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Resumo 
Nas Eleições de 2006, a participação dos eleitores brasileiros que vivem no exterior 
apresentou algumas questões pertinentes para se pensar elementos como a indefinição 
das fronteiras do Estado-Nação e sua implicação nas dificuldades para se definir a 
cidadania e, o uso que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
possibilitam na prática de uma nova forma de política, a política informacional. Com 
o objetivo de analisar como as TICs foram utilizadas durante o período eleitoral, na 
relação de proximidade e distância vivida pelos emigrantes, que na condição de 
cidadãos brasileiros estão próximos do Brasil, conservando os direitos e deveres do 
cidadão, como o voto obrigatório, mas distantes política e socialmente, por se 
encontrarem além das fronteiras do território nacional, verificou-se que o fenômeno 
eleições brasileiras na Alemanha apresenta alguns limites quanto à atividade política e 
a comunicação que a ela está envolvida. Foram analisadas duas formas de 
comunicação relativa ao período eleitoral: a campanha política, apresentada pelos 
candidatos e sítios de partidos políticos, e a campanha da cidadania, através do papel 
da mídia imigrante na cobertura das eleições, informando os eleitores que vivem no 
exterior sobre as eleições e a importância do voto. A participação dos emigrantes 
brasileiros em atividades políticas voltadas para o Brasil demonstra, através do 
envolvimento desses nas Eleições de 2006, encontrar-se num contexto de limites da 
prática política transnacional verificado em recentes pesquisas com populações 
imigrantes nos Estados Unidos e na Europa, sendo que o caso brasileiro se caracteriza 
pelo: 1) reduzido número de eleitores aptos a votar em relação ao universo da 
população de emigrantes; 2) uma alta taxa de abstenção registrada nos dias de 
votação; 3) pouquíssimas filiações partidárias entre emigrantes; 4) desinteresse dos 
partidos políticos pela população emigrante e 5) ausência de comunicação política 
para além das fronteiras nacionais. 
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Introdução 
 

Nas Eleições de 2006, a participação dos eleitores brasileiros que vivem no exterior, 
tanto no ato de votar (ou não) quanto no acompanhamento da campanha eleitoral através de 
meios eletrônicos, apresentou algumas questões pertinentes para se pensar elementos como a 
“indefinição das fronteiras do Estado-Nação e sua implicação nas dificuldades para se definir 
a cidadania”, e também, o uso que as tecnologias de informação e comunicação possibilitam 
na participação de uma nova forma de política, a “política informacional” (CASTELLS, 
1999).  

O fato dos eleitores emigrantes estarem próximos do Brasil, na sua condição de 
cidadãos brasileiros, conservando os direitos e deveres do cidadão, dentre eles o voto 
obrigatório, mas distantes, política e socialmente, por se encontrarem além das fronteiras do 
território nacional, fez com que os elementos desta relação de proximidade e distância 
(SIMMEL, 1950) fossem tomados como objeto desse estudo, que se focaliza no campo das 
atividades políticas dos emigrantes brasileiros. 

Considerando que no contexto atual das migrações internacionais, o desenvolvimento 
das tecnologias de informação e comunicação permite aos migrantes e seus descendentes 
manter, criar, e reforçar múltiplas ligações com seus países de origem, estabelecendo uma 
nova forma de conexão entre o “aqui” e o “lá” (GLICK-SCHILLER, BASCH, BLANC-
SZANTON, 1995), foram observados durante o período de campanha eleitoral, alguns sítios 
voltados para emigrantes brasileiros em três países2: Estados Unidos3, Japão4 e Alemanha5. 

                                                 
∗ Trabalho apresentado no XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, realizado em Caxambu- MG – 
Brasil, de 29 de setembro a 03 de outubro de 2008. 
♣ Grupo de Estudos e Pesquisa de Migrações (UNESP, CNPq), Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” 

2 A escolha destes países se baseou nas possibilidades de acesso às tecnologias de informação e comunicação 
disponível nesses países e nas características do eleitorado brasileiro, encontradas em cada um deles, sendo elas: 
1) nos Estados Unidos, por se encontrar o maior número de imigrantes brasileiros e o maior colégio eleitoral, 2) 
o Japão pelo significativo número de imigrantes brasileiros e o contraste com os poucos eleitores, e 3) a 
Alemanha, por se destacar na crescente escolha de brasileiros como país de destino nos últimos anos, dentro do 
contexto europeu, e por seu significativo número de eleitores, ocupando a quarta posição entre os países com 
maior número de eleitores brasileiros. Esses países ocupam ainda, as três primeiras colocações quanto ao 
volume/valores de remessas feitas por brasileiros no exterior, e essas remessas sendo convertidas em 
investimentos no Brasil, poderiam gerar um maior interesse na política nacional para os emigrantes brasileiros. 
3 Estados Unidos: foram observados os sítios Brazilian Press (http://www.brazilianpress.com) e Brazilian Times 
(http://www.braziliantimes.com). 
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Essa observação teve com o objetivo analisar na comunicação mediada por computadores, e 
também através dessa, a participação dos emigrantes na campanha eleitoral e a repercussão 
que essa teve entre os brasileiros dos países selecionados, buscando-se identificar os limites e 
as possibilidades de participação dos eleitores que residem no exterior na política brasileira. 

Finalizado o segundo turno das eleições, verificou-se que o sítio da Revista Brazine 
Berlin, na Alemanha, apresentou uma maior discussão sobre a campanha política, como 
também, uma divulgação das eleições, convocando os brasileiros que estão na Alemanha a 
votarem, divulgando informações sobre locais de seções eleitorais e a organização de 
transporte para os dias de votação. Apesar desse destaque em relação aos demais sítios 
observados, a participação dos eleitores brasileiros que vivem na Alemanha foi pequena, com 
uma alta abstenção registrada nos dois turnos da eleição para presidente, atingindo 68,73% e 
69,83% respectivamente. Isso implicou na escolha da participação dos eleitores que vivem na 
Alemanha, para a realização dessa análise, que tomará como dados: 1) os resultados das 
eleições divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, 2) a observação feita nos sítios dos 
partidos políticos durante o período eleitoral, e 3) uma análise do conteúdo encontrado no 
sítio da Revista Brazine Berlin, sobre a cobertura das eleições presidenciais. Serão ainda, para 
fins analíticos, categorizadas duas formas de comunicação política: a) a campanha da 
cidadania, desenvolvida pela Justiça Eleitoral para conscientizar e informar os eleitores que 
vivem no exterior, sobre as eleições e a importância do voto, e o conteúdo do sítio da Revista 
Brazine Berlin voltado para a cobertura das eleições e; b) a campanha política ou partidária, 
apresentada durante o período das eleições pelos candidatos, com propostas, planos e a 
discussão envolvida. 

Nessa análise, sabendo das limitações que os dados à mão impõem, se evitará 
aproximar a tais dados, complexos conceitos teóricos ou hipóteses, desenvolvidos pela 
sociologia das migrações. Dessa forma, se buscará delimitar o fenômeno “eleições brasileiras 
na Alemanha”, apresentando seus limites quanto à atividade política e a comunicação que a 
ela está envolvida, apenas definindo alguns pontos de partida para futuras pesquisas 
qualitativas e/ou quantitativas sobre fenômeno das eleições brasileiras no exterior.  

Atividades políticas e alguns limites da perspectiva transnacional 
 

Algumas antropólogas sociais iniciaram nos anos noventa o tratamento do fenômeno 
migratório a partir de uma perspectiva transnacional. Esse grupo de pesquisadoras 
redefinindo o termo “imigrante”, cunharam o termo “transmigrante” em referência aqueles 
que buscam se estabelecerem nos países de destino, mas continuam mantendo conexões 
sociais, econômicas e políticas com os seus países de origem, o qual eles não abandonam 
(BASCH, GLICK-SCHILLER; BLANC-SZANTON, 1992; 1994; 1995; GLICK-
SCHILLER, 1999).  

As práticas transnacionais cobrem todas as esferas da ação social, e podem ser 
separadas, para fins analíticos, em três campos da ação social: econômico, político e sócio-
cultural (PORTES; GUARNIZO; LANDOLT, 1999). As práticas políticas, econômicas e 
sócio-culturais não são necessariamente mutuamente exclusivas, podendo os imigrantes 
participar em todos os aspectos da vida transnacional. Um exemplo disso é o envio de 

                                                                                                                                                        
4Japão: foi observado o sítio IPCDigital (http://www.ipcdigital.com) integrado ao Jornal International Press. 
5Alemanha: foram observados os sítios da Revista Brazine Berlin, Brasileiros na Alemanha e Viver na 
Alemanha. 
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remessas, tendo como destino quase sempre os países em desenvolvimento. As remessas têm 
constituído nos últimos anos uma das características mais significativas das migrações 
internacionais e, apesar de geralmente se destinarem aos familiares de migrantes, esse tipo de 
prática econômica tem atingido tanta importância, que partidos políticos e até mesmo alguns 
governos têm se aproximado de grupos de imigrantes para obter financiamento e suporte 
eleitoral. No Brasil, as remessas fazem parte de um discurso político sobre a importância dos 
brasileiros que vivem no exterior e aos impactos positivos que esses causam na economia 
nacional, não estando ainda, relacionadas ao financiamento de campanhas políticas. 

Os motivos para participar nos três campos da prática transnacional podem ser os 
mais variados, e as práticas também podem ocorrer de forma contínua ou ocasionalmente. 
Essas duas formas de extensão da prática transnacional, podem ser definidas como 
transnacionalismo “estreito” (narrow), para o primeiro caso, onde as práticas transnacionais  
ocorrem com certa freqüência e de forma institucionalizada, e  de transnacionalismo “amplo” 
(broad) para o segundo caso, em que as práticas transnacionais ocorrem somente 
ocasionalmente (ITZIGSOHN; GIORGULI-SAUCEDO, 2002). Também, foram cunhados 
outros dois termos em relação ao tipo de atores sociais envolvidos nas atividades 
transnacionais, definindo-se como transnacionalismo “de cima” (from above), quando as 
iniciativas partem de governos e corporações, e de transnacionalismo “de baixo” (from 
below), quando as iniciativas partem dos próprios imigrantes internacionais, nas atividades 
cotidianas (GUARNIZO; SMITH, 1998). 

Um dos problemas que o uso dessas várias terminologias apresenta, em conjunto com 
o conceito transnacionalismo, é que elas forçam sob uma mesma rotulação um conjunto de 
diversificadas atividades (PORTES, 2001). Além da imprecisão, o uso dessas várias 
terminologias ainda se aproxima da confusão. A organização feita pela Justiça Eleitoral para 
que as eleições brasileiras ocorressem no exterior em 2006, se considerada como uma 
atividade do transnacionalismo “de cima” (from above), cuja iniciativa foi governamental, 
pode causar uma confusão quanto à quem ela se destinou, ou ainda, aqueles que participaram 
dela. Como a eleição diz respeito a uma sociedade específica e pertencente a um Estado-
Nação, a participação a essa eleição é reservada somente aos cidadãos desse Estado-Nação. 
Dessa forma, o sentido de “desterritorialização” das eleições, de ocorrer além dos limites do 
território nacional, é confundido com o de “além da nação”, quando utilizado o conceito  
transnacional, sendo que a realização de uma eleição no exterior respeita as regras dos países 
em que ela ocorre, como a restrição feita aos locais de votação, por exemplo, e os acordos 
internacionais. 

No campo das práticas políticas, algumas ações de grupos de imigrantes têm sido 
realizadas de modo a pressionar os governos de seus países de origem, inclusive os da esfera 
local, de pequenos povoados ou cidades que deixaram, como também, para influenciar sobre 
várias questões relativas às cidades em que habitam, nos países de residência (PORTES, 
1997). Nos Estados Unidos, esse tipo de atividade política cresceu significativamente nas 
últimas décadas, ocasionando no surgimento de lobbies em relação aos imigrantes. Porém, o 
envolvimento de migrantes em atividades políticas transnacionais é limitado, não abrangendo 
um grande número de participantes. O “número” tem sido um dos elementos da crítica à 
perspectiva transnacional do fenômeno migratório, pois, apesar de se evidenciar que algumas 
atividades têm sido desenvolvidas, a pergunta que se faz é: qual a quantidade de imigrantes 
que participam efetivamente de atividades políticas, tanto nos países de residência quanto à 
distância, em seus próprios países de origem?  

Algumas pesquisas (GUARNIZO; PORTES; HALLER, 2003; LEVITT; DEHESA, 
2003) baseadas em diferentes metodologias foram capazes de confirmar a existência empírica 
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de atividades transnacionais, mas também foram demonstradas as limitações de seus alcances 
(PORTES, 2001).  Os estudos sobre a participação dos migrantes em seus países de origem, 
têm, de maneira geral, observado tanto o período eleitoral, com o engajamento em partidos e 
campanhas, quanto o período não eleitoral, com a participação em organizações não 
governamentais e projetos na localidade de origem. 

A participação dos emigrantes brasileiros em atividades políticas voltadas para o 
Brasil, através do envolvimento desses nas eleições de 2006, também se encontra nesse 
contexto apresentado sobre o transnacionalismo, e os dados dessa participação, como 
veremos a seguir, definem alguns limites da prática política transnacional. 

A participação dos emigrantes brasileiros em atividades políticas 
 

O envolvimento dos emigrantes brasileiros em atividades políticas pode, de acordo 
com a categorização proposta por Østergaard-Nielsen (2001), estar relacionado às políticas 
voltadas para o país de origem (Homeland politics), com a participação em eleições, na 
oposição ou suporte a sistemas políticos e suas políticas externas, como também, pode estar 
relacionado às políticas imigrantes (Immigrant politics), no comprometimento para melhora 
de suas situações nos países de residência, buscando obter maiores direitos políticos, sociais e 
econômicos, e na luta contra a discriminação. Nessas duas esferas de atuação dos emigrantes, 
foram encontrados alguns estudos sobre o envolvimento dos brasileiros em atividades 
políticas, que serão destacados aqui. 

A relação entre grupos partidários (ou de brasileiros com identificação partidária 
diversa) foi observada por Margolis (1994), na esfera da prática política voltada para o Brasil. 
Em seu estudo sobre os imigrantes brasileiros na cidade de Nova Iorque, onde observou 
algumas atividades de um grupo de partidários do PT, Margolis relata a organização de dois 
grupos políticos durante o período das eleições do ano de 1989, onde um grupo apoiou o 
candidato Fernando Collor de Mello (PRN) e outro o candidato Luis Inácio Lula da Silva 
(PT). O primeiro grupo, que foi fundado por um empresário brasileiro residente há muito 
tempo no Estados Unidos, contava com o apoio de outros imigrantes que residiam também há 
mais tempo, enquanto que o segundo grupo, o do Partido dos Trabalhadores, era maior e 
também melhor organizado, com a participação de 15 a 30 membros, que se reuniam 
quinzenalmente. Cerca da metade desse grupo era composta por jovens estudantes brasileiros 
que estudavam em Nova Iorque, e os demais integrantes eram imigrantes recém chegados 
(MARGOLIS, 1994).  

A participação dos eleitores brasileiros na eleição de 1998 no exterior (JONES-
CORREA,1998a), a atuação de pequenos núcleos do Partido dos Trabalhadores em outros 
países (SPRANDEL, 2001b), e as propostas de ampliação do voto e da representatividade 
política dos emigrantes brasileiros (SPRANDEL, 2001a), nos dão uma amostra da 
diversidade de temas que são encontrados na literatura sobre a emigração brasileira, embora, 
um pequeno grupo de pesquisadores tem se preocupado com as atividades políticas. 

No trabalho organizado por Chelius (2003), com a colaboração de vários autores, são 
comparadas 17 experiências de países diferentes sobre o voto à distância, verificando-se, por 
exemplo, que em comparação com emigrantes colombianos, que gozam de direitos políticos 
plenos, com direito a eleger e serem eleitos, os emigrantes brasileiros e de outros países da 
América Latina possuem direitos políticos parciais, podendo apenas votar.  

Levitt e Dehesa (2003) destacam o voto no exterior, após o incremento da emigração 
brasileira nos anos 80, como um gesto simbólico que reforça na longa duração e na longa 
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distância o senso de pertencimento na emigração. Os autores ainda destacam a participação 
dos eleitores residentes dos Estados Unidos nas eleições de 1994, e a atenção que os partidos 
políticos brasileiros têm dado aos emigrantes que, através de entrevistas informais com 
líderes do PMDB e do PFL em Minas Gerais, Estado com relativa população emigrante, 
verificou-se que os grandes partidos brasileiros não têm considerado a mobilização dos 
compatriotas no exterior. Ainda, de acordo com os autores, somente o PT tem atuado no 
exterior, através de pequenos núcleos, junto às comunidades emigrantes (LEVITT; DEHESA, 
2003). 

A literatura sobre a emigração brasileira tem destacado a atuação política no exterior 
de núcleos do Partido dos Trabalhadores (PT) nos Estados Unidos (SPRANDEL, 2001b; 
LEVITT; DEHESA, 2003; MARGOLIS, 1994), em Portugal e na Espanha (SPRANDEL, 
2001b). Esses trabalhos, com exceção da análise realizada por Margolis (1994) sobre a 
disputa eleitoral de 1989, apesar de verificarem que apenas o PT tem atuado junto aos 
emigrantes brasileiros através de núcleos que existem no exterior formados por um pequeno 
número de filiados do partido, não fazem referência sobre qual o diálogo estabelecido com os 
demais brasileiros nesses países que não estão filiados ao partido ou que não são eleitores (ou 
pelo menos não estão aptos a votar fora do Brasil), situação em que se encontra a maior parte 
dos emigrantes. A atuação de mulheres nas atividades políticas dos núcleos ou grupos é uma 
outra característica importante, que também deveria ser analisada, tendo em vista que no 
eleitorado do exterior sempre (desde 1989) foi maior a presença feminina. 

A identificação dos conflitos, relacionados às diversas identificações políticas que os 
imigrantes expressam em relação ao Brasil, poderia contribuir para uma análise da complexa 
relação que há entre as políticas imigrantes nos países de residência e as políticas voltada 
para o país de origem, tendo em vista que a atividade política do PT que mais se destaca junto 
aos emigrantes é aquela voltada para os direitos humanos (LEVITT; DEHESA, 2003), 
podendo alcançar grupos além da esfera de atuação no partido, de sua militância ou de 
simpatizantes. 

Como observou Margolis (1994), as atividades do grupo de petistas em Nova Iorque 
se concentravam, fora do período eleitoral, em discussões sobre assuntos políticos e 
econômicos do Brasil, e também, na edição de um boletim informativo, tendo ainda, sido 
observada na esfera da prática política voltada para o Brasil, a organização de uma carreata 
que teve como objetivo recolher assinaturas a favor de um pedido de abertura de processo, no 
caso do assassinato de Chico Mendes no Brasil, além da programação de eventos na New 
York University, por ocasião da Semana da Amazônia (MARGOLIS, 1994).  

Na esfera da prática política voltada para o país de residência, podemos relacionar as 
atividades dos núcleos do PT no exterior, apesar dos exemplos apresentados por Margolis 
(1994), mais como suporte aos direitos dos que emigraram, trabalhando “na mediação de 
demandas mais amplas da comunidade brasileira” (SPRANDEL, 2001b), do que a uma 
atuação efetivamente centrada no debate político nacional, com outros grupos de emigrantes 
com posições políticas diversas, uma vez que muitos partidos brasileiros (ou quase todos) não 
têm atuado junto aos emigrantes, com políticas voltadas para esses, tanto no território 
nacional quanto no exterior. 

Outros trabalhos (KAWAMURA, 2003; SALES, 2006) relacionam o envolvimento 
dos emigrantes brasileiros nas políticas imigrantes, no país de residência, à fatores da pré-
migração. A não participação política ainda no país de origem pode se repetir no atual país de 
residência, como também, o seu contrário, a participação. Kawamura (2003) verificou que os 
“brasileiros (nikkey) que imigraram não tem tido uma tradição de mobilização política no país 
de origem”, ao analisar as atividades políticas e organizacionais dos brasileiros no Japão. O 
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estudo realizado por Sales (2006), sobre a participação de brasileiros em organizações não 
governamentais na cidade de Boston, nos Estados Unidos, por outro lado, apresenta que a 
organização política dos imigrantes brasileiros avançou mais “em conseqüência da bagagem 
cultural que alguns líderes levaram consigo do Brasil”,  tendo esses, até recebido a visita de 
três ministros do primeiro governo Lula para debater os problemas da comunidade (SALES, 
2006). 

Eleitores brasileiros no exterior 
 

Os eleitores brasileiros que estavam aptos a votarem no exterior nas Eleições 2006, 
representavam apenas 0,07% do total do eleitorado. Eram 86.360 eleitores distribuídos em 93 
zonas eleitorais6, sendo que, 60,68% (54.401) desse total estavam concentrados nas cinco 
zonas eleitorais com mais eleitores: 1º Estados Unidos (32.017), 2º Portugal (7.630), 3º Itália 
(4.699), 4º Alemanha (4.515) e 5º Inglaterra (3.540).  

Para estar apto a votar, o brasileiro que reside no exterior não precisa estar com sua 
situação regularizada junto ao país em que migrou, mas necessita fazer um cadastro na sedes 
das embaixadas ou repartições consulares, com jurisdição sobre a localidade de sua 
residência7. Esse cadastro e os outros serviços de regularização do título eleitoral, devem ser 
realizados até a data limite de 151 dias antes da votação, que em 2006, encerrou-se no dia 3 
de maio e reiniciou após a apuração final de votos do segundo turno das eleições.  

No exterior, as seções de votação são estabelecidas apenas nos locais (países) em que 
mais de trinta eleitores estejam cadastrados, e caso esse número não seja atingido, o eleitor 
que ali residir, deverá se deslocar até uma outra seção dentro do mesmo país. Se não houver 
seções de votação dentro do mesmo país para que possa ser agregada uma seção eleitoral com 
menos de 30 eleitores, o eleitor regularmente inscrito nessa seção terá a sua ausência às 
urnas, justificada, de acordo com o artigo 226 do Código Eleitoral (TRE-DF, 2006d). Em 
2006, 16 zonas eleitorais (16 países com 244 eleitores no total) não atingiram o número 
mínimo de 30 eleitores. 

 

 

                                                 

6 O número de países com eleitores registrados é maior que número o de zonas eleitorais (93), pois alguns países 
encontram-se sob a jurisdição consular de outros (TRE-DF, 2006a). 
7 Os serviços eleitorais prestados nas embaixadas ou repartições consulares brasileiras são: alistamento eleitoral, 
transferência de domicílio eleitoral, revisão eleitoral, 2ª via do título eleitoral, justificativa eleitoral. 
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Como os eleitores que residem no exterior podem votar apenas para o cargo de 
Presidente da República, a participação do eleitor brasileiro que vive no exterior ocorre 
somente a cada quatro anos, quando um número significativo de emigrantes busca regularizar 
o seu título eleitoral, para estarem aptos a votar. Como podemos observar na Tabela 01, em 
anos de eleições presidenciais (2002 e 2006) o percentual de crescimento do número de 
eleitores residentes no exterior aumenta significativamente, em relação aos demais anos, em 
que a participação no pleito lhes é restrita. A variação do número de eleitores apresentada 
entre os anos de eleição para o cargo de Presidente da República, pode ainda estar 
relacionada às expectativas temporais dos brasileiros quando ao ato de emigrar, retorno ou 
permanência no país de residência. 

Os números relativos à organização das eleições no exterior expressam o caráter de 
“desterritorialização” que essa apresenta. Para várias cidades de setenta e sete países, foram 
enviados a partir de 13 de setembro de 2006, os materiais a serem utilizados nos dias de 
votação, como urnas de lona (292, uma por seção eleitoral), urnas eletrônicas (240, uma por 
seção eleitoral), cabinas de votação, caderno de folhas de votação, etc.  (TRE-DF, 2006d). A 
esses números de uma eleição “desterritorializada”, acrescenta-se ainda, todo o treinamento 
realizado, destinado ao pessoal envolvido nos dias de votação: presidentes, mesários e 
secretários de cada seção. 

 

 
 

Toda essa organização contrasta com a participação dos eleitores. Apesar do voto ser 
obrigatório também para os eleitores brasileiros residentes no exterior, foi registrada uma 
média de abstenção de 51,92% no primeiro turno e de 52,51% no segundo, em toda a votação 
no exterior. Dentre as cinco maiores zonas eleitorais, na Alemanha (Tabela 02), foram 
registrados os maiores percentuais de abstenção, 68,73% no primeiro turno e 69,83% no 
segundo. 

Considerando que apenas cinco zonas eleitorais8 registraram abstenções 
proporcionalmente maiores do que na Alemanha, e essas possuem pouquíssimos eleitores, 
podemos considerar que o fenômeno da abstenção na Alemanha se revela de forma singular, 
tendo em vista que a abstenção registrada é em pelo menos 18% superior àquelas registradas 

                                                 

8 As zonas eleitorais que registraram abstenção superior a da Alemanha foram: 1º Turno (nº. eleitores) - 
Emirados Árabes (32) 75,00%, Senegal (90) 74,44%, Nova Zelândia (85) 74,12% e China (149) 72,48%, e no 2º 
Turno, Emirados Árabes (32) 84,38%, Nova Zelândia (85) 77,65%, Síria 72,54%, Hong Kong (151) 70,86% e 
Senegal (90) 70,00% (TRE-DF, 2006b; 2006c). 
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nos outros três países europeus com maior número de eleitores brasileiros, Portugal, Itália e 
Inglaterra, e que estiveram próximas da média de toda a votação do exterior.  

Imigração e eleições brasileiras na Alemanha 
 

Embora a imigração brasileira tenha se tornada mais significativa nos últimos anos, é 
difícil precisar quantos brasileiros são imigrantes na Alemanha, pois, há uma discrepância 
entre os dados do Governo Brasileiro e os do Governo Alemão. Uma estimativa de brasileiros 
residentes no exterior, elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores (2001) no ano 2000, 
apontava que 60.403 brasileiros residiam na Alemanha, enquanto que no mesmo ano, era 
registrada pelo órgão responsável pelas estatísticas oficiais do Governo Alemão 
(STATISTISCHES BUNDESAMT, 2006a) uma presença de 24.142 brasileiros.  

Mesmo encontrando uma diferençamuito grande entre os dados, serão utilizados aqui, 
os dados do Statistisches Bundesamt (2006a), por apresentarem uma maior abrangência 
temporal, e uma maior aproximação com os números do eleitorado brasileiro que vive na 
Alemanha. A escolha por utilizar somente os dados dos imigrantes brasileiros com situação 
regularizada, também considera as dificuldades que os imigrantes com situação irregular 
encontram para se registrarem como eleitores, devido ao risco que esses correm com a 
fiscalização da imigração e a deportação, como também, o receio de que seus dados nos 
consulados/embaixada venham a ser utilizados para efeitos de fiscalização por parte do 
Governo Alemão9 . 

 Nas eleições de 2006, havia 4.515 brasileiros aptos a votar na Alemanha, sendo que 
desse total, 3.314 (73,4%) eram mulheres. Esse grande percentual feminino no eleitorado 
acompanha o percentual de mulheres na população de imigrantes brasileiros, onde em 2006 
(dados de 31.12.2005) havia 21.546 (74,5%) brasileiras num total de 28.902 imigrantes. Entre 
os cinco países com maior número de eleitores brasileiros, o percentual de mulheres entre os 
eleitores na Alemanha (73,4%) só é menor que o da Itália (76,17%), enquanto que nos demais 
países, ele é de 59,72% na Inglaterra, 57,42% nos Estados Unidos e 55,27% em Portugal, e 
em todo o exterior é de 60,77% (TSE, 2006d). 

                                                 
9 Um dos problemas dessa diferença está no rigoroso tratamento que a Alemanha dá ao assunto imigração, não 
“assumindo” a imigração não regulamentada em dados oficiais, dada a sua natureza de crime. Enquanto os 
dados do Ministério das Relações Exteriores se basearam no registro consular feito em Berlin (15.507), 
Frankfurt a.M. (23.201) e München (21.695), os dados do Statistisches Bundesamt consideraram a diferença 
entre as entradas e saídas de brasileiros e as naturalizações. O problema reside no fato de que muitos imigrantes 
que “deixam” o país após o termino da permissão de estadia (Auftenthalterlaubnis), retornam em situação 
irregular, ou nem mesmo chegam a sair do país. Outros ainda, entram de maneira irregular no país, 
permanecendo nessa mesma situação. O consulado pode registrar todas as situações, mas pode haver ainda uma 
subestimação, devido ao número de imigrantes que não fizeram nenhum cadastro no consulado/embaixada e, 
também, quando brasileiros que possuem cidadania de outro país membro da União Européia, ao utilizarem o 
passaporte desse país na Alemanha, procurarem os órgãos oficiais de outros países, não entrando nas estatísticas 
brasileiras nem nas alemãs, como cidadãos brasileiros. 
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O percentual de mulheres (74,5%) no total de imigrantes brasileiros na Alemanha, 
somente é menor do que os encontrados entre filipinos (79,9%) e tailandeses (85,8%), 
enquanto que em toda a população imigrante o percentual feminino é de 48,3% 
(STATISTISCHES BUNDESAMT, 2006a). Do total de 21.546 brasileiras na Alemanha, 
9.356 (43,42%) eram casadas com alemães. O fenômeno do casamento migratório 
(Heiratsmigration), relacionado às mulheres desses países, tem sido analisado por algumas 
pesquisadoras (GULIČOVÁ-GRETHE, 2004; STELZIG, 2005), sobre questões como o 
divórcio na Alemanha, a origem das mulheres, muitas vezes provenientes de regiões pobres e 
sem formação profissional, implicando em dificuldades de adaptação, e as agências de 
casamentos e encontros entre alemães e brasileiras. Também, são analisados por essas 
pesquisadoras a atuação de organizações não governamentais voltadas específicamente para 
mulheres imigrantes na Alemanha.  

O casamento migratório, também foi encontrado na pesquisa realizada por Renk e 
Cabral Jr. (2000), entre 1998 a 2000, sobre as experiências de emigração para a Alemanha de 
filhos de agricultores do Oeste do Estado de Santa Catarina. Através de uma abordagem 
qualitativa, com a realização de entrevistas e transcrição das mesmas, os autores 
identificaram quatro tipos de emigração: 1) através do  Programa de Estágios na Alemanha, 
destinados originalmente aos rapazes (idade 18 a 25 anos) da área da agricultura; 2) migração 
de filhas (de 18 a 24 anos) de agricultores, para o mesmo programa de estágio de rapazes 
(agricultura) ou no Programa Au Pair, para trabalho específico de babá e aprendizado ou 
aperfeiçoamento da língua alemã; 3) a saída com visto de turista, por três meses, para se 
trabalhar por um período de seis meses, ou no verão, ou no inverno, conforme a atividade 
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sazonal, trabalhando-se de forma clandestina; e 4) a emigração definitiva à Alemanha ou 
Áustria,  com as nacionalizações e os casamentos, principalmente de mulheres brasileiras 
com agricultores alemães.  

Os estudos sobre os imigrantes brasileiros na Alemanha ainda não estão 
desenvolvidos como em outros países, onde encontramos a presença de imigrantes 
brasileiros, o que, reforça a proposta deste trabalho de apenas delimitar o fenômeno das 
eleições naquele país. Além dos estudos sobre os casamentos migratórios, também foram 
encontrados alguns estudos sobre os imigrantes com a situação não regularizada (VOGEL, 
1996; JORDAN; VOGEL, 1997), como a abordagem qualitativa de Jordan, Estrella e Vogel 
(1997), que se utilizaram de 15 entrevistas transcritas com brasileiros (sendo 7 delas com 
mulheres), realizadas entre 1995 e 1996 em Berlin. 

Tomando essas características, tanto da população imigrante quanto do eleitorado, a 
participação nas eleições brasileiras na Alemanha apresenta uma particularidade especial em 
relação aos demais países, se considerarmos que uma parte da literatura sobre migrações 
internacionais tem enfatizado que homens e mulheres participam diferentemente em espaços 
sociais transnacionais (ITZIGSOHN; GIORGULI-SAUCEDO, 2005). Enquanto os homens 
estão mais comprometidos  em manter as ligações transnacionais, publicas e 
institucionalizadas, até mesmo de forma reativa para compensar o status perdido, as mulheres 
estão mais comprometidas em participar da vida nos países de residência (GOLDRING, 
2001; LEVITT, 2001; ITZIGSOHN; GIORGULI-SAUCEDO, 2002). 

O número de mulheres brasileiras casadas com alemães poderia, por exemplo, de 
acordo com esse referencial teórico, ter influenciado nas altas taxas de abstenção da eleição. 
Porém, ao confundirem conexões sociais além das fronteiras com associação ou 
pertencimento, na literatura sobre transnacionalismo, são excluídos das análises todos os 
aspectos da situação que diretamente impõe sobre os migrantes habilidades para viver “vidas 
duais” (WALDINGER; FITZGERALD; 2004). 

Apesar do número de mulheres chamar a atenção, num primeiro momento, para o 
referencial teórico sobre o transnacionalismo, pelo menos nos dados de participação nas 
eleições de 2006, foi encontrada uma relação muito eqüitativa entre o percentual feminino do 
eleitorado, sua participação e o da população de imigrantes. Como não foram encontrados 
dados sobre a afluência às urnas por sexo, numa estratégia de busca, foram encontrados 
alguns dados fragmentados sobre a participação feminina. Nessa análise específica da 
participação feminina foram utilizadas duas fontes de dados: 1) relatório dos eleitores faltosos 
nos últimos três pleitos, disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
(TRE-DF, 2007); e 2) uma compilação de listas disponibilizadas no sítio do Consulado do 
Brasil em München, com os títulos eleitorais disponíveis para os eleitores, que haviam sido 
transferidos ou solicitados (novos eleitores) antes do prazo da regularização eleitoral.  

Através desses dados fragmentados, foi verificada a quantidade de mulheres 
observando-se os nomes femininos nas listagens. No relatório dos eleitores faltosos nos 
últimos três pleitos, primeiro e segundo turnos em 2006 e segundo turno em 2002 (TRE-DF, 
2007) foram encontrados 472 eleitores na Alemanha, sendo 351 (74,36%) mulheres, 116 
(24,58%) homens, e em apenas 5 (1,06%) casos não foi possível identificar o sexo através 
dos nomes. Já nos dados obtidos no sítio do Consulado do Brasil em München, foram 
encontrados 193 pessoas, sendo 154 (79,29%) mulheres e 39 (20,21%) homens. Do total 
dessa lista, 35 pessoas haviam feito o alistamento eleitoral (19 mulheres), 14 haviam 
solicitado a revisão (12 mulheres) e 144 haviam feito a transferência do título (123 mulheres). 
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Considerando os percentuais de mulheres na população imigrante (74,5%), de 
mulheres no eleitorado (73,4%), de mulheres que deixaram de votar nos últimos três pleitos 
(74,36%), e o de mulheres que buscaram estar aptas para votar em 2006 no Consulado do 
Brasil em München (79,29%), pode-se afirmar que a participação feminina nas eleições 
brasileiras na Alemanha foi proporcionalmente eqüitativa à dos homens. Certamente, o fato 
do voto ser obrigatório para os eleitores de ambos os sexos, implica numa diferenciação entre 
a participação política, tanto nas políticas imigrantes quanto nas políticas voltadas para o país 
de origem, em relação à participação eleitoral, podendo no voto (não ainda na 
representatividade política) as mulheres participarem da mesma forma que os homens.  

 

Imigrantes e atividades políticas na Alemanha 
 

Na Alemanha o direito de voto (na política nacional) é reservado somente aos 
cidadãos alemães, mas em algumas eleições do país, os cidadãos de países membros da União 
Européia podem participar. O Artigo 28 da Lei Fundamental da Alemanha (Grundgesetz), 
prevê que nas eleições municipais (Kommunalwahlen), pessoas que possuem cidadania de 
outro Estado membro da União Européia também estão habilitadas para votar e para serem 
eleitas de acordo com a Lei10 da Comunidade Européia (BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, 2006). 

Os estrangeiros que não são cidadãos de países membros da União Européia, 
chamados de cidadãos de países terceiros (Drittstaatenangehörige), não têm direito de voto 
nem para as eleições municipais, nem para o Parlamento dos Länder ou as eleições européias. 
A única possibilidade que os cidadãos de países terceiros têm para influenciar na vida política 
alemã é participando das comissões de representação dos estrangeiros (Ausländerbeiräte). 
Essas comissões presentes em muitas cidades, possuem uma função consultiva e colaboram 
com a política local. Os estrangeiros membros dessas comissões geralmente são eleitos por 
eleições primárias, onde participam toda a comunidade estrangeira local, ou da cidade. 

A participação dos cidadãos de países terceiros na política alemã pode vir a ocorrer 
com a naturalização, depois de se viver oito11 anos na Alemanha. As naturalizações12 
(Einbürgerungen) e o nascimento de filhos de casamentos bi-nacionais13 (alemães-
estrangeiros), têm possibilitado que um eleitorado de imigrantes e  descendentes ganhasse 
maior importância nos últimos anos, assim como, o surgimento de representantes desse 
eleitorado. Um dos exemplos é a Deputada Sevim Dagdelen do grupo parlamentar Die Linke, 

                                                 

10 Directiva 94/80/CE do Conselho de 19 de dezembro de 1994, que estabelece as regras de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de 
que não tenham a nacionalidade (UNIÃO EUROPÉIA, 1994). 

11 Nos casos de casamentos bi-naiconais (alemães-estrangeiros), antes de se requerer a cidadania alemã, deve-se 
ter um tempo mínimo de 2 anos de casamento e 3 anos de residência. 
12 Foram registras um total de 117.241 naturalizações em 2005, sendo 57.318 (48,88%) de mulheres. Desse 
total, 530 são de brasileiros, com 365 de mulheres (68,9%). Apenas 14,2% dos 530 brasileiros (sendo 16,7% das 
mulheres) que se naturalizaram não mantiveram a cidadania brasileira  (STATISTISCHES BUNDESAMT, 
2006a). 
13 Em 2005, do total de casamentos realizados na Alemanha (395.992), 14,2% foram casamentos bi-nacionais 
(56.238) – (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2006c). 
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que em 2005 foi eleita pela primeira vez para o Parlamento Alemão. Nascida em 1975 em 
Duisburg, Dagdelen estudou Jurisprudência, trabalhou como tradutora e aos quatorze anos de 
idade, já era empenhada na política. Ela integrou a presidência federal da representação de 
escolares e estudantes, e em seguida, da federação dos círculos turcos. Desde março de 2005 
é ativa na federação dos migrantes na Alemanha. A jovem deputada assumiu a tarefa de 
porta-voz da política de migração e integração no âmbito do seu grupo parlamentar 
(DEUTSCHER BUNDESTAG, 2006). 

Mas na Europa, atividades que envolvem imigrantes e seus países de origem não são 
muito benvindas, principalmente em países com um sistema político muito exclusivo, como é 
o caso da Alemanha, ou em países que possuem uma política de inclusão multicultural para a 
incorporação, como ocorre nos Países Baixos e na Dinamarca. Em estruturas políticas 
inclusivas, se busca uma maior participação e cooperação em questões sobre políticas 
imigrantes, voltadas para os países de residência, o que, ao mesmo tempo, acaba excluindo o 
diálogo sobre as políticas voltadas para os países de origem. Na Alemanha e também em 
outros países europeus, ocorre que, membros e candidados descendentes de migrantes são 
excluídos de partidos políticos devido a sua participação em organizações com agenda 
orientada para uma diferente religião, nação ou Estado, que não a do partido 
(ØSTERGAARD-NIELSEN, 2001b).  

Os imigrantes em situação irregular, na Alemanha, não têm a opção de participarem 
ativamente em políticas imigrantes ou até mesmo em movimentos sociais que envolvem 
manifestações públicas, devido ao perigo da situação de irregularidade ser descoberta, 
ocasionando em deportação. Isso faz com que movimentos como o Sans Papier realizados na 
França, não ocorram na Alemanha (SCHÖNWÄLDER; VOGEL; SCIORTINO, 2004). 

Alguns estudos em populações de turcos (maior grupo imigrante na Alemanha), 
verificaram que os imigrantes demonstram um baixo interesse por processos políticos no país 
de residência e uma baixa identificação com as instituições políticas daquele país (DIEHL; 
BLOHM, 2001), e ainda, a persistência de atividades políticas voltadas para o país de origem, 
desde a década de 60 (ÖGELMAN, 2003). 

A participação política dos imigrantes é, em geral, muito restrita nos partidos políticos 
alemães14 e, também, nos partidos dos países de origem dos imigrantes. Um representativo 
survey15 comissionado pelo Landeszentrum für Zuwanderung - Nordrhein-Westfalen revelou 
que somente 0,4% de todos turcos, espanhóis, italianos, ex-iugoslavos e gregos entrevistados 
no oeste da Alemanha eram membros de algum partido (em 2001). Um outro survey também 
expõe o baixo percentual de participação nos partidos entre estrangeiros: dos turcos 
entrevistados somente 3,4% era membro de um partido político ou associação (4,8% de 
homens e 1,8% de mulheres). Contudo, apenas 28% dos participantes dizem respeito a 
partidos e associações alemães, enquanto 75% dizem respeito a partidos estrangeiros 
(CYRUS, 2005). 

                                                 

14 Normalmente, aqueles que não têm cidadania alemã podem se tornar membros de partidos alemães, mas há 
casos, como o partido CSU (Christlich-Soziale Union, com atuação em Bayern), em que a filiação de imigrantes 
não é aceita, além é claro, dos partidos de extrema direita que não têm representação no Parlamento Alemão. 

15Surveys realizados por Marplan (2001). Zur Situation der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland. Repräsentativbefragung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung - Berichtsband. Berlin: Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung. 
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 Embora, alguns autores tenham notado que atividades voltadas para os países de 
origem podem ter a função de mecanismos compensatórios, para o status perdido pelos 
imigrantes (JONES-CORREA, 1998b; GUARNIZO; SMITH, 1998), não foi possível (com 
os dados disponíveis) verificar se uma baixa ou quase nenhuma participação dos imigrantes 
brasileiros na política da Alemanha, tenha influenciado esses a se voltarem para as políticas 
relacionadas ao Brasil, apesar de alguns dados macros (OECD, 2006), demonstram uma 
perda de status socio-econômico da população de mulheres imigrantes, sabendo que 73,4% 
do eleitorado brasileiro na Alemanha era feminino. 

Na Alemanha, mulheres imigrantes com alta qualificação e nascidas em países que 
não integram a OECD16, estão em desvantagem quanto ao nível de emprego. O percentual de 
emprego desse grupo (em 2004) era de somente 43%, enquanto que o de todas as mulheres 
imigrantes com alta qualificação era de 60%, e o de mulheres nascidas no país de 81%, tendo 
todas o mesmo nível de educação. O percentual de mulheres que ocupavam postos de 
trabalho (em 2003-2004) onde suas qualificações eram acima das exigidas (overqualification) 
era de 9,9% para as nacidas no país, 23,6% para todas as imigrantes e de 32,3% para as 
imigrantes nascidas em países que não integram a OECD (OECD, 2006). 

O nível de educação das brasileiras que estavam aptas a votar em 2006 (Tabela 04), 
era de 28,09% com segundo grau completo, 13,88% com o superior incompleto e 36,84% 
com superior completo (TSE, 2006d). 

 

 

 
 

O número de imigrantes brasileiros com participação em partidos no Brasil também 
foi muito pequeno nas duas últimas eleições (2002-2006). Enquanto na Alemanha a 
proporção entre imigrantes brasileiros de filiados/eleitorado era de 0,37%, em 2006 (Tabela 
05), nos cinco países com mais eleitores ela era de 0,52% nos Estados Unidos, 1,71% em 
Portugal, 0,53% na Itália e 1,18% na Inglaterra (TSE, 2006e). Em todo o Brasil, a proporção 

                                                 
16 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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filiados/eleitorado atingiu o percentual de 9,18%, sendo 13 vezes maior que a proporção 
filiação/eleitorado no exterior (ANEXO A, Tabela A-01), e 24 vezes maior que a proporção 
registrada na Alemanha (Tabela 05). 

 

 
 

Para a maioria dos imigrantes na Alemanha, “partido” tem muito mais um significado 
de ação, do particípio do verbo partir, pelo fato deles algum dia “terem partido” para outro 
país, do que realmente com a política. No caso dos brasileiros, não podemos deixar de 
lembrar do desinteresse dos partidos brasileiros com os emigrantes (LEVITT; DEHESA, 
2003), que se mostra muito significativo na maior zona eleitoral do exterior, os Estados 
Unidos, e ainda, de forma muito mais acentuada nos demais países em que vivem imigrantes 
brasileiros. 

 

Mídia imigrante e “política informacional” 
 

Nos últimos anos, além dos meios de comunicação tradicionais, como rádio, televisão, 
jornais e revistas, variados meios baseados na comunicação mediada por computadores têm 
se destacado pela utilização feita pelos emigrantes brasileiros, como os meios públicos, sítios 
e blogs na Internet, e os meios privados, utilizados na comunicação interpessoal através do 
correio eletrônico e sistemas de interação síncrona. 
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Sítios voltados para brasileiros que vivem no exterior, apresentam conteúdo variado, 
com informações sobre como obter a documentação exigida no país de residência, trabalho, 
oportunidades, classificados voltados para os nacionais, produtos made in Brazil, atividades 
que aproximam pessoas de mesma origem (nacionalidade) e, em geral, notícias de destaque 
sobre o contexto brasileiro que, na forma em que são reunidas, estruturam uma espécie de 
síntese do Brasil para aqueles que estão distantes. A estruturação de uma síntese do Brasil no 
conteúdo de sítios voltados para imigrantes, faz com que esse tipo de mídia se aproxime 
daquela observada por Park (1955) entre imigrantes da cidade de Nova York, nos anos 20 do 
século passado.  

A mídia imigrante da Nova York do início do século passado, desenvolvia uma 
coesão e solidariedade entre as diversas fragmentações que existiam entre grupos de 
imigrantes, como as diferenças lingüísticas entre os grupos de judeus de língua Alemã, 
Yiddish e Ladino, ou ainda, os italianos e suas diferenças dialetais e históricas (PARK, 1955). 
A aproximação que a mídia imigrante desenvolvida através da comunicação mediada por 
computadores faz a essas características, diz respeito à nacionalidade, quando essa é colocada 
em evidência na relação imigrantes e nativos, ou imigrantes e imigrantes, e não as 
particularidades regionais. Dessa forma, podemos encontrar, por exemplo, mídias voltadas 
para “brasileiros na Alemanha”, “comunidade brasileira na Alemanha”, e não uma mídia 
destinada aos gaúchos, paulistas, mineiros ou baianos que vivem na Alemanha. 

Na Alemanha, a presença de 6,7 milhões de imigrantes, representando 8,2% da 
população do país (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2006a), faz com que uma 
diversificada mídia imigrante se desenvolva, sendo muito comum encontrar publicações de 
diversas línguas em bancas de jornal e, recentemente, a utilização de meios eletrônicos na 
comunicação entre imigrantes (DEUTSCHE WELLE, 2005). Nesse contexto, encontram-se 
alguns sítios voltados para brasileiros que vivem na Alemanha, e que foram analisados 
durante o período das eleições 2006, buscando-se identificar os limites e as possibilidades de 
participação dos eleitores brasileiros nesse país, e como as informações sobre as eleições 
chegaram até esses eleitores através da mídia imigrante. Estes são os três sítios que foram 
observados: 

O sítio Viver na Alemanha (“o site quente da comunidade brasileira”) destaca-se 
pelas dicas para os primeiros passos de brasileiros na Alemanha, com informações sobre 
documentos, viagens, vistos, trabalho, família e a seção SOS Mulher, com dicas sobre filhos, 
maternidade, direito gestante e salário maternidade, além de outras informações a respeito da 
legislação civil alemã. O sítio ainda divulga uma agenda de eventos realizados em várias 
cidades alemãs, relacionados ao Brasil, além de informar sobre programas com temáticas 
sobre o Brasil, que serão veiculados em canais de TV alemães. O sítio registrava em 08 de 
fevereiro de 2007 um total de 2.647 usuários e 48.095 mensagens postadas no seu fórum. O 
seu endereço eletrônico é: http://www.viver-na-alemanha.de 

O Brasileiros na Alemanha17 ou “O Verdinho”,  como o sítio é chamado, teve início 
como uma “comunidade” do Orkut18 e depois, tornou-se um sítio com domínio próprio, 
organizado por membros da comunidade “Brasileiros na Alemanha” do Orkut, que ainda 
continua ativa. Em 10 de novembro de 2006, o sítio registrava um total de 31.389 mensagens 
postadas e 389 usuários registrados na seção de fóruns, um dos serviços com maior destaque. 

                                                 
17 Também foi encontrado um grupo no Yahoo! Grupos com esse mesmo nome. O grupo foi criado em 30 de 
dezembro de 2002 e possuía 166 associados em 14 de março de 2007. O correio eletrônico do grupo é:  
brasileiros_na_alemanha@yahoogrupos.com.br 
18 Sistema de relacionamentos oferecido pela empresa Google. 
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Ainda encontramos no sítio, divulgações de eventos, classificados e atividades de integração 
entre brasileiros. Endereço eletrônico: http://www.brasileiros-na-alemanha.com 

Brazine Berlin. Começou a circular em 2002 na forma de fanzine, ainda fotocopiado, 
passando em seguida para a forma de uma revista com distribuição na Alemanha, Áustria e 
Suíça e, também, na forma de sítio “Brazine Online” (htttp://www.brazine.de).  A 
organização de utilidade pública responsável pela revista e pelo sítio, a Brazine e.V., visa a 
integração e articulação da comunidade brasileira e brasilianista nos países de circulação da 
revista, e é coordenada por profissionais ligados à área de comunicação. Em 2006, a revista 
circulava com periodicidade bimestral, com 76 páginas (cerca de 20% para publicidade),  e 
tiragem de 15 mil exemplares. Foi nos principais editoriais do sítio Brazine Online, 
Comunidade e Política, que se encontrou uma interessante publicação de notícias 
relacionadas ao Brasil durante todo o ano de 2006, que serão analisadas a seguir. Também 
serão analisados os artigos do n. 20 da revista Brazine Berlin, que cobriu as eleições.  

Os conteúdos da revista Brazine Berlin, do sítio Brazine Online, e dos sítios de 
partidos políticos serão, para fins analíticos, categorizados em duas formas de comunicação 
política: a) a campanha da cidadania, desenvolvida pela Justiça Eleitoral para conscientizar e 
informar os eleitores que vivem no exterior sobre as eleições e a importância do voto, e; b) a 
campanha política ou partidária, apresentada durante o período das eleições pelos candidatos, 
com propostas, planos e a discussão envolvida. 

 

Campanha da cidadania 
 

A campanha Vota Brasil 2006, elaborada pela Justiça Eleitoral, veiculou um filme de 
30 segundos para cada turno das eleições, na programação das TVs Globo Internacional e 
Record Internacional, tendo por objetivo alcançar os eleitores que residem no exterior, com a 
mensagem final de que “mesmo de longe, o seu voto vai decidir o destino do Brasil nos 
próximos quatro anos. Pense nisso”. No primeiro turno, foi veiculado um filme chamando os 
eleitores brasileiros residentes no exterior para votar, enquanto no segundo turno, veiculou 
um filme específico para a votação final do dia 29 de outubro, pedindo “para que os eleitores 
não se omitam da responsabilidade de escolher seus representantes”. A estimativa era de que, 
através dos sinais das TVs Globo e Record, se atingisse um público-alvo estimado em 5,5 
milhões de pessoas de língua portuguesa, em diversos países (TSE, 2006b;2006c). 

Além da campanha Vota Brasil 2006, nos sítios do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (responsável pela eleição no exterior), 
também eram encontradas informações sobre como votar, simulação de votação em urna 
eletrônica, informações sobre eleições anteriores e as campanhas em curso. Parte das 
informações encontradas nos sítios do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal, voltadas para os eleitores que residem no exterior, também 
estava disponível, de forma resumida, nos sítios dos Consulados de Frankfurt a.M., München 
e no da Embaixada do Brasil em Berlin. 

Na mídia imigrante, informações com o mesmo caráter das da campanha Vota Brasil 
2006 também circularam, sempre demonstrando a importância do voto e valores associados à 
cidadania e participação na democracia. No início do ano as informações estavam voltadas 
para a regularização da situação de eleitor no exterior, passando durante o período eleitoral 
para a importância do voto, e após os dois turnos das eleições, para a necessidade de se 
justificar o voto, para aqueles que se ausentaram nos dias de votação. 
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A edição n.1 (de fevereiro de 2006) do Hallo Brasil!, um boletim trimestral de 
distribuição gratuita, editado pelo Consulado Honorário do Brasil em Hamburgo (2006a), 
apresentou a notícia de que “os eleitores que se cadastraram para as eleições de 2002 na 
embaixada e nos consulados brasileiros na Alemanha, não precisam se recadastrar para o 
pleito de 2006”, e que a Embaixada do Brasil em Berlim, divulgou uma lista com todos os 
títulos eleitorais em seu poder expedidos entre 2002 e 2005, precisando os eleitores, buscá-
los pessoalmente nos dias e horários divulgados. No mesmo boletim, havia a informação 
sobre o prazo para se cadastrar através de inscrição ou transferência de título, caso o eleitor 
ainda estivesse com o domicílio eleitoral no Brasil, para participarem nas eleições de 2006.  

O interessante é que essas informações sobre as eleições, divulgadas no boletim Hallo 
Brasil!, foram creditadas à revista Brazine Berlin (n. 16, de 15 de janeiro de 2006), 
demonstrando a sua abrangência e importância junto às demais organizações sociais de 
brasileiros e às repartições consulares. Isso também, pôde ser percebido numa nota divulgada 
no Hallo Brasil! (edição n.4, de novembro de 2006), onde o Consulado Honorário do Brasil 
em Hamburgo (2006b) procurava por uma pessoa (com bicicleta) que pudesse a cada 3 meses 
distribuir a revista Brazine em diversos pontos da cidade, revelando como a distribuição da 
revista estabelece uma cooperação com outras organizações voltadas para brasileiros, e 
também, como essas, utilizam-se da Brazine Berlin como veículo para a divulgação de 
eventos e outras informações junto aos imigrantes brasileiros, definindo o papel de mídia 
imigrante da revista. 

Na versão eletrônica da revista Brazine Berlin foram encontradas várias informações 
em formato de artigos, sobre as eleições, como os dias de votação, horários, locais das seções, 
organização de transporte até as cidades com seções eleitorais, a justificativa eleitoral após o 
final de cada turno, e algumas dicas para se obter informações sobre candidatos e campanhas. 

O papel de mídia imigrante da Brazine Berlin e sua relação com outras organizações 
de brasileiros, também puderam ser observados na categoria de “campanha da cidadania”, 
quando se divulgaram na revista, informações sobre a organização de transporte até as 
cidades com seções eleitorais. Com a saída da Embaixada do Brasil de Bonn para Berlin, os 
brasileiros residentes em Nordrhein-Westfalen foram atribuídos a jurisdição consular de 
Frankfurt a.M., tornando mais longa a viagem até o consulado (desde a eleição de 2002), 
principalmente para a grande maioria de imigrantes que residem em Colônia (Köln). Dessa 
forma, o Círculo Brasileiro de Colônia e.V. e o Conselho de Cidadãos da Nordrhein-
Westfalen organizaram nos dois turnos das eleições, transporte até o Consulado em Frankfurt 
a.M., tendo divulgação na revista Brazine Berlin através de 2 artigos, sendo um no primeiro 
turno, 

 
Vamos votar? 
A Diretoria do Círculo Brasileiro de Colônia e.V. e o Conselho de Cidadãos da 
Norte Renânia Vestfália estão organizando um ônibus, saindo de Colônia, para o 
local de votacão em Frankfurt. Ônibus para até 50 pessoas. Havendo este número de 
interessados, cada pessoa pagará € 15 para ida e volta. Diminuindo o número de 
eleitores, a passagem aumentará. 
Saída : Dia 1°.10, domingo, às 9 horas 
Local : Breslauer Platz 
Interessados deverão entrar em contato com (...) 

 

E outro no segundo turno:  
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Ônibus de Colônia para Frankfurt 
O pessoal de Colônia está se mobilizando para levar os eleitores até Frankfurt. O 
email com os contatos com o Círculo Brasileiro de Colônia: ‘O Círculo Brasileiro 
de Colônia e.V. está organizando um ônibus, saindo de Colônia, para o local de 
votacão em Frankfurt. Ônibus para até 50 pessoas. Havendo este número de 
interessados, cada pessoa pagará 15 euros para ida e volta. Diminuindo o número de 
eleitores, a passagem aumentará. 
Saída: dia 29.10, domingo, às 10 horas  
Local: Breslauer Platz / Colônia 
Interessados deverão entrar em contato com os organizadores (...)’ 

 

Também, foi registrado na cobertura que a Brazine Berlin fez nos dias de votação, que 
brasileiros residentes em Hamburg organizaram um ônibus para levar os eleitores até a 
Embaixada em Berlin. 

Esses exemplos de atividades de grupos e organizações de brasileiros, além de 
demonstrarem as relações existentes entre as diversas formas organizativas e da mídia 
imigrante, também demonstram a importância que a organização local tem no 
desenvolvimento de atividades políticas, voltadas tanto para o país de residência quanto para 
o país de origem dos imigrantes. Apesar do voto ser uma ação individual, que diz respeito ao 
direito/dever de cada cidadão, a cooperação para que possa ser exercida essa “cidadania”, 
como no caso da organização de transporte até o consulado, passa pela agenda das 
organizações de imigrantes, e das políticas voltadas para esses na Alemanha, fazendo-se 
valer, por exemplo, o direito de votar dos eleitores, mesmo esses se encontrando fora do 
Brasil.  

Na análise de conteúdo da revista Brazine Berlin, em 4 artigos (1,1%) do total de 368 
que foram analisados, se encontrou dicas de como obter informações no Brasil sobre as 
eleições, candidatos, campanhas, e procedimentos no dia de votação, através da indicação de 
alguns sítios que prestavam esses serviços, dentre eles: 

O sítio da Fundação SOS Mata Atlântica, que divulgou a uma Agenda Ambiental 
2006, realizada por voluntários para auxiliar o eleitor a escolher o seu candidato nas eleições, 
divulgando o engajamento dos políticos na questão ambiental, e também "a importância do 
voto e da responsabilidade de suas referências políticas para a sustentabilidade do país" 
(www.sosma.org.br/voluntariado); 

O sítio do Tribunal Superior Eleitoral, onde se poderia encontrar diversas informações 
sobre os partidos, gastos de campanha, pesquisas eleitorais, e a oportunidade de treinar o 
voto, ressaltando-se no artigo, que esse treinamento seria “importante até para mostrar para 
crianças e adolescentes como exercer um direito e dever de cidadão” (http://www.tse.gov.br); 

Outro sítio destacado foi o da Transparência Brasil, onde era possível conferir o perfil 
dos candidatos à Câmara dos Deputados em 2006, com dados públicos de diversos políticos 
(http://perfil.transparencia.org.br). Também foram divulgados outros dois sítios, mas não se 
comentou quanto ao conteúdo ou serviços oferecido por eles (http://www.votebrasil.com.br e  
http://www.votoconsciente.org.br).  

No decorrer das eleições, e também após o final do segundo turno, nos meses de 
novembro e dezembro, foram divulgadas em alguns artigos da Brazine Berlin informações e 
orientações de como realizar a justificativa do voto. Do total de 368 artigos analisados, 11 
(3%) deles fazem referência a justificativa eleitoral, mas nem todos com dicas ou 
procedimentos. Como o percentual de votantes nos dois turnos da eleição foi baixo, 
observou-se uma preocupação com a divulgação dos prazos para a realização da justificativa, 
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quando se aproximava do dia de encerramento para se justificar o primeiro turno (1o. de 
dezembro), e também do segundo turno (29 de dezembro). Podemos concluir que a revista 
Brazine Berlin esteve sempre preocupada em demonstrar a importância do voto, mesmo para 
aqueles que estavam distantes do Brasil, e ainda, uma preocupação com os eleitores que não 
puderam votar, apresentando informações precisas e pontuais para que fosse feita a 
regularização da situação eleitoral desses. Além dessas informações em torno do voto e o 
exercício da cidadania, a revista também apresentou uma interessante cobertura das questões 
políticas, como veremos a seguir. 

 

Campanha política 
 

Para a análise do conteúdo dos artigos da Revista Brazine Berlin e do sítio Brazine 
Online, foram utilizados sistemas CAQDAS19, numa abordagem qualitativa que revelou 
dados quantitativos sobre as aparições de informações sobre candidatos, partidos, e os 
assuntos que foram desenvolvidos nos artigos, como o voto, corrupção, escândalos, e as 
informações sobre cidadania, já apresentadas anteriormente na análise da campanha da 
cidadania. Através do software NUD*IST20, foram codificadas as informações de 368 artigos 
publicados durante todo o ano de 2006, e não apenas no período eleitoral, para que pudesse 
ser verificado a cobertura feita pela revista e pelo sítio sobre a política brasileira. Na Tabela 
06, podemos observar como cada candidato e cada partido foi citado nos artigos. 

A diferença encontrada entre os candidatos Lula e Alckmin, como também seus 
partidos (PT e PSDB), com relação aos demais candidatos e partidos, foi motivada pela 
importância que ambos tiveram nas eleições, mas também, pelo período de exposição, já que 
houve a participação desses no segundo turno das eleições. 

Nos artigos de conteúdo sobre as eleições, foi encontrado, de maneira geral, um 
posicionamento crítico por parte dos jornalistas, em relação ao Governo e ao candidato Lula. 
O tema corrupção foi tratado diretamente em 19 (5,2%) artigos e, a indicação do Brasil ser 
um país em crise, não foi percebida. 

A imagem de corrupção, do país em crise e descrédito nas instituições brasileiras, é 
freqüentemente encontrada na mídia imigrante, sempre contrastando com a imagem do 
brasileiro como povo trabalhador (SALES,1999), o que certamente gera um conflito para 
aqueles que emigraram, e que, no país de residência, uma das primeiras atitudes que realizam 
é a de “representar bem” o país de origem (PARK, 1955). 

 

 

                                                 
19 Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 
20 Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing, versão 5.0 (N5), desenvolvido pela 
empresa australiana QSR. QSR International Pty Ltd © 1980 – 2000 
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Em apenas 2 (0,54%) artigos verificou-se expressão pessoal dos seus autores, quanto 

à anulação do voto, com frases como “um bom voto nulo a todos” e “uma campanha nacional 
pelo voto nulo circula nos meios eletrônicos e parece que teremos uma rejeição histórica ao 
modelo de candidato clássico”. Mas esse tipo de opinião não foi a que predominou.  

Uma outra característica dos artigos da Brazine Berlin e do sítio Brazine Online foi a 
presença de texto. Raramente se encontrou no sítio alguma imagem, diferenciando este tipo 
de mídia daquele encontrado por Sales (1999) entre os brasileiros nos Estados Unidos, que 
apresentava ¼ do conteúdo em colunas sociais, além de muitas fotos. Os textos nos artigos 
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variaram entre o formato notícia e o de editorial, sempre apresentando informações precisas 
aos leitores.  

Porém, esse tipo de comunicação encontrado na Revista Brazine Berlin e do sítio 
Brazine Online, apresenta uma verticalidade na relação com o leitor (ou usuário do sítio), 
enquanto que nos dois sítios, o “Viver na Alemanha” e o “Brasileiros na Alemanha”, 
encontrou-se uma possibilidade de comunicação mais horizontal, com a participação dos 
usuários em fóruns, ainda que nesses encontrássemos moderadores de mensagens. 

Considerando que os imigrantes na Alemanha da mesma forma que podem ter acesso 
ao sítio Brazine Online, podem também, ter acesso aos sítios dos principais veículos de 
comunicação brasileiros, como também, dos partidos políticos, pode-se dizer, que o esforço 
da equipe da Revista Brazine Berlin e do sítio Brazine Online de possibilitar de forma micro, 
os principais temas em debate durante o ano eleitoral foi positivo, pois, entre as notícias 
cotidianas  que chegaram até os leitores, também foram veiculadas informações políticas, 
demonstrando um interesse não apenas na população de imigrantes brasileiros, mas também, 
no país de origem desses. 

 

A comunicação com os emigrantes nos sítios dos partidos políticos 
 

Os sítios de partidos políticos têm se caracterizado como um espaço privilegiado para 
o desenvolvimento de uma “política informacional” (CASTELLS, 1999), podendo alcançar 
um público que vai além do atingido com as mídias tradicionais, como o rádio e a televisão. 
Esses sítios apresentam um “fluxo bi-direcional de informação, maior volume de dados, 
maior velocidade, em formatos diversos, e maior controle individual por parte do usuário” 
(FERNANDEZ, 2005), e o visitante ainda pode se cadastrar no sítio de um determinado 
partido, por exemplo, para receber informações periodicamente sobre o candidato ou a 
campanha em curso, diretamente no seu correio eletrônico, acompanhando passo a passo o 
pleito eleitoral.  

Para os eleitores que se encontram fora do país, esse tipo de contato com os partidos e 
com o contexto da política nacional, uma vez que o debate toma conta do conteúdo dos sítios 
durante o período eleitoral, torna-se a forma mais eficaz para se obter informações, 
considerando que a propaganda eleitoral e algumas outras formas de comunicação, não 
chegam além das fronteiras nacionais. Porém, o acesso ao conteúdo de sítios de partidos 
políticos brasileiros feito no exterior, pelo menos nas eleições de 2006, não foi positivo 
quanto a encontrar informações e propostas para os eleitores brasileiros que emigraram.  

Acompanhando durante o período eleitoral os sítios dos partidos envolvidos na 
disputa presidencial, com exceção dos sítios do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido 
da Social Democracia Brasileira (PSDB)21, que apresentaram informações a respeito dos 
emigrantes, nenhum outro partido apresentou conteúdo voltado especificamente para os 
eleitores da zona eleitoral do exterior. O sítio do Partido dos Trabalhadores (PT) passou 
ainda, a partir de abril de 2006, a exibir um link para o sítio da Associação Amigos Petistas 

                                                 
21  O PSDB apresentou em agosto, uma nota referindo-se a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição (05/05 – Tabela 07) que permite aos brasileiros que vivem no exterior escolher representantes na 
Câmara dos Deputados, ampliando a participação política dos emigrantes. A Proposta teve como relator o 
Senador Eduardo Azeredo. 
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no Exterior22, em sua página principal. Essa informação foi obtida através de uma busca23, que 
resgatou o conteúdo dos sítios que encontravam-se disponíveis na Internet antes do período 
eleitoral e, também, do próprio período de desenvolvimento dessa pesquisa.  

Observando e registrando os sítios dos partidos envolvidos na disputa presidencial, e 
também, os de partidos das coligações, nos dois turnos das eleições, não se encontrou 
referência aos eleitores residentes no exterior e a Zona Eleitoral correspondente a esses, 
identificada com a sigla ZZ e somada as demais siglas das unidades federativas. A sigla ZZ 
não apareceu nos sítios tanto nas informações sobre a área de atuação dos partidos, quanto 
nos endereços para contato com representantes do partido. Criada em novembro de 2003 sob 
a sigla ZZ, quando se desmembrou da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, a Zona Eleitoral 
do Exterior passou completamente ignorada pelos sítios dos partidos políticos nas eleições 
2006. Essa falta de interesse dos partidos brasileiros pelos emigrantes, tende a reforçar a 
desilusão e a apatia que muitos brasileiros sentem com a política (LEVITT; DEHESA, 2003).  

Na Alemanha, essa ausência de comunicação dos partidos brasileiros com os 
emigrantes se colocou não apenas na forma indireta, no conteúdo dos sítios e ignorando a 
população de emigrantes, mas também de forma direta, quando por exemplo, a equipe da 
Revista Brazine Berlin tentou fazer contato com os partidos para obter informações sobre 
propostas para os brasileiros que vivem na Alemanha, buscando veicular tais informações 
num número especial da revista sobre as eleições de 2006. Segundo a Revista, nenhum 
partido respondeu a contatos feitos durante as quatro semanas que antecederam a edição do 
número especial para sobre as eleições (em setembro de 2006),  jogando-se fora, a 
oportunidade de se abrir um novo canal até os eleitores que vivem naquele país.  

No caminho contrário ao que a equipe da revista Brazine Berlin fez, em 2004, cerca 
de um ano antes das eleições para o Parlamento Alemão (Deutscher Bundestag) e, portanto, 
fora do período de campanha eleitoral, me cadastrei nos sítios de todos os seis partidos 
representados no Parlamento para obter maiores informações sobre alguns aspectos da 
política daquele país, sendo atendido em todos, seja com o envio de arquivos digitais para o 
meu correio eletrônico, ou com o envio de material impresso aqui para o Brasil (em três 
casos), com informações sobre os políticos já eleitos, os históricos dos partidos, as propostas, 
algumas regras de funcionamento do Parlamento, e até mesmo, de material de divulgação, 
como canetas e adesivos. 

Esse exemplo, demonstra que a ausência de comunicação para além das fronteiras 
nacionais e a falta de interesse com os emigrantes, não podem ser tomadas apenas pelo fato 
dos partidos brasileiros ignorarem o pequeno numero de eleitores que vivem no exterior, pois 
temos que considerar o sistema político ao qual estão inseridos os partidos brasileiros e o 
desenvolvimento da participação dos eleitores nos novos espaços eletrônicos (FERNANDEZ, 
2005), que proporcionam uma democracia informacional (CASTELLS, 1999).  A 
comunicação política, de certa forma, constitui uma fotografia não apenas da política em si, 
mas na maioria das vezes, do sistema democrático (WOLTON, 1998). 

                                                 
22  http://www.amigospetistasnoexterior.org 
23  Para essa pesquisa foi realizada uma busca através do sítio Archive.org (http://www.archive.org), que 
registra o conteúdo disponível na Internet formando uma espécie de arquivo eletrônico. A página principal do 
sítio do Partido dos Trabalhadores que estava disponível em abril de 2006, encontra-se no endereço eletrônico: 
http://web.archive.org/web/20060427082327/www.pt.org.br/pt.htm 
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Conclusão 

 

Neste trabalho, com a ausência de pesquisas sobre os brasileiros na Alemanha e as 
limitações que os dados à mão colocaram, evitou-se aproximar a tais dados, imperfeitos, 
complexos conceitos teóricos ou hipóteses (PORTES, 2006), desenvolvidos pela sociologia 
das migrações. Na tentativa de se delimitar o fenômeno “eleições brasileiras na Alemanha”, 
foram apresentados alguns de seus limites quanto à atividade política e a comunicação que a 
ela está envolvida.  

 A imigração brasileira na Alemanha apresenta-se de forma muito particular, com uma 
presença predominantemente feminina, sendo ainda um campo de pesquisa a ser explorado 
por pesquisadores brasileiros e alemães, já que esses têm se voltado na maioria das vezes para 
as populações imigrantes mais representativas. De certa forma, a realização deste trabalho, 
ainda que em suas limitação, pode ter contribuído com alguns pontos de partida para futuras 
pesquisas qualitativas e/ou quantitativas sobre fenômeno das eleições brasileiras no exterior.  

A participação dos emigrantes brasileiros em atividades políticas voltadas para o 
Brasil demonstra, através do envolvimento desses nas Eleições de 2006, encontrar-se num 
contexto de limites da prática política transnacional, verificado em recentes pesquisas com 
populações imigrantes nos Estados Unidos e na Europa, sendo que o caso brasileiro se 
caracteriza pelo: 1) reduzido número de eleitores aptos a votar em relação ao universo da 
população de    emigrantes; 2) uma alta taxa de abstenção registrada nos dias de votação; 3) 
pouquíssimas filiações partidárias entre emigrantes; 4) desinteresse dos partidos políticos pela 
população emigrante e 5) ausência de comunicação política para além das fronteiras 
nacionais. 
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