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“Não adoramos ao governo, adoramos a deus”: excepcionalismo
religioso e as políticas imigratórias nos Estados Unidos
Natanael Gomide Junior 1

Resumo
O objetivo deste artigo é debater e analisar como a ideia fundante do excepcionalismo religioso
se refletiu nas políticas imigratórias. A ideia de trajetória única e exemplar para o mundo, de
“Nova Israel”, de Destino Manifesto na constituiç~o da identidade Americana nos ajuda a
pensar a produção da alteridade diante desse contexto. Faremos neste artigo uma
contextualização da ideia de excepcionalismo religioso e as principais políticas imigratórias da
história norte-americana, até o governo de Donald Trump, focalizando como o Outro é tido e
tratado dentro do contexto político interno. Com vistas a atingir este objetivo, recorremos à
revisão bibliográfica. A partir desta análise, podemos ver que o debate público em relação a
política imigratória estadunidense tem sido pautado por atos governamentais excludentes e
organizações xenófobas, que encontram respaldo e legitimidade diante de uma parcela
considerável da população.
Palavras-chave: Excepcionalismo norte-americano, Excepcionalismo Religioso, Políticas
Imigratórias, Imigração, Governo Trump.
Abstract
The purpose of this article is to discuss and analyze how the founding idea of the religious
exceptionalism was reflected in immigration policies. The idea of unique and exemplary
trajectory to the world, “New Israel”, of Manifest Destiny in the Constitution of the American
identity helps us to think about the production of otherness in this context. We’re going to do
in this article a contextualization of the idea of religious exceptionalism and the main
immigration policies from American history, until the Government of Donald Trump, focusing
on how the other is taken and treated within the internal political context. From this analysis,
we can see that the public debate about the American immigration policies has been based on
exclusive governmental acts and xenophobic organizations, finding support and legitimacy in
the face of a considerable portion of population.
Keywords: American Exceptionalism, Religious Exceptionalism, Immigration Policies,
Immigration, Trump Government.
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Introdução

A

ideia de excepcionalismo norte-americano remonta à fundação e a construção dos
Estados Unidos. A necessidade de coesão social e de identidade única diante das esparsas
treze colônias foram catalisadoras para a ascensão da ideia de que a nação norteamericana é única, diferente e exemplar.
O excepcionalismo norte-americano provêm da convicção de que são uma nação especial,
produto de uma trajetória histórica única e que cumprem uma missão na terra. As ideias
excepcionalistas possuem duas vertentes, as explicações seculares e as explicações religiosas.
Do lado secular, predomina a ênfase nas peculiaridades do modelo político democrático e
liberal construído nos EUA, modelo este, que na concepção norte-americana, seria sua missão
espalhar pelo mundo afora para que um mundo mais harmonioso e de “luz” pudesse surgir.
Essa vertente também dá ênfase a história da colonização britânica; a importância da Natural
Law2 presentes na Carta Magna e na declaração de independência do país. Há também uma
ênfase na explicação do privilégio da posição geográfica norte-americana “isolamento
continental”, o que o torna salvaguardo de possíveis ameaças externas, dado o poder “parador”
da água (FONSECA, 2007).
A outra vertente explicativa do excepcionalismo - ênfase neste artigo - é a religiosa. As
explicações religiosas tendem a enfatizar o papel da fé, dos valores morais e dos mitos
fundacionais protestantes na construção de uma identidade nacional tipicamente norteamericana, única e distante de qualquer de outra. A ideia de que a terra que hoje são os EUA
era uma terra prometida e dada por Deus; a ideia de “Cidade na colina”, de Destino manifesto,
de “Nova Israel” s~o algumas das ideias que permeiam o imagin|rio religioso durante a
fundação e construção do país (FONSECA, 2007).
Apesar de escritos bem anteriores à Independência fazerem menção a ainda incipiente ideia
excepcional, segundo Magnotta (2012) há um certo consenso na literatura de que a ideia
remontaria à Alexis de Tocqueville3, Filósofo político Francês, que ao ser enviado para uma
missão diplomática aos EUA no século XIX, teria ficado “admirado” com o funcionamento
político do país, elencando como singularidades do país, a geografia; o sistema legal e judiciário
e a moralidade. Dessa forma, para o autor, o país ocuparia uma posição única e singular.
O objetivo deste artigo é debater e analisar a influência da ideia do excepcionalismo religioso
na formulação de políticas imigratórias durante a trajetória histórica norte-americana,
recuperando as principais políticas e fazendo uma análise de tempos mais recentes, do governo
Trump. Para a análise das políticas imigratórias, enfocaremos como o Outro é percebido, o que
sem dúvidas, reflete-se nas políticas formuladas. O Eu não se constitui de forma isolada, dada a
característica gregária do ser humano. Dada a vida em sociedade, o Eu só pode se constituir a
Em suma, é derivada da crença jusnaturalista de que todos os indivíduos possuem direitos que são inalienáveis,
como o direito à vida e o direito à liberdade.
3 A obra de Tocqueville “A democracia na América”, foi publicado pela primeira vez em 1835.
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partir do Outro, a partir das internalizações e constrangimentos sociais que são características
intrínsecas da vida em sociedade.
Dentro das Relações Internacionais, a análise aqui se aproxima da teoria Construtivista 4, que
dá ênfase ao papel das ideias, das crenças, dos discursos, das normas na formação da política
internacional (HERZ; HOFFMAN, 2004).
O artigo está dividido em três seções: na primeira, discorro sobre a fundação dos EUA e sobre
as ideias excepcionais religiosas norte-americanas. Em seguida, realizo uma contextualização
das principais políticas imigratórias que foram implementadas no decorrer da história norteamericana. Por fim, realizo, uma análise das políticas imigratórias que foram implementadas
durante o governo de Donald Trump, focalizando como o imigrante é percebido.

A fundação dos EUA
A origem do pensamento excepcional norte-americano remonta ao processo de colonização e
construção dos EUA. Antes de entendermos a emergência desse pensamento, convém entender
a situaç~o da Inglaterra antes da ida dos colonos para o “Novo Mundo”. No século XV, a
Inglaterra enfrentava o mais longo conflito de sua história, a Guerra dos Cem Anos (13371453). Logo após o término dessa guerra, eclode outra, a Guerra das Duas Rosas (1455-1485).
A disputa entre a família Rosa e Lancaster colocou o país em mais de três décadas de violência
exacerbada. As guerras ajudaram a enfraquecer a nobreza e suscitar no país o desejo de um
poder centralizado e unificador, desejo este suscitado principalmente pela classe burguesa, que
queria o reestabelecimento de suas atividades comerciais. A Dinastia Tudor (1485-1603), que
surge nesse processo, foi a primeira dinastia absolutista na Inglaterra. O poder da Dinastia
Tudor aumentou ainda mais com a reforma religiosa, ocorrida no século XVI. O Rei Henrique
VIII rompe com o papa e confisca as terras da igreja católica, fundando o anglicanismo e
tornando-se chefe da igreja (KARNAL et al., 2007).
No século XVII, quando começa a dinastia Stuart, o país estava fragmentado em inúmeras
denominações protestantes, vários focos de resistência católicos e a igreja anglicana. A
revolução agrícola e o progresso das manufaturas trouxeram prosperidade. No século XVII, se
intensifica o processo de cercamento, que tinha se iniciado no final da Idade Média. Com isso,
há um grande êxodo rural, fazendo com que as cidades cresçam, e com o crescimento destas, o
crescimento da pobreza. São as condições adversas da vida na cidade, somado a eclosão da
Guerra Civil e as perseguições religiosas, que tornaram atrativo a busca por melhores
condições de vida no além-mar (KARNAL et al., 2007).
A premissa básica do Construtivismo é a afirmação de que vivemos em mundo que é construído socialmente. O
teórico pioneiro e mais influente dessa corrente é Nicholas Onuf, em especial sua obra, “International Relations in
a constructed world” (1998).
4
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Em 16205, a Companhia de Londres levava para a América cem órfãos. Da mesma forma,
mulheres foram leiloadas para se casarem no Novo Mundo. Tendo em vista que poucos podiam
pagar a passagem para a América, surge um novo tipo de servidão, a servidão temporária, que
consistia da prestação de serviços de forma gratuita a pessoa que se dispusesse a pagar a
passagem do imigrante. Além dos órfãos e mulheres, um outro grupo começa a chegar na
América, os peregrinos fugindo de perseguições religiosas. Um dos grupos que chegou a
Massachusetts em 1620 era liderado por John Robinson, William Brewster e William Bradfort,
indivíduos religiosos e com alto nível de escolaridade. Ainda a bordo do navio que os trazia, os
peregrinos (pilgrim fathers) firmaram um acordo “Mayflower Compact”, este acordo estabelecia
que os colonos seguiriam leis justas e iguais. Segundo a historiografia norte-americana, este
documento se constitui enquanto um dos marcos fundantes da ideia de liberdade (KARNAL et
al., 2007).
Os colonos puritanos tinham a ideia de que constituíam a “Nova Cana~”, o novo povo de Israel,
um grupo escolhido por Deus para criar uma sociedade de eleitos. Eles procuravam na Bíblia
sobre a maneira como Deus escolhia os seus e repetiam isso com frequência. Tal como o povo
Hebreu sofreu e foi perseguido no Egito, eles foram perseguidos na Inglaterra. Assim como os
Hebreus atravessaram o deserto, eles atravessaram o Oceano. Tal como os Hebreus, os
puritanos receberam as indicações divinas de uma nova terra. Diante dos fatos que ocorriam,
os puritanos procuravam estabelecer paralelos com o que era relatado na Bíblia. Em 1662, uma
grande seca acometeu a Nova Inglaterra, diante disso, afirmavam que Deus salva a poucos,
assim como Deus castigou os Judeus quando eles foram infiéis ao pacto. Com o objetivo de
manter a identidade e a coesão de seu grupo, os puritanos exerciam forte controle sobre as
ações de cada indivíduo, visto que a ação de um, ao não cumprir com o pacto de Deus, poderia
trazer prejuízos a todos, portanto, há uma forte ideia de moral coletiva (KARNAL et al., 2007).
Além dos colonos puritanos, as colônias receberam outro grupo religioso, os Quakers. Esse
grupo foi considerado o grupo mais liberal que surgiu com a reforma religiosa, possuindo
princípios anarquistas “cada homem é sacerdote de si próprio”. Esse grupo religioso encontrou
forte resistência dos líderes puritanos durante suas pregações, alguns foram até mortos como
subversivos. Para reverter essa situação, William Penn, estabeleceu uma grande colônia para
abrir este grupo, a Pensilvânia. Nesse encontro entre Europeus e Indígenas, podemos perceber
a primeira produção de alteridade em solo norte-americano, a visão de que os índios6 eram
incivilizados e endemoniados que só serviam ao diabo. Os colonos acreditavam que assim
como Deus deu forças para Josué expulsar os habitantes da terra prometida, ele daria forças a
eles para expulsar os nativos da Nova Canaã (KARNAL et al., 2007).

Cabe lembrar que as primeiras expedições Britânicas aos EUA ocorreram em 1584, 1585 e 1587, quando a
Rainha Elizabeth I concedeu à Walter Raleight o direito de iniciar a colonização em novas terras. As primeiras
aproximações com os indígenas os trouxe muitas doenças e mortes, como o sarampo e a gripe (KARNAL et al.,
2007).
6 Segundo Karnal et al., 2007, ainda que haja pouco conhecimento, os índios também foram escravizados. Mas
haviam resistência quanto a isso, como fugas para o interior e reações violentas.
5
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O Excepcionalismo Religioso

Cerceamento das liberdades, perseguições e pobreza no Velho Mundo; esperança e desígnio de
Deus no Novo Mundo. É assim que os colonos enxergavam as terras do outro lado do Atlântico.
Portanto, eles acreditavam que estavam agindo por determinação de Deus, deixando para trás
todo sofrimento e navegando rumo a uma terra prometida e preparada por Deus.
Os primeiros colonos no continente Americano entendiam suas vidas em termos providenciais.
Como descentes das ideias Calvinistas, eles viam Deus como abarcando soberania e exercendo
autoridade única, não somente, sobre o processo de salvação e santificação, mas sobre o
mundo como um todo. Como eleitos de Deus na terra, eles tinham um desafio especial de não
apenas trazer testemunho do trabalho de Cristo aos pecadores, mas de efetivar o reino de Deus
na terra. No entanto, o sistema que eles planejavam era largamente teocrático, desenhado não
para alcançar os pecadores, mas para os manterem fora da comunidade política, visto o pacto
com Deus que os mesmos tinham feito (HEKMAN, 2012).
A quest~o da “Providência Divina” aparece pela primeira vez antes mesmo da chegada dos
primeiros colonos puritanos na Nova Inglaterra, e foi registrado em um dos primeiros
documentos da colonização, o Counsell of Virginia, de 1610, que visava atrair fundos e
candidatos a experiência de colonos de Jamestown. Um ano antes disso, uma expedição
enviada em auxílio à colônia, chefiada por Thomas Gates, naufragou próximo ao continente,
todos os tripulantes sobreviveram. A sobrevivência do naufrágio e dos colonos de Jamestown,
da fome, do frio e das lutas com os índios era prova de que Deus estava protegendo a colônia,
na qual estava guardado para aquele Novo Mundo um futuro especial (FONSECA, 2007).
Outra quest~o importante entre os colonos puritanos era a de “miss~o na natureza selvagem”,
ou seja, eles possuíam uma visão de que a colonização representava uma missão e um desafio.
Miss~o porque eles deveriam “civilizar” o Novo Mundo desconhecido, ocupado por “selvagens e
b|rbaros”; trazendo luz {s trevas e conferindo ordem ao caos. Desafio, porque corria-se o risco
de que os civilizados cedessem { “selvageria” (NASH, 1967 apud FONSECA, 2007). Outro
pensamento que permeava os colonos era a ideia de “Cidade na colina”, ideia essa que remete {
Bíblia - Matheus 5:14. A imagem da cidade na colina remontava à pureza espiritual da
comunidade criada sobre a base de um contrato com Deus. A medida que o país se expandia e
se tornava independente, um “novo contrato” de dimens~o nacional e natureza sociopolítica
precisaria ser firmado, somando-se ao “contrato com Deus” dos puritanos. Durante o processo
de independência, uma nova ordem social, política e religiosa surgiria, produto de uma fusão
entre a contribuição puritana e influências sucessivas do Iluminismo e das diversas igrejas que
começavam a pulsar na Nova Inglaterra (Batistas, Anabatistas, Mormons, Adventistas, Quakers,
etc.)
Durante os cem primeiros anos de colonização, os puritanos não pensavam as colônias norteamericanas como possivelmente uma nação ou exemplo para o mundo. Viam-se apenas como
um aglomerado de igrejas e comunidades e um exemplo a construir-se para a cristandade. É
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somente ao longo do século XVIII, que testemunhamos a consolidaç~o de um “mito norte
americano” baseado em fontes religiosas e posteriormente transformadas em secularismo de
derivações políticas. Os mitos fundacionais puritanos (Providência divina, cidade na colina,
missão na natureza selvagem), seriam racionalizados a partir da emergência do pensamento
Iluminista, transformando-se em uma base para uma teologia pública ou religião civil nacional.
Um processo decisivo da ideia de que os EUA eram excepcionais foi durante o processo de
independência do país, quando os valores racionais iluministas e o liberalismo lockiano, se
somaram a reinterpretação de mitos de origem religiosa. No centro desse processo, estava a
ideia de democracia. A consolidação da ideia democrática foi um processo lento, dada a
desconfiança de alguns grupos religiosos, argumentando que o regime democrático não estava
ordenado nas escrituras sagradas, e de que não houve tal governo em Israel (FONSECA, 2007).
Aceita a ideia democrática, o modelo norte-americano, baseado na promoção da democracia e
da liberdade, seria divino ou providencial não por ser ordenado diretamente de Deus, mas pelo
povo, cujo direitos eram “sagrados e universais”. No centro dessa nova configuraç~o estava a
Declaraç~o de Independência, documento fundante da “teologia pública” norte-americana,
documento que reinventa os mitos fundacionais norte-americanos. O texto, de lavra de Thomas
Jefferson, foi resultado de décadas de reflexão e experiências políticas, que tomaram forma
anteriormente nos documentos “Massachusetts body of libertyes” e o “Book of the general lawes
and liberties”. Esses documentos foram importantes ao consolidar e promover um conjunto de
valores e premissas, seculares e sagrados, que davam sentido à existência das colônias e ao
empenho dos colonizadores (FONSECA, 2007).
Ao conquistarem a independência e estabelecerem um governo democrático, baseado em
princípios universais e liberdade religiosa, os norte-americanos acreditavam estar cumprindo
a promessa feita pelos primeiros colonos. Os EUA haviam se tornado de fato a “cidade na
colina”, um “modelo de progresso rumo { perfeiç~o”, um exemplo celestial para toda a
humanidade. Diante disso, emerge a ideia de que o modelo norte-americano deveria ser
exportado mundo afora “Destino manifesto”. Essa expressão foi utilizada pela primeira vez em
1845, em um artigo do jornalista John O’Sullivan sobre a anexaç~o do Texas. Tendo os EUA
saído da barbárie e da incivilidade e ter alcançado o último estágio de desenvolvimento
humano, a democracia, esta deveria ser expandida para todos os confins do mundo (FONSECA,
2007).
É a partir desse momento, que não somente Deus tem um fim para o mundo, mas também, os
norte-americanos. Esse momento é conhecido como segundo “Grande Despertar”7. Os norteamericanos combinaram sua convicção religiosa, com as inspirações racionais trazidas pelo
Iluminismo (HEKMAN, 2012).

N~o referenciado aqui, o Primeiro “Grande Despertar” ocorreu no século XVIII. Esse momento marca o início de
pregadores itinerantes, que iam de povoado em povoado pregando uma religião mais carismática e emotiva. As
pregações desses missionários atraiam o entusiasmo de pessoas descontentes com o formalismo religioso vigente
até então. Esse movimento valorizava a experiência pessoal da religião; estimulou o surgimento de várias seitas
protestantes e procurou negar a tradiç~o religiosa “as pessoas devem esquecer o passado” (KARNAL et al., 2007).
7
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Em suma, podemos perceber que a ideia excepcional, em um primeiro momento, de ordem
religiosa, se associa, a partir do legado Iluminista, a uma constituição de base política,
formando a religião civil norte-americana. A partir de então, os Americanos seriam como
“faróis” para o mundo, dissipando as trevas e espalhando a providência Divina, o modelo
liberal democrático e os valores morais pelo mundo. Os que não aceitassem a “luz” n~o
deveriam ser tolerados.
Tendo em vista a separação entre igreja e estado nas constituições democráticas modernas,
Bellah (1967) se questiona como poderia um presidente justificar o uso da palavra “Deus” em
suas falas. Segundo o autor, a resposta estaria na assertiva de que a separação entre igreja e
estado não nega do reino político, uma dimensão religiosa. Embora matérias de crença
religiosa pessoal sejam estritamente de ordem pessoal, há certos elementos comuns religiosos
que são compartilhados pelos norte-americanos, dada sua origem eminentemente protestante.
Esses valores compartilhados na dimensão religiosa têm constituído uma função crucial no
desenvolvimento das instituições, bem como em todo o modo de vida norte-americano,
incluindo a esfera política. Essa dimensão religiosa pública é expressa por um conjunto de
crenças, símbolos e rituais, que o autor chama de religião civil Americana. Na teoria política
Americana, ainda que a soberania esteja com os cidadãos, implicitamente e às vezes
explicitamente, a soberania última é atribuída a Deus, como exemplificado na frase inserida no
juramento { bandeira “under God”. A religi~o civil teria “salvado” os norte-americanos do
formalismo vazio e servido como base para o auto entendimento religioso nacional.
Segundo o argumento de Bellah (1967), a religião civil seria a expressão mais genuína de como
os norte-americanos enxergam a realidade social. Mas como toda religião, ela sofre de várias
deformações e distorções demoníacas. A religião civil foi capaz de construir sem nenhuma
“grande luta” com a igreja, poderosos símbolos de solidariedade nacional e mobilizar
profundos níveis de motivação pessoal para alcançar objetivos nacionais. Ainda segundo o
autor, a ideia de Destino manifesto tem sido utilizada para legitimar muitas aventuras do
imperialismo norte-americano desde o começo do século XIX, que no período de escrita desse
texto (1967), esse “perigo nunca tinha sido t~o grande”, em clara referência { interferência
estadunidense em Cuba e no Vietnã8. A ideia de Destino manifesto, colocado em prática na

A década de 1960 é fortemente marcada pelo “perigo” que os comunistas ofereciam ao mundo, na visão dos EUA.
Sendo os EUA, o berço da democracia e guardião dos valores liberais, estes princípios deveriam ser propagados
pelo mundo. A ameaça ideológica de Cuba fez com que em 1961, o presidente John Kennedy treinasse refugiados
cubanos de forma clandestina e orquestrou uma invasão a ilha. A operação, no entanto, foi um fracasso, a maioria
dos 1.500 invasores foram capturados ou mortos. Mas a ação mais emblemática do anti comunismo e da ideia de
Destino Manifesto, vêm com a invasão e golpe militar no Vietnã. O Vietnã era uma ex-colônia Francesa que foi
dividido em dois pelo tratado que finalizou a guerra entre as Coreias. O exército guerrilheiro comunista
comandado por Ho Chi Minh, que tinha derrubado os Franceses, controlava o norte do país e contavam com
numerosos seguidores no Sul, organizados por outro grupo guerrilheiro, o Viet Cong. No Sul, o ditador Ngo dinh
diem governava com a ajuda militar e econômica dos EUA. O líder nortista lançou a luta armada em 1959,
ganhando bastante apoio e território nas áreas rurais do Sul. Os EUA, desconfiados da habilidade do ditador
Sulista de conter a guerrilha, o depôs por meio de um golpe militar em 1963, que foi substituído por uma série de
juntas militares até 1967, quando um novo presidente foi eleito. Os EUA mandavam cada vez mais tropas com o
8
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década de 1960, se torna base e fundamento da política externa norte-americana. A partir
desse momento, os países que são assimilados aos valores liberais democráticos promovido
pelos EUA, se tornam o “mundo livre”, na concepç~o estadunidense. A democracia liberal se
torna um fim em si mesmo e todos os meios são legítimos para o alcançar, ainda que por meio
de ditaduras militares, torturas e um campo de batalha sangrento:
A repressive and unstable military dictatorship in South Vietnam becomes “the
free people of South Vietnam and their government”. It is then part of the role
of America as the New Jerusalem and the “last best hope of earth” to defend
such governments with treasure and eventually with blood (BELLAH, 1967, não
paginado).

A morte dos soldados9 norte-americanos na promoção da democracia liberal se torna possível
a partir do momento em que se mobiliza o tema do sacrifício. O autor se questiona se os EUA
poderiam ter um presidente agnóstico que de forma conscientemente e escrupulosa usaria a
palavra "Deus" da mesma forma que Kennedy e Johnson usaram. Por trás da religião civil, há
arquétipos bíblicos como o êxodo, o povo escolhido, a terra prometida, a nova Jerusalém, a
morte sacrificante e o renascimento. Além do mais, há uma preocupação premente dos norteamericanos de serem uma sociedade de acordo com a vontade de Deus e uma luz para todas as
nações, o que segundo Bellah (1967), tem sido utilizado como “um manto para interesses
mesquinhos e paixões feias” (n~o paginado).

Um histórico das políticas migratórias nos EUA

Segundo Cunha (2012), quando se trata da questão imigratória nos EUA uma assertiva é
comum, todos os Americanos são imigrantes, com exceção da população indígena nativa, que
hoje se resume a menos de 1% da população, segundo o censo americano de 2010 10. Foi
somente ao longo dos séculos, que se constituiu uma sociedade verdadeiramente americana.
Apesar da importância da imigração na história estadunidense, a partir do século XIX, o país
passou a criar leis que estabeleciam proibições para a entrada de imigrantes. Cafferty, (1983)
apud Cunha (2012), divide a história da imigração norte-americana em três períodos. O
período anterior à 1875, na qual havia poucas restrições à entrada de imigrantes no país; a
segunda fase iria de 1875 à 1965, quando começa a ocorrer proibições específicas na entrada
objetivo de enfraquecer o inimigo. Há fortes resistências e massacres sangrentos se tornam comum. Com o apoio
da população e o emprego de táticas criativas, as guerrilhas conseguiram paralisar os EUA (KARNAL et al., 2007).
Cabe ressaltar, que uma pesquisa realizada em 1970, demonstrou que a maioria da população americana era
contra a guerra, o que forçou a saída dos últimos soldados do Vietnã em 1974, com um saldo de 4 milhões de
vietnamitas mortos (Karnal et al., 2007).
10 https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/decennial-publications.html
9
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de imigrantes, a depender da nacionalidade do imigrante; e a terceira fase vai de 1965 à 1983,
quando as restrições começam a se dar a partir dos acordos familiares.
É no começo do século XVII, como já discutido aqui, que as colônias começam a se firmar de
fato. E entre 1607 e 1733, estabeleceram-se as treze colônias. Nesse período, a imigração aos
EUA era estimulada, dada a necessidade de povoar o território. Em 1619 chegaram os
primeiros imigrantes Africanos em um navio Holandês que trouxe a bordo 20 escravos para a
colônia de Virginia. A prática da escravidão durou até meados do século XIX. Por volta de 1610,
estima-se que havia menos de mil migrantes nos EUA. A partir de então, a população passou a
crescer vertiginosamente, 5 mil em 1630 e 50 mil em 1650. Ainda que não se encontre forte
resistência quanto a chegada de novos imigrantes, percebe-se em algumas colônias, o esforço
de tentar criar legislações que barrassem imigrantes, restrições essas, com forte caráter
religioso. Um exemplo dessas tentativas foi na colônia de Massachusetts, que em 1656, tentou
barrar a entrada de seguidores do movimento Quaker, mas essas restrições não avançaram.
Outro exemplo não bem sucedido é o da Pensilvânia, que em 1729, tenta criar uma legislação
que cobrasse uma alta taxa para novos imigrantes que ingressassem nessa região norteamericana (CUNHA, 2012).
Da declaração de Independência (1776) até 1830, os índices migratórios permaneceram
relativamente baixos e constantes. Após cem anos da independência, as leis americanas em
relação à imigração buscavam maneiras de regulamentar e naturalizar os imigrantes recémchegados, e não de impedir a entrada de novos. Com a independência, cada colônia estabeleceu
sua própria constituição, cada uma determinando a forma da qual o imigrante deveria ser
tratado. Há nesse momento uma forte preocupação de estabelecer critérios para a concessão
da cidadania norte-americana. O Estado de Nova York, por exemplo, concedia nacionalidade
norte-americana, aos cidad~os de “bom car|ter” que realizassem um juramento de lealdade e
que morassem por pelo menos a um ano em território norte-americano. Além disso, o
imigrante deveria renunciar a qualquer vínculo com outro país. Esse período na qual as
cidadanias eram reguladas durou até os anos 1790. É nesse ano que surge a primeira legislação
de car|ter nacional referente a naturalizaç~o dos imigrantes, a “Naturalization Act of 1790”, lei
que concedia naturalizaç~o as pessoas “brancas e livres”, de “bom car|ter” e que realizassem
juramento de lealdade à Constituição dos EUA (CUNHA, 2012).
No final dos anos 1790, viu-se a aprovação de quatro novas leis em relação aos imigrantes
“Alien and Sediction Acts” (1798). Essas leis se constituíam em obst|culos para a concess~o de
cidadania norte-americana, pois havia um receio de uma possível guerra com a França
expansionista de Napoleão Bonaparte. A leva de imigrantes oriundos da Irlanda, que
começaram a chegar a partir de 1820, fez submergir o primeiro movimento xenófobo nos EUA,
o “Know Nothing11”, fundado em 1840, em Nova York. Fugindo da crise que acometia a Irlanda

Alguns dos ideais defendidos pelo “Know Nothing” eram a maior limitação de imigrantes estrangeiros, em
especial os de origem católica; a necessidade de residência no país ao menos vinte e um anos para se tornar
naturalizado; restrição do cargo de professor em escolas públicas a protestantes. Nos anos 1850, esse movimento
se organizou em torno do Partido Americano e elegeu diversos membros em importantes cargos de governos de
11
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em 1840, os Irlandeses aceitavam menores salários que os norte-americanos, o que gerava
muito desconfiança entre os norte-americanos de que os níveis salariais poderiam cair. Além
disso, a religião católica dos Irlandeses levantava dúvidas sobre a lealdade deles aos EUA
(KENNY, 2008 apud CUNHA, 2012).
Em 1868, a décima quarta emenda à Constituição, trouxe uma importante conquista e avanço
no que diz respeito à concessão de cidadania norte-americana. A partir desse momento, todas
as pessoas nascidas ou naturalizadas nos EUA poderiam ser cidadãos norte-americanos. Dessa
forma, os negros também passaram a ser cidadãos, vistos que até então, não eram. Os negros
não nascidos nos EUA, na sua maioria, escravos trazidos da África, seriam naturalizados dois
anos depois. Isso foi propiciado a partir da lei chamada “Naturalization Act of 1870” (CUNHA,
2012).
O ressentimento contra os Asiáticos, principalmente contra os Chineses, começa a partir de
1840, década em que a imigração Chinesa se acentua, em virtude da corrida do ouro na
Califórnia. A maioria dos imigrantes eram homens e aceitavam salários menores que os norteamericanos. As mulheres traficadas acabavam se prostituindo. Os homens também eram
levados { força para trabalhar nos EUA, os chamados “Coolies”. Em 1862, os EUA aprovaram
uma lei que bania o tráfico dessas pessoas, bem como a apreensão de embarcações que
traficavam Chineses, impondo sanções para os responsáveis. Além da busca do ouro, os
Chineses trabalhavam na construç~o de redes ferrovi|rias, como a “Central Pacific Railroad”. A
partir de 1870, num contexto de alta taxa de desemprego, um sentimento anti-China se torna
manifesto entre os norte-americanos (CUNHA, 2012).
Em meados de 1870, o Irlandês Denis Kearney, fundou na Califórnia, a organização
“Workingmen’s Party”, que tinha como foco de atuaç~o a express~o contra a imigração Chinesa,
notadamente, se dirigindo aos trabalhadores que construíam a rede ferroviária já mencionada.
O slogan da organizaç~o dizia: “The Chinese must go!”. O partido buscava incentivar a criaç~o
de leis que obstaculizassem a ida de Chineses para os EUA e sua inserção no mercado de
trabalho. Em outubro de 1871, um grupo de cerca de quinhentas pessoas não asiáticas
invadiram a Chinatown de Los Angeles, atacando os Chineses que ali moravam. Estima-se que
cerca de dezenove pessoas morreram. No entanto, a xenofobia foi mais longe, com a criação,
em 1882, do “Chinese Exclusion Act”, um dos atos mais radicais e excludentes da história
imigratória dos EUA. O texto determinava a proibição da imigração de operários e mineiros
chineses por um período de dez anos. No entanto, todos os Chineses em um geral tiveram seu
acesso dificultado ao território norte-americano. Em 1904, o Congresso prorrogou por tempo
indeterminado o “Chinese Exclusion Act” (CUNHA, 2012).
Do ressentimento Chinês ao Europeu, é esse o próximo passo na história imigratória
estadunidense. De 1880 a 1924, houve uma forte imigração Europeia aos EUA. Os imigrantes 12
estados. Os Estados de Massachusetts e Nova York tentaram cobrar taxas e obstaculizar a entrada de novos
imigrantes Irlandeses, mas em 1849, a Suprema Corte determinou a suspensão dessas barreiras.
12 Para melhor lidar com a situaç~o da imigraç~o nos EUA, o país criou a estaç~o “Ellis Island”, que regulamentava
a situação dos recém-chegados imigrantes. Estima-se que doze milhões de imigrantes tenham passado pela
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vinham da Polônia, Suécia, Itália, Noruega, Hungria. Estima-se que nesse período, cerca de
vinte e cinco milhões de imigrantes chegaram aos EUA. Os Escandinavos fugiam da perseguição
religiosa, enquanto os do Leste Europeu fugiam do movimento socialista. É a partir desse
momento que surge uma nova organização de caráter xenófobo, a “Immigration Restriction
League”. Para encobrir a xenofobia, a organização se dizia preocupada com o aumento da
violência, do desemprego e da pobreza (CUNHA, 2012).
A partir de 1890, o foco de preocupação sofre um deslocamento, dos imigrantes do Leste
Europeu e dos Chineses para uma nova onda de imigrantes, os Japoneses. Repetindo a história
n~o t~o nova, outra organizaç~o xenófoba é criada, a “Japanese and Korean Exclusion League”. A
organizaç~o tinha quatro objetivos, estender o “Chinese Exclusion Act” aos Japoneses; o apoio a
empresas que não empregassem Japoneses; a luta pela segregação de crianças Japonesas e
Americanas nas escolas; chamar a atenç~o da mídia para o “perigo” que os Japoneses ofereciam
a nação (aENG; McFARLAND, 2006 apud CUNHA, 2012). Sendo efetivado o segregacionismo,
essa situação só é revertida, a partir do momento em que o descontentamento dos Japoneses
nos EUA chega a opinião pública Japonesa, levando os dois países a estabelecerem um
“gentlmen’s agreement”, em 1907. Nesse acordo, o Japão se comprometeu a não emitir mais
passaportes para cidadãos que desejassem trabalhar nos EUA. Em troca, os EUA, se
comprometeram a acabar com a segregação aos imigrantes Japoneses (CUNHA, 2012).
Se no século XIX, a principal preocupação em relação aos imigrantes é econômica, ou seja, com
a substituição de empregos dos natos para os imigrantes, no século XX, a preocupação é de
ordem política e de segurança nacional. Em 1903, é aprovado o “Anarchist Exclusion Act”, o ato
determinava o impedimento da entrada ou a deportação imediata de estrangeiros que fossem
contra qualquer forma de governo organizado e que supostamente tivessem o objetivo de
depor o governo ou assassinar oficiais públicos. Um segundo ato representativo dessa nova
preocupação é a decisão do serviço de imigração dos EUA constituir um grupo para patrulhar a
fronteira entre os EUA e o México. J| em 1907, o Congresso Americano, criou a “Dillingham
Commission”, um grupo que deveria analisar os movimentos de imigração aos EUA,
caracterizando os efeitos dessa imigração para o país. O relatório desse grupo indicava o perigo
que os imigrantes do Leste Europeu ofereciam, incentivando a aprovação de leis que
restringissem a entrada de novos imigrantes (LUND, 1994 apud CUNHA, 2012).
Na tentativa de endurecer as restrições na entrada de novos imigrantes, em 1917, o Congresso
Americano aprovou o “Immigration Act of 1917”, a primeira de uma sequência de legislações
que iriam coibir a imigração de boa parte da população mundial aos EUA, os alvos principais,
eram os Asiáticos. Em 1924, é criado a United States Border Patrol, importante instituição que
irá empenhar seus esforços no controle da entrada de imigrantes no país (CUNHA, 2012).
A partir da década de 1950, com o fim da II Guerra Mundial, o desenvolvimento de novas
tecnologias e os avanços na comunicação e transporte, impulsiona o desejo por migrar de
muitos ao redor do mundo, a partir da imagem vendida do “American way of life”. Em 1948, o
estação. Nessa estação, era identificado se o imigrante possuía alguma doença infecciosa e a quantidade de
dinheiro que portava.
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governo norte-americano aprovou o “Displaced Persons Act”, lei que concedia residência
permanente a um número determinado de pessoas que haviam sido vítimas do Nazismo. Mas
em um contexto de guerras de influência, o medo do comunismo fez com que o governo
promulgasse o “Immigration and Nationality Act of 1952”. Essa legislação abolia as restrições a
imigrantes baseado em critérios raciais. O requisito para acolhida do imigrante passa a ser sua
lealdade e zelo pelos valores da sociedade norte-americana, negando acesso a pessoas que
possivelmente seriam “envolvidas” com o Comunismo (CUNHA, 2012).
A década de 1980 é considerada um ponto de guinada no crescimento da imigração nas
décadas seguintes nos EUA, na qual entra em vigor o “United States Refugee Act of 1980” 13. A
legislação se adequava a Convenção de Genebra de 1951, em relação ao estatuto dos
refugiados, aumentando o número de refugiados que poderiam ser aceitos pelo país a cada ano.
A década de 1980 traz uma nova onda de imigrantes aos EUA, os Latino-americanos,
principalmente Mexicanos, fugindo da crise econômica que assolava o país, num contexto de
aumento da dívida externa, redução dos gastos públicos, aumento da pobreza e do
desemprego. Diante desse contexto, o republicano Ronald Reagan, implementou uma das mais
importantes políticas migratórias nos EUA, a “Immigration Reform and Control Act of 1986”,
uma tentativa de reforma da imigração nos EUA. O objetivo principal desse ato era o governo
estabelecer um controle da quantidade de imigrantes ilegais que estavam nos EUA. A legislação
dava incentivos para que os que se encontrassem em situação ilegal se legalizassem, desde que
cumprido certos requisitos, como o estabelecimento no país antes de 1982; ficha criminal
“limpa”; domínio da língua inglesa; aumento da fiscalizaç~o a empregadores que contratassem
imigrantes ilegais; aumento da segurança na fronteira. O plano de reforma imigratória, no
entanto, foi um “fracasso”, tendo efeito reverso, aumentando a quantidade de imigrantes
provenientes da América Latina que viam nos EUA uma saída para o caos social vivenciado em
seus países (CUNHA, 2012).
Chegando ao final do século XX, os anos de 1990 e 1991 foram anos recordes da entrada de
imigrantes nos EUA. Em 1990, o governo Bush aprovou o “Immigration Act of 1990”, que
aumentava a quantidade de vistos anuais cedidos a imigrantes; criava vagas específicas para
países que tinham poucos imigrantes nos EUA e reestruturava os vistos para trabalhadores. A
nova entrada desenfreada de imigrantes, gera descontentamento popular. É diante desse
cenário, que se consolida a ideia de defesa da fronteira, no governo de Clinton (1993-2001).
Logo no início do governo, a United States Border Patrol começou a desenvolver algumas
operações estratégicas na fronteira Sul dos EUA. A cada operação realizada, os imigrantes
mudavam as rotas de ingresso nos EUA. Outra importante lei formulada nesse momento é o
“Illegal Immigration Reform and Immigration Responsability Act (IIRIRA), de 1996. Essa
legislação buscava punir a imigração ilegal, estabelecendo que os imigrantes ilegais eram
proibidos de retornar ao país proporcionalmente ao tempo em que permaneceram ilegais nos
EUA (CUNHA, 2012).
Após os ataques de setembro de 2001, a preocupação com os imigrantes ilegais se acentuou
bruscamente. A segurança das fronteiras passou a ser considerada essencial para a segurança
13

https://archive.org/stream/refugeeactof198000unit_0/refugeeactof198000unit_0_djvu.txt.
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nacional, em especial, a fronteira com o México. Em 2002, o Governo Bush aprovou o
“Enhanced Border Security” e o “Visa Entry Reform Act”, que visava incorporar diversas
tecnologias para ajudar no controle da entrada de imigrantes no país. Em 2005, o “Border
Protection, Anti-Terrorism and Illegal Immigration Control Act” buscava controlar o acesso
ilegal de imigrantes, construindo cercas em alguns pontos da fronteira Sul. Um ato que
caminhava no sentido contr|rio aos estabelecidos na década de 2000, foi o “Dream Act”, um
projeto que tinha como objetivo regularizar a situação dos imigrantes ilegais que adentraram
ainda menores de idade (CUNHA, 2012).
No começo dos anos 2010, a principal preocupação é com o narcotráfico. Podemos ver um
trato diferente entre Bush e Obama em relação ao tema. O governo Bush priorizou os
investimentos em pessoal e tecnologia, enquanto Obama tinha como foco o combate ao
narcotráfico e o tráfico de armas, aumentando a cooperação entre EUA e México. Antes de ser
eleito, em suas campanhas, Obama prometeu uma reforma imigratória, mas não conseguiu
aprovar uma reforma abrangente. Obama implementou um programa semelhante ao “Dream
Act” (2012), que determinou que diversos imigrantes ilegais que chegaram aos EUA ainda
enquanto crianças e que cumprissem certos requisitos, não enfrentariam mais o risco da
deportação. A partir disso, essas pessoas poderiam obter carteira de motorista e trabalharem
de forma legal. No momento da implementação do programa, houve muitas críticas por parte
da oposição, visto que Obama não consultou o Congresso, e também pelo fato de conceder
empregos a imigrantes ilegais em um momento de alto desemprego. Obama, do partido
democrata, recebeu o apoio de muitos Latino-americanos durante a campanha e nas urnas,
mas o que chamou a atenção foi a alta taxa de deportação. Cerca de dois anos e nove meses
após a posse do presidente, as deportações chegaram a um milhão. Em comparação, o governo
de Bush em 8 anos, havia deportado aproximadamente 1,5 milh~o de estrangeiros (O’TOOLE,
2011 apud CUNHA, 2012).
Em suma, o que podemos ver durante a história política da imigração nos EUA são inúmeros
atos legislativos excludentes e organizações xenófobas que vão pautar o debate imigratório.
Ainda que a oposiç~o mais progressista tenha se “levantado” em alguns momentos específicos,
principalmente próximo no começo do século XXI. Dos Chineses aos Mexicanos, a repulsa e o
ódio ao Outro se mostram evidentes. A suposta uni~o “inabal|vel” e ausência de dissensos, que
remete ao processo de fundação e construção dos EUA, precisa ser afirmada e articulada o
tempo todo enquanto unidade de diferenciaç~o entre o Eu, coeso, “iluminado” e com um
destino manifesto e o Outro, causador da desuni~o e da desintegraç~o social, “n~o iluminado” e
que, portanto, n~o pode se “misturar”.

O governo Trump
Atualizando o debate, iremos agora apresentar algumas das políticas imigratórias que foram
implementadas durante o governo de Donald Trump, tentando estabelecer ligações com o
debate do excepcionalismo religioso. Cabe salientar, que pela proximidade dos fatos e por
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ainda ser um processo que está transcorrendo, a análise não terá um leque abrangente e
aprofundado.
Donald Trump foi eleito presidente pelo partido republicano nas eleições de 2016. Apesar das
prévias e de todas as pesquisas mostrarem Hillary Clinton como candidata favorita, os
escândalos do uso de e-mail pessoal por sua parte – apresentadas incessantemente pela mídia e o favorecimento de Trump pela interferência Russa causaram efeitos catastróficos sobre a
candidata, fazendo com que ela perdesse o pleito. Além disso, o “jeito” populista e
politicamente incorreto, a promessa da criação de leis mais duras em relação à imigração e o
“Make America Great Again” de Trump foram outros recursos utilizados pelo candidato
republicano para atrair a grande massa americana, principalmente membros da classe
trabalhadora e com baixos níveis de escolaridade, descontentes com a política norte-americana
e principalmente, com a crise econômica. A promessa de sanções mais duras à imigração jogou
a favor de Trump, visto que há uma percepção histórica entre os norte-americanos, de que os
imigrantes puxam os níveis salariais para baixo e diminuem a taxa de emprego entre os nativos
(CLINTON, 2017).
Segundo Young (2017), o slogan “Make America Great Again” certamente foi um dos fatores
que inspirou milhares de pessoas a votar em Donald Trump. As três primeiras palavras
remetem a uma promessa patriótica sobre o futuro, j| a última palavra, “again” remete a uma
era específica, quando a América foi “grande”, mas nem Trump, nem seus assessores
elucidaram quando a América foi grande. E isso provavelmente foi uma técnica perspicaz, fazer
com que os eleitores se sintam livres para fazer suas próprias hipóteses, sem muita informação
detalhada sobre a agenda política. Porém, ao longo da campanha, Trump argumentou que um
problema chave que tem impossibilitado a América de hoje ser grande o suficiente, é a
imigração. Trump chamou os Mexicanos de estupradores e de criminosos e repetidamente
prometeu um muro “grande e bonito” na fronteira Sul com o México. Ele também
continuamente ligou a imigração com o terrorismo, prometendo que iria proibir a entrada de
muçulmanos em território norte-americano, dando preferência para refugiados cristãos. Nessa
visão nativista, o retorno é a um período na qual a imigração era nitidamente restringida por
critérios raciais, nacional e étnico. Segundo a autora, a América que Trump quer retornar é
provavelmente à 1920.
Na primeira semana de administração, o presidente lançou três ordens executivas, duas para
reprimir a imigração ilegal e uma para restringir a viagem da maioria de países muçulmanos e
cortar o programa de admissão de refugiados dos EUA (Young, 2017). A ordem executiva
1376714, determinou que a segurança da fronteira é criticamente importante para a segurança
dos EUA e que os imigrantes que entram de forma ilegal no país se constituem enquanto
ameaça à segurança nacional. A ordem executiva 1376815 se dirige, principalmente, a todas as

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigrationenforcement-improvements/
15 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-unitedstates/
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agências e departamentos executivos, orientando que elas utilizem todos os meios legais para
que as leis imigratórias sejam cumpridas.
A ordem executiva 1376916 suspendeu, por 90 dias, a emissão de vistos e outros benefícios aos
imigrantes que possuam nacionalidade de sete países “preocupantes”, acusados de possuírem
ligações com o terrorismo. Os países são: Síria, Iraque, Líbia, Sudão, Iêmen e Somália. A lei
enuncia:
In order to protect Americans, the United States must ensure that those
admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it and its founding
principles. The United States cannot, and should not, admit those who do not
support the Constitution, or those who would place violent ideologies over
American law (WHITE HOUSE, 2017).

Podemos ver, que para além da preocupação estritamente terrorista, há uma preocupação em
manutenção do status quo dos princípios norte-americanos, que remetem à fundação do país,
princípios estes cristãos. É a partir disso que os muçulmanos são articulados enquanto
constituindo uma dupla ameaça existencial aos EUA, ameaça terrorista, dada a visão de que os
muçulmanos são imediatamente ligados ao terrorismo pós 11 de setembro, e ameaça enquanto
possibilidade de destruição dos princípios cristãos fundantes norte-americanos. Dada a
judicialização da ordem executiva 13769, a ordem de número 1378017, ofereceu maiores
detalhes da inserção de cada país na lista que barrava os imigrantes e argumentava que a
ordem anterior não se constituía enquanto base para a discriminação contra membros de
religiões particulares.
Além da classe trabalhadora e menos escolarizada, Trump recebeu grande apoio do eleitorado
evangélico, principalmente de indivíduos brancos. Durante sua campanha, o candidato se
dirigiu inúmeras vezes ao eleitorado evangélico, visto que sabia de seu potencial decisivo na
disputa das eleições. Em um dos seus discursos, Trump prometeu proteger a liberdade
religiosa como nunca antes visto na história norte-americana. Segundo ele, esta liberdade
estaria sendo ameaçada por grupos que levam como pauta questões relacionadas ao gênero, o
casamento entre pessoas do mesmo sexo e o aborto. Prometeu lutar pelos valores familiares
estadunidenses, visto que esses valores devem ser o centro de qualquer programa de luta
contra a pobreza. Trump acusou a administração de Obama de ter atacado a religião como
nunca antes, ao se envolver em ações executivas para a promoção de uma agenda radical
transgênero, utilizando para isso os departamentos de Justiça e Educação. Seu enfrentamento
ao Obamacare, foi mais que uma oposição a um programa de saúde insuficiente e custoso para
o governo. Trump acusa esse programa de saúde de atentar contra a liberdade religiosa das
instituições católicas e de as obrigar a pagar seguros que cobrem fármacos abortivos,
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entryunited-states/
17 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entryunited-states-2/
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anticonceptivos, esterilização, e obriga os médicos a cobrirem e realizarem terapias de
mudança de sexo (CRUZ, 2017).
Entre os principais fatores que levaram os evangélicos a apoiarem Trump estão o medo do Islã,
a afirmativa que os muçulmanos representam uma ameaça à segurança, as inseguranças
culturais que emergiram entre muitos cristãos republicanos, em particular, e a estagnação
econômica. Os muçulmanos são 1% da população norte-americana (3,3 milhões); em 2050, é
esperado que o Islamismo supere o Judaísmo como segundo maior grupo religioso nos EUA
(Lipka, 2015 apud Scribner, 2017). Além do mais, há uma tendência de os evangélicos
acreditarem que os EUA está se tornando secular, não mais protestante. Muitos se sentem
incomodados com a presença de imigrantes que não falam inglês e há uma percepção
acentuada de que os imigrantes estão mudando o país para pior.
Exit Polls das eleições de 201618 mostraram que as questões que mais preocupavam os
eleitores de Trump eram a questão imigratória (64%) e o terrorismo (57%). Do lado
democrata, a preocupação maior era com a política externa (60%). Para 83% dos eleitores de
Trump, os imigrantes ilegais deveriam ser deportados para seus respectivos países de origem.
85% deles apoiavam a construção do muro na fronteira Sul dos EUA. A maioria dos eleitores de
Trump (75%) percebiam de forma negativa o governo de Obama, ansiando por “mudanças”,
mudanças estas que deveriam ser conservadoras (82%). Portanto, podemos perceber que
Trump encontra respaldos em seus eleitores para a formulação de políticas imigratórias mais
duras e excludentes durante seu governo.
De um discurso tenaz contra os imigrantes e algumas políticas imigratórias excludentes - que
receberam fortes resistências e foram judicializadas, Trump caminha no sentido de estabelecer
uma política de tolerância zero aos imigrantes. A partir de abril de 2018, Trump colocou em
prática massivas prisões de imigrantes que tentavam entrar de forma ilegal nos EUA,
separando os adultos – levados para centros de detenção e responsabilizados criminalmente –
de suas crianças. Separadas de seus pais, as crianças são levadas para abrigos, sendo que a
maioria delas são colocadas em gaiolas, dormindo em colchões no chão e sem cobertor
adequado. Estima-se que no período de seis semanas do endurecimento dessa lei, duas mil
crianças tenham sido separadas de seus pais. A violação aos direitos humanos ganhou
repercussão mundial. A ONU denunciou que o ato se constituía em grave violação aos direitos
humanos das crianças. A medida uniu democratas e republicanos na denúncia de abusos diante
dessa lei. Laura Bush, esposa do ex-presidente Bush, tuitou19 em sua conta pessoal de uma rede
social que a “política de toler}ncia zero é cruel e imoral”. John McCain, também tuitou 20 que a
política de separação das crianças de Trump é “uma afronta { decência do povo Americano e
contr|rio aos princípios e valores sobre o qual a naç~o foi fundada” (G1, 201821).

https://edition.cnn.com/election/2016/results/exit-polls
https://twitter.com/laurawbush/status/1008526531734458375
20 https://twitter.com/SenJohnMcCain/status/1008854185276735488
21 https://g1.globo.com/mundo/noticia/entenda-a-politica-de-separacao-de-criancas-imigrantes-que-causapolemica-nos-eua.ghtml
18
19
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Com a grande repercussão mundial dos abusos cometidos, Trump recuou e formulou uma
ordem executiva22 que colocou fim a separação dos pais e das crianças na fronteira Sul com o
México. Porém, deixou claro que a política de tolerância zero aos imigrantes ilegais continuará.
Diante desse cenário de abusos aos direitos humanos por parte dos EUA, o país anunciou a
saída da comissão de direitos humanos da ONU23, alegando que a organizaç~o seria “hipócrita e
que seria anti-Israel”.

Considerações finais
Em suma, o que podemos ver durante a trajetória histórica imigratória dos EUA são atos
governamentais excludentes e organizações xenófobas, que encontram respaldo em uma
parcela considerável da população, principalmente, entre evangélicos brancos. Se a
preocupação inicial eram os Chineses, as décadas recentes acentuaram a preocupação com os
Latino-Americanos e com os muçulmanos. O Outro, o estrangeiro é tido internamente como
uma ameaça existencial aos EUA, visto que as diferentes culturas e religiões se constituem
enquanto uma quebra do pacto estabelecido desde a fundação do país. Assim como o provérbio
bíblico da não mistura do joio com o trigo, os norte-americanos, únicos, excepcionais e com
uma miss~o na terra, n~o “devem se deixar contaminar” com os pecadores, com quem n~o
compartilha da mesma base cristã sobre a qual se assentou a formação estadunidense.
A incessante articulaç~o discursiva de que os imigrantes s~o “a pior espécie”, de que s~o
bandidos, estupradores, terroristas só pode se afirmar a partir de um polo antagônico, ou seja,
do Eu, iluminado, único e correto moralmente. Os princípios morais e cristãos estadunidenses
tem sido utilizado na formulação de políticas imigratórias excludentes e desumanas, se
esquecendo, que os tão vangloriados princípios fundantes sobre o qual foi construído o país, só
puderam existir por meio da imigração. Portanto, a história imigratória norte-americana
parece ser uma história de autonegação. O pretexto de ser guardião dos princípios morais e
libertários também tem sido utilizado para camuflar interesses perversos e sangrentos na
política externa, como o bombardeio do país e de aliados na Guerra da Síria24, o
reconhecimento de Jerusalém como capital unicamente de Israel25.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/affording-congress-opportunity-address-familyseparation/
23 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/19/united-states-announce-withdrawal-un-human-rightscouncil/
24 https://www.economist.com/united-states/2018/04/14/america-britain-and-france-strike-syria
25 https://www.theguardian.com/world/2017/dec/06/us-recognition-of-jerusalem-as-israel-capital-what-itmeans
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