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Operfil dos imigrantes irregulares
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ONDA ESTRANGEIRA

O sonho
brasileiro

Crise global e crescimento do país fazem número de
imigrantes crescer 52% no ano, superando 2 milhões

Fotos de Eliária Andrade

NOÉ CHIANG: “O ambiente é melhor que na Ásia. Aqui no Brasil tudo é muito mais limpo”

MIGUEL ASSIS vê um novo imigrante
português, com formação acadêmica
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SÃO PAULO

D epois de duas décadas ex-
portando mão de-obra bra-
sileira para o mundo — uma
linguagem técnica para des-

crever o movimento migratório de
brasileiros que deixaram o país em
busca de emprego e melhores con-
dições de vida lá fora —, o Brasil volta
a ser um país de imigrantes, resga-
tando uma característica de sua His-
tória que parecia perdida após anos de
crises econômicas. Levantamento do
Ministério da Justiça mostra que a
quantidade de estrangeiros vivendo
no Brasil — trabalhando, estudando
ou simplesmente acompanhando seus
cônjuges — superou, pela primeira vez
em 20 anos, o número de brasileiros
que deixam o país para viver no ex-
terior pelos mesmos motivos.

Segundo o Departamento de Estran-
geiros da Secretaria Nacional de Justiça
do Ministério da Justiça, o número de
estrangeiros em situação regular no
Brasil aumentou em 52,4% nos últimos
seis meses, e continua crescendo este
semestre. Até junho de 2011, o Brasil
tinha 1,466 milhão de estrangeiros,
contra961.877emdezembrode2010.A
concessão de vistos de permanência
cresceu 67% de 2009 para 2010, en-
quanto os processos de naturalização
dobraram: de 1.056 para 2.116.

Não há estatísticas oficiais sobre a
quantidade de imigrantes em situação
irregular no país, mas os principais
institutos e ONGs que trabalham com
imigrantes no Brasil calculam esse nú-
mero em 600 mil, o que levaria o total
de estrangeiros morando hoje no Brasil

para mais de dois milhões. O cres-
cimentodessegrupotambémégrande.
Segundo a maior instituição de apoio
aos imigrantes irregulares no país — o
Centro Pastoral dos Migrantes, em São
Paulo —, a Casa do Migrante hospedou
477 pessoas em 2010 (267 da América
do Sul), alta de 76% em relação a 2009.
Este ano, no primeiro semestre, o avan-
ço já chega a 84%.

Total de brasileiros
lá fora cai à metade
● A explosão de entrada de estran-
geiros no país (imigração) contrasta
com o encolhimento na ida de bra-
sileiros para o exterior (emigração). O
ministério estima que hoje dois mi-
lhões de brasileiros vivam no exterior,
uma queda radical em comparação a
2005, quando eram quatro milhões. A
razão para a balança migratória ter
mudado de ladoé econômica, explica o
secretário nacional de Justiça, Paulo
Abrão. O crescimento da economia
brasileira, aliado às crises que afetam
os três maiores polos de desenvol-
vimento mundial — EUA, Europa e
Japão — transformaram o país num
ímã de mão de obra legal e ilegal.

— Com esse movimento migratório
econômico, o Brasil voltou a ser um
país de imigração e não mais de
emigração. E à medida que o país vai
enriquecendo, a questão da imigra-
ção vai se tornando cada vez mais
importante — diz Abrão.

Apesar disso, dizem representantes
das organizações e universidades que
estudam o assunto, o governo não tem
uma política para lidar com o tema.

— A anistia concedida aos imigran-
tes em 2009 foi importante, mas não

resolve um problema que é basica-
mente de mercado de trabalho — diz o
professor Helion Póvoa Neto, do Nú-
cleo Interdisciplinar de Estudos Mi-
gratórios da UFRJ. — Com o assunto
disperso entre vários ministérios, aca-
ba que os imigrantes só são visíveis
quando a Polícia Federal, um órgão de
governo preocupado com segurança,
investiga algum caso criminoso de tra-
balho escravo ou tráfico de pessoas.

Entre os imigrantes legais, os maio-
res grupos são os de origem por-
tuguesa, boliviana, chinesa e para-
guaia, nesta ordem. Entre os irregu-
lares, tomando como base os registros
de estrangeiros que aproveitaram a
anistia concedida pelo então presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva em 2009
— quem estivesse em situação ir-
regular poderia pleitear um visto pro-
visório e, em dois anos, regularizar sua
situação —, os maiores grupos são os
bolivianos (40% do total de cerca de 47
mil vistos provisórios emitidos), chi-
neses (13%), peruanos (11%), para-
guaios (10%) e coreanos (3%).

O empresário Miguel Assis, de 32
anos, ajuda a engrossar os números
dos que deixaram Portugal para re-
descobrir o Brasil. Há sete meses mo-
rando em São Paulo com a mulher, ele
veio abrir empresa de eventos, am-
pliando seus negócios de Portugal.

— A economia do Brasil está cres-
cendo. Há empresas internacionais
que olham para o Brasil com outros
olhos, e muitas já eram nossas clien-
tes em Portugal. Elas pediam para a
gente vir para o Brasil, abrir uma
unidade aqui — diz Assis.

Assis criou até uma comunidade
no Facebook que reúne 780 por-
tugueses que moram no Brasil e, em
sua maioria, vieram recentemente.
Para ele, o perfil dos portugueses

que vem para o Brasil mudou:
— É uma geração diferente da que

veio em 1970 e 1980, porque tem
formação acadêmica. São arquitetos,
advogados, que vêm devido à crise
que está afetando Portugal. Em 1980,
os patrícios vinham para fazer ne-
gócios, começavam com uma pada-
ria, com negócios pequenos. Hoje já
há oportunidades maiores.

Acreditando no aprofundamento
das relações entre Brasil e China, Noé
Chiang, de 28 anos, deixou Taiwan no
fim de 2009 para ensinar mandarim
em São Paulo. Ele pensa até em se
naturalizar brasileiro, como já fez sua
mulher, pois acredita que com um
passaporte brasileiro terá mais fa-
cilidade de circular pelo mundo.

— Os brasileiros são muito ami-
gáveis e o ambiente é melhor que na
Ásia. Lá tem muita indústria, con-
taminação no ar. Aqui no Brasil tudo é
muito mais limpo — diz. ■

● MÉDICA BOLIVIANA CONSEGUE
EMPREGO DE FAXINEIRA, na página 36
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PAULO SERGIO DE ALMEIDA

‘Questão dos imigrantes irregulares é um assunto econômico’
● SÃO PAULO. Paulo Sergio de Almeida, coorde-
nador-Geralde ImigraçãodoMinistériodoTrabalho
e presidente do Conselho Nacional de Imigração
(CNIg), diz que o governo Dilma pretende anunciar
em breve uma política específica para migrações,
com um conjunto de normas elaborado a partir de
sugestões da sociedade e de diferentes ministérios.
E espera que o Congresso aprove a nova Lei do
Estrangeiro, substituindo a atual, criada em 1980
sob a abordagem de segurança nacional que pau-
tava as decisões dos governos militares.

O GLOBO: Por que o tema imigrantes em situação
irregular está invariavelmente ligado a questões
de segurança e crime, em vez de ser abordado
como um assunto econômico?
PAULO SERGIO DE ALMEIDA: A antiga Lei do
Estrangeiro foi elaborada em 1980, na ditadura
militar, e fortemente influenciada pela preocupação

dosgeneraiscomsegurança, tantoquemembrosdo
antigoServiçoNacionalde Informações(SNI) faziam
parte do recém-criado CNIg. Com o tempo, o
próprio CNIg foi baixando resoluções que mudaram
a abordagem do tema para um viés mais ligado ao
respeito aos direitos humanos. Nossa percepção é
que a questão dos imigrantes irregulares é um
assunto econômico ligado ao mercado de trabalho.
O fato é que os imigrantes irregulares ligados a
ilegalidades, como trabalho escravo ou prosti-
tuição, são muito poucos.

● Não falta uma política governamental sobre o
assunto? O tema é hoje tratado por tantos mi-
nistérios que só é discutido de fato quanto ocorre
algum escândalo desbaratado pela PF, como o
recente episódio envolvendo a grife Zara.
ALMEIDA: A abordagem do tema imigração avan-
çou, mas falta realmente o que poderíamos definir

como uma política sobre o tema. Em 2009, o
governo preparou um conjunto de regras que foi
discutido no âmbito dos ministérios encarregados
do assunto, como Justiça, Trabalho, Educação,
Saúde e Itamaraty, mas a discussão acabou atro-
pelada pelas eleições. Agora, com uma nova equipe
nos ministérios, está sendo reavaliada. Tenho
esperança de que seja adotada em breve.

● E o projeto da nova Lei do Estrangeiro,
enviado pelo governo ao Congresso em 2009?
ALMEIDA: Está tramitando. No momento, com o
relator da Comissão de Turismo da Câmara,
deputado Carlos Eduardo Cadoca (PSC-PE).

● Ele disse que está parando a tramitação para
forçar a aprovação de projetos do seu interesse.
ALMEIDA: Isso é lamentável.
(Gilberto Scofield Jr. e Marcelle Ribeiro)

Até em filme,
saída era o
aeroporto

● Em 16 de março de 1990, um
dia após tomar posse, o pre-
sidente Fernando Collor de Mel-
lo implementou um pacote eco-
nômico radical, que incluiu o
confisco de recursos deposita-
dos em conta corrente e ca-
dernetas de poupança. De uma
tacada, muitos brasileiros viram
suas economias esfumaçarem-
se. Não por acaso, o Plano Collor
é visto como o ápice de um
período de sucessivos e mal-
fadados planos financeiros e
uma economia recessiva, mar-
cada por desemprego, baixa ren-
da e falta de investimentos.

Naquele momento, parte da
população procurou a saída mais
óbvia: o aeroporto. O grande flu-
xo de brasileiros que tentaram
recomeçar suas vidas no exterior,
sobretudo nos EUA e na Europa,
acabou por inspirar cineastas.

Em 1996, Daniela Thomas e
Walter Salles dirigiram o road
movie luso-tupininquim “Terra
estrangeira”, cuja história retra-
ta o drama de Paco, vivido pelo
ator Fernando Alves Pinto. Após
a morte da mãe (Laura Car-
doso), que perdera as econo-
mias no confisco de Collor, Paco
se vê sozinho no mundo e de-
cide ir para Portugal. Lá, se une
à Alex (Fernanda Torres) e em-
preende uma viagem quixotesca
atrás do sonho de felicidade. Um
roteiro não muito diferente da
vida de milhões de brasileiros
que buscaram a prosperidade lá
fora. (Paulo Thiago de Mello)
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 out. 2011, Economia, p. 35.




