
Vale do Silício defende imigrantes ilegais 
Miriam Jordan  
 
Um grupo de líderes do Vale do Silício, impacientes com as tentativas frustradas de reescrever 
as leis americanas de imigração, está financiando iniciativas para ajudar jovens sem 
documentos a frequentar a faculdade, arrumar emprego e permanecer nos Estados Unidos, 
apesar da condição de residentes ilegais. 
 
O grupo inclui Jeff Hawkins, inventor do Palm Pilot, e as fundações das famílias de Andrew 
Grove, que ajudou a fundar a Intel, e de Mark Leslie, que fundou a Veritas Software, que se 
fundiu à Symantec. Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, há 
anos apoia alunos em situação irregular por meio de organizações que ajudam estudantes de 
baixa renda do ensino médio. 
 
O dinheiro do Vale do Silício é parte de uma resposta mais ampla de indivíduos e Estados ao 
Congresso americano, que não aprovou um projeto de lei conhecido como "Dream Act", a "Lei 
do Sonho". Essa lei ofereceria um caminho para a legalização de imigrantes não documentados 
que se formam no ensino médio nos EUA e fazem faculdade ou entram para o serviço militar. 
 
"Achamos que a inércia do Congresso [...] é algo devastador para esses alunos e trágico para 
o país", disse Powell Jobs, que foi uma das primeiras pessoas na comunidade de tecnologia a 
apoiar a Lei do Sonho, ao fazer lobby com deputados e escrever uma coluna de opinião 
defendendo o projeto de lei. 
 
O ponto de união dos filantropos do Vale do Silício é uma organização sem fins lucrativos 
conhecida como E4FC, que distribui bolsas de estudo, presta assessoria profissional e oferece 
serviços legais para estudantes que foram levados aos EUA ilegalmente quando crianças. 
 
As empresas que contratam imigrantes ilegais de maneira consciente podem enfrentar sanções 
civis e criminais. Entre outras ideias, os filantropos do Vale do Silício estudam a possibilidade 
de utilizar estágios não remunerados para os estudantes ilegais como uma forma de 
apresentá-los a empregadores que poderiam patrociná-los para um visto de trabalho. 
 
Depois de ajudar algumas dezenas de estudantes a fazer faculdade por meio de pequenas 
doações, a E4FC, que tem sede em San Francisco, foi expandida com dinheiro dos líderes 
empresariais do setor de tecnologia. A organização agora tem advogados de imigração que 
oferecem assessoria jurídica para centenas de estudantes não documentados. 
 
"A gente pensava: 'Vamos ajudá-los a fazer faculdade'" com bolsas de estudo, diz Katharine 
Gin, professora que ajudou a fundar a E4FC. "Nós pensávamos que o "Dream Act" seria 
aprovado e que estaríamos apenas ajudando os alunos nesse ínterim." 
 
Vários doadores do Vale do Silício ficaram cientes do problema de maneira bem próxima: 
Hawkins conheceu uma estudante em situação irregular na escola de suas filhas. 
 
Liz Simons, filha do fundador do fundo de hedge Renaissance Technologies, foi mentora de um 
estudante premiado do ensino médio que estava tendo dificuldades para conseguir 
financiamento para a faculdade por causa da sua situação ilegal. 
 
Seth Leslie, filho do fundador da Veritas, conheceu vários estudantes não documentados como 
professor e diretor de escola. 
 
A soma de dinheiro envolvida é relativamente pequena: os filantropos do setor tecnologia e 
outros doaram centenas de milhares de dólares no ano passado para a E4FC, cujo orçamento 
operacional de 2012 é US$ 600 mil. 
 
"Escolhi essa como uma de minhas áreas de filantropia", disse Hawkins, que revelou pela 
primeira vez sua doação em entrevista para esta reportagem, mas não quis dizer a quantia 
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doada. "Estamos ainda numa fase embrionária, mas estou disposto aumentar [as doações] à 
medida que encontrarmos soluções." 
 
Os Estados da Califórnia, Illinois e Nova York aprovaram nos últimos meses projetos de lei que 
permitem que estudantes não documentados recebam ajuda financeira para a faculdade. Treze 
Estados americanos permitem que imigrantes ilegais que moram em seus territórios recebam 
o desconto estadual dado a americanos e imigrantes legalizados para cobrir os custos de 
matrícula nas universidades públicas - que nos EUA também são pagas. 
 
A Lei do Sonho não foi aprovada pelo Congresso, apesar de ter apoio de parlamentares dos 
dois partidos, Democrata e Republicano, ficando presa numa discussão mais ampla sobre uma 
reforma no sistema de imigração do país, incluindo o que fazer com uma estimativa de 11 
milhões de pessoas que vivem nos EUA ilegalmente. 
 
A versão mais recente da lei, aprovada pela Câmara em dezembro de 2010, fracassou no 
Senado, depois de ser adicionada a um projeto de lei sobre os gastos do setor militar. 
 
Para os opositores, o projeto de lei equivale a um programa de anistia para crianças cujos pais 
violaram as leis de imigração dos EUA. Eles argumentam que isso estimularia mais pessoas a 
se infiltrar no país. O presidente Barack Obama apoia o "Dream Act"; o candidato republicano 
à presidência Mitt Romney já disse que vai vetar a medida caso seja eleito. 
 
Cerca de 65 mil estudantes não documentados se formam nas escolas de ensino médio dos 
Estados Unidos a cada ano, segundo especialistas que monitoram o assunto. A Suprema Corte 
decidiu que era inconstitucional negar educação pública até o ensino médio para crianças que 
estão no país ilegalmente. 
 
Mas, depois disso, o futuro desses estudantes é incerto porque eles não podem se beneficiar 
de subvenções federais, de programas que encaminham estudantes a postos de trabalho, ou 
de empréstimos estudantis para financiar a faculdade. Eles também não podem trabalhar 
legalmente no país depois de formados. 
 
As empresas americanas de tecnologia há muito apoiam um aumento no número de vistos de 
trabalho para os imigrantes qualificados, como engenheiros de software, e argumentam que o 
país está perdendo sua vantagem competitiva à medida que outros países atraem profissionais 
qualificados. 
 
Em uma reunião recente em Los Altos, Califórnia, um jovem não documentado de 23 anos com 
um diploma de engenheiro civil obtido através de uma bolsa de estudos, disse aos doadores da 
E4FC que ele recebeu cinco ofertas de trabalho nos últimos dois meses, mas não conseguiu 
aceitar nenhuma delas devido à sua situação de imigração. 
 
Ele disse que está disposto a trabalhar sem remuneração para acumular a experiência 
necessária para conseguir a licença profissional de engenharia. Mas até isso tem sido um 
desafio. 
 
Os Estados Unidos já investiram "um monte de dinheiro" nos alunos em situação irregular, 
disse Eva Grove, mulher de Andrew Grove, da Intel, cuja fundação familiar doou US$ 1 milhão 
para grupos ligados à imigração no ano passado. 
 
"Não faz sentido colocá-los nesse beco sem saída depois que eles já foram educados." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mar. 2012, Empresas, p. B2. 
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