
GITAR A MÃO em todas 
as direções, do Templo 
Mórmon para o Capi-
tólio Estadual de Utah 
e o Grande Lago Sal-
gado, Tony Yapias, di-
retor do Proyecto Lati-

no de Utah e um dos principais ativistas 
hispânicos do estado, não consegue con-
ter um sorriso irônico. "Isto aqui era Mé-
xico", diz. Em 1847, quando os pioneiros 
mórmons chegaram, "ninguém pediu os 
documentos de Brigham Young". 

Mas, hoje, diz Yapias em tom de la-
mento, são os mexicanos e os chícanos 
(cidadãos americanos de ascendência 
mexicana), além de outros latinos co-
mo ele (nascido no Peru), que geral-
mente têm de mostrar os documentos. 
E os americanos que fazem isso prova-
velmente são "anglos", como os bran-
cos não hispânicos costumam ser cha-
mados. Este certamente é o teor da Lei 
SB1070 do Arizona, aprovada neste ano 
(mas parcialmente bloqueada por um 
juiz federal), que pretende ser mais du-
ra com os imigrantes ilegais, e de legis-
lação semelhante que deverá ser apro-
vada em estados como Utah. 

Yapias resume o complexo papel dos 
latinos nos Estados Unidos. Eles, sua cul-
tura e sua língua foram uma grande par-

te do passado do país. Então foram mar-
ginalizados durante um século e meio, 
quando os anglos dominaram a socieda-
de e a cultura americana. E agora eles de-
verão ter um grande papel no futuro. Em 
2009, havia 48,4 milhões de hispânicos 
nos EUA, quase 16% da população. Em 
2050, segundo estimativas do Centro de 
Pesquisas Pew, os hispânicos serão 29% 
da população e os brancos, uma mino-
ria de 47%. Nas cidades e nas escolas, os 

brancos se tornarão minoria muito antes. 
A história entrelaçada dos EUA e do 

México e sua fronteira comum fazem dos 
hispânicos um grupo demográfico um 
tanto diferente do que foram, por exem-
plo, os imigrantes irlandeses ou italianos. 
Por outro lado, muitos latinos não apenas 
são cidadãos, como têm raízes mais pro-
fundas nos EUA atuais do que muitos an-
glos. Leticia Van de Putte, uma senado-
ra pelo Texas (de San Antonio) que tem 



parentes dos dois lados da fronteira, indi-
ca que "nossa família estava aqui quando 
foi Espanha, quando foi França, quando 
foi México, a República do Texas, os Esta-
dos Unidos, a Confederação. Nossa famí-
lia sempre esteve no mesmo lugar. Foi o 
maldito governo que mudou sem parar". 

No entanto, os latinos t a m b é m t êm u m a 
probabilidade desproporcional de es-
tar nos EUA ilegalmente. Cerca de 80% 

dos 11,1 milhões de imigrantes ilegais nos 
EUA (números do ano passado) são da 
América Latina e 60% do México, segun-
do o Centro Hispânico Pew. Muitos deles 
vivem à sombra da sociedade americana. 
Cuidam das colheitas americanas, cons-
troem casas americanas e zelam por be-
bês americanos, mas com freqüência não 
conseguem tirar carteira de motorista ou 
obter benefícios sociais. 

E são vulneráveis. Eles temem pessoas 

como Joe Arpaio, o delegado do conda-
do de Maricopa, no Arizona, onde se si-
tua Phoenix. Arpaio habitualmente re-
colhe os imigrantes ilegais e os atira em 
barracas-prisões no deserto, fazendo-
os até usar roupas íntimas cor-de-rosa 
para humilhá-los. Promotores federais 
acabam de anunciar um processo con-
tra Arpaio por ele ter se recusado a co-
operar com as investigações sobre suas 
batidas contra indivíduos de aparência 



cação pública e do atendimento de saú-
de, mas são socialmente conservadores e 
religiosos. E podem aceitar republicanos 
do tipo de George Bush quando foi go-
vernador do Texas e presidente, quando 
era conciliador com os imigrantes. 

Em termos de poder político dos la-
tinos, o futuro já chegou a estados co-
mo Texas e Califórnia, que têm grandes 
populações de cidadãos latinos e de imi-
grantes ilegais. Como parcela do eleito-
rado, os latinos ainda estão atrás de sua 
porcentagem da população em geral. 
Mas, conforme aumenta o número dos 
que se registram para votar ou chegam à 
idade adulta, eles influenciam mais a po-
lítica a cada ano. O vice-governador e o 
presidente da Assembleia da Califórnia 
são latinos, assim como muitos prefeitos 
(incluindo o de Los Angeles) e integran-
tes de conselhos escolares. 

Indiretamente, os latinos influenciam 
a política republicana na Califórnia. Por 
isso Meg Whitman deu vazão à retórica 
dura contra os imigrantes ilegais quando 
disputou as primárias republicanas pa-
ra governador neste ano, mas deu meia-

hispânica. Mas ele é desafiador. "Quero 
que eles saibam que faz 54 graus naque-
las barracas", disse a The Economist. 

0 tema da imigração ilegal domina a 
política dos latinos nos Estados Unidos, 
sejam eles nativos ou não. "Estamos to-
dos misturados", diz Antonio González, 
presidente do Projeto de Educação de 
Registro Eleitoral do Sudoeste, que ten-
ta mobilizar politicamente os latinos. 
Por exemplo, sua própria família (oi-
to gerações pelo lado do pai e seis pelo 
materno) está no território "desde antes 
que os Estados Unidos o invadissem", 
mas ele é casado com uma imigrante de 
primeira geração e tem imigrantes sem 
documentos em seu círculo social. 

Isso está afastando os latinos do Par-
tido Republicano, que consideram hos-
til aos imigrantes, em direção aos de-
mocratas, por falta de opção. Mas Julien 
Castro, o jovem prefeito latino e demo-
crata de San Antonio, que é 60% hispâ-
nico, diz que os democratas não devem 
ver os latinos como um fato consumado. 
Eles tendem a apoiar a melhora da edu-

volta assim que avançou para a eleição ge-
ral e enfrentou o eleitorado como um todo. 
Hoje ela corteja os latinos com propagan-
da em espanhol, é contrária à legislação 
da imigração do Arizona e trabalhou nos 
bastidores para evitar que o Partido Repu-
blicano do estado apoiasse a Lei SB1070. 

Em outros lugares, a mudança vai 



demorar mais. Os imigrantes ilegais es-
tão cada vez mais ultrapassando seus 
destinos tradicionais - Califórnia e Te-
xas - e se deslocando para estados como 
Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, 
que em 2009 somavam 10% dos estran-
geiros sem documentos nos EUA ante 4% 
em 1990. A migração interna latina para 
esses estados e a alta fertilidade das famí-
lias latinas estão aumentando os núme-
ros lá. A população latina do Arizona 
quase triplicou nas últimas duas déca-
das, com a maioria de brancos declinan-
do de 72% para 57%. Mas esses números 
podem demorar muito para se traduzir 
em poder político do tipo que os latinos 
desfrutam na Califórnia e no Texas. Por-
que muitos não têm documentos ou são 
jovens demais, os latinos de outros luga-
res não costumam votar - até agora. 

Mas é a imigração ilegal que tem sido 
o assunto mais quente no Arizona - es-
tranhamente, talvez, já que o número de 
ilegais caiu muito, devido à recessão e à 
repressão mais firme. O senador John 
McCain, que foi um dos eminentes defen-

sores de uma política de imigração mais 
moderada, transformou-se em um falcão 
da imigração para enfrentar a disputa nas 
primárias republicanas. E, embora os ju-
izes federais possam encontrar erros na 
Lei SB1070, uma pesquisa recém-divulga-
da pela Universidade Estadual do Arizo-
na revelou que 81% dos eleitores registra-
dos no estado são a favor da exigência de 
que as pessoas apresentem documentos 
para provar que estão no país legalmen-
te, e 74% concordam que a polícia deve ter 
autorização para deter qualquer um que 
não possa provar sua situação. 

E assim o "amorenamento" dos EUA 
poderá rivalizar com seu "agrisalha-
mento", para determinar as linhas de fa-
lhas políticas nas próximas gerações. O 
agrisalhamento vai modificar a política 
americana quando a geração baby boom, 
que está envelhecendo, começar a rece-
ber pensões e atendimento de saúde do 
governo e aumentar a carga fiscal sobre 
os americanos mais jovens. O amorena-
mento vai modificar o visual, o som e o 
sabor dos EUA, e possivelmente os deba-
tes sobre a imigração. "Quantas pessoas 

vocês permitem que morram nos deser-
tos do Sudoeste?", pergunta a senadora 
texana Van de Putte. 

Arturo Rodríguez, o presidente do 
(muito hispânico) Sindicato dos Traba-
lhadores Agrícolas Unidos e genro de 
César Chávez, fundador desse sindica-
to e equivalente a Martin Luther King 
para os chícanos, reconhece que os la-
tinos provavelmente estão mudando os 
EUA de maneira mais visível que os ita-
lianos, irlandeses, chineses ou alemães. 
Isso, ele disse, vai causar ansiedade em 
alguns anglos. Mas, ele acrescenta, uma 
reação contra os imigrantes que estão 
entre os mais oprimidos do mundo é a 
resposta errada, e algo que seu movi-
mento vai combater. "A longo prazo va-
mos vencer", ele diz. "Por quê? Porque 
seremos mais numerosos." 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 52, p. 16-19, dez./2010 e Jan./ 2011.




