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Da China para o mundo
Expansão econômica é acompanha por expansão migratória

Principais fontes de emigrantes no mundo - 2010 (em milhões)
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Estudo no exterior forma uma geração mais crítica
Kathrin Hille
Financial Times

Du Jinxiu é uma garota de ape-
nas 16 anos, mas sabe exatamen-
te o que quer — fazer faculdade
no exterior depois de terminar o
ensino médio na China.

“Vou estudar ciências atuariais
na Faculdade Wharton de Admi-
nistração de Empresas”, diz ela. Jin-
xiu é um dos 30 alunos de uma
classe especial destinada aos que
querem estudar no exterior, criada
pela Escola de Ensino Médio No 42
de Shijiazhuang. Seu colega Jiao
Bowen quer fazer um curso de ci-
nema em Los Angeles, enquanto Li
Ying está determinada a estudar
no Reino Unido porque adora o ro-
mance “Orgulho e Preconceito”.

O Partido Comunista está se
preparando para entregar o co-
mando do país a um grupo de pes-
soas que foram criadas durante a
Revolução Cultural, quando a for-
mação de nível superior era demo-

nizada e os intercâmbios com o
Ocidente foram cortados.

Mas agora, quando os mais altos
escalões do partido se digladiam
em torno da possibilidade de dar
prosseguimento às reformas, um
número crescente de jovens opta
por estudar fora, preparando o ter-
reno para promover uma guinada
dos valores ao voltarem ao país.

Nos últimos dois anos, 620 mil
chineses foram estudar no exte-
rior, o que representa mais de 25%
do total dos que saíram para fazer
cursos desde o início, em 1978, das
políticas de reforma empreendi-
das pela China. O contingente de
chineses que se formam no exte-
rior é dominado apenas pelos me-
lhores candidatos, que fizeram a
graduação nas principais universi-
dades antes de procurar cursos de
pós-graduação em outros países.

Dados do Conselho de Pós-Gra-
duação, divulgados em abril, reve-
laram um aumento de 18% do nú-
mero de candidatos a cursos de

pós-graduação nos EUA em 2012,
comparativamente a 2011.

Mas o número de quem vai fazer
graduação fora está crescendo de
forma muito mais acelerada. O
contingente dos que têm os EUA
como destino disparou 43% no
ano passado, segundo o Instituto
de Educação Internacional.

“A maioria, se não a totalidade,
dos chineses que vieram para cá al-
gumas décadas atrás era da elite
acadêmica, mas essa população se
ampliou muito atualmente”, diz
Jeff Petrucci, diretor-executivo-ad-
junto da Associação Americana de
Especializações e de Autoridades
de Admissão do Ensino Superior.

A política de permitir um só fi-
lho por casal fez com que muitas
famílias tivessem acesso à pou-
pança de dois pares de avós para
gastar com os netos. Ao mesmo
tempo, são poucos os estudantes
que se saem suficientemente
bem na escola para ingressar nas
melhores instituições do país, co-

mo a Universidade Tsinghua.
A formação no exterior, agora

financeiramente acessível a mui-
tos, é um plano B cada vez mais
preferido. “O Ocidente é o segun-
do melhor caminho para uma vi-
da de sucesso pelos seus crité-
rios”, diz Kim Morrison, sócio
principal da consultoria em edu-
cação superior GrokChina.

Shijiazhuang é um bom exem-
plo disso. Localizada ao sul de Pe-
quim, com uma população de 2,6
milhões em sua área urbana, a ci-
dade não é nem cosmopolita nem
um centro rico ou de projeção aca-
dêmica. Mas a Escola de Ensino
Médio No 42 está se apregoando
como um trampolim para uma
formação superior no exterior.

“No ano passado, 10% da nossa
classe de formandos de 600 alunos
foi estudar no exterior”, diz Li
Yaqing, o diretor da escola.

Du Liru, o pai de Jinxiu, diz ter se
oposto, inicialmente, às aspirações
da filha à Universidade Wharton.

“Achávamos que os EUA não eram
lugar para uma garota chinesa,
menos ainda sozinha. Mas os tem-
pos mudaram, e tudo indica que
ela é bastante inteligente.”

Para muitos estudantes chine-
ses, a adaptação à vida no Ocidente
é difícil. Acostumados a um siste-
ma escolar que enfatiza a aprendi-
zagem baseada no ato de decorar,
eles muitas vezes enfrentam difi-
culdades para participar de discus-
sões em classe e não se socializam
com seus colegas ocidentais.

“Acho que isso é coisa de raça”,
diz Yu Ziwen, primeiranista de ma-
temática da Universidade de
Washington. “Numa conversa, os
americanos podem usar referên-
cias à história americana que eu
não conheço e pelas quais não te-
nho interesse, por isso eu prefiro
andar com amigos chineses.”

Uma pesquisa entre ex-alunos
chineses de instituições britânicas,
realizada pelas universidades de
Nottingham, Birmingham e pela

Tsinghua, detectou que os chine-
ses raramente fazem amigos oci-
dentais, em parte porque ficam
pouco à vontade quando os cole-
gas europeus falam abertamente
de sexo ou os convidam para a ba-
lada. Mesmo assim, a maioria sen-
te que os poucos anos no exterior
mudaram sua vida para sempre.

“Os chineses vivem num contex-
to monocultural, e estudar fora os
ajuda, em primeiro lugar, a enten-
der isso e, depois, a descobrir afini-
dades com pessoas de outras cul-
turas”, diz Qing Gu, uma das auto-
ras do estudo sobre os ex-alunos.

Sua pesquisa mostrou que mui-
tos voltam de um curso no exterior
mais críticos com relação à China.
Zheng-Yang Shuting, que estudou
em Edimburgo, concorda. “Quan -
to mais as pessoas forem ao exte-
rior e conferirem pessoalmente
como são as coisas, como eu fiz,
mais as relações da China
com o exterior vão se norma-
l i z a r.”

M i g ra ç ã o Segundo o Banco Mundial, país já se transformou na quarta maior fonte de emigrantes no mundo

China também é exportadora de gente
Vitor Paolozzi
De São Paulo

Embora a economia chinesa
esteja despertando temores em
todo o mundo por conta do risco
de um “pouso forçado”, com de-
saceleração nas vendas ao exte-
rior que provocou déficits na ba-
lança comercial nos primeiros
meses deste ano, existe ao menos
uma área em que as “exporta -
ções” vão muito bem: o país já
ocupa o quarto lugar no ranking
mundial de emigrantes.

De acordo com o relatório “Mi -
gração e Remessas — Estatísticas
2011”, elaborado pelo Banco
Mundial, 8,3 milhões de chineses
viviam em outros países do mun-
do em 2010. Caso se adote um
critério mais amplo, com a inclu-
são de descendentes, o número
pode chegar a 35 milhões, o
equivalente à população de um
país como o Canadá.

Com uma tradição milenar de
emigração (um popular poema
chinês diz que “onde quer que
cheguem as ondas do oceano ha-
verá ali chineses”), a China inter-
rompeu drasticamente o fluxo
de saída em 1949, com a implan-
tação do comunismo. As frontei-
ras foram fechadas, e o auge do
isolamento aconteceu durante a
Revolução Cultural (1966-76),
movimento de terror instaurado
por Mao Tsé-tung a pretexto de
impedir uma recaída capitalista.

Nesse período, bastava ter um
parente no exterior para uma
pessoa ser considerada inimiga

do Estado. “Havia um tremendo
sentimento antiestrangeiro. Pes-
soas com parentes fora eram fre-
quentemente vistas como espiãs.
Durante a Revolução Cultural,
meu pai estava em Taiwan e meu
meio-irmão foi acusado de ter co-
nexões estrangeiras com o gover-
no de Chiang Kai-shek [que, ex-
pulso da China continental pelos
comunistas, estabeleceu-se em
Taiwan]. A mãe dele, uma branca
americana, foi acusada de ter co-
nexões com a América imperia-
l i s t a”, conta Peter Kwong, da Hun-
ter College (Nova York) e autor de
“Forbidden Workers: Illegal Chi-
nese Immigrants and American
Labor ” (operários proibidos: imi-
grantes chineses ilegais e mão de
obra americana).

A situação começou a mudar
após a morte de Mao. Junto com a
série de reformas econômicas
promovidas a partir de 1978 por
seu sucessor, Deng Xiaoping,
houve um relaxamento nas rela-
ções com o exterior e autoriza-
ções para sair do país passaram a
ser concedidas. Em 1979, durante
uma viagem aos EUA, Deng foi
pressionado pelo presidente Jim-
my Carter a permitir a emigração.
“Vamos deixá-los sair. Vocês estão
preparados para receber dez mi-
lhões?”, rebateu Deng. Apesar da
“a m e a ç a”, inicialmente só estu-
dantes escolhidos a dedo, pessoas
com bons contatos e membros da
elite comunista (como Deng Zhi-
fang, filho de Xiaoping, que foi
estudar física nos EUA) conse-
guiam deixar a China.

Em meados da década de 1980
houve a primeira grande onda de
emigração após a liberalização.
Quem tivesse condições de fi-
nanciar sua viagem podia partir.
Embora a grande maioria não
contasse com dinheiro suficien-
te, os emigrantes eram financia-
dos por parentes que haviam
partido décadas antes e mora-
vam no exterior. O grosso das
permissões para sair do país se
destinava a estudantes, que iam
principalmente para universida-
des americanas. Em tese, eles de-
veriam regressar à China após a
conclusão dos estudos. No en-
tanto, dados do Ministério da
Educação chinês apontam que,
entre 1978 e 2008, partiram 1,39
milhão de estudantes do país e
menos de 390 mil retornaram.

Um dos resultados dessa evasão
foi revelado no ano passado pelo
Departamento de Assuntos dos
Chineses no Exterior, ligado ao go-
verno central, que publicou a pri-
meira edição do “Livro Azul dos
Chineses no Exterior”. Segundo o
estudo, em torno de um terço dos
fundadores ou alto executivos de
empresas tecnológicas do Vale do
Silício tem origem chinesa.

Com o crescimento da econo-
mia chinesa nos últimos anos, é
cada vez maior o número de es-
tudantes que vão para o exterior.
De acordo com o sinólogo Ro-
nald Skeldon, da Universidade
de Sussex (Reino Unido), em
2009 a China já era a principal
fonte de estudantes estrangeiros
para universidades de Estados

Unidos, Reino Unido, Austrália,
Canadá, Alemanha e Japão — e a
segunda para França e Holanda.

O aumento de estudantes chi-
neses em instituições americanas
de pós-graduação tem crescimen-
to de dois dígitos há sete anos. Dos
mais de 500 mil pedidos de matrí-
cula feitos neste ano, praticamente
a metade vem da China. Segundo
uma consultoria em educação, a
GrokChina, os gastos dos estudan-
tes chineses geram uma receita no
exterior de US$ 2,5 bilhões anuais.

A expansão da classe média
chinesa e também o veloz surgi-
mento de milionários no país es-
tão provocando uma alta nas
emigrações que não se restringe
à esfera estudantil — e também a
criação de um ramo especializa-
do de empresas. Segundo a re-
vista alemã “Der Spiegel”, já exis-
tem mais de 800 agências espa-
lhadas pela China dedicadas a
auxiliar em todas as etapas do
processo os interessados em se
mudar para o exterior. “A imi-
gração é um grande negócio”,
diz Kwong, da Hunter College.

Apesar de na teoria ser fácil con-
seguir um passaporte e de as leis
terem sido bastante flexibilizadas
nos últimos anos, de acordo com
Zai Liang, professor do Departa-
mento de Sociologia da Universi-
dade Estadual de Nova York (Alba-
ny), existem dificuldades no cami-
nho: “Embora oficialmente os ci-
dadãos chineses tenham garanti-
da a liberdade de emigrar, a reali-
dade é que a emigração é altamen-
te seletiva. Às vezes você precisa ter
conexões”, explica Kwong.

Uma pesquisa do ano passado
feita pelo Bank of China e pelo
instituto Hurun Research indi-
cou que, dos cerca de 960 mil chi-
neses com bens totalizando mais
de US$ 1,6 milhão, 60% estavam
cogitando emigrar. Segundo o
levantamento, os Estados Unidos
são o principal destino dos emi-

grantes chineses abonados, vin-
do a seguir na preferência Cana-
dá, Cingapura e Europa. A procu-
ra pelo Canadá tem sido tão
grande que o governo em 2010
dobrou, para US$ 800 mil, o valor
mínimo de investimento para es-
trangeiros que desejam obter vis-
to de residência permanente. Da
cota de 700 pedidos de vistos de
residência apresentados em
2011, na categoria investidores,
697 partiram da China.

Nos EUA, que têm um progra-
ma para a concessão de visto para
estrangeiros que investem pelo
menos US$ 500 mil, no ano fiscal
encerrado em setembro de 2011
houve 2.969 pedidos feitos por
chineses ricos — apenas quatro
anos antes, esse número havia si-
do de 270. Segundo dados do go-
verno americano, no ano passado
87 mil chineses receberam visto
de residência permanente no
país. Essa cifra representa 8,2% do
total e um aumento de 23% em re-
lação a 2010 — para se ter uma
ideia, a alta nos “green cards”
concedidos a mexicanos, o prin-
cipal grupo de imigrantes (143
mil em 2011), foi de apenas 3,1%.

A Austrália é um outro destino
preferido. Em agosto do ano pas-
sado, o governo australiano in-
formou que os chineses passa-
ram os britânicos como principal
fonte de estrangeiros. Com tanta
gente saindo do país, o impacto
na economia chinesa não é pe-
queno. Zhong Wei, diretor do
Centro de Pesquisas Econômicas
da Universidade Normal de Pe-
quim, calculou que entre 2000 e
2010 os emigrantes tiraram da
China US$ 250 bilhões para in-
vestir em outros países.

Mas não são só os estudantes e
os milionários que estão deixan-
do a China. “Ao contrário do pas-
sado, hoje [os emigrantes] são ri-
cos, pobres, estudantes, operá-
rios, pós-graduandos, pratica-

mente qualquer categoria que
você imaginar”, afirma Wang
Gungwu, autor de “The Chinese
Overseas: From Earthbound Chi-
na to the Quest for Autonomy”
(os chineses no exterior: da Chi-
na terrena até a luta por autono-
mia) e presidente do Instituto do
Leste Asiático da Universidade
Nacional de Cingapura. Há tam-
bém um grande número de chi-
neses que conseguem passapor-
te, mas não obtêm vistos de en-
trada em outros países e acabam
recorrendo aos serviços dos cha-
mados “she tou” (cabeça de co-
bra, em chinês) para emigrar pa-
ra Estados Unidos ou Europa.

Há relatos de que alguns contra-
bandistas chegam a cobrar até US$
70 mil para colocar uma pessoa
dentro dos Estados Unidos. Geral-
mente, essa quantia é financiada
por parentes que já estão lá, ou en-
tão o emigrante se compromete a
trabalhar durante vários anos até
saldar a dívida com o “cabeça de
c o b r a”. Inicialmente feito por bar-
co, hoje o contrabando para os
EUA é via aérea, com paradas que
podem ser no Caribe e nas Améri-
cas Central e do Sul. Entre as esca-
las mais comuns estão Peru, Co-
lômbia, Panamá e, mais recente-
mente, Equador, que em 2008 eli-
minou os vistos de entrada para ci-
dadãos de 130 países e, desde en-
tão, viu o número de visitantes chi-
neses multiplicar-se por cinco.

Além da tradicional maneira
de invadir os EUA, através da
fronteira de Arizona e Texas com
o México, existe uma forma mais
sofisticada. “Muitos deles conse-
guem vistos legais. Você pode
comprar um visto de estudante,
mesmo que não seja estudante,
ou um de empresário, mesmo
que não seja empresário. Os con-
trabandistas conseguem esses
vistos e você entra legalmente.
Depois, você se torna ilegal quan-
do o visto expira”, afirma Kwong.
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Cerimônia de naturalização nos EUA: número de chineses que ganharam “green card” cresceu 23% de 2010 para 2011
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




