesma conota<;iio(MARTES, 2003).

Porem, essa discriminac;ao acontece em virtude dos brasileiros nao serem

uma comunidade no sentido real da palavra, ou seja, nao possuem voz polftica

efetiva, pais, como ja foi mencionado, os brasileiros esteo interessados em ganhar

dinheiro e se possivel voltar 0 quanto antes para a terra natal e naD em organizar

uma base comunitaria. Dessa forma, naD hi:! investimentos na construyao de uma

comunidade cem por cento brasileira nos Estados Unidos (MARTES, 2003).
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De acordo com Margolis ha os emigrantes temporarios e os permanentes:

o ambicioso, que deseja conseguir dinheiro 0 mais rapido passivel para

retornar ao Brasil (temporario);

o que deseja ganhar e investir no mesmo pais, se tornando residente deste,

com 0 sonho da obtenyao do green card (permanentes). (MARGOLIS, 1998).

Os emigrantes ilegais (menos de 14%) sao considerados pelo governo

americana como invisfveis ou real mente urn numero insignificante referente aos

legalizados (TORRES et ai, 1997).

Talvez, issa explique em partes a inexistencia de urna classific8c;:8.0 para a

raye de emigrantes brasileiros.

4.2 Posiyiio norte-americana em relayao a emigrayiio geral

Com a aceleraC;:8o da emigraC;:8o ao territorio norte-americana, vindo da Asia,

America Latina (os brasileiros se encaixam nessa categoria) e Caribe, a diversidade

de cor, classe e nacionalidademuda, fundamentalmente,a ray8 e a etnia da

composi~o da populayao americana.

o motivo de esses paises serem as maiores em rela<;8o a emigrac;:ao, e
devido a serem socios em relacionamentos historicos com as Estados Unidos. Entao

essa nova e continua ida de emigrantes e referente a hist6ria americana militar,

politica, economica, de envolvimento cultural e interven<;&o nesses paises,

considerados "enviadores" (TORRES et ai, 1997).

as emigrantes podem ser classificados por dois requisitos:

1. Status socioecon6mico - profissionais capacitados, empresarios e trabalhadores

manuais.

2. Situayiio legal - emigrantes regulares - que entram sob as leis americanas e

geralmente tern uma capacidade profissional, emigrantes sem documentos - que

entram ilegalmente pela fronteira ou permanecem apes 0 fim do visto temporario

e refugiados - asilos politicos.

Recentemente, pela primeira vez na hist6ria americana, a populag8o latina

americana e do Caribe vem adquirindo a lugar dos europeus como a maior

populag8o emigrat6ria nesse pals, como vista nos graficos:
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GRAFICO 3: A modifica<;:§o da origem emigratoria em dire<;:§o aos Estados Unidos

entre 1890 -1990:

%de Norte e Sui e Crescimento

cidadaos Oeste Leste America Populacional

ANO nascidos Decada Europeu e Europeu Latina Asia devido a
fora dos Canada % % % % emigra<;:§o

EUA %

1900 13.6 1891-1900 44.7 51.8 1 2 20.3

1910 14.7 1901-1910 23.8 69.9 2.1 3.7 39.6

1920 13.2 1911-1920 30.3 58 7 4.3 17.7

1930 11.6 1921-1930 53.8 28.7 14.4 2.7 15

1940 8.8 1931-1940 58 28.3 9.7 3.1 1.6

1950 6.9 1941-1950 63.8 12.8 14.9 3.6 8.8

1960 5.5 1951-1960 51.8 16 22.2 6.1 10.6

1970 4.7 1961-1970 30 16.3 38.6 12.9 16.1

1980 6.2 1971-1980 10.2 11.4 40.3 I 35.3 17.9

1990 7.9 1981-1990 7.2 5.3 47.1 37.3 39.1

Fonte. Torres et at, 1997.
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GRAFICO 4: Quantidades de emigrantes, anas , naturalizayaa e regiaa que se

concentram:

Quantidade de Ana da Emigrayaa Naturalizayiia Regiaa que se

pessoas aas Estadas Unidas concentram

Regiao

e Pais N' % 1980 1970 1960 Antes Sim NaQ Califor- Nova Florida

de % % nia York e
de

1960 Nova
Origem Jersey

Africa 363.819 1.8 61 28 7 4 34 66 18.1 22.2 4.1

Asia 4.979.037 25.2 57 29 9 5 41 59 40.2 15.7 2.3

America

Latina e 8.416.924 42.6 50 28 15 7 27 73 38.7 17.9 12.8

Caribe

Europa

e 5.095.233 25.8 20 13 19 48 63 37 16.1 24.6 7.5

Canada
Fonte. Torre et ai, 1997.

A ex pan sao economica industrial que absorveu grandes f1uxos europeus no

come90 do seculo e ap6s a 28 Guerra Mundial, a iniciayao dos fluxos menores. A

partir de 1970, as andas emigratorias safreram uma inversaa total de partida (das

perifericos - America Latina aos desenvolvidos), assim reestruturando a economia

industrial, ou seja, reduzindo 0 numera de trabalhos manufaturados e crescendo as
servivais. Esse processo reduz as oportunidades de mobilidade social,

particularmente sabre as classes baixas e assim aumentam as diferencas sociais

(TORRES et ai, 1997).

Com essa altera9Bo hist6rica e estrutural, as caracteristicas internas dos

cidadaos americanos resultam em diferentes estruturas demograficas, organizar;:6es

familiares, classes sociais e interar;:6es complexas. Aparecendo os novos membros

americanas: legais, sem dacumentas au refugiadas (TORRES et ai, 1997).

A quantidade de emigrantes durante 0 inicio do sEkulo ate 1980 S8 aproximou

a 30 milh6es. 44%, au seja, 19,8 milh6es samente na decada de 80, periada inicial
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da emigra~o de paises menos desenvolvidos (America Latina) para as mais

desenvolvidos. Os dais maiores palses que enviam pessoas aos Estados Unidos

sao: Mexico e Filipinas, devido a long a histona de dependencia economica,

interven,oes externas e coloniza,ao (TORRES et ai, 1997).

4.2.1 Impacto da nova emigra,ao de brasileiros

o impacto e muito mais significante do que possa aparentar, pois, como no

passado, as emigrantes tendiam a S8 concentrar em areas urbanas, cnde estavam

as mesmas etnias, assim proviam para as reeem chegados um suporte moral, social,

cultural e econ6mico. 0 que naD e encontrado quando os emigrantes estao mais

dispersos - brasileiros (TORRES et ai, 1997).

A "likelihood" (bairro comum) caracteriza-se pela concentra,ao de emigrantes,

a maiaria sem documentos. Com 0 passar dos anos alguns conseguem S8

naturalizar cidadaos americanos. Dessa forma obtem forva, local para adquirir

vantagens politicas e defender as interesses dos grupos imigratorios (TORRES et ai,

1997).

o tempo media desde a chegada ate a naturaliza~o e de 8 anos. Alguns

grupos como os profissionais asiaticos e africanos se naturalizam mais rapido.

Qutros, como mexicanos, brasileiros e filipenses tem baixas taxas de naturaliza/yao

(INS - Immigration and Naturalization Service, 1993). A causa e a recente chegada

desses, a maiaria (59%) dos emigrantes de 1990 nao adquiriram ainda a cidadania

norte-americana au muito menos iniciaram a participat;ao nas elei90es dos Estados

Unidos (TORRES et ai, 1997).

o tempo nos Estados Unidos passa a ser irrelevante, pais, a explica~o se

baseia nao apenas no tempo e sim nas caracteristicas entre os grupos de cidadaos

para adquirirem a cidadania e uma participayao politica efetiva. As pesquisas

revelam que as emigrantes legalizados au refugiados possuem grande possibilidade

de se naturalizarem, geralmente sao jovens, com alto grau de educa~o, ocupa~o

de status, habilidade com a lingua inglesa e com esposas au filhos de cidadaos

americanos. Quando eles obtem a cidadania, conseguem tambem voz politica ativa,
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assim podendo lutar pelos seus direitos. Os emigrantes ilegais, sem documentos,

nao possuem privilegio e nem poderes politicoS (TORRES et ai, 1997)

Nos estados que possuem mais cidadaos nascidos no estrangeiro,

geralmente, nas regi6es metropolitanas, apenas Y. do total da popula9ao e nativa, 0

que comprova a concentra9ao de pessoas de mesma cidadania em mesmos lugares,

centros urbanos. Na decada passada 22% dos californianos sao nascidos fora do

pais e seus filhos (2' gera9ao) dobram essa propor9iio, 28% dos cidadaos que estao

em Nova York, Nova Jersey e Florida sao nascidos no exterior, Los Angeles se

tornou a capital com rna is emigrantes do mundo, cerca de 2,9 milh6es de residentes

nascidos fora dos Estados Unidos, Nova York e seguida com 2,1 milh6es (Queens,

Astoria, Brooklyn, Manhattan e Bronx), Orange e San Diego com 1 milhao, San

Francisco com 825.000 estrangeiros e Miami com 875.000. Esses estados tinham

2/3 de popula9iio totalmente americana.

De acordo com 0 Censo Bureau dos Estados Unidos, a pobreza em centros

urbanos esta adquirindo patamares altissimos. Para os hispgmicos (considerados os

latino-americanos), a pobreza aumentou de 28% a 39%, entre 1972 a 1987. A

pobreza que era vista em areas rurais, em 1987 passou a reduzir nessas regioes e

crescer nas cidades metropolitanas, Nova York; Chicago; Boston; Detroit e Los

Angeles (TORRES et ai, 1997).

4.2.2 Emigra9iio: custo ou beneficio para a sociedade americana?

Os empresarios emigrantes criam trabalhos, par exemplo: em 1980, 22% de

coreanos trabalhavam par conta pr6pria, com 0 decorrer do tempo e 0 crescimento

do negocio, eles contrataram mais 40% de funclonarios nesse mesmo ramo

(TORRES et ai, 1997)

Em cidades que possuem popula9ao acima de 100.000 habitantes e com

grande quantidade de emigrantes, a propor9ao de trabalho e numerosa devido aos

emigrantes produzirem duas vezes mais trabalhos do que sao capazes de

preencher. Portanto, os emigrantes, tanto legais quanto ilegais, nao sao motivos de

desemprego e sim um beneficio a sociedade norte americana (TORRES et ai, 1997)
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De acordo com 0 autor TORRES, os emigrantes auxiliam no crescimento

economica, isto e, produtividade e investimento. Assim revitalizando setores que se

estavam deteriorando, como: servi<;osmanuais e constru\Xies (menos qualificados)

(TORRES et ai, 1997).

Os emigrantes com menDS educa980, sem curso universitario, ocupam

posi90es que sao ignoradas par nativas americanos, as quais preferem trabalhar em

posi90es nao servic;ais. E as profissionais nascidos no exterior que tern urn maior

nivel de qualificayao, como: engenheiros e cientistas servem como uma valvula de

escape, pois, atuam em campos que gera/mente sao recusados pelos cidadaos
americanos, par exemplo: 0 treinamento de engenheiros sem experiencia pn3.tica

esta sendo feito pelos emigrantes. E cientistas especializados em areas medicas se

concentram em locais que sao considerados como 0 SUS aqui no Brasil, ou seja

hospitais que niio necessitam duma afilia9iio com a universidade que foi responsavel

pela formayiio desse profissional (TORRES et ai, 1997).

o custo aparece nos serviyos publicos aos emigrantes e a 28 gera~o desses

(educa9iio, cuidados medicos). Dessa forma, se tornam 0 foco do 90verno

americana. Analisando as emigrantes que entraram no pais de 1970 a 1992, esses

contribuiram pagando impostos no montante de $ 70 bilh6es. Contudo, esse valor

nao foi suficiente para arcar com as despesas como servi90s sociais e eduCa9aO do

1° e 2° grau. 0 aumento dos custos governamentais com os emigrantes foi em torno

de 43% (TORRES et ai, 1997).

4.2.3 Compatriotas ou competidores: estrangeiros e cidadaos americanos no setor

de trabalho

o fiuxo de emigrantes vem transformando a composi9iio demografica da

regiao. A troca populacional redefiniu a nova classe de trabalhadores manuais, assim

criando conflitos econ6micos com a minoria que preenchia esta vaga.

Os conflitos recentes entre emigrantes e cidadaos americanos vem sendo

origin ados por tensao e conservadorismo contra direitos civis e os nativos exigindo a

proibi9iio da emigra9iio. Seguramente, esse confiito esta abalado devido a
competiyiio de trabalhos que requerem uma baixa qualifica9iio, ou seja, entre
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emigrantes e minorias de nativDs. Esse sendo 0 motivo dos debates referente a
emigrayiio aos Estados Unidos.

A grande onda de emigrantes (desde de 1965) vem sendo indicada como a

razao da pobreza nos centros-urbanos (TORRES et ai, 2003).

4.2.3.1 Debates Referentes II Emigrayiio

Os debates sao, geralmente, sobre a competi9ao entre emigrantes e grupos

pequenos de cidadaos americanos que tern baix8 qualificayao profissional, au seja,

noves emigrantes contra emigrantes de segunda geragao ou negros africanos.

Dessa forma, 0 aumento do desemprego e inevitaveL

A emigrayao nos periodos negativos da economia americana e considerada

urn auxflio nas unidades de produyao de Qutros empreendimentos, pais, como a

demanda de produtos e alimentos aumenta, as oportunidades para cidadaos

american os seguem 0 mesma ritmo. Ou seja, quanta mais produc;ao, mais trabalho
(TORRES et ai, 2003).

A (mica preocupac;ao relevante e sobre 0 aumento dos 9ast05

governamentais, portanto a razao dos debates e a implanta9ao de uma barreira

emigratoria, como: negar 80 emigrante educaC;8o publica, carteira de motorista e

cidadania aos filhos (2a gerayao) nascidos em territorio americano. Porem, essa

limitac;ao seria 0 colapso da sociedade americana, pois, iria indicar uma baixa

qualifica9ao dos cidadaos americanos (nao teriam educayiio, saude e emprego).

A solu9aO mais adequada para nao ocorrer uma instabilidade mundial e a

estruturayao de analistas, tanto tecnocratas que aumentassem as politicas restritivas

contra a emigra9ao, quanto soci610gos que seriam responsaveis pelo impedimento

de conflitos discriminat6rios contra os emigrantes que ja fazem parte desse melting

pot (cidadaos X emigrantes). Assim conscientizando a americana do valor do

emigrante, ja instalado no pais, para a manutenyiio duma economia forte (TORRES

et ai, 1997).
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4.3 Instabilidade mundial

A instabilidade mundial vem aumentando junto com a elevac;iio da emigrac;iio

a essa nova terra das oportunidades (MARTES, 2003).

Oesde 1880, emigrantes sao acusados de roubarem empregos dos

trabalhadores nativos e abaixarem os seus salarios. Estes sendo cobrados por

contribuirem com a pobreza e aumentarem as 9a5t05 governamentais com servir;os

sociais com um maior numero de cidadaos residentes nem sempre legais (MARTES,

2003).

Os majores afetados com essa ida aos EUA sao as americanos de classe

baixa, pois, trabalhos S8 tornaram menes seguros nos uUimos anos, intensificando

uma instabilidade econ6mica para muitos americanos (MARTES, 2003).

As conseqO,mcias de ficar desempregado nos EUA sao maiores do que no

passado, devido a queda dos salarios das familias de c\asse baixa na decada de 90.

Eles tern menDS recursos para as quais apelar em case de perderem 0 emprego.

Atualmente, poueos trabalhos oferecem segura saude e beneficios, como pens6es

ap6s a perda, que eram obtidos pelos americanas de classe baixa e media como

antigamente (MARTES, 2003).

A realidade norte americana realmente sofreu uma queda nos salarios devido

ao grande fiuxo de emigrantes e a entrada das mulheres no campo de trabalho

(MARGOLIS, 1998).

Outro fator relevante, e os filhos dos emigrantes nascidos americanos, que

constituira.o a segunda gerac;ao de emigrantes, porem, com uma situac;ao ja

inteiramente redefinida em rela9ao a seus pais. Alem da cidadania americana que

lhes e automaticamente assegurada, eles ja serao socializados naquela cultura,

falarao 0 ingles sem sotaque e, possivelmente, s6 ai sera possivel come9ar a falar

com mais propriedade nos parametros comparativ~s da etnia brasileira em rela~ao

as outras etnias que compoem 0 mosaico etnico da sociedade americana.

(MARTES, 2003).
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4.3.1 Posiyiio das Nayoes Unidas

De acordo com a Organizayiio das Nayoes Unidas (ONU), na pessoa do

diretor da divisiio de populayiio do Departamento de Assuntos Economicos e

Sociais, Joseph Chamie, enquanto durar as desigualdades economicas dos paises,

as fluxos de migra9ao continuarao aumentando apesar das politicas restritivas des

governos. Esta posiyiio e devido a entrada em vigor, em 28101104,do "Protocolo

contra 0 trafico por terra, mar e ar de emigrantes", elaborado por esse organismo

internacional.

Segundo cilras da ONU, 0 fluxo de emigrantes em nivel mundial e de dois

milh6es de pessoas par ano, enquanto que 0 numero total de pessoas que emigrou

e de 175 milh6es. Alem disso, as cifras revelam que as estimativas de emigrantes

ilegais nos EUA estiio entre oito e dez milhoes de pessoas.

Essa organizayiio preve a continuayiio do fluxo imigratorio, podendo se

acelerar durante as anos, e as pessoas que migram estarao mais bern formadas e

serao mais competitivas.
As politicas restritivas de emigraty§.o as vezes possuem impactos econ6micos

negativ~s, como toi a casa da Malasia, onde a industria da construyao safreu com a

lalta de miio-de-obra apos 0 pais adotar este tipo de medida. Muitos destes paises

dependem dos emigrantes em termos econ6micos e de lorya de trabalho.

Outra questiio e 0 plano de migrayiio, proposto pelo presidente americano

George W. Bush, que pretende entregar vistos de trabalho de dois anos prorrogaveis

par Qutros dais a emigrantes que quiserem trabalhar nos EUA, mas, com 0 retorno

obrigatorio ao pais de origem apos os quatro anos, pais, de acorda com a ONU este

nao tera muito impacto, devido ao fato de ser pouco provavel que 0 f1uxo de

emigrantes ilegais diminua em virtude das propostas leitas por Washington.

Quando siio evidentes as dilerenyas do nivel de renda entre paises como

EUA e Brasil, 0 povo continuara tentando melhorar sua vida. A populayiio dos

Estados Unidos e atualmente de quase 300 milhoes de pessoas e 0 prognostico da

ONU e que aumente para 400 milhoes em meados deste seculo, devido aos

emigrantes.
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5. CONCLUSAO

Ao concluir este trabalho, analiso que se a imigra,ao nao for detida por

programas de desenvolvimentos interestatais, esta tendera a crescer. Enquanto

OCOffera manutenc;ao de diferen~s sociais e econ6micas entre os paises, a saida

para 0 cidadao, que vive em situa,ao critica, e a tentativa de usufruir condi,oes de

trabalho que ofereya um salario digno e Ihe proporcione um padrao de vida melhor,

em paises de primeira mundo.
Devida ao sistema capitalista em que estamos inseridos, cnde 0 Brasil S8

integra numa situayao periferica e dependente (somas governados cada vez mais
pelo exterior). adotamos, em muitas situ8c;oes, costumes, valores, ideias dos paises

desenvolvidos, principal mente, dos Estados Unidos. Dessa forma, 0 cidadao
brasileiro, 0 qual passa par tantas dificuldades financeiras, tern a idealiz8c;ao e a
busca do usonho americano~.

Param, nos Estados Unidos a qualificac;ao profissional, atraves de urna

educayiio bem fundamentada e muito requisitada. Obviamente, os nativos sao os

melhores profissionais. Dessa forma, as cidadaos de parses subdesenvolvidos
dificilmente tern acesso a empregos de niveis mais elevados. A profissao que os
imigrantes ocupam, geralmente, sao as manuais, as ditas servic;ais, dai a intenyao
de muitos retornarem ao pais de origem, ap6s terem feito uma poupancyaque lhes
garanta certo conforto. Assim, a chama da cidadania brasileira continua acessa.

Com a tecnologia, os meios de comunica,ao e a globaliza,ao podemos saber

tudo 0 que acontece do outro lado do mundo instantaneamente. Portanto, uma das

conseqOencias da imigra~o atual e a manuten~o dos layos culturais, ou seja, as
brasileiros nos Estados Unidos estao criando as seu little Brazil como, exemplo vista,
a rua neva ierquina. A justificativa e a lembranya diaria de parentes, amigos e,
especialmente, do calor humane existente no nosso pais. Assim, a melhor forma de
apaziguar estas lembranyas e comendo uma feijoada, um pao de queijo, tomando

uma caipirinha, participando da copa do mundo atraves de manifesta,oes publicas e

a carnaval, tudo isso, de certa forma, disponivel no pais hospedeiro. Assim, os
olhares sobre as diferenyas entre regioes e culturas se mantem irredutiveis, pais,
antigamente, a imigrayiio nao era acompanhada pela "era da globaliza,ao". Quando
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as europeus sairam em dire9Bo ao novo mundo, as lembrany8S eram a (mica

maneira de manter contato com a sua cultura, Hngua e costumes.
Atualmente, a imigrayao se inverteu totalmente de direyi'io, antes era do leste

(Europa) ao oeste (novo mundo) e se tornou do sui (America Latina) ao norte

(Estados Unidos), isto e, de paises perifericos a industrializados, conseqOentemente,

a competi~o nos setores mais baixos destes, esta cada vez mais acirrada entre os

novas imigrantes e a segunda gerayao dos mais antigos au com as negros

africanos, 0 que aeaba gerando 0 desemprego e a pobreza nas maiores cidades

urbanas. Paradoxalmente, a imigrayi'io gera 0 crescimento economico, pois,

aumentando a populayi'io, aumenta a demanda, assim, a produyi'io e 0 trabalho

caminham no mesmo ritmo.
Os principais motivQs do debate contra a ida de pessoas culturalmente

distintas, e a possibilidade de ocasionar urn conflito econ6mico e social devido a

grande diversidade racial e educacional que comp6em a sociedade americana.

Esses debates refletem a implantayi'io de barreiras governamentais aos

imigrantes como, por exemplo, negar educayao publica, carteira de motorista e

cidadania aos frlhos (2' gerayao). 0 resultado de leis restritivas dessa categoria

seria 0 caos da sociedade e da economia norte-americana, pOis, esta e
caracterizada desde seu infcio pelo melting pot, ou seja, 0 pais que mais recebeu

imigrantes. Claramente, notamos que no passado a Europa era responsavel por

todo esse envio de pessoas, as quais traziam uma nova experiencia do velho mundo

ao novo. Atualmente, e notavel que os imigrantes recem chegados (Iatinos

americanos) se encontram numa situa980 inferior aos americanos, devido a
impossibilidade de ter tido acesso aos m8smos recursos como estudos, alimenta980

equilibrada 8 saude. Alem disso, ate em relagao aos brasileiros que tiveram

oportunidades de concluir urn curso superior, sao menos qualificados.

A posiyi'io da sociedade americana e de indiferenya em relayi'io ao imigrante

legal, que paga as mesmos impostos e usufrui as mesmas condi90es sociais. 0

problema esta em relayi'io aos ilegais, que deixam explicito que sua permanencia e

apenas para fazer um "ps de meia" e retornar ao seu pais de origem.

Contudo, com a social security e as tres impastos que serao devolvidos, apos

urn ano, os cidadaos tern dire ito a saude publica. Pon§:rn, tern que pagar as impostos
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que sao direcionados aos custos governamentais. Logicamente, os gastos com
servi~s publicos e socials seraa maiores do que a arrecadayao.

A Organizagiio das Na,6es Unidas (ONU) se preocupa com a imigra,ao,

inclusive nos pr6xirnos anos a proje98o e de que haverc1l uma acelerac;ao e,

possivelmente, com cidadaos mais competitivos, devido a uma melhor qualifica,ao e

iS80 podera gerar urn grande cheque cultural e profissional. Os americanos que S8

acomodaram em ver os estrangeiros trabalhando em posir;;:ao subserviente, tamara

urn choque ao ver que este pode vir a ocupar 0 seu lugar numa empresa. 0

prognostico dessa organiza,ao e 0 aumento de 100 milh6es de pessoas nos

Estados Unidos ainda neste seculo.
Concluindo, os paises como os Estados Unidos e demais do hemisferio norte,

precisam investir em pollticas para ajudar as paises subdesenvolvidos, ande a

popula,ao passa por necessidades, contribuindo assim para a redugiio do fiuxo

migratoria, pOis, caso contra rio, locals como Chinatown, Italy Village e Little Brazil,

continuarao a S8 proliferar e os conflitos economico, racial e social serao inevitaveis.
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(5e a rosposta lor AFIRMATIVA. responder iI queslfio 40.) EI Sim 10 Niio

to. Formul4rio p,ecnchidopor:
NOME: _

ENOEAEC;O: _

Aelacao com 0 solicilonle: _

~ssm3turo dnpcsson que preencheu 0 fo!muldno:

1. Doclaro que Ii 0 onlandi lodas ;)$ pcrguntos deste formolArio, e quo ladas as respos'as sAo verdadeillls e corrolas. no melhor do mou 8f1lendimenlO
e con"icciio. Compreendo quo quo!qucr dcc!oroClio podelll rosultor cm uma recusa pormancntc do um "iSIO para os Estodos Unidos. Compreondo
quo (I posse de urn "islo nlio dt\ 00 ponndor 0 direito de cntrer nos Estados Unidos dn Am6rica so, 110chegar a urn dos saus portOS do enlrad!l, essa
pessoalorconsideradeinndmissr"el

~SSINATURA 00 SOLICIT ANTE

Ooclaro~llo dos Leis de P,ivllc;dado 0 Reductio de Documenteciio

~ s~"o 222U1 d" Lei 1111 lmillra(;lo estabel!)QI que MquiWOS de "iSles epio"ado$ e ",cuudo. serlo c",,~der.dos conlidllnC;a;s II .",io usadol lomeme pI'.
" tormula<:io. em..nd., edrninislTacio ou aplica(;10 dn [eis de Imi!lra~iio. "acionlllidadll a oulTas leis d••.•£Stadol U"idos. C6pin ce<tific.odu o:Ie II,qui"ol de vistes .e
farib djl\lut\~eis a urn uibun.t, se e51", e,quivus contivc,e'n in1u,tna~jjes qu~ ,,~ II'Clem t\e",,~s;\.ia. "un, )JfuceuQ "m "".su.

o 1empo m&j.o cslimado !>'Ira ° pr"cng,;memo do I""m"':!rio ~ de I hO'3, incluindo 0 1empo """esstrio para a bUG"3 d" ;nto.ma~ile5. c>rg3nil,,~5o dos dados &011"it3d05
II l"visED linal das in'Ofma<:oos fornllcidlS. Info.me<:/ie, 010 precls.!o s•••fOfnecidu a menos que 0 fonnulAriep" ••• colel. de iniorma<:lIu P055U8 urn OMS ""lido. Envje
"<>n1ef1t',;". ,''''''" <>h",'P<' ""'im~d,, p~.a 0 pr""""hi",,,I1IO dest" /",,,,,,1';';0"""" U.S. O." •••.tmen1 of Stft111.AJRPSIOIR. W",h'ng!on. DC 2tl520.
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OMS.plOYadoI400.()I;).4
U.S. Department of State E~=31.()7~

FORMULARIO COMPLEMENTAR DE SOLICITACAO DE VISTO DE NAO-IMIGRANTE "m~"""_'"'
FAVOR DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA SUAS RESPOSTAS NOS eSPAf;OS RESERVADOS A CADA PERGUNTA

CASO PRECISE DE MAIS ESPACO PARA COMPLETAR SUAS RESPOSTAS. FAVOR ACRESCENTAR UMA FOLHA ADICIONAL

. Nome da lJ'iX) ou dol (So apldveQ

r' Primciro nomc(s) (Informe tod:lS:lS v:lria~) 13. Nome completo (No :llf:lbcto MtiV<l). Sobrcnomc(s)(InfonnctodaS:lSvnrizu;:6cs)

. Noma complato do pili 7. Nome completoda mao

5. Nome oomploto do cOnjuge (So casado)

Nome (I ondCf~ comp!etos M sou contato ou organ~ oos Estados Unidos (tnduil' nlimero de telefono)

Enumere todos os parses em quo oslove nos iilUmes 1'0, Enumcro todosos pafses quolA IhcemiUrnm Urn passaporle
!zenoa (Fomecer 0 ano do cada vIlIIUI)

I
II. AI!)Umevezl~vtlseupassapone

extrev1edoouroubado?

D Sim ONiiu

2. Sem induil' 0 empregadof 11\1)111,informo sellS dais ultimos empregadoms

~ Telelooe

3. Enumero Lodas es organlzll,.&la prollsslonals, sociais 0 do cark!a<le as qu~is 14. Pouul '1LJaiquer IlabUldiide ou treiMmcnlo especfrico, Ir.cluindo

:lO&ptII\<:II1CU (pt!flenamJouoontrilNi (oonttibuiu),ou COIl,as'lo;:H'vucio IJabalha anm,sdllluyo,explusi..,s.expeI'lUrn:illlu •.rclIIares,bio!6viccoaw'l"im":as?

IlIba1hou). 0 Sim 0 Nlio SaAF'RMATIVO,ra_uplica'

5. Alguma voz PfOStou sorviQO milil8r'1 0 Sim 0 N1Io Se AFIRMATIVO, fomc.::er 0 nome do pals.loeal do scrv1<;o, patenlO, especlalldaoo mllitar 0
pcriodo em GUO s.erviu.

DSim 0 Ni\o SeAFIRMATIVO.favore)O.jlkar6. AIojruma vez esleve pl'escnlo em um cooftiloarmado, como panidpanle ou vilime?

7. Enumer& lodas as institui¢es do onslno quo freqiionta ou froqiiontou. InduB cursos pmfissionaliVlrlto~, com oxr.eo;ilo da escola prim!\rio

S.JbpO$sutoltine<~riodciuavlltgem? o Sim 0 Naa SeAFIRMATIVO,favorinformtr~o porcomplelo,inclulndodata,dcchcgncla/paruda.inlonnllQl'les

sabre v60s, lugMes nspccifi<:os que vi~ilArIi, e IJmB pnssoa~O<:a1 para COOI~to em r~d;I

Docillrac40 das Lois dll RoduCllo de Documontllc1o

[) '."'pc> "'d'o •.•_" pora op, •.•ncI!,••••,'" "''''~ fl"""I~'1o<! de 1 nor~,1""""""'0 !""'PO ....,.~ •.Mn p~'" ~ Dl"''''' de ~f01'rn:.¢cr.,o'll_'n'r"{Ao <10<moos sollclt,,_. p,uocn;men'odeSl<l. revtm

\al. ••••1nf«1I"IA¢*.SOIJ<:IlM3ar\J(lp~k>$l,tor-.amenosq •••uo'''''r''"lOrlopoo.w&y'''...:rmoro''''oMaval''''.E ••••.••__ oo''*''eO'ompoH_.,.,.."p" •.,r><;hIme"'00
~de '_I<>_a.I)_S.o.,.."rnentolS"'''',AIRPSlt)IR,W,$llinglon,D.C.2C~2C

)5-157
)7-2002


