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EUA

Uma das principais promessas de campanha de Obama,
a reforma imigratória emperra no Congresso graças à oposição, 
mantém 12 milhões de pessoas na ilegalidade e inflama
a fronteira com o México

por Tomás Chiaverini

A cAtArinense renAtA Te-
odoro tinha apenas seis anos quando 
atravessou ilegalmente a fronteira do 
México em direção aos EUA, ao lado 
da mãe, do irmão, da irmã e de dois 
“coiotes” – nome dado aos criminosos 
que cobram até dezenas de milhares de 
dólares para ajudar imigrantes ilegais a 
vencerem o deserto e as autoridades de 
fronteira. No começo, Renata achou que 
andar pelas trilhas ressecadas, desviando 
de espinhos e racionando água e comida, 
era uma grande brincadeira. Mas apenas 
no começo.

Na primeira noite, quando o grupo 
se juntou embaixo de uma árvore para 
tentar dormir, Renata lembra que co-
meçou a rir de uma brincadeira com o 
irmão e imediatamente mandaram que 
HOD�SDUDVVH��TXH�ÀFDVVH�TXLHWD�SDUD�QmR�
serem descobertos, presos e deportados. 
Lembra que estava com fome, com frio 
e com sede e que teve de dormir no 
chão, abraçada com a mãe, aterrorizada 
pelo medo de ser atacada por animais. 
A aventura tinha perdido toda a graça.

A travessia de Renata aconteceu 
há 20 anos e hoje, falando a Retrato do 

Brasil de Boston por Skype, com um 
carregado sotaque americano, ela se 
lembra mais de cenas desconexas do 
que do acontecimento como um todo. 
Lembra-se de carregar a irmã ainda 
bebê no colo, da sede, dos espinhos, 
de comer meia laranja, de ter desmaia-
do de cansaço, de ser carregada por 
um coiote.

$LQGD�KRMH�WHP�GLÀFXOGDGH�HP�IDODU�
no assunto com a mãe e não sabe dizer 
ao certo quantos dias durou a viagem, 
nem como chegou ao hotelzinho em 
San Diego, onde o pai, que havia feito 

NO, WE CAN’T

Fronteira do México, 2013: 
Renata Teodoro (à direita),
no lado americano, reencontra-se 
com a mãe, no lado mexicano, 
num evento promovido pelo 
jornal The New York Times 
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ao braço forte da lei. A tese ganha força 
ao se observar que bastou a economia 
dar sinal de melhoras para as pressões 
migratórias voltarem a ganhar força. Em 
março de 2012, segundo levantamento 
GLYXOJDGR�QR�ÀQDO�GR�DQR�SDVVDGR�SHOR�
Centro de Pesquisa Pew, havia 11,7 mi-
lhões de imigrantes ilegais no país, ligei-
ramente acima do observado em 2009. 
Trata-se de uma população um pouco 
maior que a do município de São Paulo e 
que se constitui numa das maiores dores 
de cabeça do presidente Barack Obama.

Primeiro presidente negro da his-
tória, Obama se elegeu e reelegeu com 
apoio das minorias e prometendo mu-
danças na situação dos ilegais. Em 2008, 
por exemplo, o então candidato à Casa 
Branca disse que “no primeiro ano [de 
mandato] teremos uma lei de imigração 
que defendo fortemente”. Em 2012, 
nada menos do que 71% dos eleitores 
hispânicos votaram por sua reeleição, nú-
mero que chega a surpreender, principal-
mente porque a tal lei da imigração ainda 
hoje está longe de se tornar realidade.

“O que Obama fala e o que Obama 
ID]�VmR�FRLVDV�GLIHUHQWHVµ��DÀUPD�5HQDWD��
que hoje atua na ONG Movimento dos 
Estudantes Imigrantes (SMI, na sigla 
em inglês). “Ele deportou mais gente do 
que o [presidente republicano George 
W.] Bush. Se não consegue aprovar a 
reforma, ele poderia, pelo menos, parar 
as deportações. Fala que está do nosso 
lado, mas continua deportando”, diz a 
brasileira, que, por sinal, entende como 
QLQJXpP�R�TXH�VLJQLÀFD�XPD�GHSRUWDomR�

Ser expulsa, ter de deixar tudo para 
trás, é uma possibilidade que, para 
ela, sempre esteve à espreita. “Desde 
pequena eu sabia que não tinha docu-
mento e que não podia contar isso para 
ninguém. E tinha muito medo da polícia, 
de chegar em casa e não encontrar mais 
ninguém lá.”

O medo de Renata, como o tempo 
não tardaria a mostrar, era completamente 
MXVWLÀFDGR��2�SDL�GHOD��TXH�WHQWDYD�VH�OHJD-
lizar pedindo asilo político, foi o primeiro 
a ser obrigado a voltar ao Brasil, em 2002. 
Cinco anos depois, a polícia invadiu a casa 
da família atrás do irmão mais velho, que 
acabou preso e também deportado. As-
sustada, com medo de que as autoridades 
voltassem e de que algo pior acontecesse, 
a mãe de Renata se entregou à imigração. 
Como recompensa, ganhou o prazo de 
DOJXQV�PHVHV��DWp�R�ÀP�GR�DQR�SDUD�GHL[DU�
R�SDtV�FRP�DV�ÀOKDV�

a travessia anos antes, esperava para se 
MXQWDU�j�PXOKHU�H�DRV�ÀOKRV�

Renata teve sorte e sobreviveu à 
travessia, o que nem sempre acontece. 
Ao longo do ano passado, cerca de 200 
corpos foram encontrados em regiões 
próximas à linha imaginária que separa 
EUA e México. Um saldo que se deve, 
em parte, ao investimento americano 
para manter a fronteira impermeável, 
cifra que aumentou exponencialmente 
com a paranoia pós-11 de setembro de 
2001. Na década seguinte ao ataque às 
Torres Gêmeas foram gastos aproxi-
madamente 100 bilhões de dólares para 
fortalecer as patrulhas de fronteira (que, 
apesar do nome, atuam também no 
interior do país). Os investimentos tor-
naram o combate à imigração o maior 
gasto no setor de segurança interna 
do governo americano. Em 2012, por 
exemplo, a guerra aos ilegais custou aos 
cofres federais 17,9 bilhões de dólares, 
enquanto o restante das atividades de 
segurança (incluindo as do FBI, a po-
lícia federal americana) consumiu 14,4 
bilhões de dólares.

A repressão a estrangeiros sem 
documentos tornou-se uma das 
principais fontes de recurso para 

a indústria bélica americana, e, na outra 
ponta, tornou as travessias mais arrisca-
das. Há dez anos era possível chegar à 
terra prometida de Tio Sam em cerca de 
três dias. Hoje, gastam-se em média dez 
e as trilhas são mais perigosas e acidenta-
das. O risco é tamanho que organizações 
de voluntários percorrem os acessos 
usados por imigrantes deixando galões 
de água, latas de comida e meias secas.

$OpP�GH�GLÀFXOWDU�R�DFHVVR�� D� DQD-
bolização da polícia de fronteira fez o 
número de deportações disparar. Apenas 
em 2013, 369 mil ilegais foram devolvi-
dos a seus países de origem. Nove vezes 
mais do que há 20 anos, segundo dados 
do Departamento de Segurança Interna. 
$V�H[SXOV}HV�FKHJDUDP�D�UHÁHWLU�QR�WRWDO�
de imigrantes sem documentos vivendo 
nos EUA. Em 2007, quando atingiram a 
marca máxima, eles eram 12,2 milhões, 
cifra que caiu para 11,3 milhões em 2009. 
Mas não são o único fator envolvido.

0XLWRV�HVSHFLDOLVWDV�DÀUPDP�TXH�D�
diminuição momentânea dos indocu-
mentados em solo ianque deveu-se mais 
à crise econômica de 2008, que tornou 
as ofertas de emprego raras e ofuscou 
o brilho do american way of  life, do que 

Renata estava, então, com 19 anos. 
Nunca tinha saído dos EUA. Estudava 
direito, tinha amigas e, desde os 14 anos, 
limpava casas para ajudar nas despesas. 
)DODU� SRUWXJXrV� ÀFDYD� FDGD� YH]�PDLV�
difícil e o Brasil era uma terra distante 
e desconhecida, para onde Renata não 
tinha a menor intenção de se mudar.

“O mais difícil foi falar para a minha 
PmH�TXH�HX�LULD�ÀFDU��([SOLFDU�TXH��VH�HX�
fosse para o Brasil, seria muito difícil 
continuar a estudar e que eu não queria 
passar o resto da vida trabalhando numa 
padaria, como minha irmã está sendo 
obrigada a fazer”, conta.

Com a decisão, ela automatica-
mente colocou uma intranspo-
nível barreira de milhares de 

quilômetros entre ela e a própria família. 
4XHP�p�GHSRUWDGR�XPD�YH]�ÀFD�SURL-
bido de voltar aos EUA, e ilegais não 
podem viajar para fora sem documen-
WRV��'LDQWH�GLVVR��PmH�H�ÀOKD�SDVVDUDP�
seis anos sem se encontrar, até que, em 
junho do ano passado, o diário The New 
York Times, que elaborava uma matéria 
sobre famílias de imigrantes separadas 
pelas deportações, promoveu um mi-
diático reencontro. Elas viajaram para 
a fronteira com o México e puderam 
conversar por algum tempo pelas fendas 
da cerca que separa os dois países. A 
foto, das duas brasileiras às lágrimas, 
tentando se tocar por entre as barras de 
metal enferrujado, estampou a primeira 
página do jornal e certamente roubou 
alguns votos latinos de Obama.

Desde a posse do presidente que se 
elegeu como a esperança das minorias, 
em 2009, já foram mandados de volta 
quase 2 milhões de imigrantes ilegais. A 
marca, um recorde entre todos os presi-
dentes americanos (batendo, inclusive, os 
feitos do conservador Bush), lhe rendeu 
o apelido de “deportador em chefe”, 
alcunha criada por Janet Murguía, pre-
sidente do The National Council of  La 
Raza, a maior e mais antiga organização 
hispânica dos EUA.

“Nós respeitosamente discordamos 
do presidente sobre sua habilidade em 
deter deportações desnecessárias”, 
disse Janet em abril. “Ele pode parar 
de destroçar famílias. Ele pode parar de 
lançar caos sobre comunidades e opor-
tunidades de negócio. Ele pode parar de 
fazer vista grossa ao mal que está sendo 
feito. Ele tem, sim, o poder de parar isso 
[as deportações]. Deixar de agir vai 



26  |  retratodoBRASIL SETEMBRO/2014

ser um legado vergonhoso para a sua 
atuação na presidência.”

Além de frases de efeito, e de mãe e 
ÀOKD�VHSDUDGDV�SRU�VXDV�OHLV�HVWDPSDQGR�
a capa do maior jornal do país, Obama 
teve de lidar, por exemplo, com imigran-
tes algemados às grades da Casa Branca 
ou fazendo greves de fome numa tenda 
em Washington. A perda de apoio frente 
aos imigrantes e, consequentemente, à 
comunidade latina parece ser realmente 
uma ameaça ao seu legado. Mas o assun-
to é espinhoso e há uma série de questões 
a se considerar.

Em sua defesa o democrata tem, por 
exemplo, o fato de que a metodologia 
para determinar o que é uma depor-
tação mudou na última década. Até o 
início dos anos 2000, pessoas capturadas 
tentando atravessar a fronteira ou a até 
160 quilômetros dela, em território ame-
ricano, eram simplesmente enviadas de 
volta ao México. A partir de 2002, essas 

Obama foi o presidente norte-americano que 
mais deportou hispânicos – 2 milhões – o que 
lhe valeu a alcunha de “deportador em chefe”

crianças” livra da deportação imigrantes 
que, entre outros pré-requisitos, eram 
menores de idade em junho de 2012, 
chegaram aos EUA antes dos 16 anos 
e estudam ou estudavam quando a ação 
foi proposta.

A canetada foi um grande avanço 
para pessoas que, como Renata, não 
conhecem outra realidade que não a 
vida nos EUA. Contudo, trouxe consigo 
a perversidade da incerteza. Os que se 
enquadram na nova lei não se tornam 
FLGDGmRV��H�D�DXWRUL]DomR�SDUD�ÀFDU�HP�
solo americano sem o constante fantas-
ma da deportação é temporária. Vale por 
dois anos e, após esse período, pode ser 
renovada ou não. Trata-se de uma gam-
biarra legal, mas foi um passo apenas.

No início do ano passado, Obama 
apresentou uma ampla proposta de re-
forma imigratória. O texto, com quase 
1,2 mil páginas, pavimentava o caminho 
para a concessão de cidadania a boa parte 

ocorrências passaram a ser consideradas 
deportações, o que criou um aumento 
DUWLÀFLDO� QDV� HVWDWtVWLFDV�� $WXDOPHQWH��
um terço das deportações corresponde 
a indivíduos detidos tentando atravessar 
ilegalmente a fronteira.

A mudança de metodologia pesa, 
mas não é o mais importante. O 
maior atenuante no julgamento 

público de Obama é que ele está tentan-
do. A reforma nas leis de imigração tem, 
de fato, sido defendida desde a posse do 
segundo mandato. Em junho de 2012, 
a Casa Branca lançou um memorando 
que obriga as autoridades a não incomo-
darem os imigrantes que chegaram aos 
EUA quando crianças e que, na prática, 
são mais americanos do que qualquer 
outra coisa – uma geração apelida de 
dreamers (sonhadores). O deferred action for 
childhood arrivals, ou, em tradução livre, a 
“ação diferenciada para os que chegaram 

Aprovada no Senado, a Lei de Imigração está nas mãos do republicano John Boehner, presidente da Câmara dos Representantes 
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CRISE, RECUO
E RETOMADA
O número de imigrantes 
ilegais caiu na década 
passada, mas parece 
voltar a crescer com a 
recuperação econômica

Estimativa da população 
imigrante vivendo nos 
EUA sem autorização, 
em milhões (1990-2012)

Fonte: Pew Research Center

dos ilegais, num percurso tortuoso que 
duraria longos 13 anos.

Se a nova lei fosse aprovada, os imi-
JUDQWHV�WHULDP�GH�FRPSURYDU�ÀFKD�FULPL-
nal limpa, pagar multas e impostos atra-
sados e receberiam uma documentação 
provisória, num processo semelhante ao 
que já ocorre hoje com os dreamers. Após 
dez anos, seria possível conquistar o visto 
permanente – o tão desejado green card – e, 
GHSRLV�GH�PDLV�WUrV��D�FLGDGDQLD�GHÀQLWLYD��
Os que chegaram aos EUA jovens e os 
trabalhadores agrícolas (necessários para 
manter a economia americana nos trilhos) 
teriam à disposição um processo mais 
simples e rápido.

O texto traz ainda um sistema de 
pontuação para futuros imigrantes, que 
teriam mais facilidade a partir de fatores 
como nível de educação, habilidade de 
trabalho e laços familiares. O número 
de vistos para trabalhadores altamente 
TXDOLÀFDGRV�� KRMH� QD�PDUFD� GH� ���PLO�
por ano, poderia chegar a 180 mil. E 
seria criada uma nova categoria, para 
WUDEDOKDGRUHV� SRXFR�TXDOLÀFDGRV��PDV�
que se enquadrassem nas necessidades 
do mercado americano.

Na outra ponta, numa nítida tenta-
tiva de agradar os que se opõem 
a maiores liberdades imigrató-

rias, a proposta de reforma aumentaria 
consideravelmente os investimentos para 
impedir a entrada de ilegais. Em dez anos, 
o governo investiria 40 bilhões de dólares 
no patrulhamento de fronteira, aumen-
tando em 20 mil o número de agentes 
alocados no setor. Criaria ainda um siste-
PD�SDUD�FRQÀUPDU�D�VDtGD�GH�HVWUDQJHLURV�
em portos e aeroportos e construiria mais 
mil quilômetros de cercas ao longo da 
fronteira com o México.

1R�ÀQDO�GH�������R�WH[WR�GD�UHIRUPD�
foi integralmente aprovado pelo Sena-
do, majoritariamente democrata, mas, 
como era de se esperar, emperrou na 
Câmara dos Representantes, de maioria 
republicana.

No início de junho, o presidente da 
&kPDUD��-RKQ�%RHKQHU��DÀUPRX�TXH�RV�
republicanos não vão permitir a vota-
ção da lei da reforma de imigração este 
ano. O mesmo Boehner já tinha dado 
declaração semelhante no ano passado, 
alegando uma agenda política carregada. 
Agora, a segunda negativa praticamente 
enterra a possibilidade de que a refor-
ma seja feita de maneira unificada e 
abrangente.

“Há um ano, neste mês, os senadores 
dos dois partidos se reuniram para apro-
var uma lei de imigração comum. Esse 
projeto de lei iria fortalecer nossas fron-
teiras, ajudar a nossa economia a crescer 
H�HQFROKHU�RV�QRVVRV�GpÀFLWV��3RU�PDLV�GH�
um ano, os republicanos da Câmara se 
recusaram a realizar uma votação”, disse o 
presidente americano em tom de lamento.

Enquanto o impasse não se resolve, 
os americanos veem o problema crescer 
e ganhar contornos de absurdo. Desde 
outubro do ano passado, por exemplo, 
QDGD�PHQRV�GR�TXH����PLO�PHQRUHV��YLQGRV�
principalmente de El Salvador, Honduras e 
Guatemala, tentaram entrar nos EUA sem 
os pais, com a ajuda de coiotes. Muitos 
deles eram crianças, que, uma vez em solo 
americano, viam-se abandonadas à própria 
sorte. O presidente chamou a questão de 
“crise humanitária” e, no início de julho, 
pediu ao Congresso a liberação de 3,7 
bilhões de dólares para enfrentar o assun-
to. A verba, segundo a Casa Branca, será 
usada para cobrir os custos com detenção, 
cuidados, hospedagem e transportes das 
crianças. Também estão incluídos gastos 
com pagamento de horas extras de agentes 
de fronteira e equipes de vigilância aérea, 
atendimento legal, além da contratação de 
40 juízes de imigração e de despesas com 
moradia e comida para os estrangeiros.

Na mesma época, Jeh Johnson, secre-
tário de Segurança Interna, disse, em en-
trevista à rede de TV NBC, que os prazos 
de devolução de imigrantes ilegais foram 
reduzidos. “Acredito que vamos conter 
HVVD�RQGDµ��DÀUPRX��́ $�IURQWHLUD�QmR�HVWi�
aberta à imigração ilegal.” A fala de John-
son ecoa uma campanha que começou a 
ser feita pelo governo em meios de comu-
nicação internacionais. A propaganda, a ser 
veiculada em países da América Central, 
traz duas mensagens básicas:

1. viajar ilegalmente para os EUA é 
extremamente arriscado; e

���RV�TXH�R�À]HUHP�QmR�SRGHUmR�ÀFDU�
para desfrutar o sonho americano.

A ação prevê a instalação de cente-
nas de outdoors e a veiculação de 6 mil 
anúncios em rádio e TV dos países-alvo.

O agravamento da crise parece ter 
dado a Obama um novo ânimo para 
lidar com o assunto. O presidente pediu 
D� DVVHVVRUHV� TXH�SUHSDUHP�� DWp� R�ÀQDO�
deste mês, um conjunto de sugestões e 
recomendações para serem implantadas 
sem o apoio do Legislativo.

“Eu uso os poderes do Executivo 
quando ocorre um problema sério, e o 

Congresso escolhe não fazer nada [...] A 
falha em aprovar a nova legislação é ruim 
para nossa segurança, é ruim para nossa 
economia, é ruim para nosso futuro”, 
diz Obama.

Enquanto o futuro se perde em bu-
rocracias, a brasileira Renata vive como 
pode. Com os papéis provisórios obtidos 
em 2012, no âmbito do deferred action 
for childhood arrivals, consegue trabalhar 
e avançar na faculdade de direito. No 
ÀP�GR� DQR�SDVVDGR�� GHSRLV� GH�PXLWDV�
tentativas, conseguiu que o governo a 
autorizasse a viajar ao Brasil para passar o 
Natal com a família e matar a saudade da 
mãe sem uma cerca que as separasse. Foi 
recebida em clima de felicidade, o oposto 
do encontro na fronteira com o México.

Mas, apesar da festa, não deixou de 
VHQWLU�DOJXPD�HVWUDQKH]D�TXH�GLÀFLOPHQWH�
será apagada de sua existência por qual-
quer lei que exista ou venha a existir: 
“Eu não sou completamente americana, 
mas também não sou completamente 
brasileira”, diz, escolhendo as palavras 
de um idioma que já não lhe pertence 
completamente.
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