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RESUMO 

 

A grande quantidade de imigrantes e as diversas tentativas de legislar sobre a 

imigração no Reino Unido geram controvérsias que envolvem vários segmentos da 

sociedade. Esses segmentos ganham voz nas news da BBC News online, ou seja, nos 

informativos e opinativos que os utilizam não apenas para informar, mas também para 

desvelar suas próprias opiniões e posições. Isso faz com que o papel exercido pela BBC 

tenha grande influência na sociedade. Levando isso em consideração, objetivamos 

compreender quais são os posicionamentos ideológicos presentes nas matérias da BBC 

News online sobre a imigração irregular existente no Reino Unido. Definimos como 

critérios de seleção do corpus que as news fossem assinadas, tratassem da questão da 

imigração irregular no Reino Unido e tivessem sido veiculadas no período 

compreendido entre 12 de abril e 6 de maio de 2010; que o material a que fomos 

remetidos pelas âncoras disponíveis nas news se relacionassem à imigração irregular; e 

que o restante do conteúdo coletado funcionasse como elemento extraverbal para as 

news selecionadas. Tais critérios foram estabelecidos para relacionar os enunciados 

selecionados às políticas editoriais da BBC e ao processo eleitoral para a escolha do 

novo parlamento britânico – esse foi um momento em que a questão da imigração 

irregular adquiriu grande relevância –, e para garantir que os ditos e não-ditos pudessem 

ser compreendidos adequadamente. Dessa forma, chegamos a cinco news publicadas 

entre 12 de abril e 6 de maio de 2010, que nos remeteram a quatro documentos-fonte, 

uma postagem em blog e uma news. Além disso, os não-ditos dessas cinco news 

materializaram-se em três outras news e em uma transcrição da BBC News do último 

debate dos líderes dos partidos britânicos. Para atingir o objetivo traçado, adotamos a 

abordagem dialógica bakhtiniana, compartilhando de Bakhtin e do Círculo a concepção 

de linguagem e, mais especificamente, os conceitos de “Gênero do discurso”, 

“Extralinguístico/Extraverbal”, “Discurso de outrem” e “Ideologia”. A especificidade 

do corpus nos conduziu ainda à adoção do método de transcrição da linguagem oral do 

NURC/SP, e ainda à adoção tanto de algumas classificações de links e de hipertextos, 

como de uma noção que permitisse a análise da dimensão verbo-visual de nosso objeto. 

Para a análise, seguimos a ordem metodológica bakhtiniana de descrever, analisar e 

interpretar, contemplando o contexto social mais amplo e o mais imediato, o gênero e a 

materialidade linguística de cada news. Os resultados apontaram para uma posição 

política conservadora de nacionalismo xenófobo e indiferente aos direitos humanos.  

PALAVRAS-CHAVE: Imigração irregular; BBC News Online; Ideologia; Dialogia; 

Bakhtin e o Círculo    



ABSTRACT 

The great amount of immigrants and the several attempts to legislate on immigration in 

the United Kingdom arouse controversies and involve several social sectors. Those 

sectors are given voice on the BBC News online news, which produces news not only to 

inform but also to unveil its own opinions and position. This aspect assures BBC‟s 

influential role on society. Taking this into account, our goal is to understand the 

ideological position underlying BBC News online news towards irregular immigration 

in the United Kingdom. The criteria adopted for the corpus selection were: the news 

about irregular immigration in the United Kingdom had to be published from 12
th 

April 

to 6
th

  May of 2010 and signed by a journalist;  the material forwarded by the anchors 

available on the news was to be related to irregular immigration, and the other selected 

content had to work as non-verbal element to the news selected by the first 

aforementioned criterion. Those criteria were established in order to relate the selected 

utterances to BBC‟s editorial policies and to the electoral process for the new British 

parliament – when irregular immigration issue acquired great importance – and to 

assure that the said and the unsaid on the news could be properly understood. This way 

we collected five pieces of news published from 12
th 

April to 6
th

 May of 2010, which led 

us to four source documents, one blog post and one piece of news. Futhermore, the said 

and unsaid on the five selected news was materialized on three pieces of news and one 

BBC News‘ transcript of the British parties‟ leader debate. In order to achieve the 

objective of this research, we adopted the Bakhtinian dialogic approach, sharing with 

Bakhtin and The circle their language conception and, more specifically, the concepts of 

“Speech genre,” “Non-verbal,” “Other speakers‟ speech,” and “Ideology.” The corpus 

specifity made us adopt the NURC/ SP oral language transcription method, some links 

and hypertext classifications and a conception that enabled the analysis of the corpus‟ 

verbal-visual dimension. For the corpus analysis, we followed the Bakhtinian 

methodological order of describing, analyzing, and interpreting, taking in consideration 

the wider and the more specific social contexts and the genre and linguistic materiality 

of every piece of news. The analysis result pointed to a xenophobic conservative 

political position and indifference towards human rights.            

KEYWORDS: Irregular immigration; BBC News Online; Ideology; Dialogy; Bakhtin 

and the Circle    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo voy con mi pena 

Sola va mi condena 

Correr es mi destino 

Para burlar la ley 

 

Perdido en el corazón 

De la grande Babylon 

Me dicen el clandestino 

Por no llevar papel 

 

Pa' una ciudad del norte 

Yo me fui a trabajar 

Mi vida la dejé 

Entre Ceuta y Gibraltar 

 

Soy una raya en el mar 

Fantasma en la ciudad 

Mi vida va prohibida 

Dice la autoridad 

 

Solo voy con mi pena 

Sola va mi condena 

Correr es mi destino 

Por no llevar papel 

 

Perdido en el corazón 

De la grande Babylon 

Me dicen el clandestino 

Yo soy el quiebra ley 

 

MANO CHAO (Clandestino) 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de migração, de acordo com a UNESCO
1
 (2012), pode ser definido 

como uma forma de mobilidade espacial entre uma unidade geográfica e outra, por certo 

período de tempo. Sayad (1998) complementa a conceituação da UNESCO afirmando 

que esse deslocamento de espaço não é simplesmente físico, mas é também qualificado 

em muitos sentidos: social, econômico, político e cultural. 

O migrante internacional, nesse contexto de deslocamento, ocupa um papel duplo, 

o de emigrante (se visualizado do país de origem) e o de imigrante (na percepção da 

sociedade receptora). No presente trabalho, o foco dado está na posição do imigrante, 

mais especificamente naquele que se estabeleceu no Reino Unido
2
 (país receptor) de 

maneira irregular. 

Destacamos que por imigrante irregular ou não documentado ou indocumentado
3
 

compreendemos “estrangeiros que violaram as regras de admissão do país de acolhimento 

e são passíveis de deportação” (ONU, 1998, p. 23, tradução nossa
4
), caso dos requerentes 

de asilo que não estão autorizados a apresentar uma requisição e não têm permissão de 

permanecer no país por quaisquer motivos; dos cidadãos que partem sem os documentos 

exigidos para admissão no país de destino; e dos estrangeiros que não tiveram a entrada 

ou permanência sancionada (Cf. ONU, 1998).   

Bourdieu (1998) argumenta que o imigrante é atopos e, por não pertencer 

totalmente a lugar nenhum, fica na fronteira entre o ser e o não ser social, provocando 

incômodo tanto na sociedade de origem quanto na sociedade receptora. O incômodo 

apontado por Bourdieu é evidenciado pela cobertura da BBC News Online do Reino 

Unido acerca do tema, pois a comunidade britânica possui grande contingente de 

imigrantes e suas políticas e preocupações sociais com relação ao imigrante são intensas.  

Ressaltamos que a BBC – bem como toda a mídia –, apesar de afirmar em seu site 

que um de seus valores é a imparcialidade, não é isenta de ideologia, pois, de acordo com 

                                                           
1
A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), segundo as informações 

dadas no site da própria instituição, foi criada para dar condições de diálogo entre as civilizações, culturas e 

povos baseadas no respeito de valores comumente partilhados.     
2
 Nesta pesquisa utilizaremos indistintamente Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra, pois o mesmo ocorre 

na cobertura das 5 matérias de news do corpus. No entanto, esclarecemos que a Grã Bretanha é a ilha 

composta pelos seguintes países: Inglaterra, País de Gales e Escócia. O Reino Unido é composto por 

Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.    
3
 Na literatura especializada, os três termos são empregados para fazer referência a imigrantes que não 

tiveram a entrada ou permanência sancionada pelo país receptor. 
4
 “(…)foreigners who violate the rules of admission of the receiving country and are deportable” (ONU, 

1998, p.23). 
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o que argumenta Bakhtin (2010d), cada enunciado (news em seus contextos) possui uma 

respectiva autoria, e o autor (jornalista/veículo) é sujeito sócio-historicamente situado, 

fazendo com que não haja neutralidade nas news (ou em qualquer outro enunciado). 

Neste trabalho, empregaremos o termo news sem traduzi-lo. No jornalismo inglês 

ele designa notícias, reportagens, artigos de opinião, editoriais, enfim, todas as matérias 

informativas e/ou opinativas. A explicação sobre o gênero news é feita no segundo 

capítulo desta dissertação.   

Explicamos aqui, de maneira sucinta, que por ideologia “entendemos todo o 

conjunto de reflexos e de interpretações da realidade social e natural que acontecem no 

cérebro do homem, fixados por meio das palavras, desenhos, esquemas ou outras formas 

sígnicas” (VOLOSHINOV/BAJTÍN, 1993, p. 224, tradução nossa
5
).    

Levando isto em consideração, nossa questão de pesquisa - Quais são os 

posicionamentos ideológicos presentes nos discursos veiculados pelas news da BBC News 

Online em relação ao imigrante não documentado no Reino Unido? - tem como objetivo 

compreender os posicionamentos ideológicos encontrados nos discursos veiculados pelas 

news daquela corporação, para, dessa forma, também ampliar nossa compreensão relativa 

ao fenômeno migratório, importante questão na sociedade contemporânea. Estabelecemos 

como critérios de seleção do corpus que as news fossem assinadas, tratassem da questão 

da imigração irregular no Reino Unido e tivessem sido veiculadas no período 

compreendido entre 12 de abril e 6 de maio de 2010; que o material a que fomos 

remetidos pelas âncoras disponíveis nas news se relacionassem à imigração não 

documentada; e que o restante do conteúdo coletado funcionasse como elemento 

extraverbal para as news selecionadas. Tais critérios se devem à relação das news com 

nossa pergunta de pesquisa; à produção dos enunciados (news) ter sido realizada por 

jornalistas da BBC News online adequando-se às políticas editoriais da corporação 

britânica; à coincidência do período com o último processo eleitoral para a escolha do 

novo parlamento britânico, momento em que a questão da imigração não documentada 

adquiriu grande relevância; e à compreensão adequada dos ditos e não-ditos. Dessa forma, 

chegamos a cinco news publicadas entre 12 de abril e 6 de maio de 2010 que nos 

remeteram a quatro documentos-fonte, uma postagem em blog e uma news. Ademais, as 

cinco news tiveram seus não-ditos materializados em três outras news e em uma 

                                                           
5
 …entendemos todo el conjunto de los reflejos y de las interpretaciones de la realidad social y natural que 

suceden en el cerebro del hombre, fijados por medio de palabras, diseños, esquemas, ou otras formas 

sígnicas (VOLOSHINOV/BAJTÍN, 1993, p. 224).     
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transcrição da BBC News do último debate dos líderes dos partidos britânicos. 

Para atingir o objetivo traçado, adotamos a abordagem dialógica bakhtiniana, 

cujos conceitos, noções e categorias estão embasados no Círculo de Bakhtin, e 

compartilhamos, sobretudo, dos conceitos de “Gênero do discurso”, 

“Extralinguístico/Extraverbal
6
”, “Discurso de outrem” e “Ideologia”.  

Ao nos posicionarmos dialogicamente, escutando responsivamente o corpus desta 

pesquisa, percebemos a necessidade de incorporar as normas para transcrição da 

linguagem oral do Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo 

(NURC/SP) (PRETI, 1999), algumas classificações de categorias de links e hipertextos de 

Gomes (2010, 2011) e de Ferraz (2010), e a noção de dimensão verbo-visual de Brait 

(2009a, 2011).  

Para a análise do corpus, seguimos a ordem metodológica bakhtiniana, isto é, 

basicamente, descrevemos o material
7
, o analisamos e o interpretamos, observando o 

contexto social mais amplo e o mais imediato, o gênero e a materialidade linguística de 

cada news (Cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), conforme explicitado adiante. 

Acreditamos que este estudo poderá contribuir em dois importantes aspectos, a 

saber: a compreensão de uma temática que exerce grande influência nas relações 

internacionais e acordos diplomáticos entre a Grã-Bretanha e o Brasil; e também num 

futuro debate sobre o fenômeno da migração no Brasil, uma vez que o país vem 

apresentando um aumento no número de imigrantes em seu território, decorrente de sua 

atual perspectiva de crescimento econômico enquanto país emergente. 

A dissertação que segue está dividida em quatro capítulos: no primeiro, Filosofia 

de linguagem de Bakhtin e do Círculo, introduzimos a concepção de linguagem e as 

noções, categorias e conceitos da perspectiva bakhtiniana utilizados neste trabalho, além 

                                                           
6
 O extraverbal deverá ser entendido, neste estudo, conforme Voloshinov/Bajtin (1997, p.115, grifos do 

autor) como “parte de la enunciación como la parte integral necesaria de su composición semântica. Por lo 

tanto, um enunciado de la vida real em cuanto um todo pleno de sentido se compone de dos partes: 1) de 

uma parte realizada verbalmente y 2) del sobreentendido. Es por eso que se puede comparar um enunciado 

de la vida real com um ‗entimema‘‖. Por isso, Miotello (2006), define o extraverbal como um composto da 

extensão espacial comum aos interlocutores, do conhecimento e da compreensão comum da situação 

existente entre os interlocutores e da avaliação comum dessa situação, articulando, o verbal, o não-verbal, o 

dito e o não-dito, o posto e o pressuposto, o entendido e o subentendido. 
7
 De acordo com as normas da ABNT, o corpo da pesquisa deve estar em língua portuguesa. No entanto, as 

matérias de news que compõem o corpus foram escritas e publicadas em língua inglesa e as análises 

sustentadas pela fundamentação teórico-metodológica bakhtiniana não poderiam incidir sobre uma versão 

traduzida, pois, se assim o fizéssemos, estaríamos, desde o primeiro momento, diante de uma interpretação, 

e ficaríamos impossibilitados de descrevê-lo e analisá-lo. A perspectiva que adotamos nos permite, ouvir o 

que o corpus tem a dizer e não enquadrá-lo de antemão a categorias e interpretações pré-determinadas. 

Diante disso, optamos por traduzir as matérias de news em nota de rodapé; e nos vídeos das matérias de 

news apresentamos embaixo das cenas a transcrição das falas em língua inglesa seguidas de sua versão em 

português.         
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de enfocarmos, também, o conceito de ideologia; no segundo, O gênero news e a esfera 

jornalística, discorremos sobre o conceito de gênero do discurso, expomos nossa 

compreensão do gênero news e abordamos sua esfera de produção: a jornalística, 

incluindo o jornalismo online; em A BBC News na esfera do jornalismo online, 

apresentamos a British Brodcasting Corporation (BBC), a hipertextualidade, a verbo-

visualidade, a configuração da primeira página e do site da BBC News em geral, o 

funcionamento de navegação nas páginas da BBC News online, os critérios estabelecidos 

para a seleção dos corpus, a metodologia de transcrição da linguagem oral – utilizada para 

transcrevermos o áudio dos vídeos presentes nas news –, e o procedimento para a escolha 

das cenas; e, por fim, em A BBC News online e a imigração irregular, analisamos o 

corpus desta pesquisa e refletimos sobre a imigração e a imigração não documentada, 

retomando e ampliando as reflexões nas considerações finais.   

Salientamos, por fim, que nossa dissertação de mestrado, assim como as pesquisas 

realizadas na Linguística Aplicada
8
, área em que nos inserimos, é um estudo não neutro 

(Cf. MOITA -LOPES, 2006a, 2006b), transgressivo
9
 (Cf. PENYCOOK, 2006), que 

percebe o mundo em movimento (Cf. FABRÍCIO, 2006) e a sociedade/sujeito 

heterogênea (Cf. MOITA-LOPES, 2006b e BAKHTIN, 2010). 

 

 

 

 

                                                           
8
 As concepções que se têm de Linguística Aplicada são distintas, conforme nos orienta Moita-Lopes 

(2006a, p. 15), e representam “determinadas escolhas teóricas, visões de mundo, valores etc. (...). De fato, na 

pesquisa como na vida social, raramente os pesquisadores/as pessoas se amoldam em formas ou pensam 

homogeneamente”. Por isso, salientamos que, dentre as diversas possibilidades de compreensão do que ela 

seja, compartilhamos da visão apresentada no livro Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar (2006c), 

organizado por Luiz Paulo da Moita Lopes. Com isso, entendemos que as pesquisas em Linguística 

Aplicada objetivam “criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel 

central” (MOITA-LOPES, 2006a, p.14), como o que fazemos em nossa dissertação.    
9
 Para Penycook (2006, p.82) a “teoria transgressiva assinala a intenção de transgredir, política e 

teoricamente, os limites do pensamento e da ação tradicionais, não somente entrando em território proibido, 

mas tentando pensar o que não deveria ter pensado, fazer o que não deveria ser feito. Almeja atravessar 

fronteiras e quebrar regras; tem como meta um posicionamento reflexivo sobre o que e por que atravessa; é 

entendida como em movimento em vez de considerar aquilo em relação ao que é „pós‟; é pensada para ação 

e a mudança”. A transgressão de fronteiras teóricas e políticas acarreta estudos 

interdisciplinares/transdisciplinares. Segundo Moita-Lopes (2006b, p.99), a transdisplinariedade/ 

interdisciplinariedade são condições para a construção de conhecimentos responsivos à vida social, pois 

“uma única disciplina ou área de investigação não pode dar conta de um mundo fluido e globalizado para 

alguns, localizado para outros, contingente, complexo e contraditório para todos”. 
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CAPÍTULO 1 

Filosofia de linguagem de Bakhtin e do Círculo  

 

(...) sua materialidade permite uma abordagem não idealista da 

consciência; sua heterogeneidade, uma abordagem não 

determinista; e sua dinâmica responsiva é o ponto de 

convergência do individual e do social.  

Faraco 
 

Neste capítulo apresentaremos a concepção de linguagem e as principais noções, 

categorias e conceitos da perspectiva bakhtiniana e, posteriormente, daremos maior 

atenção ao conceito de ideologia, de grande relevância para nossa pesquisa. Antes, 

acreditamos ser necessário esclarecer alguns aspectos sobre Bakhtin e o Círculo. 

Primeiramente é necessário afirmar que, ao se dizer “pensamento bakhtiniano”, 

nos referimos a “um conjunto de intelectuais, cientistas e artistas que, especialmente nas 

décadas de 1920 e 1930, dialogaram em diferentes espaços políticos, sociais e culturais” 

(BRAIT & CAMPOS, 2009, p.15).  

Outro aspecto a ser obsevado é a recepção e transmissão ainda vulneráveis a 

mudanças e variações das obras do Círculo bakhtiniano, que “como num jogo de 

espelhos, aumenta, diminui, distorce aspectos essenciais à sua compreensão, muitas 

vezes refratando mais do que refletindo” (BRAIT & CAMPOS 2009, p.17). Vários 

fatores atestam essas vulnerabilidades: os embates com relação à autoria de 

determinados textos (negação da intelectualidade de alguns membros do Círculo – 

Voloshinov, Medvedev, Kanaev, Kagan, Pumpianskii, Yudina, Vaguinov, Sollertinski, 

Zubakin); dúvidas quanto à autenticidade de alguns conceitos considerados 

bakhtinianos; participação de vários membros de diferentes origens; e a tradução dos 

escritos (feitas diretamente do russo ou a partir de outra tradução, a inclusão de 

conceitos estranhos ao Círculo – por exemplo, intertextualidade –, deslizamentos, 

reduções, adaptações e expansões de significação).  

Salientamos que, como não é objetivo de nossa pesquisa a discussão de tais 

questões, não nos ateremos a elas, mas, cientes delas, esclarecemos de antemão que 

utilizaremos “pensamento bakhtiniano” ou “perspectiva bakhtiniana” para nos 
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referirmos ao conjunto de intelectuais e não a Bakhtin exclusivamente, e que para fins 

de citação, empregaremos os nomes tais como aparecem na obra utilizada
10

.     

 

1.1 A filosofia de linguagem 

 

Para a apresentação dos conceitos, noções e categorias postuladas por Bakhtin e 

o Círculo que fundamentam a filosofia de linguagem que embasam o pensamento 

bakhtiniano, partiremos de reflexões sobre a nossa pesquisa, articulando-as com esta 

perspectiva. 

Iniciamos nossa reflexão pelo corpus de análise, constituído por cinco news, 

pelo material a que se foi remetido por essas news e pelos conteúdos que funcionaram 

como um elemento extraverbal. O corpus aborda a imigração não documentada no 

Reino Unido e representa uma realidade imediata (pensamento/vivência). Isto é, são 

textos e, como tais, constituem-se de um conjunto coerente de signos.  

Ademais, por trás de todo texto existe um sujeito, um autor, um responsável 

autoral que, como todo sujeito, está situado sócio-historicamente, ocupando, portanto, 

uma determinada posição espácio-temporal. Por ocupar um posicionamento espácio-

temporal específico, é possuidor de um determinado ponto de vista. Percebemos com 

isso que nem o corpus (autores/responsáveis autorais) nem a pesquisa (pesquisador) são 

neutros.  

Esclarecemos que renunciar à transparência do discurso não significa renunciar à 

teoria, a objetivação e conceitualização, uma vez que continuamos necessariamente 

tendo que fazer análises e, mediante a conceitualização, buscamos traduzir a diversidade 

em universalidade. É justamente na tensão entre os polos singularizante e 

universalizante que está, “segundo Bakhtin, o desafio e a riqueza das Ciências 

Humanas” (AMORIM, 2003, p.12).  

Para melhor entendermos a problemática da ética a que Bakhtin atentava e na 

qual nos pautamos para advogar a cientificidade de nossa pesquisa, assumidamente 

posicionada, dada à impossibilidade da neutralidade dentro do prisma teórico que 

adotamos, iremos recorrer a outros conceitos que sustentam a ética bakhtiniana.  

O primeiro conceito de nosso interesse é o de exotopia, relacionado à dimensão 

ética na atividade estética e, segundo Marília Amorim (2003), elemento central para a 

                                                           
10

 Para um maior detalhamento das questões supracitadas, ver: Brait & Campos, 2009; Bubnova, 1997 e 

Thomson, 1997.  
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compreensão da atividade de pesquisa da perspectiva bakhtiniana. No texto “O autor e a 

personagem na atividade estética” (Bakhtin, 2010c), a formulação de exotopia ocorre na 

análise da criação artística e designa, naquele momento, os diferentes lugares/valores 

entre o produtor da obra e daquele a quem se reproduz.  

 

A partir da Poética de Dostoievski, a não coincidência consigo mesmo 

(A#A), torna-se o principio dialógico de base e portanto algo que se 

dá como efeito da relação com o outro. Talvez se possa dizer que, com 

essa obra, o pensamento de Bakhtin, se torna eminentemente 

relacional e “tensional” e que, depois dela, assistiremos a uma 

ressignificação do conceito de extopia. Ressignificação que irá 

assegurar vida longa ao conceito e que mais tarde valerá para a sua 

importância na reflexão sobre as Ciências Humanas (AMORIM, 2004, 

p. 291).  

 

A ressignificação do conceito de exotopia, para fazer a referência ao trabalho de 

pesquisa e de atividade crítica, foca na não coincidência do olhar do pesquisador sobre o 

sujeito pesquisado com o olhar que o último possui de si mesmo.  

 

Exotopia significa o desdobramento de olhares a partir de um lugar 

exterior. Esse lugar exterior permite, segundo Bakhtin, que se veja 

algo do sujeito que ele próprio nunca pode ver; e por isso, na origem 

do conceito de exotopia está a ideia de dom, de doação: é dando ao 

sujeito um outro sentido, uma outra configuração, que o pesquisador, 

assim como o artista, dá de seu lugar, isto é, dá aquilo que somente de 

sua posição, e portanto com seus valores, é possível enxergar 

(AMORIM, 2003, p. 14). 

  

Ao abordar a ideia de doação, evidencia-se a singularidade que nós, 

pesquisadores, possuímos, uma vez que ocupamos um lugar único num dado tempo e 

espaço. É essa singularidade da posição/valores que possibilita ter assinatura, ser 

responsável e capaz de responder de acordo com o lugar ocupado em um determinado 

momento e contexto. 

A ética não é passível de ser deduzida diretamente da teoria ou da estética, pois 

o devir e o singular de cada momento não podem ser apreendidos pela teoria ou pela 

obra de arte, uma vez que elas buscam fixar e objetivar o que veem. Ponderamos que a 

objetivação é possibilitada pela exotopia e que a especificidade da criação teórica ou 

estética é por ela constituída (Cf. AMORIM, 2003). A partir desse argumento, podemos 

perceber a oposição entre a exotopia e a evenemencialidade e que, para o caráter de 

dimensão ética ser assumido, é necessária a intervenção da ideia de responsabilidade. 
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“Na raiz do conceito bakhtiniano de „aswerability‟ ou „responsiveness‟ que encontramos 

ao longo de toda a sua teoria do discurso (discourse), desenvolvida nos textos 

posteriores, está portanto a noção de „responsability‟” (AMORIM, 2003, p.15-16, grifos 

da autora). 

Ainda sobre a relação entre teoria, estética e ética, sublinhamos que tanto a teoria 

quanto a estética só se tornam éticas enquanto ato, isto é, somente quando nós, 

posicionados singular e concretamente, assumimos/assinamos nossa pesquisa, obra ou 

pensamento, e assim, nos responsabilizamos por ela diante de outros num contexto real e 

concreto. É o pensamento tornado ato que possibilita “um pensamento ético ou, como diz 

Bakhtin, um pensamento não-indiferente” (AMORIM, 2003, p.16). 

Diante do exposto, notamos que a ética só existe na dimensão do evento, pois “é 

no acontecimento que minha posição singular defronta-se com os outros singulares” 

(AMORIM, 2003, p. 16). Com isso, temos que 

 

Todo o contexto infinito do conhecimento teórico humano possível – 

ciência – deve-se tornar alguma coisa responsavelmente conhecida para 

mim como um único participante, e isso em nada diminui e distorce a 

verdade autônoma do conhecimento teórico, mas pelo contrário, 

complementa-a ao ponto de torná-la uma verdade necessariamente 

válida (BAKHTIN apud AMORIM, 2003, p. 17).  

 

Desse modo, esta pesquisa é ética, pois ela tornou-se responsavelmente conhecida 

para nós como únicos participantes. Ou seja, ela tornou-se um pensamento não-

indiferente, em que nossa posição singular a respeito da imigração não documentada no 

Reino Unido defrontou-se com a cobertura singular da BBC News online, realizada entre 

12 de abril e 6 de maio de 2010.   

Após elucidarmos a exotopia/ética que se faz presente nesta pesquisa, outra 

reflexão pertinente é a reprodução de textos de outrem. Nesta pesquisa, ao reproduzirmos 

news, trechos das obras do Círculo e de Bakhtin etc., criamos o que Bakhtin designa como 

um texto emoldurador, porque estamos mais do que simplesmente inserindo-os neste 

texto e citando-os; estamos comentando, avaliando e objetando os textos que 

reproduzimos para fins de análise, de fundamentação teórica e de argumentação. (Cf. 

BAKHTIN, 2010).   

O corpus também se apresenta como textos emolduradores, uma vez que a 

construção da argumentação das news se dá mediante a reprodução das falas dos 
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entrevistados, a citação dos documentos utilizados como fonte para a produção dessas 

matérias, a exibição de trechos de debates políticos etc. 

Esse diálogo travado entre as news e seus documentos-fonte, ou entre esta 

pesquisa e o corpus, ou entre esta pesquisa e os textos utilizados para fundamentação 

teórico-metodológica, nos remete a outro conceito bakhtiniano, a saber: o conceito de 

enunciado.      

Na perspectiva bakhtiniana, esta pesquisa, o corpus, as obras de Bakhtin e do 

Círculo são enunciados que representam um elo da cadeia textológica e refletem textos de 

um dado campo de sentido. Isso ocorre mesmo que os textos sejam alheios e 

desconhecidos um do outro, distantes no espaço e no tempo, uma vez que “entram 

inevitavelmente em relações dialógicas entre si” (BAKHTIN, 2010, p. 320).  

Assim, esta pesquisa e seu corpus de análise, bem como todo e qualquer 

enunciado, estão expostos à pequena temporalidade, que é “imediata e próxima às 

teorizações”, e à grande temporalidade, que “embora dispersa, difusa, heterogênea e não 

necessariamente contínua, se estende no tempo, isto é, não começa com as teorizações de 

hoje, nem nelas se esgota” (FARACO, 2009, p. 143).  

Entre a nossa pesquisa e as demais pesquisas, ou entre as matérias de news do 

nosso corpus e as demais, existem aspectos comuns, que são determinados pelo sistema 

de linguagem que existe por trás de todo texto. “A esse sistema corresponde no texto tudo 

o que é repetido e reproduzido e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que 

pode ser dado fora de tal texto (o dado)” (BAKHTIN, 2010, p. 309-310). No entanto, 

também existem singularidades, pois esses textos (como enunciados) são individuais, 

únicos e singulares, e   

 

nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol do qual ele foi 

criado). É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, 

com a beleza, com a história. Em relação a esse elemento, tudo o que é 

suscetível de repetição e reprodução vem a ser material e meio. Em 

certa medida, isso ultrapassa os limites da linguística e da filologia. Esse 

segundo elemento (polo) é inerente ao próprio texto mas só se revela 

numa situação e na cadeia dos textos (na comunicação discursiva de 

dado campo). Esse polo não está vinculado aos elementos (repetíveis) 

do sistema da língua (os signos) mas a outros textos (singulares), a 

relações dialógicas (e dialéticas com abstração do autor) peculiares 

(BAKHTIN, 2010, p. 310).    

 

Levando em consideração o que foi supracitado, notamos que, quando 

reproduzimos um texto, por exemplo, a citação de Bakhtin que utilizamos acima, estamos 
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ocasionando “um acontecimento novo e singular do texto, o novo elo na cadeia histórica 

da comunicação discursiva” e que esse acontecimento só pode ocorrer “na fronteira de 

duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2010, p. 311, grifos do autor), no caso, 

na nossa e na de Bakhtin.   

Nesta pesquisa, as news do corpus, bem como todo “enunciado em sua plenitude” 

são enformados como tais “pelos elementos extralinguísticos (dialógicos)”, estão ligados 

“a outros enunciados. Estes elementos extralinguísticos (dialógicos) penetram o 

enunciado também por dentro”, e do “ponto de vista dos objetivos extralinguísticos do 

enunciado todo, o linguístico é apenas um meio”, (BAKHTIN, 2010, p. 313). Por isso, a 

fim de proporcionar uma adequada compreensão das cinco news selecionadas para 

análise, incluímos ao corpus outros enunciados produzidos pela BBC que deram forma e 

penetraram essas news.   

A forma dos enunciados serem constituídos por outros enunciados que também 

penetram esses por dentro, nos direcionam à questão relativa a como os sentidos são 

estabelecidos e, com isso, à noção de relações dialógicas. As “relações dialógicas entre os 

enunciados, que atravessam por dentro também enunciados isolados, pertencem à 

metalinguística. Diferem radicalmente de todas as eventuais relações linguísticas dos 

elementos tanto no sistema da língua quanto em um sistema isolado” (BAKHTIN, 2010, 

p. 320).   

As relações dialógicas 

 

são profundamente originais e não podem reduzir-se a relações lógicas, 

ou linguísticas, ou psicológicas, nem a nenhuma outra relação natural. É 

o novo tipo de relações semânticas, cujos membros só podem ser 

enunciados integrais (ou vistos como integrais ou parcialmente 

integrais), atrás dos quais estão (e nos quais exprimem a si mesmos) 

sujeitos do discurso reais ou potenciais, autores de tais enunciados. O 

diálogo real (a conversa do cotidiano, a discussão cientifica, a 

discussão política, etc.). A relação entre réplicas de tal diálogo é o tipo 

mais externamente notório e simples de relações dialógicas. Contudo 

as relações dialógicas não coincidem, de maneira nenhuma, com as 

relações réplicas do diálogo real, são bem mais diversificadas e 

complexas. (BAKHTIN, 2010, p. 331, grifos do autor).     

 

Dessa forma, nós, pesquisadores, somos sujeitos envolvidos nessas relações 

dialógicas e nos definimos como feixes de relações dialógicas: constituímo-nos e 

vivemos nesses feixes que    
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são múltiplos, não fixos e nunca coincidentes de pessoa a pessoa (...). 

Os sujeitos são, portanto, seres marcados por profunda e tensa 

heterogeneidade (...). Os sujeitos são pluriativos (envolvem-se em 

múltiplas dessas esferas da atividade humana) e transitam por 

múltiplos gêneros do discurso (FARACO, 2009, p. 121).  

 

Portanto, as relações dialógicas estabelecidas entre os enunciados dependem dos 

sujeitos. Esses sujeitos, como anteriormente explicitado, ocupam um lugar singular no 

tempo e no espaço, isto é, uma determinada posição social, histórica e cultural. Tal 

posição se relaciona, dentre outros aspectos, com a esfera da atividade humana de que 

um dado indivíduo se enuncia. Ou seja, a enunciação está inserida nas esferas da 

atividade humana e, por esse motivo, os enunciados têm seu conteúdo e forma definidos 

por essa esfera.  

Essa definição das formas e conteúdos dos enunciados nos leva ao conceito de 

gêneros do discurso do Círculo e de Bakhtin.  

Nesta pesquisa, as matérias de news que integram o corpus são formas 

relativamente estáveis de dizer dentro de uma determinada esfera da atividade humana. 

A pesquisa é realizada na esfera acadêmica, enquanto a news é uma forma de dizer 

pertencente à esfera jornalística. Essas formas relativamente estáveis de dizer, 

designadas gêneros do discurso, serão objeto do próximo capítulo.  

Levando em consideração o que foi explicitado até aqui, notamos que todo “o 

dizer está imbricado com a práxis humana” e, por isso, “está também saturado dos 

valores que emergem dessa práxis” (FARACO, 2009, p. 121).  

 

Essas diferentes “verdades sociais” (essas diferentes refrações do 

mundo) estão materializadas semioticamente e redundam em 

diferentes vozes ou línguas sociais que caracterizam a realidade da 

linguagem como profundamente estratificada (heteroglóssica) e 

atravessada pelos contínuos embates entre essas vozes – a infinda 

heteroglossia dialogizada (FARACO, 2009, p. 121, grifo do autor).  

 

Assim, os enunciados empregam a língua (materialidade semiótica) para 

expressar diferentes refrações do mundo, por isso este estudo, o corpus, como todo e 

qualquer  

 

enunciado (enquanto plenitude do discurso) não pode ser reconhecido 

como unidade do nível último e superior ou andar da estrutura da língua 

(sintaxe), uma vez que ele faz parte de um mundo de relações 

inteiramente diversas (dialógicas), não confrontáveis com relações 

linguísticas de outros níveis. (Em um determinado plano, é possível 
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apenas o confronto de um enunciado pleno com a palavra.) O 

enunciado pleno já não é uma unidade da língua (nem uma unidade do 

“fluxo da língua” ou “cadeia da fala”) mas uma unidade de 

comunicação discursiva, que não tem significado mas sentido. (Isto é, 

um sentido pleno, relacionado com o valor – com a verdade, a beleza, 

etc. – e que requer uma compreensão responsiva que inclui em si o 

juízo de valor.) A compreensão responsiva do conjunto discursivo é 

sempre de índole dialógica (BAKHTIN, 2010, p. 332, grifos do autor).  

 

Esta afirmação implica em uma integração de nós, pesquisadores, com nosso 

objeto/corpus de pesquisa e em o entendedor (leitor) se tornar um terceiro no diálogo 

(um enunciado, além de se dirigir para um destinatário específico – segundo –, também 

se dirige a um supradestinatário – terceiro –, o qual pode estar distante no tempo e no 

espaço, e por isso atribuir uma diferente expressão ideológica concreta).  

Para esta pesquisa se tornar pensamento real para outro – destinatário segundo – 

e só assim para nós mesmos, ela precisa ser enunciada, como o que aqui fazemos na 

busca por uma compreensão responsiva.  

 

A audibilidade como tal já é uma relação dialógica. A palavra quer ser 

ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à resposta, e 

assim ad infinitum. Ela entra no diálogo, que não tem final semântico 

(mas que pode ser fisicamente interrompido para esse ou para aquele 

participante). Isto, é claro, em nenhuma medida debilita as intenções 

puramente objetivas e investigatórias da palavra, sua capacidade de 

concentrar-se em seu objeto. Ambos os elementos são dois aspectos 

da mesma coisa, e são indissolúveis (BAKHTIN, 2010, p. 334).         

 

Diante do que expomos, compreendemos que a linguagem “reflete e refrata a 

realidade” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 40), pois os sujeitos que estão por trás 

dela estão situados sócio-historicamente. Esses sujeitos se constituem na e pela 

linguagem e se enunciam utilizando formas relativamente estáveis dentro de uma 

determinada práxis humana, e por isso expressam diferentes posições avaliativas – a 

procura de uma compreensão responsiva a qual se dá mediante o estabelecimento de 

relações dialógicas.      

Observamos que existe uma íntima relação entre os conceitos, noções e 

categorias de Bakhtin e do Círculo, aspecto que dá unidade à conceituação de 

linguagem dos membros do Círculo. Os conceitos, categorias e noções formulados e a 
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perspectiva por eles postulada, e por nós adotada, são profundamente dialéticas
11

 e 

dialógicas. 

A dialética e o dialogismo também caracterizam a noção bakhtiniana de 

ideologia, objeto da próxima subseção deste capítulo, uma vez que, como vimos, os 

enunciados dos sujeitos expressam os valores singulares advindos de seu 

posicionamento socio-histórico único e os valores sociais da esfera da atividade humana 

em que estão inseridos.   

 

1.2 A ideologia sob o prisma dialético do Círculo de Bakhtin 

 

Neste item apresentaremos brevemente a história e os diferentes usos do termo 

ideologia, pois sabemos tratar-se de uma “palavra „maldita‟ (pelas incontáveis 

significações sociais que pode veicular)” (FARACO, 2009, p. 46). Em seguida, 

focaremos na reflexão marxista sobre ideologia, para, a partir desta, discorrer sobre a 

relação entre ideologia e linguagem, como concebida por Bakhtin e pelo Círculo. Para 

isto, nos apoiaremos principalmente nas formulações de Volochinov, pois ele, além de 

ter como projeto intelectual explícito as reflexões sobre ideologia, para “contribuir 

criticamente para a construção de uma teoria de base marxista da criação ideológica” 

(FARACO, 2009, p.45), concentrou-se nas questões de linguagem.  

Em nota da edição alemã (Jahrbuch) da obra A ideologia alemã: crítica da mais 

recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do 

socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846), de Karl Marx e Friederich 

Engels, aborda-se a historicidade do termo ideologia. De acordo com as informações 

presentes nesta nota, o conceito de ideologia aparece primeiramente designando uma 

nova ciência fundada por ideólogos franceses (como eram conhecidos) durante a 

Revolução Francesa, sendo o termo introduzido por Destutt de Tracy, em 1796, durante 

uma conferência no Instituto Nacional de Paris. Ele postulava que ideologia era uma 

ciência primeira e fundamental por tratar das ideias. Vale observar que o grupo de 

ideólogos era antiteológico, antimetafísico e antimonárquico. Eles pertenciam ao 

“partido liberal e esperavam que o progresso das ciências experimentais, baseadas 

exclusivamente na observação, na análise e síntese dos dados observados, pudesse levar 

a uma nova pedagogia e a uma nova moral” (CHAUÍ, 2001, p. 25). Um dos discípulos 
                                                           
11

 Entendemos que uma compreensão dialética significa perceber a essência da realidade como 

contraditória e em constante transformação/evolução. Para mais detalhes ver Konder (1981).  
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dos ideólogos foi Napoleão, que posteriormente passou a conceber ideologia como 

“frívolas brincadeiras do pensamento e invencionices vãs” (MARX & ENGELS, 2007, p. 

548, nota 14) e a rejeitar sua influência sobre a política.  

 

Napoleão (...) dá ao conceito o significado de um conteúdo que 

transcende a empiria e a realidade, de modo que, para ele, a ideologia 

representa apenas um raciocínio e uma teoria desessencializada e 

distante da prática, uma forma de pensamento com pretensões 

ilegítimas a uma validade prática. Com Napoleão, o conceito de 

ideologia se torna um conceito polêmico, com o qual os adversários 

políticos devem ser desqualificados (ULRICH DIERS, 1982, p.131-69 

apud MARX & ENGELS, 2007, p. 548, nota 14).   

 

O conceito de ideologia volta a ser empregado pelo filósofo Auguste Comte, no 

Cours de Philosophie Positive. Com Comte, o termo significa tanto uma atividade 

filosófico-científica, assim como postulavam os ideólogos franceses, quanto um conjunto 

de ideias de uma determinada época (Cf. CHAUÍ, 2001). 

Ainda sob o prisma positivista, inaugurado por Comte, encontramos o uso do 

termo “ideológico” em Émile Durkheim, na obra As Regras do Método Sociológico, 

significando, de acordo com Chauí (2001, p. 32, grifo da autora) “uma sobra de ideias 

antigas, pré-científicas. Durkheim as considera pré-conceitos e pré-noções inteiramente 

subjetivas, individuais, „noções vulgares‟ ou fantasmas que o pensador acolhe porque 

fazem parte de toda a tradição social em que está inserido”.  

O conceito de ideologia é também investigado por Marx e Engels, mais 

especificamente na obra A ideologia alemã. Nesse livro, os autores refletem sobre como a 

infraestrutura, isto é, a estrutura material da sociedade – sua base econômica (formas 

pelas quais os homens produzem os bens necessários para sua sobrevivência) – se 

relaciona com as superestruturas – estrutura jurídico-política (Direito e Estado) e estrutura 

ideológica (consciência social). Grosso modo, eles pensaram a relação entre a realidade 

material (infraestrutura) e o Direito, o Estado e a consciência social (superestruturas).        

Sob o prisma marxista, a ideologia nasce da prática social e se faz possível pela 

suposição de que as ideias existem por si só, desde todo sempre, invertendo a concepção 

de realidade, alienando o trabalhador, que não se percebe enquanto produtor das 

condições da existência social humana, mas sim produzido por elas, o que acaba por 

constituir a base para a construção da ideologia. 

Dentro desse contexto, as ideias da classe dominante tornam-se as ideias 

dominantes. Isso ocorre porque os membros da sociedade não se percebem divididos em 
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classes, mas sim enquanto seres humanos que possuem características comuns a todos os 

outros e que tornam as diferenças sociais em algo derivado ou de menor relevância. Para 

que ocorra a identificação de todos com essas características é necessário que elas sejam 

convertidas em ideias comuns.   

Karl Marx e Friedrich Engels explicam que 

 

Uma vez que as ideias dominantes são separadas dos indivíduos 

dominantes e, sobretudo, das relações que nascem de um dado estágio 

do modo de produção, e que disso resulta o fato de que na história as 

ideias sempre dominam, é muito fácil abstrair dessas diferentes ideias 

“a ideia” etc. como o dominante na história, concebendo com isso todos 

esses conceitos e ideias singulares como “autodeterminações” do 

conceito que se desenvolve na história. (2007, p.49, grifos dos autores).      

 

As ideias comuns são produzidas e distribuídas pelas classes dominantes através 

da educação, da religião, dos costumes e dos meios de comunicação disponíveis, enfim, 

são veiculadas pela linguagem.  

Destacamos que essas ideias comuns expressam a aparência social e não a 

“realidade real”. Assim, torna-se possível considerá-las independentes, fazendo com que a 

realidade concreta seja a realização dessas ideias. A abstração e a inversão presentes na 

ideologia a tornam uma ilusão que oferece a experiência imediata como algo acabado, 

deixando de lado o questionamento de como a realidade foi concretamente produzida.        

Essa relação entre a infraestrutura e a superestruturas é para Volochínov um 

problema que interessa tanto ao marxismo quanto à filosofia da linguagem. 

Bakhtin/Volochínov (2009) reproblematiza a questão abordada pelo marxismo por um 

viés linguístico, o qual é por nós adotado e apresentado a seguir.   

Iniciamos pela hipótese de que a determinação da ideologia pela infraestrutura se 

dá pela “causalidade”. Esse pensamento se mostra insuficiente e inadequado ao 

materialismo dialético devido a sua ambiguidade e generalização, pois pode levar a uma 

compreensão de “causalidade” de forma mecanicista, a qual liga diretamente os 

acontecimentos das estruturas socioeconômicas (infraestrutura) com sua repercussão nas 

superestruturas ideológicas e deixa de levar “em conta a diferença quantitativa entre as 

esferas de influência recíproca e seguir passo a passo todas as etapas da transformação” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 40). Sublinhamos que é apenas contemplando tal 

diferença e seguindo cada passo das etapas da transformação que  
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a análise desembocará, não na convergência superficial de dois 

fenômenos fortuitos e situados em planos diferentes, mas num 

processo de evolução social realmente dialético, que procede da 

infraestrutura e vai tomar forma nas superestruturas. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 41). 

 

Dessa forma, para entendermos o fenômeno ideológico devemos também levar 

em conta a especificidade do material semiótico-ideológico, e que não fazê-lo significa 

considerar e explicar apenas seu valor denotativo racional e, por outro lado, se 

considerarmos somente sua materialidade teremos como resultado a contemplação 

exclusivamente “técnica” do componente superficial. Portanto, ao adotarmos a 

perspectiva bakhtiniana, nossa análise contempla o percurso do fenômeno, o qual, 

então, reestrutura-se “como um todo único, orgânico, submetido as suas próprias leis 

específicas” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 p. 42).  

Depois dessas considerações, podemos abordar a essência da relação entre a 

infraestrutura e as superestruturas, isto é, “saber como a realidade (infraestrutura) 

determina o signo, como o signo reflete e refrata a realidade em transformação” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 42). Nesse sentido, observamos que as 

 

palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É 

portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, 

que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para 

sistemas ideológicos estruturados e bem-formados. A palavra constitui 

o meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de 

mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade 

ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma 

ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fases 

transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 42, grifo do autor). 

 

Salientamos que todos os aspectos e formas da criação ideológica ininterrupta 

estão submersos no “meio ambiente inicial dos atos de fala de toda espécie”, ou seja, na 

psicologia do corpo social, a qual “se manifesta nos mais variados aspectos da 

„enunciação‟ sob a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles interiores ou 

exteriores” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 43, grifos do autor). Tais “formas de 

interação verbal acham-se muito estreitamente vinculadas às condições de uma situação 

social dada e reagem de maneira muito sensível a todas as flutuações da atmosfera 

social” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 43).  
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A relação entre as formas interacionais e temas se estabelece à medida que “cada 

época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na comunicação 

socioideológica” e que a “cada grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, a 

cada forma de discurso social corresponde um grupo de temas” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 44).  

As “formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais 

indivíduos como pelas condições em que a interação acontece” (Bakhtin/Volochínov, 

2009, p.45), assim, para se determinar a passagem do ser ao signo de maneira a 

contemplar o processo de refração dialético do ser no signo, as seguintes regras devem ser 

seguidas: a) considerar a realidade material da ideologia (o signo); b) observar o signo 

dentro de suas formas concretas de comunicação; e, c) levar em conta a comunicação e 

suas formas em sua base material (infraestrutura). Lembrando que todo signo ideológico é 

também signo linguístico e por isso é determinado e marcado por uma época e grupo 

social.  

Seguindo a concepção bakhtiniana de signo, e olhando para nosso corpus, 

notamos que a imigração não documentada tornou-se um objeto de atenção do corpo 

social e, como tal, foi limitado e determinado pelas condições socioeconômicas e, por 

isso, é valorado e dá origem a signos como, por exemplo, a expressão “imigração ilegal”. 

Ressaltamos que esses signos, ainda que realizados na voz de um indivíduo ou, em nosso 

caso, de um veículo midiático, são determinados socialmente e expressam índices sociais 

de valor, os quais nos propomos investigar nesta pesquisa. 

Em termos marxistas, podemos perceber o signo semiótico-ideológico como valor 

de troca, pois os objetos materiais, ao receber função na vida social, oriundos de um 

grupo organizado no decorrer de suas relações sociais, começam a ter significado para 

além de suas propriedades materiais (verbais, visuais ou verbo-visuais), ou seja, passam a 

representar, mais do que seu valor de uso, o seu valor de troca (expressam índices sociais 

de valor). 

Ressaltamos que os signos visuais, assim como os signos verbais, são 

semiótico-ideológicos e revelam aspectos culturais simbólicos e variados tipos de 

relações de poder existentes (Cf. BROWETT, 2002). Um exemplo disso é o uso de 

fotografias pela mídia, o qual é marcado pela intenção do flagrante (Cf. OLIVEIRA, 

2002), processo que se dá mediante a concepção da fotografia enquanto ícone 

(representação semelhantemente ao referente) e índice (sua representação não pode 

ser separada da existência de referencial); ou seja, pela fotografia representar algo 
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existente ou ocorrido anteriormente a ela e, por essa razão, pensarmos que se tem 

uma prova documental de uma Verdade, consequentemente, causa a imposição de 

interpretações privilegiadas culturalmente em relação às outras. 

Sabemos que cada signo constituído tem seu tema (a realidade que permitiu sua 

formação) e que, por isso, “cada manifestação verbal tem seu tema” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 46). O tema ideológico, apesar de ter um índice de 

valor social ao chegar à consciência individual, a qual é toda ideologia, passa a ser 

considerado como valor dessa consciência.   

O tema e a forma do signo ideológico possuem uma ligação indissolúvel e 

diferenciá-los só ocorre de maneira abstrata, pois “os temas e as formas da criação 

ideológica crescem juntas e constituem no fundo as duas facetas de uma só e mesma 

coisa” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 47) e são mais facilmente percebidos na 

palavra. 

A consciência também não existe sem forma, uma vez que “Fora de sua 

objetivação, de sua realização num material determinado (o gesto, a palavra, o grito), a 

consciência é uma ficção” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 122, grifos do autor).  

No entanto, a consciência estruturada enquanto expressão material forma um fato 

objetivo e uma grande força social. Ponderamos que a consciência não está acima do ser 

nem é capaz de determinar sua constituição, sendo ela uma parte do ser e uma de suas 

forças. É por este motivo “que a consciência tem uma existência real e representa um 

papel na arena do ser” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 122).  

Dessa maneira, enquanto a consciência só estiver na cabeça do ser consciente sob 

a forma germinal de seu discurso interior, o que se tem é um esboço com um campo de 

atuação muito limitado. Mas logo que ela passa pelas etapas da objetivação social, ou 

seja, entra para o sistema da ciência, da arte, da moral e do direito, a consciência vem a 

ser uma força real, a qual pode atuar sobre as bases econômicas da vida social. 

Enfatizamos que a consciência exteriorizada, ou não, é sempre um fato social.  

 

A atividade mental tende desde a origem para uma expressão externa 

plenamente realizada. Mas pode acontecer também que ela seja 

bloqueada, freada: nesse último caso, a atividade mental desemboca 

numa expressão inibida (...). Uma vez materializada, a expressão exerce 

um efeito reversivo sobre a atividade mental: ela põe-se então a 

estruturar a vida interior, a dar-lhe uma expressão ainda mais definida e 

mais estável. Essa ação reversiva da expressão bem formada sobre a 

atividade mental (isto é, a expressão interior) tem uma importância 

enorme, que deve ser sempre considerada. Pode-se dizer que não é tanto 
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a expressão que se adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso mundo 

interior que se adapta às possibilidades de nossa expressão, aos seus 

caminhos e orientações possíveis. Chamaremos a totalidade da 

atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, assim como a 

expressão que a ela se liga, ideologia do cotidiano, para distingui-la dos 

sistemas ideológicos constituídos, tais como a arte, a moral, o direito, 

etc. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, pp. 122-123, grifos do autor) 

 

Essa ideologia do cotidiano 

 

constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não 

fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos 

e cada um dos nossos estados de consciência. Considerando a natureza 

sociológica da estrutura da expressão e da atividade mental, podemos 

dizer que a ideologia do cotidiano corresponde, no essencial, àquilo 

que se designa, na literatura marxista, sob o nome de “psicologia 

social”. Nesse contexto particular, preferimos evitar o termo 

“psicologia”, pois importa-nos apenas o conteúdo do psiquismo e da 

consciência; ora, esse conteúdo é totalmente ideológico, sendo 

determinado por fatores não individuais e orgânicos (biológicos, 

fisiológicos), mas puramente sociológicos. O fator individual orgânico 

não é pertinente para a compreensão das forças criadoras e vivas 

essenciais do conteúdo da consciência (2009, p. 123).   

 

Os sistemas ideológicos constituídos cristalizam-se a partir da ideologia do 

cotidiano, os quais por sua vez influenciam fortemente e, geralmente, dão o tom para tal 

ideologia. Estabelece-se, assim, uma interdependência, na qual a ideologia do cotidiano 

serve como uma avaliação crítica dos sistemas ideológicos constituídos. Tomando como 

exemplo uma obra, podemos afirmar que a ideologia do cotidiano é a responsável pela 

determinação de sua situação social, pois os indivíduos receptores a interpretam 

conforme suas consciências, as quais são contemporâneas.  

 

É nisso que reside a vida da obra ideológica. Em cada época de sua 

existência histórica, a obra é levada a estabelecer contatos estreitos 

com a ideologia cambiante do cotidiano, a impregnar-se dela, a 

alimentar-se da seiva nova secretada. É apenas na medida em que a 

obra é capaz de estabelecer um tal vínculo orgânico e ininterrupto com 

a ideologia do cotidiano de uma determinada época, que ela é capaz 

de viver nesta época (é claro, nos limites de um grupo social 

determinado). Rompido esse vínculo, ela cessa de existir, pois deixa 

de ser apreendida como ideologicamente significante 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, pp. 123-124).      

 

Dois diferentes níveis de ideologia do cotidiano podem ser distinguidos. Os 

níveis são determinados pela escala social (mais ou menos amplas, acidentais etc.), 
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utilizada para medir a atividade mental e a expressão, e pelas forças sociais (muito ou 

pouco duráveis), para as quais eles devem se orientar diretamente.   

O nível inferior é constituído pela atividade mental e sua expressão “que desliza 

e muda mais rapidamente na ideologia do cotidiano” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p. 124). Por esta razão, são consideradas pertencentes a esse nível, “todas as 

atividades mentais e pensamentos confusos e informes que se acendem e se apagam na 

nossa alma, assim como palavras fortuitas ou inúteis” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p. 124). As ideologias do cotidiano de nível inferior são efêmeras e não 

possuidoras de lógica e unicidade (são como farrapos ideológicos, nos quais é difícil 

perceber leis sociológicas). Nesse nível, apenas podem ser apreendidas regras 

estatísticas, pois somente mediante uma grande massa de produtos dessa ordem que 

grandes linhas de uma ordem sócio-econômica podem ser descobertas.   

O nível superior se encontra em contato direto com os sistemas ideológicos, é 

substancial e é caracterizado pela responsabilidade e pela criatividade. A ideologia do 

cotidiano de nível superior, se comparada às ideologias constituídas, é mais móvel e 

mais sensível, sendo capaz de “repercutir as mudanças da infra-estrutura sócio-

econômica mais rápida e mais distintamente”. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 

124). São nas ideologias do cotidiano superiores que se  

 

acumulam as energias criadoras com cujo auxílio se efetuam as 

revisões parciais ou totais dos sistemas ideológicos. Logo que 

aparecem, as novas forças sociais encontram sua primeira expressão e 

sua elaboração ideológica nesses níveis superiores da ideologia do 

cotidiano, antes que consigam invadir a arena da ideologia oficial 

constituída. É claro, no decorrer da luta, no curso do processo de 

infiltração progressiva nas instituições ideológicas (a imprensa, a 

literatura, a ciência), essas novas correntes da ideologia do cotidiano, 

por mais revolucionárias que sejam, submetem-se à influência dos 

sistemas ideológicos estabelecidos, e assimilam parcialmente as 

formas, práticas e abordagens ideológicas neles acumulados 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 125). 

 

É na “individualidade criadora” (expressão do núcleo central sólido e durável da 

orientação social do indivíduo) que se situam os “estratos superiores, mais bem 

formados, do discurso interior (ideologia do cotidiano), onde cada representação e 

inflexão passou pelo estágio da expressão, de alguma forma sofreu a prova da expressão 

externa” (Bakhtin/Volochínov, 2009, p. 125), pois para que as palavras, as entoações e 

os movimentos interiores expressos fossem aceitos pelo auditório social (escala social 
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mais ou menos ampla), eles tiveram que moldar-se aos efeitos das reações e réplicas, as 

rejeições e apoios, adquirindo, dessa forma, um certo polimento e lustro social.  

Ressaltamos que  

 

Certamente, nos níveis inferiores da ideologia do cotidiano, o fator 

biográfico e biológico tem um papel importante, mas à medida que a 

enunciação se integra no sistema ideológico, decresce a importância 

desse fator. Consequentemente, se as explicações de caráter biológico 

e biográfico têm algum valor nos níveis superiores, o seu papel é 

extremamente modesto. Aqui o método sociológico objetivo tem total 

primazia (2009, p. 125). 

 

Tendo abordado a relação entre signo e ideologia e entre ideologia oficial e 

ideologia do cotidiano a partir de Bakhtin/Volochínov (2009), podemos agora relacionar 

a infraestrutura e as superestruturas, pela perspectiva linguística apresentada por 

Volochínov e por nós adotada.  

Assumimos com Bakhtin/Volochínov que “o ser refletido no signo, não apenas 

nele se reflete, mas também se refrata. O que é que determina esta refração do ser no 

signo ideológico? O confronto de interesses sociais no limite de uma só e mesma 

comunidade semiótica, ou seja: a luta de classes”, e como diferentes classes sociais se 

servem de uma mesma língua, no signo ideológico confrontam-se contraditórios índices 

de valor, assim, “o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 47, grifos do autor). É pelo signo ser essa arena 

que ele é vivo e dinâmico. Essas características fazem do signo ideológico  

 

um instrumento de refração e deformação do ser. A classe dominante 

tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das 

diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices 

sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente 

(BAKHTIN /VOLOCHÍNOV, 2009, p. 48).  

 

Podemos perceber que o emprego dos termos ideologia, ideologias, ideológico, 

ideológicos “não têm, portanto, nos textos do Círculo de Bakhtin, nenhum sentido 

restrito e negativo. Será, portanto, inadequado lê-los nestes textos com o „sentido de 

mascaramento do real‟, comum em algumas vertentes marxistas” (FARACO, 2009, 

p.47). Salientamos que a significação atribuída ao termo ideologia pelo Círculo, em uma 

terminologia materialista, é de formas da consciência social, isto é, todas as 

manifestações superestruturais, como a ciência, a política, o direito, a arte, a religião, a 
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filosofia, a ética, a qual também pode aparecer no plural indicando o conjunto destas 

manifestações (Cf. FARACO, 2009).  

 

Algumas vezes, o adjetivo ideológico aparece como equivalente a 

axiológico. Aqui é importante lembrar que, para o Círculo, a 

significação dos enunciados tem sempre uma dimensão avaliativa, 

expressa sempre um posicionamento valorativo (FARACO, 2009, p. 

47, grifos do autor).  

 

Nesse sentido, ponderamos que   

 

todas as avaliações sociais básicas que derivam diretamente das 

características distintivas da vida econômica de um grupo social dado, 

usualmente não são enunciadas: elas estão na carne e sangue de todos 

os representantes deste grupo; elas organizam o comportamento e as 

ações; elas se fundiram, por assim dizer, com os objetos e fenômenos 

aos quais elas correspondem, e por essa razão elas não necessitam de 

uma formulação verbal especial. (...). Ao contrário, sempre que um 

julgamento básico de valor é verbalizado e justificado, nós podemos 

estar certos de que ele já se tornou duvidoso, separou-se de seu 

referente, deixou de organizar a vida e, consequentemente, perdeu sua 

conexão com as condições existenciais do grupo dado 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2012, p.7). 

 

Com isso, um  

 
julgamento de valor social que tenha força pertence à própria vida e 

desta posição organiza a própria forma de um enunciado e sua 

entoação; mas de modo algum tem necessidade de encontrar uma 

expressão apropriada no conteúdo do discurso. Uma vez que um 

julgamento de valor desvia-se dos fatores formais para o conteúdo, 

podemos estar certos de que uma reavaliação é iminente. Assim, um 

julgamento de valor qualquer existe em sua totalidade sem incorporar- 

se ao conteúdo do discurso e sem ser deste derivável; ao contrário, ele 

determina a própria seleção do material verbal e a forma do todo 

verbal (BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 2012, p.7, grifos do autor). 

  

Levando em consideração a relação entre a forma e o julgamento de valor social, 

acreditamos que a forma deva ser 

 

estudada: em relação ao conteúdo, como sua avaliação ideológica e 

em relação ao material, como a realização técnica desta avaliação.  

Não se deve pensar que a avaliação ideológica expressada através da 

forma é uma mera transposição para o interior do conteúdo de uma 

máxima ou uma proposição moral, política, ou de outra espécie. A 

avaliação deve permanecer no ritmo, no próprio ímpeto avaliativo do 

epíteto ou da metáfora, na maneira de desdobrar o evento 

representado; supõe-se que seja realizada apenas pelos meios formais 

do material. Mas, ao mesmo tempo, embora não transpondo para o 
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interior do conteúdo, a forma não deve perder sua conexão com o 

conteúdo, sua correlação com ele, pois de outro modo ela se torna uma 

experiência técnica esvaziada de qualquer importância artística real 

(BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 2012, p.12, grifos do autor). 

 

Ressaltamos que Medvedev, da mesma forma que Volochínov, refletiu sobre as 

questões relativas à criação ideológica com o projeto intelectual explícito de dar 

contribuições críticas para a construção de uma teoria de base marxista, principalmente 

em O método formal nos estudos literários. No entanto, o direcionamento por ele 

adotado tangenciava os estudos literários, como pode ser notado na seguinte citação  

 

O estudo da literatura é um dos ramos de uma vasta ciência da 

ideologia, que abarca todos os campos da criação ideológica do 

homem a partir do princípio único de definir seu objeto de estudo e 

método de investigação.  

O marxismo lançou as bases profundas e fortes para o estudo da 

ideologia, oferecendo uma definição geral de superestruturas 

ideológicas, suas funções na unidade da vida social, sua relação com o 

econômico subjacente e, em parte, a sua mútua relação. Até a presente 

data, uma extensa pesquisa das características específicas, o que 

destaca cada campo da criação ideológica - ciência, arte, moral, 

religião, permanece em fase de projeto. 

É como se houvesse uma lacuna, como uma área cinzenta e instável, 

por um lado, a teoria geral da superestrutura e sua relação com a base 

e, por outro lado, o estudo concreto de qualquer fenômeno ideológico 

específico (MEDVEDEV, 2008, p.83, tradução nossa12).  

 

Observamos que mesmo com os diferentes enfoques por eles abordados, há entre 

eles, bem como entre todos os membros do Círculo, um emprego comum do conceito de 

ideologia, sobre o qual aqui discorremos.  

Concluímos, mediante o que foi exposto com bases em Bakhtin/Volochínov 

(2009 e 2012), Faraco (2009) e Medvedev (2008), que todo enunciado concreto, caso 

das news do corpus desta pesquisa, visto sob o prisma bakhtiniano, é duplamente 

ideológico. Assim, a news se posiciona ideologicamente, pois ela se dá no interior de 

                                                           
12

 L' etude de la littérature constitue l'un des rameaux d' une vaste science des idéologies, qui embrasse 

tous les champs de la création idéologique de l'homme à partir d'un principe unique de définition de son 

objet d'etude, ainsi que d'une seule méthode d'investigation.  

Le marxisme a posé des fondements profonds et solides pour étudier les idéologies en proposant une 

définition génerale des superstructures idéologiques, de leurs fonctions au sein de l' unité de la vie 

sociale, de leur relation avec les basees économiques et, en partie, de leurs rapports réciproques. À ce 

jour, la recherche approfondie des traits spécifiques, de ce qui singularise chaque domaine de la création 

idéologique - science, art, morale, religion, demeure cependant à l'état d'ébauche.  

C'est comme il existait une solution de continuité, comme une zone floue et instable, entre, d'une part, la 

théorie générale des superstructures et de leur rapport à la base et, d'autre part, l'étude concrète de tout 

phénomene idéologique spécifique (MEDVEDEV, 2008, p.83).  
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uma esfera da atividade intelectual humana, esfera de uma das ideologias, que na 

pesquisa em questão é a esfera jornalística. Tal esfera, assim como as demais, possui 

valores específicos e ocupa uma posição singular no espaço-tempo. Por essa razão, no 

capítulo 2 enfocamos a esfera jornalística e, não esquecendo a singularidade da British 

Broadcasting Corparation (da mesma forma que os sujeitos, a pesquisa e a obra são 

possuidores de uma singularidade), abordamos no capítulo 3 a BBC e seus valores.    

A news, vista como todo enunciado concreto, também se posiciona 

ideologicamente, na medida em que expressa uma posição valorativa, avaliativa em 

relação aos eventos. Lembramos que já exploramos a impossibilidade da neutralidade 

nessa perspectiva teórica na seção deste capítulo destinada a apresentação da concepção 

bakhtiniana de linguagem. É nesse sentido que buscamos a posição ideológica – ou seja, 

a posição avaliativa – presente no site da BBC News online no tocante a imigração não 

documentada.    

Outros importantes aspectos a serem recordados são: 1) que aqui não 

concebemos a ideologia como amorfa, uma vez que ela se materializa no signo, sendo o 

signo sempre semiótico-ideológico; 2) que os signos semiótico-ideológicos podem ser 

verbais, visuais ou verbo-visuais; e 3) que não há um conteúdo sem forma e nem uma 

forma sem conteúdo. Cientes disso, apresentamos no segundo capítulo o gênero news e, 

no terceiro capítulo, sua especificidade hipertextual e verbo-visual. 
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CAPÍTULO 2 

O gênero news e a esfera jornalística 

 

Todo elemento da obra é uma combinação química de forma e 

conteúdo. Não existe conteúdo sem forma e não existe forma sem 

conteúdo. A valoração social é o denominador comum do conteúdo e 

da forma de todo elemento da construção.  

Bakhtin/Medvedev 

  

No presente capítulo, apresentaremos o gênero news e abordaremos a esfera de 

produção em que está inserido, isto é, a esfera jornalística. Para o cumprimento de tal 

tarefa discorreremos, primeiramente, sobre o conceito de gênero do discurso de Bakhtin 

e do Círculo, fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa.  

O encaminhamento proposto é relevante para esta pesquisa, uma vez que “cada 

época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na comunicação 

socioideológica. A cada grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, cada 

forma de discurso social corresponde um grupo de temas” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p.44).  

 

2.1 Gênero do discurso 

 

Para apresentamos, nesta subseção, o conceito de gêneros do discurso 

recorremos aos textos “Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras 

de Dostoiévski” e “Os gêneros do discurso”, ambos assinados por Bakhtin; “The 

elements of the artistic construction/The problem of genre”, de Bakhtin/Medvedev; e a 

obra Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem, de Bakhtin/Volochínov.     

O emprego da linguagem, nas suas mais diversas formas e caráter, está ligado a 

todos os campos da atividade humana, os quais também são diversificados. Essas 

diversidades não comprometem a unidade nacional da língua (Cf. BAKHTIN, 2010b).   

O uso da língua ocorre mediante o proferimento de enunciados concretos e 

únicos por indivíduos de um determinado campo de atividade humana. Lembramos que 

na perspectiva bakhtiniana um enunciado é uma unidade de comunicação discursiva e 

que uma enunciação plena e acabada   
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estará imediatamente (e individualmente) diante da realidade (do 

contexto extraverbal do discurso) e de outras enunciações dos outros, 

depois destas já não vem a pausa, que é definida e assimilada pelo 

próprio falante (pausas de toda espécie, como manifestações 

gramaticais calculadas e assimiladas, só não são possíveis dentro do 

discurso de um falante, isto é, dentro de um enunciado; as pausas entre 

as enunciações não são, evidentemente, da natureza gramatical e sim 

real; essas pausas reais – psicológicas ou suscitadas por essas ou 

aquelas circunstâncias externas – podem destruir também um 

enunciado; nos gêneros artístico-literários secundários, tais pausas são 

levadas em conta pelo artista, o diretor de cena, o ator, mas elas são 

diferentes por princípio tanto das pausas gramaticais quanto das 

pausas estilísticas – por exemplo, entre os sintagmas – no interior do 

enunciado); depois delas espera-se uma resposta ou uma compreensão 

responsiva de outro falante (BAKHTIN, 2010b, p. 277-278, grifo do 

autor).    

 

Ou seja, “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de 

outros enunciados” (BAKHTIN, 2010b, p. 272), respondendo a enunciados que o 

precederam e almejando uma resposta ou uma compreensão responsiva.  

Sublinhamos que mesmo que o volume, o conteúdo e a construção composicional 

das enunciações sejam distintos, “elas possuem como unidades da comunicação 

discursiva peculiaridades estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente 

precisos” (BAKHTIN, 2010b, p. 274-75, grifo do autor). 

Esclarecemos que as peculiaridades estruturais comuns e constitutivas do 

enunciado são: 1) alternância dos sujeitos; 2) conclusibilidade; e, 3) relação do 

enunciado com o próprio falante.     

A alternância dos sujeitos do discurso/falantes é o que estabelece os limites do 

enunciado concreto; com isso, todo enunciado tem um princípio e um fim absoluto, isto 

é “antes do seu início, os enunciados dos outros; depois de seu término, os enunciados 

responsivos dos outros” (BAKHTIN, 2010b, p. 275).  

Ainda sobre a alternância, ponderamos que mesmo nos gêneros do discurso em 

que não ocorre uma alternância real de sujeitos, há uma alternância interna, uma vez que  

 

o sujeito do discurso – neste caso o autor de uma obra – aí revela a sua 

individualidade no estilo, na visão de mundo, em todos os elementos de 

sua obra. Essa marca de individualidade, jacente na obra, é que cria 

princípios interiores específicos que a separam de outras obras a elas 

vinculadas no processo de comunicação discursiva de um dado campo 

cultural: das obras dos predecessores nas quais o autor se baseia, de 
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outras obras da mesma corrente, das obras de correntes hostis 

combatidas pelo autor, etc. (BAKHTIN, 2010b, p. 279, grifo do autor). 

 

No caso do gênero news, objeto de análise desta pesquisa e explicado no 

próximo subitem, a alternância que ocorre é uma alternância interna. Isto é, o jornalista 

de um determinado veículo confere a todos os elementos de uma news por ele produzida 

a visão de mundo da instituição a que ele pertence e, com isso, separa a news das 

demais news de outras instituições, das news que apresentam uma diferente perspectiva 

etc.          

Depois de resenhar o que Bakhtin afirma sobre a primeira peculiaridade 

(alternância dos sujeitos) constitutiva do enunciado (unidade de comunicação 

discursiva), passamos à segunda, isto é, à conclusibilidade, a qual para 

Bakhtin/Medvedev (1991) representa um dos aspectos mais importantes da teoria dos 

gêneros, sendo este contemplado na própria definição do que é gênero, como pode se 

observar a seguir.    

 

Gênero é a forma tipificada da totalidade da obra, da totalidade do 

enunciado. Uma obra é somente real na forma de um gênero definido. 

A importância estrutural de cada elemento só pode ser entendida em 

relação ao gênero (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991, p. 129, tradução 

nossa
13

).  

 

A conclusibilidade é uma “espécie de aspecto interno da alternância dos 

sujeitos” (BAKHTIN, 2010b, p.280), e pode ocorrer quando o falante disse tudo o que 

queria naquele momento sob determinadas condições e quando percebemos o fim de um 

enunciado.  

A percepção do fim de um enunciado é determinada pela possibilidade de 

resposta, que se dá mediante a inteireza acabada do enunciado. A inteireza acabada é 

determinada por três fatores: exauribilidade do objeto e do sentido (apresenta diferentes 

graus, sendo que em alguns casos ocorre somente devido ao enunciado se tornar tema e 

estar sob determinada condição, situação, material e objetivo definidos pelo autor); 

projeto de discurso e vontade do falante (imagina-se o que o falante quer dizer); formas 

típicas composicionais e acabamento do gênero (a escolha por um gênero restringe o 

                                                           
13

 Genre is the typical form of the whole work, the whole utterance. A work is only real in the form of a 

definite genre. Each element‘s constructive meaning can only be understood in connection with genre 

(BAKHTIN e MEDVEDEV, 1991, p. 129) 
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enunciado, pois o vincula a uma situação concreta e a todas as suas circunstâncias 

individuais). 

Ressaltamos com Bakhtin/Medvedev que “todo gênero possui uma maneira 

especial de construir e concluir sua totalidade, essencialmente e tematicamente (nós 

repetimos), e não somente condicionalmente ou composicionalmente” (1991, p. 130, 

tradução nossa
14

), assim como ocorre nas news.   

Sobre a vontade discursiva de um falante (segundo fator), observamos que ela  

 

se realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero de discurso. 

Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado campo da 

comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus 

participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua 

individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao 

gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada 

forma de gênero. Tais gêneros existem antes de tudo em todos os 

gêneros mais multiformes da comunicação oral cotidiana, inclusive do 

gênero mais familiar e do mais íntimo (BAKHTIN, 2010b, p. 282, 

grifos do autor). 

 

Assim, ao refletirmos mais especificamente sobre a conclusibilidade que incide 

sobre o corpus de pesquisa, vemos que um jornalista da BBC, ao escrever uma news a 

respeito de uma determinada política imigratória defendida por um partido específico, 

alcança a conclusibilidade para seu enunciado ao abordar tudo aquilo que queria no 

momento da produção desse enunciado concreto sob condições específicas (por 

exemplo, pertencer à BBC), e ao discorrer sobre tudo que se relacionava a essa política 

(exauribilidade do objeto e do sentido), respeitando as formas típicas composicionais e 

acabamento do gênero news, o que nos permite perceber o seu fim.   

Antes de explicitarmos a terceira peculiaridade do enunciado, alguns aspectos da 

concepção de gêneros devem ser mencionados. Isto é, devemos levar em consideração 

que: 1) a nossa comunicação/fala se dá através de um determinado gênero dentre muitos 

que dispomos em nosso repertório e que dominamos livremente a partir de enunciações 

concretas; 2) o nosso discurso é moldado pela forma de gêneros; 3) quando se escuta 

um discurso alheio, identifica-se o gênero do discurso especifíco a que este pertence; 4) 

são os gêneros que garantem a comunicação social; 5) as formas genéricas são mais 

flexíveis, plásticas e livres do que as formas da língua, por isso apresentam grande 

diversidade, determinada em função da situação, da posição social e das relações 

                                                           
14

 …every genre represents a sepecial way of constructing and finalizing it essentially and thematically  

(we repeat), and not just condionally or compositionally (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991, p. 130).   
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pessoais de reciprocidade entre os participantes; 6) podem ocorrer transferências da 

forma de um gênero para outro; 7) podem se misturar gêneros de diferentes esferas; 

quanto melhor se domina um gênero mais livremente ele é empregado; os gêneros são 

normativos e, portanto, não são criados pelo indivíduo.   

A terceira peculiaridade do enunciado, isto é, a relação do enunciado com o 

próprio falante (autor do enunciado) e com outros participantes da comunicação 

discursiva, está ligada à escolha do sujeito. Pontuamos que: 1) a escolha do sujeito se 

deve à ideia que o autor tem do objeto e do sentido e à “relação subjetiva 

emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do seu sentido” 

(BAKHTIN, 2010b, p. 289) – as palavras/orações são neutras somente enquanto 

recursos linguísticos, pois não possuem aspecto expressivo como os enunciados 

concretos, os quais são acabados e possuem um sentido concreto; 2) as palavras do 

autor do enunciado são caracterizadas pela assimilação das palavras do outro com um 

grau variado de alteridade, assimilabilidade, aperceptibilidade e relevância (as palavras 

trazem a sua expressão, o seu tom valorativo, que são assimilados, reelaborados e 

reacentuados); 3) as escolhas do autor se dão também pela antecipação de seu 

destinatário (características e reações) e de suas respostas.  

Ao pensarmos a presença da terceira peculiaridade do enunciado no corpus da 

pesquisa, percebemos que os jornalistas da BBC escolheram abordar a imigração não 

documentada no Reino Unido, no período das eleições gerais do país, pela relação 

emocionalmente valorativa que eles conferiram ao fenômeno imigratório irregular 

naquele momento. As palavras desses jornalistas, assim como a de todos nós, são 

caracterizadas pela assimilação das palavras do outro, por exemplo, ao empregarem o 

signo imigração ilegal. Nesse caso, o emprego do signo assumiu um grau de 

assimilidade, pois o mesmo tom valorativo da primeira aparição do signo foi utilizado, 

isto é, mostrando que a imigração não é desejada (conforme discutimos no quarto 

capítulo). Além disso, a escolha desses jornalistas também ocorreu devido à antecipação 

das reações e respostas do público britânico, o que pode ser explicitamente percebido na 

referência feita aos resultados de pesquisas de opinião pública realizadas pelo instituto 

Ipsos MORI na news intitulada BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty 

plan. Nessa news, o correspondente da BBC afirmou que 65% dos britânicos desejam 

leis imigratórias mais rigorosas e que, por isso, muito provavelmente desaprovariam 

uma possível adoção de política de anistia imigratória, posição compartilhada pela 

corporação. 
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Salientamos que, além dos enunciados concretos partilharem das três 

peculiaridades comuns e constitutivas explicitadas anteriormente, por serem 

pronunciados por alguém de um dado campo da atividade humana, esses têm refletido 

em seus conteúdos (temáticos), estilos da linguagem (escolhas lexicais, frasais e 

gramaticais) e principalmente em suas construções “as condições específicas e 

finalidades de cada referido campo” (BAKHTIN, 2010b, p. 261).               

Ponderamos que, dentro do prisma bakhtiniano, mesmo o enunciado sendo 

realizado por um indivíduo, e por isso podendo refletir o estilo individual do falante, ele 

está submetido a um determinado gênero, que pode ser mais favorável à 

individualidade, como a literatura de ficção, ou menos, por se tratar de formas 

padronizadas, como os documentos oficiais. Ou seja, uma news produzida por um 

jornalista, ao submeter-se ao gênero news (grosso modo um gênero 

informativo/opinativo), não apresentará o estilo individual de seu produtor de forma tão 

expressiva como na literatura de ficção, mas também não será tão restritivo da 

individualidade como os documentos oficiais.  

Dessa forma, a relação entre estilo e gênero é orgânica e indissolúvel. Os estilos 

de linguagem são estilos de gênero de determinadas esferas da atividade humana que 

obedecem às condições específicas de um dado campo. Assim, o estilo, um elemento do 

gênero do discurso, se mostra indissociável de determinadas unidades composicionais 

(relacionadas com a construção do conjunto, acabamento, relação entre o locutor e seus 

interlocutores) e temáticas.  

A noção de tema não deve ser aqui entendida como assunto, pois ele “é um 

sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se adequadamente às 

condições de um dado momento da evolução. O tema é uma reação da consciência em 

devir ao ser em devir‖ (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.132, grifos do autor). 

Com isso o tema “só é acessível a um ato de compreensão ativa e responsiva” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.135). Isto é, o 

 

Tema sempre transcende a língua. Além do mais, é o enunciado 

inteiro como atuação discursiva que orienta ao tema e não uma 

palavra isolada, uma oração ou um período. É o enunciado inteiro e 

suas formas, as quais não podem ser reduzidas a nenhuma forma 

linguística, que controlam o tema. (...). Consequentemente, o tema é 

inseparável dos elementos linguísticos (…). Torna-se claro que as 

formas do todo, isto é, as formas do gênero, determinam 

essencialmente o tema.  (...). Dessa forma, a unidade temática de uma 

obra é inseparável da sua primeira orientação na realidade de sua 
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circunscrição, isto é, inseparável das circunstâncias de lugar e tempo 

(BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991, p. 132, tradução nossa
15

). 

 

Nesse sentido, as news do corpus da pesquisa, enunciados concretos e únicos, ao 

serem redigidas por um correspondente de news, refletem em seu conteúdo, em seu 

estilo da linguagem e em sua construção composicional as condições específicas e 

finalidades do jornalismo de um dado tempo e espaço. Isso ocorre porque o enunciado 

concreto 

 

participa da vida e entra em contato com vários aspectos da realidade 

em que está circunscrito mediante seu processo de realização efetiva 

como algo performado, escutado, lido em um determinado tempo e em 

um determinado espaço, sobre determinadas condições. (...) Seu corpo 

[fonético] ocupa uma posição entre pessoas organizadas de uma 

determinada maneira. (BAKHTIN/ MEDVEDEV, 1991, p. 131, 

tradução nossa
16

).    

 

Além disso, um correspondente de news, lugar que ocupa socialmente em um 

tempo e espaço definidos, ao descobrir, ver, compreender e selecionar determinados 

aspectos da realidade o faz através de enunciados completos em si e complexos, ou seja, 

ele percebe a realidade através do gênero, no caso, do gênero news (Cf. 

Bakhtin/Medvedev, 1991). Essa simultaneidade do processo de ver/pensar e 

conceitualizar a realidade e representá-la (enunciados) demonstra a orgânica relação 

entre a realidade do gênero e a realidade acessível ao gênero e, com isso, notamos que 

determinados aspectos da realidade só são apreendidos sob a ótica de um gênero 

específico e que esse, por sua vez, só pode apreender determinados aspectos da 

realidade (Cf. BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991). 

 

Assim, o gênero é o conjunto dos modos de orientação coletiva dentro 

da realidade direcionado para sua conclusão. Essa orientação é capaz 

de compreender novos aspectos da realidade. A conceitualização da 

realidade se desenvolve e gera um processo de comunicação 

                                                           
15 Theme always transcends language. Futhermore, it is the whole utterance as speech performance that 

is directed at the theme, not the separate word, sentence or period. It is the whole utterance and its forms, 

which cannot be reduced to any linguistic forms, which control the theme. (…). Consequently it is 

inseparable from linguistic elements (...) It becomes clear that the forms of the whole, i.e., the genre 

forms, essentially determine the theme. (…) It follows that the thematic unity of the work is inseparable 

from its primary orientation in its environment, inseparable, that is to say, from the circumstances of 

place and time (BAKHTIN/ MEDVEDEV, 1991, p. 132). 
16

 …the work enters life and comes into contact with various aspects of its environment. It does so in the 

process of its actual realization as something performed, heard, read at a definite time, in a definite 

place, under definite conditions. Its phonetic temporal body occupies a definite place in life. It takes a 

position between people organized in some way (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991, p. 131). 
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ideológica social. Com isso, uma verdadeira poética do gênero só 

pode ser uma sociologia do gênero (BAKHTIN/ MEDVEDEV, 1991, 

p. 135, tradução nossa
17

).  

 

Levando em consideração o que foi dito até aqui, podemos perceber a dupla 

orientação dos gêneros do discurso. Isto é, sua orientação externa – em direção ao 

tempo e espaço real (trata-se de uma obra oral ou para ser lida em silêncio, ligada à 

igreja, parte de um cenário teatral ou televisivo, parte de uma celebração ou lazer, 

pressupõe uma audiência/reação específica, atuante em uma determinada esfera 

ideológica) – e sua orientação interna (princípios específicos de seleção, forma, 

conceitualização da realidade, escopo e profundidade de penetração). Observamos com 

Bakhtin/Medvedev que  

 

Entre a dupla orientação da obra na realidade, entre a externa, 

orientação imediata, e a interna, orientação temática, uma relação de 

indissolubilidade e interdependência se estabelece. Uma determina a 

outra. A dupla orientação resulta em uma orientação unitária, mas 

bilateral (1991, p. 133, tradução nossa
18

).  

 

Mediante o que foi explanado sobre a dupla orientação dos gêneros discursivos, 

notamos que os gêneros dos discursos são infinitamente ricos e diversos porque assim 

também são as atividades humanas e seu campo, que ao se desenvolverem e se 

complexificarem, fazem com que os gêneros cresçam e se diferenciem. Assim,  

 

o gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo 

tempo. O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, 

o seu começo (...). É precisamente por isso que tem a capacidade de 

assegurar a sua unidade e continuidade desse desenvolvimento. 

(BAKHTIN, 2010a, p. 121). 

 

É por assumirmos, junto a Bakhtin, a capacidade dos gêneros discursivos de 

assegurar a sua unidade e sua continuidade em decorrência da riqueza e da diversidade 

das atividades humanas e de seu campo que, no próximo subitem deste capítulo, 

                                                           
17

 The reality of the genre and the reality acessible to the genre are organically interrelated. But we have 

seen that the reality of the genre is the social reality of realization in the process of artistic intercourse. 

Therefore, genre is the aggregate of the collective orientation in reality, with the orientation toward 

finalization. This orientation is capable of mastering new aspects of reality. The conceptualization of 

reality develops and generates in the process of ideological social intercourse. Therefore, a genuine 

poetics of genre can only be a sociology of genre (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991, p. 135). 
18

 … between the two-fold orientation of the work in reality, between the external, direct orientation and 

the internal, thematic orientation, an unbreakable connection and interdependence develops. One 

determines the other. The two-fold orientation turns out to be a single, two sided orientation 

(BAKHTIN/MEDVEDEV, 1991, p. 133).  
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discorremos a respeito da esfera jornalística em que o gênero news, objeto analisado 

nesta pesquisa, está circunscrito.    

Vale ressaltar que o conceito de gênero do discurso, conforme explicitado por 

Bakhtin (2010a e 2010b), Bakhtin/Medvedev (1991) e Bakhtin/Volochinov (2009), 

transcende as questões de forma composicional, conteúdo temático, estilo, pois ao 

abordarmos gêneros estamos pensando na relação destes com a realidade (todo 

orgânico), neles refletida e refratada, que apresentam índices de valor sociais do autor 

(falante do enunciado), o qual escolhe o gênero a ser utilizado de acordo com a ideia 

que ele possui do objeto e do sentido, a emoção, a antecipação dos destinatários (de suas 

características, reações e possíveis respostas) e a sua memória criativa, a qual, como 

vimos, é responsável por assegurar a unidade e continuidade do gênero do discurso, 

mantendo-o vivo. 

Nesta pesquisa, a forma composicional, o conteúdo temático e o estilo das news 

(corpus da dissertação) estão indissoluvelmente ligados ao gênero news. Esse gênero 

está inserido na esfera jornalística, a qual, ao sofrer transformações, provocou mudanças 

de forma e conteúdo no gênero, como poderá se observar no próximo subitem deste 

capítulo. Tais mudanças revelam como o gênero posiciona-se ideologicamente em 

relação à realidade em um dado tempo e espaço, o que, consequentemente, nos permite 

observar como a BBC posicionou-se ideologicamente nas news, um dos aspectos 

ideológicos contemplados neste estudo.   

 

2.2 News e esfera jornalística 

 

Neste item focaremos a apresentação do gênero news e a esfera de produção 

jornalística. Primeiramente exporemos o que é news e, a partir disso, justificaremos o 

uso dessa designação para o material coletado para análise. Posteriormente 

escreveremos a respeito da esfera jornalística, uma vez que o gênero está impregnado de 

valores da atividade humana em que é realizado.        

Para Hicks Wynford (2008), no livro inglês Writing for journalists
19

, em 

capítulo intitulado Writing News, uma matéria é designada como news quando se trata 

                                                           
19

 A obra inglesa Writing for journalists é dividida em seis capítulos, sendo que: o primeiro capítulo 

“Introduction” é uma introdução geral para o livro como um todo; o segundo “Writing news‖ aborda a 

escrita de news; o terceiro ―Writing features‖ explica sobre a escrita de features; o quarto “Writing 

reviews” incide sobre a escrita de reviews; o quinto capítulo “Writing online” é relativo às características 

do ambiente digital; e, o sexto “Style” destinado a orientações sobre estilo.   
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de um texto sobre um fato novo e interessante. Tendo isso em vista, poderíamos pensar 

que news equivale à notícia. No entanto, tal paralelo não pode ser tão facilmente 

estabelecido. Na continuidade de sua explicação, Wynford discorre sobre as expressões 

news story e news angle.   

O autor britânico explica que o uso da expressão news story “enfatiza uma 

construção, algo criado para o interesse do leitor (em vez de uma versão „objetiva‟ não 

estruturada dos fatos)” (2008, p. 11, tradução nossa
20

, grifo do autor). Podemos notar 

com isso que news story pode ser tanto uma reportagem quanto uma notícia, uma vez 

que ambas partem de um fato e são estruturadas de maneira específica. 

A complexidade do sentido veiculado pelo termo news aumenta ainda mais na 

explicação dada para a expressão news angle. “Essencialmente, uma news angle parte 

da interpretação dos repórteres sobre os eventos, a qual eles convidam o leitor a 

compartilhar” (Hicks, 2008, p. 11, tradução nossa
21

).  

Levando em consideração o que foi apresentado até aqui, percebemos que news 

pode se referir a diversos textos jornalísticos como artigos de opinião, reportagens, 

análises, notícias e outros, que têm no fato recente a sua mola propulsora. É possível 

também definir o que não é news, caso dos features e reviews. 

De acordo com Sally Adams (2008, p. 45, tradução nossa
22

), o termo features é 

usado para designar “desde uma entrevista com uma celebridade a uma carta do leitor, 

um anúncio, um texto sobre carros ou produtos de informática, um obituário”. A autora 

também explica que, por não serem news, os textos features podem envolver fofocas, 

especialistas excêntricos, guias inspiradores, entre outros.   

As reviews, por sua vez, são conhecidas como resenhas, ou seja, são, segundo 

Harriett Gilbert (2008), textos que descrevem e expressam opiniões sobre livros, filmes, 

hoteis etc.   

A adoção de news para designar o gênero discursivo por nós analisado justifica-

se pela produção, circulação e recepção dos textos selecionados que, por estarem 

inseridos no contexto inglês, inserem-se na concepção de news que apresentamos. 

Sendo sua forma e seu conteúdo condizentes com tal concepção, coube a nós usá-la e, a 

partir dela, orientarmos nossos estudos. Observamos que, pelo mesmo motivo, nos 

                                                           
20

  emphasises that it is a construct, something crafted to interest a reader (rather than an unstructured 

‗objective‘ version of the facts) (HICKS, 2008, p. 11).   
21

 Essentially, a news angle comes from the reporters‘ interpretation of events – which they invite the 

reader to share.(HICKS, 2008, p. 11.  
22

 … from a celebrity interview to an agony column, a product round-up to an obit (…) (ADAMS, 2008, 

p. 45).    
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trechos citados de obras em língua inglesa sobre o jornalismo e sobre a BBC que 

continham a palavra news, nenhuma tradução foi empregada para substituí-la.   

Delimitado o conceito de news, passamos à esfera em que circula.   

Para David Berry (2008), o aparecimento dos jornais deu-se com o 

desenvolvimento de extensões de outras formas de comunicação, tal como a news que 

era trocada oralmente. Mas, segundo Burns (2002), o emprego da palavra news para 

fazer referência ao que jornalistas escrevem ocorre há pelo menos 500 anos e foi 

utilizada antes de os jornais aparecerem. Sobre este assunto, Berry (2008, p. 5-6, 

tradução nossa
23

) explica que “embora o interesse humano em news esteja subjacente à 

atual atividade jornalística, ele também esteve subjacente à atividade de mediadores que 

não eram jornalistas no passado, como cronistas de eventos e mais comumente povos 

que viajavam entre diferentes lugares”. O estudioso prossegue dizendo que as pessoas 

têm a necessidade de produzir news e continuam a fazê-lo em relação à sua vida 

pessoal, à de seus familiares e ao trabalho. Esse sistema social de compartilhamento, em 

que a comunidade articula a informação oralmente, é por ele referido como "cultura 

oral".  

Berry (2008) afirma que historicamente as culturas orais para a solidificação da 

tradição, dos costumes e narrativas utilizavam-se da memória (como o Dialógo 

Socrático na Grécia Antiga). Para ele, as raízes de nosso jornalismo se alicerçam neste 

método e, antes do advento da impressão, a cultura era puramente oral e, 

posteriormente, a cultura oral continuou a existir, porém de forma diluída.  

 

Em sua origem, o jornalismo não era a criança da imprensa. O germe 

dele é encontrado nas cartas circulares enviadas após Agincourt e outras 

batalhas medievais, e a profissão de escritor de "cartas de news" ou "de 

inteligência" remonta ao estabelecimento de serviços postais regulares. 

Muito antes disso, no entanto, os estadistas achavam necessário ter uma 

fonte constante de news. Nos dias da rainha Elizabeth, Robert 

Devereux, conde de Essex, fundou uma equipe de funcionários a fim de 

munir-se de news. Seu estabelecimento para esta finalidade disputava 

com o do próprio governo. Seus funcionários Anthony Bacon, Sir 

Henry Wotton, Cuffe, Reynolds e Temple, lhes forneceram 

abundantemente informações, as quais foram uma das fontes de seu 

poder. Porém, eles não eram jornalistas que escreviam para o público, 

                                                           
23

 Although human interest in news underpins current journalistic activity, it has underpinned the activity 

of other non journalistic mediator in the past, such as chroniclers of events and more commonly peoples 

travelling between places (BERRY, 2008, p. 5-6).    
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eles eram simplesmente funcionários de um grande nobre (...) 

(WILLIANS, 1907, p.21, tradução nossa
24

, grifos do autor). 

 

Levando em consideração o que apresentamos até aqui, notamos que a esfera 

jornalística está intimamente ligada com a retenção e provisão de news. Já para Conboy, 

nos dias atuais, o jornalismo é 

 

o trabalho e revisão de uma combinação de informações, novidades e 

entretenimento (...). É formado por uma combinação de elementos que 

devem ser negociados, em uma base regular, como aceitável para um 

público que é comercialmente viável. Em qualquer história do 

jornalismo é importante banir qualquer pensamento de uma agenda 

pré-determinada para sua evolução. Houve mudanças significativas 

(...). Por exemplo, ele passou de troca privada de informações para o 

consumo público de informação, bem como de uma operação 

clandestina para uma atividade oficialmente sancionada. Ainda, ele 

atingiu seu reconhecimento oficial ao mesmo tempo em que aceitou 

um conjunto de restrições internas para se munir contra as ameaças de 

censura externa mais antigas. De panfletos e boletins informativos 

para a Internet e news 24 horas na televisão digital, o jornalismo 

evoluiu sempre de forma pragmática, de acordo com as determinações 

sociais e tecnológicas, adaptando-se e sobrevivendo, mudou, mas não 

necessariamente melhorou. (2004, p. 3, tradução nossa25). 

 

Pela citação anterior, podemos perceber como o gênero news e a esfera 

jornalística se alteraram em decorrência das mudanças sociais e tecnológicas. Essas 

transformações fizeram com que a atividade humana jornalística se impregnasse de 

valores que assegurassem sua credibilidade e, com isso, o seu espaço social.  

 

                                                           
24

 In its origin, journalism was not the child of the printing press. The germ of it is to be found in the 

circular letters sent round after Agincourt and other medieval battles; and the profession of a writer of 

―letters of news‖ or ―of intelligence‖ dates from the establishment of regular postal services. 

Long before this, however, statesmen had found it necessary to have a constant supply of news. In the 

days of queen Elizabeth, Robert Devereux, earl of Essex, founded a staff of clerks in order to provide 

himself with news. His establishment for this purpose vied with that of the government itself. His clerks, 

Anthony Bacon, Sir Henry Wotton, Cuffe, Reynolds and Temple, so plentifully supplied him with 

intelligence that they were one of the sources of his power. But these were not journalists writing for the 

public; they were simply retainers of a great noble (…). (WILLIANS, 1907, p.21)  
25

 Journalism is the working and revision of a combination of novelty, information and entertainment 

(…). It is formed by a combination of elements which must be negotiated, on a regular basis, as 

acceptable to a readership which is commercially viable.  In any history of journalism it is important to 

banish any thought of a predetermined agenda to its evolution. There have been significant shifts (…). 

For instance, it has moved from private exchange of intelligence to the public consumption of 

information, as well as from clandestine operation to an officially sanctioned activity. Yet it has achieved 

its official recognition at the same pace as it has accepted an internal set of restraints to set against the 

older external threats of censorship. From pamphlets and newsletters to the internet and twenty-four-

hour digital television news, journalism has always evolved pragmatically, according to social and 

technological determinants, adapting to them and surviving, changed but not necessarily improved 

(CONBOY, 2004, p. 3).              
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Sua credibilidade decorre de um conjunto de valores que são 

construções das indústrias de mídia, assim como são seu estilo, gênero 

e forma. As reivindicações de valores que garantam a imparcialidade, 

objetividade e, não menos importante, a veracidade pela mídia, de 

alguma forma, parecem ser auto-evidentes e naturais, mas elas são, é 

claro, historica e culturalmente construídas. Elas são determinadas 

pelas exigências sociais e culturais de um dado momento, pela 

tecnologia e pelas instituições a que servem. No século XVIII, 

qualquer proposição acerca das virtudes de objetividade teria sido 

considerada como bastante perversa por jornalistas e seus leitores. 

Escritores como Addison, Steele, Johnson, Swift e os irmãos menos 

conhecidos do Grub Street foram lidos justamente por seus pontos de 

vista e opiniões. Objetividade foi uma invenção da imprensa do século 

XIX, um dos instrumentos de uma classe média emergente que estava 

impacientemente se esforçando, assim como haviam feito na esfera 

econômica, para tomar o que considerava como seu lugar de direito no 

domínio público. Objetividade e imparcialidade serviram para 

estampar a news com uma visão de mundo que era determinista, 

burguesa e enquadrada por limites claramente definidos (HALL, 2001, 

p.41, tradução nossa26).  

 

Os valores de imparcialidade, objetividade e veracidade – construtos sociais, 

culturais e históricos do século XIX – adotados pela esfera jornalística também são 

compartilhados pela British Broadcasting Corporation até os dias de hoje, conforme 

discorremos no próximo capítulo. A adoção de tais valores implica na forma, estilo e 

conteúdo do gênero news e revela o posicionamento ideológico da corporação.  

Após termos apresentado uma visão mais geral sobre o jornalismo e seus 

valores, podemos dissertar sobre o jornalismo online e suas características.  

De acordo com Jim Hall (2001), as raízes do jornalismo online podem ser 

traçadas a partir de uma news escrita para o Washington Post, no dia 15 de julho de 

1990, pelo então senador americano Al Gore. Nesta news ele abordava a necessidade de 

uma grande rede nacional de informações que permitiria a circulação de uma vasta 

quantidade de informação que estava paralisada.   

 

                                                           
26 Its credibility derives from a set of values which are as much constructs of the media industries as are 

genre, style and form. The claims of the news media to values that guarantee impartiality, objectivity and, 

not least, veracity appears to be somehow self-evident and natural but they are, of course, both historical 

and cultural. They are determined by the social and cultural demands of the moment, by technology, and 

by the institutions they serve. In the eighteenth century any proposal of the virtues of objectivity would 

have been regarded as quite perverse by journalists and their readers. Writers such as Addison, Steele, 

Johnson, Swift and less well-known brethren in Grub Street were read precisely for their views and 

opinions. Objectivity was an invention of the nineteenth-century press; one of the instruments of an 

emerging middle class which was flexing muscles that had already been proven in the economic sphere 

and impatient to take what it considered to be rightful place in the public domain. Objectivity and 

impartiality were to stamp the news with a view of the world that was deterministic, bourgeouis and 

limited to a very clearly defined set of boundaries (HALL, 2001, p.41). 
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Em doze meses após o insight de Gore, novos sites de mídia 

apareceram, primeiro na América do Norte a partir de organizações 

como a CNN e a Chicago Tribune, mas rapidamente se expandiram 

através de sites de todo o mundo. Até o final de 1992, 150 jornais na 

América do Norte ofereciam versões completas de suas edições 

impressas através de provedores de internet, como Nexis. Em janeiro 

de 1993, o primeiro web browser gráfico, Mosaic, foi lançado. O 

lançamento foi um momento de definição. Antes de Mosaic, a internet 

tinha que ser navegada por um complicado sistema de linhas chave de 

comando que efetivamente excluía todos, exceto os profissionais da 

computação e entusiastas. O navegador gráfico trouxe a navegação 

„aponte e clique‟ para Internet. Ele foi seguido por mecanismos de 

busca na web (os primeiros foram chamados Spiders), permitindo aos 

usuários pesquisar na web, agora em rápido crescimento, arquivos que 

continham palavras-chave e frases. 

No início de 1994, a maioria dos usuários da web eram acadêmicos e 

entusiastas, mas com o seu desenvolvimento, tais como navegadores 

gráficos e mecanismos de busca, a cada dia a web tornava-se mais 

amigável para navegação. O ano de 1994 viu os primeiros grandes 

jornais europeus chegarem online com os sites do Daily Telegraph, do 

Financial Times e do Irish Times. (...). O desenvolvimento de 

publicação de news na web – no início de 1996, havia mais de mil 

títulos de jornais online – ampliou a limitada circulação do meio para 

incluir, em primeiro lugar, empresas e trabalhadores da educação e, 

em seguida, ao se repensar a web como um meio de consumo, o 

público em geral (HALL, 2001, p. 27, tradução nossa27).  

 

O advento do jornalismo online promoveu grandes mudanças. Hall (2001) 

argumenta que o jornalismo online não serve somente para disponibilizar news e 

comentários na internet, pois ele direciona os consumidores às informações de agências 

governamentais, quase-governamentais e corporativas e fornece as cartas de navegação. 

Esses materiais também são as fontes dos jornalistas para o desenvolvimento de suas 

matérias, o que faz com que o direcionamento dos leitores ao material fonte desafie a 

                                                           
27

 Within twelve months of Gore‘s clarion call new media sites appeared, first in North America from 

organizations such as CNN and the Chicago Tribune, but rapidly expanded through sites around the 

world. By the end of 1992, 150 newspapers in North America offered full-text versions of their print 

editions through Internet vendors such as Nexis. In January 1993 the first graphical web browser, 

Mosaic, was launched. The launch was a defining moment. Prior to Mosaic the Internet had to be 

navigated by a cumbersome system of keyed command lines that effectively excluded all but computer 

professionals and enthusiasts. The graphical browser brought ‗point and click‘ navigation to Internet. It 

was followed with web search engines (the first were called Spiders) which allow users to search the now 

rapidly growing web for files containing key.  

At the beginning of 1994, most web users were academics and enthusiasts but developments such as 

graphical browsers and search engines were making the web more user-friendly every day. The year 

1994 saw the first major European newspapers arrive online with the Daily Telegraph, the Financial 

Times and the Irish Times sites. (…). The development of news publishing on the web – there were more 

than a thousand newspaper titles online by early 1996 – broadening of medium‘s limited constituency to 

include, first, corporate and education workers and then, as the web was rethought as a consumer 

medium, the general public (HALL, 2001, p. 27). 
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relação dos jornais enquanto provedores de informação, e, com isso, demandam do 

veículo estratégias que garantam que seu público retorne à  sua página.  

O design do jornalismo online também se mostra diferenciado de outras mídias. 

Após digitada a URL (the Uniform Resource Locator) – o endereço específico de uma 

determinada página na web – ou clicado em um link que nos direciona ao site, a 

exibição do jornal se dá no preenchimento de toda uma tela. A primeira página de um 

site de news contém as matérias mais acessadas – incluindo news e atualizações – e 

links para artigos e outros materiais associados (vídeos, webcasts etc.) que permitem ao 

leitor escolher o que ele deseja ler e em qual sequência (Cf. HALL, 2001). A nova 

mídia também permite que todo material ali armazenado fique à disposição de ser visto 

novamente, como veremos no corpus escolhido e analisado.   

Ainda de acordo com Hall (2001), a estrutura tradicional do jornalismo impresso 

da pirâmide invertida
28

 continua a ser empregada principalmente nas matérias sobre 

guerra, política e moralidade, porém não costuma se aplicar às matérias opinativas 

online (como os editoriais). Além disso, ele afirma que as news online, por 

costumeiramente conter muitos links, têm sua estrutura representada como net (rede) ou 

matrix (matriz) e alcançam “a gratificação do leitor através de „padrões de exploração e 

descoberta‟” (HALL, 2001, p. 70, tradução nossa
29

, grifos nossos). Observamos que 

seus “leitores são capazes de se tornar amplamente informados” (HALL, 2001, p. 70, 

tradução nossa
30

) e por isso “são menos propensos a concordar com as verdades ou 

certezas das tradicionais seções de opinião e editorial”(HALL, 2001, p. 70, tradução 

nossa
31

).     

Jim Hall (2001) observa também que outra característica dos websites de news, 

principalmente a dos mais conhecidos, como é o caso da BBC News online, é a 

conjugação da capacidade de transmissão de notícias nacionais e internacionais com 

acontecimentos mais locais em tempo real, atendendo desta forma a leitores do mundo 

todo.  

                                                           
28

 Pirâmide invertida é um jargão jornalístico para identificar um formato de textos em que a parte mais 

importante da notícia ou da informação é colocada logo no primeiro parágrafo. A pirâmide da informação 

seria invertida porque, ao contrário das pirâmides físicas, o mais importante estaria no alto, ou seja no 

início do texto. O formato tornou-se quase uma unanimidade na imprensa porque poupa tempo do leitor e 

permite que o texto seja cortado para adequar-se ao espaço editorial disponível, sem comprometer a 

qualidade da notícia ou da informação. (CASTILHO, 2005)  
29

 … readerly gratification through 'patterns of exploration and discovery'. (HALL, 2001, p. 70) 
30

 Readers are able to become roundly informed (HALL, 2001, p. 70). 
31

 …they are less likely to meet the truths or sureties of traditional op/ed sections (HALL, 2001, p. 70). 
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Uma última característica apontada por Hall (2001) são as diferentes demandas e 

expectativas do público leitor. Ele afirma que essas expectativas são de que a provisão 

de serviços seja a mais ampla possível (arquivos, news, jogos, vídeos, rádios, etc.) e de 

que haja interatividade. Para o autor, tais demandas fazem com que jornalismo online se 

distancie dos modos mais tradicionais de jornalismo, em que a opinião e os comentários 

eram parte exclusiva dos editoriais e seções destinadas para este fim. Prossegue dizendo 

que, no jornalismo online, as discussões abertas sobre um determinado assunto 

direcionam frequentemente o sentido da matéria e, ao contrário da maior parte dos 

jornais impressos, não buscam um encerramento. Esse aspecto indica para Hall uma 

potencialidade democrática do papel de provedor de news, e, para evitar essa possível 

democratização, muitos provedores de news online de renome se distanciam da 

interatividade e, por muitas vezes, não fornecem os links de suas fontes, os outros 

pontos de vista sobre o assunto ou alguma maneira de resposta ou de intevenção.        

Notamos , por meio dessas informações, que as esferas de produção, circulação e 

recepção do jornalismo para o jornalismo online foram largamente alteradas, o que, 

consequentemente, provocou mudanças de forma e conteúdo, uma vez que “não existe 

conteúdo sem forma e não existe forma sem conteúdo. A valoração social é o 

denominador comum do conteúdo e da forma de todo elemento da construção” 

(BAKHTIN/ MEDVEDEV, 1991, p. 140, tradução nossa
32

).  

A BBC, ao adotar o jornalismo online, também teve que se adequar a esse novo 

espaço, conforme discorremos no capítulo seguinte. A corporação britânica de 

radiofusão passou a fornecer news direcionadas não somente ao público local como a 

um público internacional, e passou a contar com a possibilidade da democratização de 

seu papel de provedora de news e da formação de leitores amplamente informados, 

aspectos que foram observados no capítulo de análise desta dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 There is no formless content and there is no contentless form. Social evaluation is the common 

denominator of the content and of the form of every element construction (BAKHTIN e MEDVEDEV, 

1991, p. 140). 
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CAPÍTULO 3 

A BBC News na esfera do jornalismo online  

 

Na BBC, as regras não declaradas do clube de mídia moderna 

não variam muito. Os limites invisíveis das ―informações‖ 

permitem que premissas passem por bom senso, ou que as 

fraudes oficiais sejam difundidas e ampliadas. A sorte de 

sociedades inteiras é decidida de acordo com sua utilidade para 

―nós‖, termo frequentemente utilizado pelo poder ocidental e 

que veicula sua porção de narcisismo de linguagem equivocada e 

de omissões abertas.  

Pilger 

 

Neste terceiro capítulo escrevemos sobre a BBC (British Brodcasting 

Corporation) – Corporação britânica de radiofusão –, seus valores, sua inserção no 

jornalismo online: a hipertextualidade e a verbo-visualidade como características das 

news online. Além disso, abordamos a configuração e o funcionamento de navegação nas 

páginas da BBC News. Por fim, discorremos a respeito dos critérios de seleção do corpus, 

do método de transcrição da linguagem oral do NURC/SP (Projeto de Estudo da Norma 

Linguística Urbana Culta de São Paulo) e da fundamentação teórico-metodológica para 

análise do verbo-visual.     

 

3.1 A BBC News online: características gerais 

 

Nesta subseção, primeiramente contemplamos a forma como é realizado o 

financiamento da BBC. Em seguida, apresentamos os valores da corporação e, na 

sequência, abordarmos a sua entrada no jornalismo online. Para concluir a seção, 

explicitamos os conceitos de hipertextualidade, âncoras, verbo-visualidade, links 

semânticos e links estruturais, os quais são elementos característicos do jornalismo 

online, e, portanto, das news do corpus desta pesquisa.   

A corporação britânica de radiofusão, de acordo com as informações 

provenientes de seu site, é uma emissora pública existente desde a década de 1920. A 

corporação é estabelecida por um mandato real (Royal charter) e por um acordo. O 

mandato real, válido por 10 anos e renovável, permite que o financiamento da 

corporação seja feito através da Licença de Televisão, a qual é anualmente e 

compulsoriamente paga por todo domicílio no Reino Unido que possua uma TV. O 
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acordo assegura o reconhecimento da independência editorial da corporação com 

relação ao governo.  

O financiamento é atualmente realizado de três diferentes maneiras. Seus 8 

canais nacionais, sua programação regional, suas 10 estações nacionais de rádio, suas 40 

estações locais de rádio e seu website são financiados pela Licença de Televisão. A 

BBC World Service (canal televisivo, rádio e online), responsável pela transmissão de 

notícias e informações para o mundo em 32 línguas, é financiada diretamente pelo 

governo. A BBC Worldwide (canal televisivo, rádio e online) é uma subsidiária 

comercial. Os rendimentos da empresa privada da BBC são investidos em novas 

programações e serviços da corporação. 

Esclarecemos de antemão que as news de nosso corpus e os vídeos contidos 

nelas pertencem à BBC News Online, website financiado pela Licença Televisão.  

Em seu site, a BBC afirma que sua missão, a mesma desde sua fundação, é o 

enriquecimento da vida das pessoas com programas que informem, eduquem e 

entretenham. A missão apresentada está embasada em valores, que, de acordo com o 

guia editorial
33

, encontram-se divididos em: confiança (trust), verdade e precisão (truth 

and accuracy), imparcialidade (impartiality), integridade editorial e independência 

(editorial integrity and independence), dano e ofensa (harm and offense), serviço ao 

interesse público (serving the public interests), justiça (fairness), privacidade (privacy), 

crianças (children), transparência (transparency) e reponsabilidade (accountability).  

Para a emissora, esses valores são assim entendidos:  

a) o valor da confiança é o pilar de toda a corporação, sendo essa ligada à sua 

independência, imparcialidade, honestidade, precisão e empenho em evitar que sua 

audiência seja materialmente e conscientemente enganada;  

 

b) os valores de verdade e precisão estão relacionados ao ato de “procurar o 

estabelecimento da verdade dos eventos que ocorreram” e a estar “comprometido a 

alcançar a devida precisão em todas as (...) produções” (Guia de linha editorial da BBC, 

s.d., p. 3, tradução nossa
34

); para tanto, a BBC postula que todas as suas produções são 

“devidamente pesquisadas, baseadas em evidências sólidas, testadas e apresentadas em 

linguagem clara e precisa” e que seus correspondentes buscam “ser honestos e abertos 
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 Em inglês o termo utilizado “Editorial guidelines” 
34

 seek to establish the truth of what has happened and are committed to achieving due accuracy in all 

our output (Editorial guidelines, s.d., p. 3).  
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em relação a assuntos desconhecidos” e evitam “especulações infundadas” (Guia de 

linha editorial da BBC, s.d., p. 3, tradução nossa
35

).  

Ainda no guia editorial é esclarecido que  

 

a precisão não é uma simples obtenção dos fatos corretos. Se uma 

questão é controversa, as opiniões relevantes, assim como os fatos, 

devem ser considerados. Quando necessário, todos os fatos e 

informações relevantes devem ser pesados para que a verdade seja 

alcançada (Guia de linha editorial da BBC, s.d., p. 13, tradução 

nossa
36

). 

 

Nesse sentido, a corporação britânica recomenda em seu guia que 

 

- o material coletado utilize sempre que possível uma fonte primária;  

- os fatos sejam verificados;  

- a autencidade dos documentos de evidência e de material digitais 

sejam validadas;  

- alegações e revindicações de contribuintes sejam confirmadas.  

Na news e conteúdos de atualidade alcançar a devida precisão é mais 

importante do que a velocidade (Guia de linha editorial da BBC, s.d., 

p. 13, tradução nossa
37

). 

 

c) O valor da imparcialidade  

 

está no cerne do compromisso da BBC com seu público. Aplicaremos 

a devida imparcialidade a todas as matérias e refletiremos a 

diversidade de opiniões em todas as produções como um todo no 

período apropriado, de modo que nenhuma vertente argumentativa 

seja conscientemente irrefletida ou subrepresentada.  

Seremos justos e de mente aberta quando examinarmos evidências e 

pesarmos os fatos materiais (Guia de linha editorial da BBC, s.d., p. 4, 

tradução nossa
38

). 
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 “well sourced, based on sound evidence, thoroughly tested and presented in clear, precise language. We will 

strive to be honest and open about what we don‘t know and avoid unfounded speculation.” (Editorial 

guidelines, s.d., p. 3).  
36

 Accuracy is not simply a matter of getting facts right. If an issue is controversial, relevant opinions as well as 

facts may need to be considered. When necessary, all the relevant facts and information should also be 

weighed to get at the truth (Editorial guidelines, s.d., p. 13).  
37

- gather material using first hand sources wherever possible 

- check and cross check facts 

- validate the authenticity of documentary evidence and digital material 

- corroborate claims and allegations made by contributors wherever possible. 

In news and current affairs content, achieving due accuracy is more important than speed. (Editorial 

guidelines, s.d., p. 13).  
38

 Impartiality lies at the core of the BBC‘s commitment to its audiences. We will apply due impartiality to all 

our subject matter and will reflect a breadth and diversity of opinion across our output as a whole, over an 

appropriate period, so that no significant strand of thought is knowingly unreflected or underrepresented. 

We will be fair and open-minded when examining evidence and weighing material facts (Editorial guidelines, 

s.d., p. 4).  
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d) Os valores de independência e integridade editorial significa ser 

 
independente de interesses externos e arranjos que possam ferir nossa 

integridade editorial. Nosso público deve estar confiante que nossas 

decisões não são influenciadas por interesses externos, pressões 

políticas ou comerciais, ou por quaisquer interesses pessoais (Guia de 

linha editorial da BBC, s.d., p. 4, tradução nossa
39

).  

 

e) Os valores de dano e ofensa estão associados ao objetivo da corporação de 

 

refletir o mundo tal como é, incluindo os aspectos da experiência 

humana e das realidades naturais mundiais. No entanto, pesaremos 

nosso direito à cobertura de conteúdos inovadores e desafiadores e 

nossa responsabilidade de proteger pessoas vulneráveis de danos e 

ofensas injustificadas. Seremos sensíveis e nos manteremos de acordo 

com padrões geralmente aceitos assim como com as expectativas 

públicas, principalmente em relação à proteção das crianças (Guia de 

linha editorial da BBC, s.d., p. 4, tradução nossa
40

). 

 

f) O valor de serviço ao público é o comprometimento da BBC em  

 

procurar relatar histórias de interesse público. Seremos rigorosos no 

estabelecimento da verdade de uma história e bem informados quando 

explicarmos uma. A experiência de nossos especialistas trarão 

autoridade e análises para o mundo complexo em que vivemos. 

Questionaremos de forma investigativa funcionários públicos e 

responsáveis e providenciaremos um fórum global para debate público 

(Guia de linha editorial da BBC, s.d., p. 4, tradução nossa
41

). 

 

g) O valor de justiça garante que “nossa produção será baseada em justiça, honestidade, 

abertura e tratamento direto. Contribuintes e audiências serão tratadas respeitosamente” 

(Guia de linha editorial da BBC, s.d., p. 4, tradução nossa
42

);  
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 independent of outside interests and arrangements that could undermine our editorial integrity. Our 

audiences should be confident that our decisions are not influenced by outside interests, political or 

commercial pressures, or any personal interests (Editorial guidelines, s.d., p. 4).  
40

 reflect the world as it is, including all aspects of the human experience and the realities of the natural 

world. But we balance our right to broadcast innovative and challenging content with our responsibility 

to protect the vulnerable from harm and avoid unjustifiable offence. We will be sensitive to, and keep in 

touch with, generally accepted standards as well as our audiences‘ expectations of our content, 

particularly in relation to the protection of children (Editorial guidelines, s.d., p. 4).  
41

seek to report stories of significance to our audiences. We will be rigorous in establishing the truth of 

the story and well informed when explaining it. Our specialist expertise will bring authority and analysis 

to the complex world in which we live. We will ask searching questions of those who hold public office 

and others who are accountable, and provide a comprehensive forum for public debate. (Editorial 

guidelines, s.d., p. 4).  
42

 Our output will be based on fairness, openness, honesty and straight dealing. Contributors and 

audiences will be treated with respect. (Editorial guidelines, s.d., p. 4). 
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h) O valor de privacidade implica em 

 

respeitar a privacidade e não feri-la sem um bom motivo em 

qualquer parte do mundo em que estejamos operando. 

Comportamentos, informações, correspondências privadas não 

serão tornadas públicas a não ser que haja um interesse público que 

supere a expectativa de privacidade (Guia de linha editorial da 

BBC, s.d., p. 4, tradução nossa
43

). 

 

i) O valor de crianças assegura que os membros da corporação  

 

sempre procurarão salvaguardar o bem-estar de crianças e jovens 

que contribuam em nossas produções em qualquer parte do mundo 

em que operamos. Preservaremos o direito a expressão e 

participação, ao mesmo tempo assegurando as suas dignidades, 

seus bem-estares físicos e emocionais durante a elaboração e 

exibição de nossa produção.  Os conteúdos que possam ser 

inadequados para crianças serão programados apropriadamente. 

(Guia de linha editorial da BBC, s.d., pp. 4-5, tradução nossa
44

). 

     

j) O valor de transparência significa que a BBC   

 

será transparente a respeito da natureza e proveniência de 

conteúdos que oferecemos online. Quando apropriado, 

identificaremos quem criou os conteúdos e utilizaremos rótulos 

para auxiliar os usuários a tomarem decisões informadas sobre 

adequação deles tanto para si quanto para seus filhos (Guia de linha 

editorial da BBC, s.d., p. 5, tradução nossa
45

). 

 

k) O valor de responsabilidade implica ser 

 

responsável em relação às nossas audiências e lidar justamente e 

abertamente com elas. A contínua confiança delas na BBC é parte 

crucial de nossa relação com elas. Seremos abertos para reconhecer 

erros quando cometidos e encorajaremos uma cultura de 
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 respect privacy and will not infringe it without good reason, wherever in the world we are 

operating. Private behaviour, information, correspondence and conversation will not be brought 

into the public domain unless there is a public interest that outweighs the expectation of privacy  

(Editorial guidelines, s.d., p. 4).  
44

 We will always seek to safeguard the welfare of children and young people who contribute to and 

feature in our content, wherever in the world we operate. We will preserve their right to speak out 

and participate, while ensuring their dignity and their physical and emotional welfare is protected 

during the making and broadcast of our output. Content which might be unsuitable for children will 

be scheduled appropriately.(Editorial guidelines, s.d., pp. 4-5).  
45

 We will be transparent about the nature and provenance of the content we offer online. Where 

appropriate, we will identify who has created it and will use labelling to help online users make 

informed decisions about the suitability of content for themselves and their children  (Editorial 

guidelines, s.d., p. 5).  
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disponibilidade a aprender com eles (Guia de linha editorial da 

BBC, s.d., p. 5, tradução nossa
46

).  

 

Enfatizamos, mais uma vez, que as news possuem um sujeito responsável, 

identificado ou não, e que por esse sujeito fazer parte de uma sociedade, de uma 

cultura específica e possuir uma história particular, o valor de imparcialidade e de 

veracidade se tornam conceitos impossíveis de serem realizados plenamente, afinal 

toda atividade humana, gênero discursivo, signo estão repletos de ideologia, de 

valores em tensão.     

Balizada pelos valores anteriormente descritos e comentados, a BBC entrou 

para o jornalismo online em 1997. Essa entrada, segundo Einar Thorsen (2009, p. 

23, tradução nossa
47

), era “amplamente percebida como tardia na cena, chegando 

muito depois do estabelecimento online dos seus competidores britânicos e 

internacionais, no entanto, a iniciativa representou um movimento ousado”. Para ele, 

o lançamento da BBC News Online 

  

representou uma iniciativa significativa juntamente com a 

estratégia da corporação em reafirmar seu ethos de serviço público 

em um universo multicanal, e, portanto, melhor posicionada para 

desafiar seus rivais comerciais como a CNN, MSNBC, EuroNews e 

a News Corp (THORSEN, 2009, p.23, tradução nossa
48

).     

 

Bob Eggington (2007), diretor de projeto da BBC News Online entre 1997 e 

1999, afirma que “os roteiros de rádio e televisão não eram apropriados para 

reutilização como news. Ficou claro que tudo tinha de ser escrito especificamente 

para web. A equipe rapidamente desenvolveu um estilo para a nova demanda”
 49

.  

A nova demanda por escrita de news para a web está relacionada ao que os 

avanços tecnológicos permitiram, os quais, se utilizados em toda sua potencialidade, 

ocasionam mudanças na forma e, com isso, no conteúdo das matérias de news.  
                                                           
46

 accountable to our audiences and will deal fairly and openly with them. Their continuing trust in 

the BBC is a crucial part of our relationship with them. We will be open in acknowledging mistakes 

when they are made and encourage a culture of willingness to learn from them  (Editorial guidelines, 

s.d., p. 5).  
47

 Widely perceived to be late on the scene, arriving long after both British and international 

competitors had established their online presence, the initiative nevertheless represented a bold 

move (THORSEN, 2009, p. 23) 
48

 The new website represented a significant initiative within the Corporation‘s strategy to reaffirm 

its public service ethos in a multichannel universe, and thereby be better placed to challenge 

commercial rivals such as CNN, MSNBC, EuroNews and News Corp  (THORSEN, 2009, p. 23)     
49

 Broadcast scripts were not suitable for repurposing as text news stories. It became clear 

everything had to be written specifically for the web. The team quickly developed a style for the new 

service (EGGINGTON, 2007) 
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A nova forma textual possível com o online será por nós tratada a partir do 

conceito de hipertextualidade e de verbo-visualidade. Ressaltamos que entendemos 

hipertexto como um texto digital que possui como característica a presença de links 

e âncoras (Cf. Gomes, 2010).  

Segundo a terminologia da literatura tecnológica, as âncoras, que podem ser 

palavras destacadas (utilização de uma cor diferente do restante do texto), termos 

sublinhados, imagens, ícones, portanto, elementos visuais e verbo-visuais, são a 

parte visível do texto, a qual é utilizada para ativação do link. Ou seja, a presença de 

âncoras nas matérias atesta a dimensão verbo-visual do layout das news. No entanto, 

a dimensão verbo-visual das news não se limita a presença das âncoras, pois os 

gráficos, fotografias, boxes e a disposição dos elementos nas páginas também 

conferem verbo-visualidade às matérias. 

Segundo Brait, a dimensão verbo-visual 

  

participa ativamente da vida em sociedade e, consequentemente, da 

constituição dos sujeitos e das identidades. Em determinados textos 

ou conjuntos de textos, artísticos ou não, a articulação entre os 

elementos verbais e visuais forma um todo indissolúvel, cuja 

unidade exige do analista o reconhecimento dessa particularidade 

(2009, p. 142). 

 

Desse modo, as news do corpus são enunciados concretos constituídos verbo-

visualmente e, por isso, consideramos esse aspecto ao analisá-lo, uma vez que os 

elementos verbais e visuais possuem igual importância para a construção de 

sentidos, a qual se dá na articulação desses elementos.  

Voltando à conceituação de hipertexto, temos que ele é caracterizado pela 

presença de âncoras e links, sendo estes ativados por aquelas. Com isso, notamos 

que os links são, por sua vez, o “destino da ação de clicar” (GOMES, 2011, p. 26).  

De acordo com Gomes (2010, p.58), há “diferentes tipos de links e âncoras, e 

sua disposição nas páginas hipertextuais (...) trazem implicações na construção de 

sentidos”. Isto é, as diferentes composições verbo-visuais com que os enunciados 

concretos são construídos alteram a maneira como significam.  

Os links podem ser divididos de acordo com o local de sua presença, isto é, 

ao clicarmos em uma âncora podemos ser direcionados tanto a um conteúdo interno 

quanto a um conteúdo externo à página inicial.  
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A possibilidade de remeter leitores a um conteúdo externo fez com que a 

corporação britânica estabelecesse em seu guia editorial que  

 

Links da BBC para sites de terceiros devem normalmente conduzir 

a sites que são factualmente precisos. Podemos vincular sites 

externos que apresentam visões particulares de uma pessoa ou 

organização significativa sobre uma news recente e em tais casos, 

podemos não ser capazes de garantir a precisão factual, mas não 

devemos apoiar a mensagem, a informação ou promoções de sites 

de terceiros (s.d., p. 19, tradução nossa
50

). 

  

Além do esclarecimento em guia de linha editorial, ao final de toda página 

navegada na BBC News online, temos a mensagem de que ela não se responsabiliza 

pelo conteúdo de sites externos. No entanto, observamos que uma vez que a 

remissão a essa nova página ocorreu, o diálogo entre os enunciados da BBC e do 

novo site navegado se estabeleceu, bem como os sentidos das relações dialógicas  do 

leitor e dos enunciados concretos acessados por ele. Dessa forma, as implicâncias na 

construção dos sentidos em nada se altera pela mensagem de não responsabilização 

da corporação pelos conteúdos dos sites externos, acessados mediante a ativação das 

âncoras presentes na página da corporação.         

Os links também podem ser classificados de acordo com o tipo de relação 

estabelecida por eles, isto é semântica e estrutural. Os links semânticos “produzem 

relações de sentido” (GOMES, 2011, p. 32) e “usualmente ligam textos a referências 

feitas nele (...), como uma citação, uma nota de rodapé, um documento-fonte, um 

vídeo” (GOMES, 2011, p. 33). 

Esses links semânticos, vistos sob o prisma dialógico, assumem o papel de 

nós dialógicos, constituindo “literalmente, as réplicas de um grande diálogo” 

(FERRAZ, 2010, p. 132). Isso ocorre porque enquanto as âncoras fazem parte de um 

enunciado, os links recuperam outro enunciado.  

Assim, tomando “a noção de enunciado como sendo um elo na cadeia da 

comunicação verbal (...), temos o link eletrônico funcionando como um elo na cadeia 

da comunicação verbal digital” (FERRAZ, 2010, p. 133), sendo, então, essa 

comunicação constituída de elementos verbo-visuais.    

                                                           
50

 Links from BBC Online to third party websites should normally lead to sites which are factually 

accurate. We may link to external sites which give particular views of a person or organisation 

significant to a current news story and in such cases we may not be able to guarantee their factual 

accuracy. But we should not support the message, information or promotions on third party sites  

(s.d., p. 19).    
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Esse funcionamento do link como nó dialógico faz com que o sentido, 

estabelecido na relação dos enunciados, encontrado pelo indivíduo, seja distinto a 

“cada escolha de seu percurso discursivo de leitura. Neste caso, a relação de 

significação pertence a um momento particular, que dificilmente se repetirá na 

leitura de indivíduos diferentes” (FERRAZ, 2010, p. 133).   

Essas remissões hipertextuais a outros enunciados, especificidade dos links 

semânticos, foram designadas por Ferraz (2010) de relações dialógicas hipertextuais, 

terminologia que adotaremos em nossa pesquisa, visto que partilhamos de uma 

mesma perspectiva teórico-metológica.   

Classificamos as relações dialógicas hipertextuais proporcionadas pelos links 

semânticos em sete tipos. São eles: 1) entre enunciados do site da BBC, a news 

permite a remissão a outras matérias da BBC que não se referem nem às eleições 

gerais 2010 do Reino Unido nem ao fenômeno imigratório; 2) entre enunciados 

sobre as eleições 2010 do site da BBC, a news possibilita a remissão às matérias da 

BBC sobre as eleições gerais 2010 do Reino Unido; 3) entre enunciados sobre 

eleições 2010 do quadro Reality Check, a news viabiliza a remissão para news sobre 

as eleições gerais de 2010 do Reino Unido produzidas para o quadro da corporação 

britânica; 4) entre a news e enunciados dos espectadores do site da BBC sobre 

eleições 2010, a news proporciona a remissão a matérias que contêm exclusivamente 

a perspectiva dos leitores da BBC sobre as eleições gerais no Reino Unido; 5) entre 

a news e documento-fonte, a news torna acessível a remissão aos documentos 

utilizados como fonte para a produção dessa news; 6) entre a news e a página do 

BBC sobre as eleições 2010 no twitter, a news torna possível a remissão à página do 

twitter da BBC criada especialmente para se discutir assuntos relacionados às 

eleições gerais britânicas de 2010; e 7) entre a news e a página do BBC no facebook, 

a news torna viável a remissão para página da BBC no facebook.  

Salientamos que, dentre os diversos conteúdos a que se pode ser remetido, o 

acesso a documento-fonte adquire grande relevância para a pesquisa em questão, 

pois ao vê-los sob o prisma do jornalismo online percebemos que eles possibilitam 

que leitores se tornem  amplamente informados e, em decorrência disso, uma 

possível mudança na percepção do papel do veículo midiático enquanto o provedor 

de informações pode acontecer (Cf. HALL, 2001). Por esse motivo, os links 

semânticos que ligam os enunciados concretos da BBC News Online a um 
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documento-fonte são designados nesta pesquisa como links semânticos de 

documentos-fonte. 

Os links estruturais “proporcionam relações estruturais” (GOMES, 2011, p. 

32), as quais, por facilitar ou dificultar a navegação, também acabam por modificar a 

relação semântica que se estabelece com o texto lido. Esses links são os responsáveis 

pela organização do hipertexto e podem ser exemplificados pelas opções de menu, 

lista de conteúdos, sumários entre outros.  

Na news de título Illegal immigration: Is an amnesty the answer?, uma das 

news do corpus desta pesquisa, há presença de um link estrutural, o qual 

comentaremos para explicar o funcionamento desse tipo de link. 

Na imagem seguinte dessa news, evidenciamos, mediante um balão com 

comentário, a âncora More from Reality Check que, ao ser ativada, direciona o leitor 

ao 2º box do quadro Reality Check presente na news, link estrutural também indicado 

por um balão de comentário. Assim, ao se deparar com o 1º box do quadro Reality 

Check, a pessoa que esteja lendo a news poderá optar por clicar sobre tal âncora e, 

dessa forma, ser direcionada ao 2º Box do quadro para depois dar continuidade à 

leitura da news. Esse percurso faria com que o leitor fosse direcionado do início da 

news – em que se questiona se a adoção de uma política de anistia imigratória, 

proposta pelo partido Liberal Democrats, seria a forma adequada para se lidar com a 

imigração não documentada no Reino Unido – para o fim da news – parte em que se 

apresenta a resposta/posição ideológica da corporação. Ou seja, ao optar pelo 

percurso descrito, a pessoa teria acesso à posição ideológica da BBC antes do 

término da leitura da news. Enquanto que, caso a pessoa decidisse ignorar essa 

âncora e continuasse a ler a news de forma mais linear, só se teria conclusivamente a 

posição ideológica da emissora após a leitura de toda a news. Isso demonstra que, 

além da presença do link estrutural facilitar a navegação na página, direcionando do 

começo para o fim da news, ele altera a relação semântica, pois diferentes percursos 

de leitura são possibilitados dependendo das escolhas feitas pelo leitor.    
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Fonte: News intitulada Illegal immigration: Is an amnesty the answer? , BBC News online, 

publicada no dia 19 de abril de 2010.  

A âncora More from 

Reality Check, (1º box do 

quadro Reality Check) 

 

2º box do quadro 

Reality Check. 
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Dividimos as relações proporcionadas pelos links estruturais entre partes da página 

da news em questão e entre a news e outra página do site da BBC. No primeiro grupo, as 

âncoras que estão na news possibilitaram o direcionamento para outra parte da news, caso 

do exemplo mencionado acima; já no segundo grupo, as âncoras permitiram a remissão a 

outra página da BBC, como, por exemplo, a página inicial do site.    

Ponderamos que nesta subseção e nesta pesquisa explicamos somente as 

classificações de links que são importantes para entendermos o funcionamento da BBC 

News online (links estruturais) e para analisarmos as news que compõem o corpus (links 

semânticos). Os links e suas classificações por suas funções e tipos foram fruto de estudo de 

diversos autores, como Landow, Kopak, Burbules, Callister, Braga, Xavier, Koch, 

Bernstein, Nielsen, Larsen, Higgason, Trigg, Rosenberg, Storrer, Keep, McLaughlin, 

Parmar, Ted Nelson, La Passardirene, Dufresne, Baron e Parunak etc. (Cf. GOMES, 2010). 

As classificações de links apresentadas serviram para refletirmos a respeito da 

posição ideológica assumida pela corporação britânica de radiofusão, pois, conforme vimos 

no capítulo anterior, um veículo midiático que opta por disponibilizar âncoras que 

possibilitem o acesso a documentos-fonte, a outras news (externas ao website de 

determinado jornal online e/ou do mesmo site), a inserção de comentários etc. está 

permitindo que seu leitor fique amplamente informado e, com isso, está ocasionando a 

democratização de seu papel de provedor de news.  

 

3.2 A BBC News: configuração e navegação  

 

Nesta subseção discorremos sobre os diferentes modelos em que se estruturam os 

hipertextos para, na sequência, a partir da descrição da configuração da primeira página 

(página de capa) da BBC News online, abordarmos como ocorre a navegação na página de 

news da corporação britânica. 

De acordo com Gomes (2011), existem quatro modelos de estrutura e 

navegabilidade dos hipertextos. São eles: 1) o sequencial, em que o percurso de leitura é 

linear ou bidirecional, que o faz ser o mais próximo de textos impressos; 2) o hierárquico, 

no qual uma entrada principal permite o acesso a documentos variados de mesmo nível 

hierárquico; 3) o reticulado, em que os documentos não estão todos integrados e o acesso a 

determinados documentos só ocorre a partir de um específico; 4) o em rede, nesse modelo 

descentralizado não há hierarquização e os documentos estão todos conectados. 

Observamos que a BBC News online faz uso do modelo hipertextual hierárquico. Para 
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exemplificar, segue a imagem do layout da primeira página (página de capa) da BBC News 

online de 5 de maio de 2010, a qual faz parte do corpus desta pesquisa.  

 

 
Fonte: BBC News online – Primeira página do dia 11 de maio de 2010.  
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Desse modo, ao digitar no navegador de internet (como por exemplo: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.) o endereço 

http://www.bbc.co.uk/news/, um leitor da BBC News online será direcionado para 

primeira página da BBC News online, a qual é composta por um cabeçalho em preto, 

um cabeçalho referente à página de navegação, uma parte central dividida em quatro 

colunas, um rodapé em cinza claro e um rodapé em cinza escuro.      

 

No cabeçalho em preto da primeira página da BBC News aparecem:  

 

 

 

 

No cabeçalho da primeira página de news do website da British Broadcasting 

Corporation são exibidos os seguintes elementos: 

 

 

 

 

 

Âncora para remissão a um balão 

(Link estrutural), sobreposto a 

página, com âncoras para 

remissão para diferentes seções e 

programas da BBC.     

 

Âncora para remissão a uma página com 

âncoras para diferentes formas de auxílio à 

navegação no site da BBC, incluindo 

perguntas mais frequentes de diferentes seções 

da BBC e acessibilidade.    

 

Logo da 

corporação 

britânica de 

radiofusão.  

 

Âncora para remissão à uma página que contém 

a opção de carregar a página com o conteúdo 

básico (exibindo somente as chamadas e âncoras 

para as matérias), resultando em maior rapidez 

para o carregamento da página.  

 

Ferramenta para buscar conteúdos no site da BBC. 

Ao se preencher uma determinada palavra-chave e 

clicar na tecla enter, o leitor é direcionado a uma 

página com as âncoras de conteúdos da BBC 

relacionados à palavra-chave digitada.   

 

Palavra “NEWS” utilizada em todo conteúdo 

da BBC armazenado exclusivamente na 

seção de news do site da corporação.  

 

Arte gráfica para uso nas news da BBC, também 

utilizado com pequenas alterações como vinhetas 

dos noticiários transmitidos televisivamente.  

 

Âncora de remissão para página da BBC com vídeos curtos sobre as news mundiais.   

 

http://www.bbc.co.uk/news/
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A parte central da primeira página de news da corporação é composta por 

quatro colunas. Nessas quatro colunas são mostrados: 

 

No rodapé em cinza estão: 

 

1ª coluna: entrada 

do site da BBC 

News, com links 

estruturais para 

navegação no site. 

As âncoras 

permitem a 

remissão à página 

com as matérias 

relacionadas ao 

nível hierárquico 
selecionado.          

 

2ª e 3ª 

colunas: 

data e 

horário 

em que a 

página foi 

atualizada 

pela 

última 

vez.  

 

2ª e 3ª 

colunas: 

âncoras 

e cha-

madas 

para as 

news do 

dia. 

 

4ª coluna: 

âncoras para 

remissão às 

news sobre as 

eleições e às 

matérias 

destacadas e 

mais popu-

lares/acessa-

das e do perí-

odo - links 

semânticos.  

 

4ª coluna: 

âncora possi-

bilita registro 

e recebimento 

das novas 

news da BBC 

no celular 

registrado e na 

página do 

navegador de 

internet (link).   

 

4ª coluna: 

arte 

gráfica 

feita para 

uso 

exclusivo 

nas news 

da BBC 

sobre 

eleições 

britânicas 

de 2010.  

 

Dizeres 

Products 

& Services  

 

Ao clicar na âncora torna-se 

possível registrar-se e receber as 

news da BBC no telefone celular 

registrado (link).   

 

Ao clicar na âncora torna-se possível registrar-se 

e receber constantemente as novas news da BBC 

no telefone celular registrado e na página do 

navegador de internet (link).   

 

Ao clicar na âncora 

torna-se possível 

registrar-se e receber 

as news da BBC no 

email registrado 

(link).   

 

Âncora possibilita baixar 

um plugin que instala um 

box contendo as news da 

BBC na página do 

navegador de internet da 

Google.   

 

Âncora permite a remissão a um link com 

listas de músicas selecionadas (de programas 

televisivos, escolhidas por um determinado 

artista, de um gênero musical específico etc.) 

que podem ser ouvidas pelos leitores da 

corporação.     
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O rodapé em cinza escuro é constituído de: 

 

Como pode ser observado na descrição da parte central da primeira página do 

site da BBC News online, a entrada fica na coluna à esquerda. Nessa entrada temos as 

seções de acordo com as diferentes localidades (África, Europa, Reino Unido etc...), 

assuntos (negócios, saúde, ciência e tecnologia e entre outros) e formatos (vídeo e áudio 

etc.). Ao clicar em “Reino Unido”, por exemplo, todo o conteúdo relacionado a esse 

nível hierárquico ficará disponível para o leitor.  

Sobre o modelo hierárquico, Gomes (2011, p. 49) afirma que, embora ele “possa 

parecer (...) muito restritivo, ele tem a vantagem de garantir que o leitor tenha tido 

acesso a determinadas informações antes de se aventurar em outros níveis hierárquicos”, 

1ª coluna: 

Logo do 

veículo, 

seguido 

símbolo de 

Direitos 

Autorais – 

copyrighted

- e do ano 

do acesso. 

 

2ª coluna: 2 âncoras e 2 links 

semânticos.  

-Ao clicar na âncora News 

Sources somos remetidos à 

página (link semântico) contendo 

informações sobre a BBC online; 

-Ao clicar na âncora About BBC 

News somos remetidos à página 

(link semântico) contendo 

informações sobre o site da BBC 

News. 
 

4ª coluna: 5 âncoras e 5 links semânticos.  

- Ao clicar na âncora About the BBC somos 

remetidos à página (link semântico) contendo 

informações sobre o a BBC; 

-Ao clicar na âncora Contact us somos 

remetidos à página (link semântico) que 

possibilita envio de email para a BBC;  

-Ao clicar na âncora Terms of use somos 

remetidos à página (link semântico) contendo 

informações sobre os termos de uso do 

conteúdo da BBC para pessoas físicas e 

jurídicas;  

-Ao clicar na âncora Privacy & Cookies somos 

remetidos à página (link semântico) contendo 

informações sobre quais são dados pessoais do 

leitor captados pela BBC online e como esses 

são utilizados pela corporação; 

- Ao clicar na âncora Ad Choices somos 

remetidos à página (link semântico) contendo 

informações sobre como deixar de ter 

informações captadas pelo site da BBC, 

evitando, assim, as propagandas que são 

especialmente voltadas para um determinado 

leitor (ex.: propagandas do país onde o leitor 

está localizado).  

 

1ª coluna: com 

“The BBC is not 

responsible for 

the content of 

external  sites. 

Read more.‖ (A 

BBC não é res-

ponsável pelo 

conteúdo de sites 
externos. Leia 
mais).    

 

3ª coluna: 4 âncoras e 4 links semânticos.  

- Ao clicar na âncora BBC help somos remetidos à página (link semântico) 

contendo informações sobre como obter ajuda da BBC para variados casos; 

- Ao clicar na âncora Accessibility help somos remetidos à página (link 

semântico) contendo informações sobre como obter ajuda da BBC para o leitor 

com deficiências; 

- Ao clicar na âncora Careers somos remetidos à página (link semântico) 

contendo informações sobre como candidatar-se a uma vaga de emprego da 

corporação; 

- Ao clicar na âncora Advertise with us somos remetidos à página (link 

semântico) contendo informações sobre como publicar propagandas na BBC.  
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evitando, dessa forma, uma possível dificuldade na construção de sentido. Ou seja, a 

BBC News online, ao optar por esse modelo, pode separar suas seções (países, assuntos 

e formatos) por níveis hierárquicos e, desse modo, assegurar que o leitor visualize e 

navegue com facilidade nas seções do jornal sem confundi-las umas com as outras, o 

que poderia ocorrer caso o modelo utilizado fosse o em rede.   

Uma vez selecionada uma news, a página terá seu layout constituído de seis 

elementos. O primeiro apresenta um cabeçalho da BBC em preto. O segundo refere-se a 

um 2º cabeçalho específico da seção em que a news está armazenada no site. O terceiro 

corresponde à parte central dividida em três colunas: a 1ª coluna continua a exibir a 

entrada e assim possibilita, mediante clique em âncora, a navegação em news 

armazenadas em outra seção do site; a 2ª coluna contém uma news específica; e a 3ª 

coluna destina-se a âncoras das news e produções mais populares e recentes. Nesta 3ª 

coluna, quando a news selecionada aborda uma matéria em vídeo, na lateral direita 

aparece um box com as âncoras que remetem aos vídeos e áudios mais acessados - Most 

popular video/áudio; quando se trata de matérias escritas, também aparece na lateral 

direita um box com âncoras que remetem às matérias mais populares - Most popular 

stories now –; e, por vezes, quando se trata das páginas de eleição, aparece outro box 

com as âncoras das matérias mais recentes - Latest news). O quarto elemento 

constitutivo do layout é um rodapé central em branco. O quinto é um rodapé em cinza 

claro. Finalmente, o sexto e último elemento é um rodapé em cinza escuro. 

A news poderá conter banners de propaganda no alto da parte superior da página 

(acima do rodapé preto da BBC) e/ou na lateral direita (primeiro item na 3ª coluna, 

localizada na parte direita da página) e/ou na parte inferior da página (entre o rodapé 

central em branco e o rodapé em cinza claro). Essas propagandas dos banners são 

trocadas de acordo com a data de acesso e não com o conteúdo. As páginas de matérias 

de news que contenham muitas imagens, âncoras para remissão para vídeos e vídeos de 

longa duração não possuem banners de propaganda para evitar que as páginas fiquem 

sobrecarregadas e em decorrência disso se tornem inviáveis ou de difícil acesso.   

Além da questão hipertextual, com a entrada para o jornalismo online, a BBC 

teve que refletir sobre como lidar com atualização e com o armazenamento de news. A 

corporação chegou às seguintes resoluções  

 

Páginas de news e qualquer conteúdo que anuncia a sua atualidade, ou 

conteúdos que os usuários possam razoalvemente esperar tratar-se de 
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algo atual, devem ser mantidos atualizados. Conteúdo que pareça ser 

recente, mas está, de fato, claramente antigo, pode comprometer a 

reputação da BBC de padrões editoriais elevados. Isso inclui bases de 

dados de material recolhido ao longo do tempo.  

Para evitar materialmente enganar aos usuários, deve normalmente estar 

claro quando o conteúdo que eles estão acessando foi publicado pela 

primeira vez e, quando pertinente, a última data significativa de 

atualização. 

Por exemplo, as páginas podem ter um carimbo de data a partir do 

momento de publicação e/ou podem ser rotuladas como arquivos (Ex.: 

ao exibir um banner de destaque afirmando que a página não está mais 

sendo atualizado) (Guia de linha editorial, s.d., p. 21, tradução nossa
51

) 

 

Quando uma mudança material é feita em um item de um conteúdo, a 

alteração deve normalmente ser indicada aos usuários, a menos que, por 

exemplo, existam razões legais ou editorias para não fazê-la.  

(...) A não ser que o conteúdo tenha sido feito especialmente para ser 

apenas disponibilizado por um período limitado de tempo, há uma 

presunção de que o material publicado online passará a fazer parte de 

um arquivo de acessibilidade permanente e normalmente não será 

removido.    

Para news, o arquivo é destinado a funcionar como um registro público 

permanente. No entanto, em um número limitado de vezes, podemos 

decidir não adicionar um link atual em um arquivo específico de página 

de news. Muito excepcionalmente, podemos exigir que uma página seja 

removida. Tais circunstâncias excepcionais podem incluir razões legais, 

riscos de segurança pessoal, ou uma grave violação das normas 

editoriais que não possa ser retificada, exceto por remoção do material. 

Qualquer proposta de retirar uma página de news online do arquivo 

deve ser encaminhada ao editor de news online, que pode querer 

consultar um programa de conselho legal ou a política editorial.  

(…) Um mecanismo adequado, incluindo um sistema de referências, 

deve ser aplicado na remoção ou revogação de um conteúdo online da 

BBC, seja texto ou áudio-visual, curto ou longo, e (mecanismo) 

publicado em um site da BBC ou armazenado em outro lugar (Guia de 

linha editorial, s.d., p. 22, tradução nossa
52

). 

                                                           
51

 News pages and any content that advertises its topicality, or where users might reasonably expect it to 

be topical, must be kept up to date. Content that appears to be topical but is, in fact, clearly out of date 

may undermine the BBC‘s reputation for high editorial standards. This includes databases of material 

gathered over time. 

To avoid materially misleading users, it should normally be clear when the content they are accessing 

was first published and, where relevant, when it was last updated significantly. 

For example, pages may have a date stamp from the moment of publication and/or they may be labelled 

as archived (e.g. by displaying a prominent banner stating that the page is no longer being updated) 

(Editorial guideline, s.d., p. 21) 
52

 When a material change is made to an item of content, the change should normally be indicated to 

users unless, for example, there are legal or editorial reasons not to do so. 

(…) Unless content is specifically made available only for a limited time period, there is a presumption 

that material published online will become part of a permanently accessible archive and will not 

normally be removed. For news stories, the archive is intended to act as a permanent public record. 

However, on a limited number of occasions we may decide not to add a topical link to a specific archived 

news page. Very exceptionally, we may require a page to be removed. Such exceptional circumstances 

may include legal reasons, personal safety risks, or a serious breach of editorial standards that cannot be 

rectified except by removal of the material. Any proposal to remove an online news page from the archive 

should be referred to the Editor News Online, who may wish to consult Programme Legal Advice and 

Editorial Policy. (Editorial guideline, s.d., p. 21) 
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Concluímos, diante do exposto neste subitem, que o layout e o modelo 

hierárquico em que o site da BBC News online se estrutura facilitam a navegação e, 

com isso, uma possível dificuldade na construção de sentidos de uma news 

específica é evitada. Ademais, a escolha por disponibilizar os banners de 

propagandas nas páginas com conteúdos de menor tamanho e a opção das páginas 

conterem somente as âncoras e elementos verbais auxilia a navegação aos leitores 

que possuem conexões de internet de baixa velocidade, uma vez que se previne uma 

possível sobrecarga no carregamento da página.  

 

3.3 A seleção de news da BBC News online e a transcrição do corpus 

 

Nesta seção, abordaremos os critérios de seleção da news e a metodologia de 

transcrição da linguagem oral do NURC/SP, os quais se mostraram necessários 

devido à especificidade do material semiótico-ideológico das news que constituem o 

corpus. 

Inicialmente, digitamos no campo de busca as palavras-chave migration e 

migrant e optamos pela exibição do conteúdo veiculado entre os meses de abril e 

maio. De todo conteúdo exibido, coletamos 115 matérias de news que abordavam a 

imigração não documentada no período.  

Das 115 news, selecionamos as 85 que tinham como foco o Reino Unido e não 

outras localidades. E, por sua vez, dessas 85, selecionamos 9 news em que houvesse 

a assinatura de um jornalista pertencente a BBC News. 

Esse critério foi estabelecido tendo em vista que 

 

O lugar singular que eu ocupo é também o lugar da minha 

assinatura. Somente eu ocupo este lugar, somente eu posso assinar 

por e neste lugar. E a assinatura é aquilo que me torna responsável: 

capaz de responder pelo lugar que ocupo num dado momento, num 

dado contexto. (AMORIM, 2003, p. 14-15).    

 

Ou seja, o fato dos correspondentes e do editor de news assinarem as matérias 

torna-os responsáveis por seus enunciados. Por pertencerem ao corpo de 

                                                                                                                                                                          
(…) An appropriate mechanism, including a system of referrals, should be in place to remove or revoke 

BBC online content, whether it is text or audio-visual, short form or long form, and published on a BBC 

site or syndicated elsewhere (Editorial guideline, s.d., p. 22). 
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profissionais da BBC, esses jornalistas devem se adequar à política da linha editorial 

já explicitada. 

Nesse sentido, a BBC possui políticas editoriais até mesmo para conteúdos que 

seus funcionários, principalmente os de news, venham a publicar ou apresentar fora 

da BBC.  Em seu guia editorial, a corporação afirma:  

 

Funcionários, apresentadores e repórteres da BBC associados às 

matérias de news ou a produções a respeito de políticas públicas 

podem oferecer julgamentos profissionais baseados em evidências. 

No entanto, é normalmente inapropriado que eles apresentem ou 

escrevam seus pontos de vista pessoais em programas e conteúdos 

sobre política pública em matéria de questões políticas 

controversas, ou controvérsias comerciais, ou em assuntos 

controversos de qualquer área (Guia de linha editorial, s.d., p. 33, 

tradução nossa
53

).    

 

Adotamos também como critério de delimitação do corpus news veiculadas 

no período compreendido entre 12 de abril e 6 de maio de 2010, por coincidir com o 

último período eleitoral para escolha do novo parlamento britânico, momento em 

que, dentre a discussão de políticas públicas, as medidas com relação à imigração 

irregular mostraram grande relevância.          

Assumimos cinco news assinadas que abordavam a imigração não 

documentada no Reino Unido e que foram veiculadas pela BBC News online do 

Reino Unido no período compreendido entre 12 de abril e 6 de maio de 2010. 

Observamos que, no site da BBC News online, uma das cinco news coletadas está 

armazenada na seção intitulada News e as demais estão armazenadas na seção 

Election 2010. Com isso, os leitores puderam acessar essas news optando por 

visualizar tais seções ou selecionando a seção designada UK, uma vez que todas as 

matérias são relativas a essa localidade.    

Além dessas news, o corpus é também composto do material relacionado à 

imigração irregular a que fomos remetidos pelas âncoras presentes em uma das cinco 

news, e dos conteúdos que funcionaram como elemento extraverbal, possibilitando 

uma compreensão adequada do material coletado.  

                                                           
53

 BBC staff and regular BBC presenters or reporters associated with news or public policy-related 

output may offer professional judgements rooted in evidence. However, it is not normally appropriate for 

them to present or write personal view programmes and content on public policy, on matters of political 

or industrial controversy, or on ‗controversial subjects‘ in any area (Editorial guideline, s.d., p. 33). 
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Esse material a que fomos remetidos é constituído por quatro documentos-

fonte, uma postagem em blog e uma matéria. Dentre os quatro documentos-fonte, 

dois são relatórios, um é um dossiê de pesquisas de opinião pública e um é a norma 

276B. Os relatórios são: Economic impact on the London and UK economy of an 

earned regularization of irregular migrants to the UK , elaborado em 2009 pelos 

pesquisadores Ian Gordon, Kathleen Scanlon, Tony Travers e Christine Whitehead, 

da London School of Economics; e, The Regularisation of Unauthorized Migrants: 

Literature Survey and Country Case Studies, escrito em 2005 por Amanda Levinson, 

do Centre on Migration, Policies and Society (COMPAS) da University of Oxford. 

O dossiê intitula-se Politics, public services and society: context for the general 

election 2010, formulado pelo instituto de pesquisas de opinião pública Ipsos MORI. 

A norma 276B, exibida na página da UK Border Agency, agência britânica 

responsável pelas questões imigratórias, refere-se à concessão de residência por 

período indeterminado a imigrantes irregulares que estejam no Reino Unido há 14 

anos. A postagem é a designada British jobs for foreign workers, do dia 5 maio de 

2010, feita por Mark Easton, editor de news da BBC, em seu blog na página da 

British Broadcasting Corporation, na qual Easton corrige os dados inadequados 

apresentados na news. A matéria veiculada pela BBC News online é designada 

Where they stand guide to party election policies, no entanto ela não é datada nem 

assinada; ela apresenta as políticas, topicalizadas, dos principais partidos britânicos, 

incluindo as imigratórias.  

Os conteúdos usados como elementos extraverbais são três news veiculadas 

pela BBC News online e a transcrição da BBC do último debate dos líderes, 

realizado pela corporação britânica de radiofusão no dia 29 de abril de 2010, no 

Great Hall da University of Birmingham. As news são: England ―most crowded in 

Europe‖, do dia 16 de setembro de 2008 e escrita por Chris Mason; Election 2010: 

Assessing the campaign as end approaches, do dia 5 de maio de 2010 e assinada por 

James Landale; e Analysis: The first ID cards, de 25 de setembro de 2008 e de 

responsabilidade de Dominic Casciani.  

Observamos que como as news estavam disponíveis em ambiente online, 

utilizamos o site da pdfcrowd para realizar a conversão da extensão HTML para 

extensão PDF. Cada página de PDF, formada a partir da conversão, recebeu no pé da 

página a fonte do conversor, conforme ilustra a parte em destaque verde da figura 

exposta a seguir. 
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Depois de convertidas para o formato PDF, as páginas tiveram que ser 

convertidas para um formato de imagem (extensão JPG) que permitisse a sua inserção 

no arquivo do Word, no qual esta dissertação foi desenvolvida. Para isso, usamos o site 

ConvertPDFtoImaGE.com. 

Desse conjunto, três de cinco news apresentaram vídeos que foram exibidos no 

canal 1 da emissora. Esses vídeos contavam com a apresentação de programas ao vivo 

que exibiam trechos de entrevistas e de debates políticos. Para contemplar essa 

dimensão na análise, utilizamos o quadro a quadro: pausamos o vídeo a cada cena – 

toda vez que ocorriam novas exibições, seja no telão ao fundo do apresentador como no 

foco dado pela filmagem, nas mudanças de locação (estúdio para ambiente externo e 

vice-versa) e nas trocas de turno (no caso dos trechos da entrevista concedida por Nick 

Clegg à BBC News, na qual não ocorria nenhuma mudança de cena) – e com auxílio da 

tecla print screen – recurso que faz cópia do que está na tela do computador – e 

posterior recorte da imagem do que era concernente ao vídeo no programa Paint, 

obtivemos o quadro a quadro dos vídeos, acompanhados da transcrição do que estava 

sendo falado ou narrado em inglês, seguido de sua tradução para a língua portuguesa.  

As cenas, as imagens e o layout das páginas foram analisados de acordo com 

Browett (2002), Oliveira (2002), Brait (2012, 2011, 2009, 2009a, 2008), Puzzo (2010), 

Grillo (2009) e Aguiar (2004).    

Em vista das especificidades orais das news houve a necessidade de uma 

metodologia de transcrição. Para tal fim, utilizamos as normas proposta pelo Projeto de 

Estudo da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo (NURC/SP).  
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Apresentamos em quadro, a seguir, as normas que foram utilizadas para a 

transcrição dos vídeos do corpus. O quadro, elaborado com base no livro O discurso 

oral culto, organizado por Dino Preti, está dividido em três colunas. Na primeira coluna 

estão as ocorrências, ou melhor, estão os aspectos que foram percebidos ao se ouvir o 

material coletado. Na segunda coluna estão os sinais empregados para indicar as 

ocorrências. Na terceira coluna estão os exemplos de como determinadas ocorrências 

apareceram na transcrição.      

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO * 

Hipótese (hipótese) David Camidoseron thinks (that) 

Entonação enfática maiúscula here is the PROBLEM 

Prolongamento de vogal e 

consoante 

:: podendo aumentar 

para :::: ou mais 

an immigration amnes::ty for 

Interrogação ? which wouldn‘t be affected by your cap? yes 

or no? 

Qualquer pausa … few days … THE question is … can they 

control immigration? 

Comentários descritivos do 

transcritor 

((minúscula)) ((fala com um certo riso)) 

Superposição, simultaneidade de 

vozes 

ligando as linhas  Nick Clegg: well … there is always a paper 

trail … always a paper    trail 

Entrevistador:                   they are                                                                                               

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 

início, por exemplo.  

(...) (...) wriggling … i just want a response… yes 

or no… 

OBSERVAÇÕES: 

1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou siglas (EU etc.) 

2. Palavras em língua estrangeira em itálico 

3. Números: por extenso 

4. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 

5. Não se anota o cadenciamento da frase 

6. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois 

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

*exemplificação extraída do corpus de pesquisa 

Quadro 1: Fonte – Dino Preti (Org.), 1999, p.19. 

Salientamos que as transcrições dos vídeos das news, compostas das cenas e das 

falas/narração, encontram-se divididas nas seções de análise das news para que a 

descrição, análise e interpretação contemplassem a verbo-visualidade constitutiva 

desses enunciados.  
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CAPÍTULO 4 

BBC News online e a imigração irregular  

 
Como Sócrates, o imigrante é atopos, sem lugar, deslocado, 

inclassificável... Nem cidadão, nem estrangeiro, nem totalmente do 

lado do Mesmo, nem totalmente do lado do Outro, o ―imigrante‖ situa-

se nesse lugar ―bastardo‖ de que Platão também fala, a fronteira entre 

o ser e não ser social. Deslocado, no sentido de incongruente e de 

importuno, ele suscita o embaraço... Incômodo em todo lugar, e 

doravante tanto na sua sociedade de origem quanto em sua sociedade 

receptora.  
Pierre Bourdieu 

 

Neste capítulo de análise, abordaremos, em um primeiro momento, a imigração 

a partir dos signos illegal immigration (imigração ilegal), undocumented immigration 

(imigração indocumentada), irregular immigration (imigração irregular), non-

documented immigration (imigração não documentada), migrantes altamente 

qualificados, migração forçada, reunificação familiar e migrantes de retorno. Esses 

signos são os comumente utilizados pelos países do mundo para a classificação dos 

migrantes internacionais. Na sequência, analisaremos as cinco news, o material 

relacionado à imigração irregular, a que fomos remetidos pelas âncoras de uma das 

cinco news, e os conteúdos que funcionaram como elementos extraverbais, 

possibilitando uma compreensão adequada do corpus.  

 

4.1 (Non-documented) immigration 

 

A definição do conceito de imigração não é simples por tratar-se de um  

 

„fato social completo‟, única característica, aliás, em que há 

concordância na comunidade científica. E, a este título, todo o 

itinerário de um imigrante é, pode-se dizer, um itinerário 

epistemológico, um itinerário que se dá, de certa forma, no 

cruzamento das ciências sociais, como um ponto de encontro de 

inúmeras disciplinas (...) (SAYAD, 1998, p. 15, grifos do autor).  

 

Assim, para refletirmos sobre esse fato social completo, nos apoiaremos no 

cruzamento das ciências sociais de que Sayad fala. 

A história do fenômeno imigratório se inicia com o surgimento da humanidade, 

há cerca de 190 mil anos, quando os Homo Sapiens Moderno (também conhecidos 

como Homo Sapiens Sapiens), os únicos sobreviventes dos hominídeos, ao longo de 
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milhares de anos, saíram da África e se espalharam pelos vários continentes (Cf. 

ARRUDA & PILETTI, 2007).  

A partir desse primeiro marco, percebemos que a migração está relacionada ao 

deslocamento do homem no espaço físico. No entanto, ainda não fica claro o motivo 

para os homens migrarem. Voltemos à história da humanidade, à história da migração.  

Durante o período compreendido entre o surgimento da humanidade e o ano 

8000 a.C, denominado paleolítico, a baixa temperatura, o não domínio da agricultura e 

da criação de animais (alimentavam-se da caça, pesca e da coleta de frutas), obrigava a 

uma vida nômade (Cf. ARRUDA & PILETTI, 2007), motivando a migração.  

Com o surgimento da escrita, passamos a ter registros documentais sobre a 

história da humanidade. Tais registros evidenciam outros fatores que levaram os 

homens com outros modos de vida a migrarem.  

No século I d.C 

 

a Palestina – habitada por povos diversos, cada qual com seus 

costumes – era subjugada pelo Império Romano, constituindo assim 

um protetorado. Nessa condição, embora mantivesse certos atributos 

de Estado, a região estava subordinada a Roma, que controlava suas 

relações políticas e econômicas externas e internas. O povo judeu, que 

formava a maioria da população da Palestina, revoltou-se contra o 

domínio imperial. No conflito que se estabeleceu, Jerusalém foi 

destruída e milhares de judeus foram expulsos pelas tropas do poder 

dominante, dando início à diáspora (TERRA; ARAÚJO; 

GUIMARÃES, 2010, p. 166). 

 

Isto é, disputas políticas, guerras e perseguições fizeram com que pessoas 

migrassem a fim de assegurar condições mínimas de existência.  

Além disso, outras grandes migrações ocorreram ao longo da história e podem 

ser citadas a fim de exemplificar tais movimentos. Durante a expansão comercial 

europeia e a conquista de territórios ultramarinos, no final do século XV e início do 

século XVI, os europeus migraram para povoar várias regiões do mundo e pessoas 

foram capturadas e vendidas como escravas para outros continentes. Nos séculos XVIII 

e XIX, ocorreu a migração maciça de europeus para a América e a Oceania atrás de 

terras e oportunidades. Nas primeiras décadas do século XX, a grave crise econômica e 

populacional fez com que japoneses emigrassem, principalmente para as Américas. 

Durante a 2ª Guerra Mundial, milhares de europeus fugiram do cenário de conflito 

naquele continente. E nos anos do pós-guerra, a necessidade de trabalhadores motivou a 

migração especialmente de africanos e asiáticos para o continente europeu. (Cf. 
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TERRA; ARAÚJO; GUIMARÃES, 2010). A partir dos momentos históricos 

mencionados, podemos perceber que as migrações ocorrem devido a fatores culturais, 

naturais, políticos e econômicos. 

Essa complexidade do fenômeno levou à diferenciação de tipos de movimentos 

migratórios. De acordo com a UNESCO, as classificações da migração podem ser feitas 

segundo sua motivação (econômica, familiar, refugiados) ou levando em consideração o 

status legal (migração irregular, emigração e imigração controlada, livre emigração e 

imigração) dos migrantes. 

As variações existentes nas distinções feitas por diferentes países demonstram 

que não há objetividade na definição de migração, mas que a categorização mais 

comum para migrantes internacionais é: trabalhador migrante temporário; migrantes 

altamente qualificados; migrantes irregulares; migração forçada; reunificação familiar e 

migrantes de retorno (Cf. UNESCO, 2012). Apresentamos a seguir brevemente essas 

categorias. 

A categoria “trabalhador migrante temporário” é utilizada para designar as 

“pessoas que migram por um período limitado de tempo a fim de empregarem-se e 

enviarem dinheiro para suas casas” (UNESCO, 2012, tradução nossa
54

).   

“Migrantes altamente qualificados” são 

 

pessoas com qualificações como gerentes, executivos, profissionais, 

técnicos ou similares que se deslocam dentro dos mercados internos 

de trabalho de empresas transnacionais e organizações internacionais, 

ou que procuram emprego através de mercados de trabalho 

internacionais para habilidades escassas. Muitos países acolhem tais 

migrantes e têm programas especiais para incentivá-los a migrar 

(UNESCO, 2012, tradução nossa
55

). 
 

A designação “migrantes irregulares” é usada para classificar as “pessoas que 

entraram em um país, geralmente a procura de empregos, sem a necessária 

documentação e permissão” (2012, tradução nossa
56

).   

                                                           
54

 … people who migrate for a limited period of time in order to take up employment and send money 

home (UNESCO, 2012). 
55

 … people with qualifications as managers, executives, professionals, technicians or similar, who move 

within the internal labour markets of trans-national corporations and international organisations, or who 

seek employment through international labour markets for scarce skills. Many countries welcome such 

migrants and have special 'skilled and business migration' programmes to encourage them to come 

(UNESCO, 2012). 
56

 people who enter a country, usually in search of employment, without the necessary documents and 

permits (UNESCO, 2012). 
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Além do que está presente na sucinta caracterização da imigração irregular feita 

pela UNESCO, devemos adicionar a ela os imigrantes que não tiveram a permanência 

sancionada pelo país de destino (Cf. ONU, 1998), mesmo estando com a devida 

documentação, caso de alguns requerentes de asilo.  

Sobre a documentação e permissão, Silva (2009, p. 13, grifos do autor) observa 

que: 

 

(...) em muitos casos, não é só o passaporte que é exigido, já que em 

diversos Estados, há a necessidade de uma prévia autorização por 

parte dos agentes estatais para a permissão de entrada. São os famosos 

“Vistos” ou “Visas”, mas que também podem aparecer sob outras 

formas, pois, o simples fato de possuir um passaporte não lhe assegura 

o direito de entrada. Essa documentação – condição necessária para a 

aceitação do indivíduo – inclui prévia autorização do Estado receptor 

para que o Imigrante possa livremente exercer a cidadania dentro 

desta localidade. Nesse momento, estamos diante do conceito de 

cidadania como um direito, pois, a partir do momento em que o sujeito 

é aceito, ele possui, em sua quase totalidade, os mesmos direitos que 

os nacionais. Entretanto, na maioria das vezes, por não possuir os 

requisitos que o receptor coloca, esses que são obtidos, na maioria das 

vezes, através de critérios alcançados por meio de recursos 

econômicos, o postulante a uma entrada legal não consegue ver o seu 

objetivo realizado, sendo, portanto, legalmente impedido de efetuar tal 

entrada em território estrangeiro. Nesse aspecto, a definição daquele 

que é considerado imigrante ilegal é fundamentalmente determinada 

pelo Estado.  

 

A imigração forçada “em um sentido mais amplo, inclui não somente os 

refugiados e requerentes de asilo, mas as pessoas forçadas a migrarem devido a fatores 

externos, tais como catástrofes ambientais ou projetos de desenvolvimento.” (UNESCO, 

2012, tradução nossa
57

).   

O termo “reunificação familiar” é empregado quando pessoas migram para ir ao 

encontro de familiares que são imigrantes, dentro de uma das categorias já descritas, em 

um determinado país. “Muitos países reconhecem o principio do direito de reunificação 

familiar dos imigrantes legais. Outros países, especialmente aqueles com sistemas de 

trabalho de contrato, negam o direito à reunificação familiar.” (UNESCO, 2012, 

tradução nossa
58

).   

                                                           
57

 in a broader sense, this includes not only refugees and asylum seekers but also people forced to move 

due to external factors, such as environmental catastrophes or development projects (UNESCO, 2012). 
58

 Many countries recognise in principle the right to family reunion for legal migrants. Other countries, 

especially those with contract labour systems, deny the right to family reunion (UNESCO, 2012). 
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Os “migrantes de retorno” são aqueles que “voltam para seus países de origem 

após um período em outro país.” (UNESCO, 2012, tradução nossa
59

).    

A UNESCO pondera que  

 

„migrante‟ não faz referência aos refugiados e desalojados ou a outros 

que foram forçados ou obrigados a deixarem suas casas. Migrantes 

são pessoas que fazem escolhas a respeito de quando partir e para 

onde ir, mesmo que essas escolhas sejam, por vezes, extremamente 

restritas. De fato, alguns estudiosos fazem uma distinção entre a 

migração voluntária e involuntária (2012, tradução nossa
60

, grifo da 

instituição).    
  

Ou seja, segundo a organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), somente considera-se como migrante a pessoa que opta pela 

partida e pelo local de destino, ou o que, para alguns estudiosos, configura-se como 

migrante voluntário.  

As distinções entre os tipos de migração demonstram que dois fatores são 

importantes para os estudos de movimentos migratórios: a repulsão e a atração.  

Os fatores de atração são aqueles relativos ao lugar de destino que levam os 

sujeitos a procurar satisfazer seus desejos e anseios em outra localidade por acreditarem 

que nesse outro lugar terão melhores condições de vida. Os fatores de repulsão são 

aqueles relativos ao lugar de origem e que implicam descrença de que o lugar que se 

habita não lhe assegura as condições de vida desejadas/necessárias. Esses últimos 

fatores são mais fortes, uma vez que, na maior parte dos casos, não se deseja o 

abandono de sua casa/país e se decide por migrar porque, depois de comparar as 

expectativas que se têm em relação ao país de origem e ao de destino, acredita-se que o 

lugar para onde se irá oferecerá uma condição melhor (Cf. SILVA, 2009).   

A atuação desses dois fatores leva pessoas a migrar para os países que elas 

consideram capazes de prover-lhes melhores condições de vida. Sublinhamos que o 

movimento migratório não se restringe aos países desenvolvidos, uma vez que países 

subdesenvolvidos são, também, destino de imigrantes (Cf. SILVA, 2009).  

 
A lógica dessa movimentação é a mesma e nesse sentido acaba sendo 

até mais numerosa da que ocorre entre o Sul e o Norte econômicos. 

                                                           
59

 return to their countries of origin after a period in another country (UNESCO, 2012). 
60

 'migrant' does not refer to refugees, displaced or others forced or compelled to leave their homes. 

Migrants are people who make choices about when to leave and where to go, even though these choices 

are sometimes extremely constrained. Indeed, some scholars make a distinction between voluntary and 

involuntary migration (UNESCO, 2012). 

http://www.unesco.org/most/migration/glossary_refugee.htm
http://www.unesco.org/most/migration/glossary_displacements.htm
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Entretanto, não faz parte do interesse dos países centrais discutir esses 

movimentos Sul-Sul, pois eles pretendem que o intérprete só perceba 

os movimentos que se dirigem aos seus domínios, locais que seriam 

escolhidos em função de seus avançados sistemas econômicos e 

sociais. Isso não é totalmente verdade, pois o que diversas pessoas têm 

buscado, basicamente, é encontrar formas de conseguir sobreviver, 

por isso, nem sempre o local escolhido é altamente desenvolvido. Por 

exemplo, o que mais explicaria o fato de um boliviano deixar a sua 

pátria em busca de um subemprego no Brasil, onde ele tem que 

trabalhar aproximadamente 12 horas por dia para receber um pequeno 

vencimento? Ou o que mais motivaria uma pessoa a buscar uma 

migração indocumentada na Europa e nos Estados Unidos, onde ele 

estará sujeito ao exercício de uma função sem as garantias trabalhistas 

mínimas, onde se sentirá permanentemente ameaçado pelos órgãos 

estatais com a reclusão e a expulsão e onde estará sujeito ao exercício 

de pequeno poder por parte daqueles que com ele contratam e que por 

serem nacionais podem ameaçá-lo de diversas formas, como com a 

denúncia aos agentes do Estado? Isso nos permite concluir que, 

enquanto as diferenças econômicas e sociais forem tão gritantes, não 

há que se falar em uma diminuição da imigração (SILVA, 2009, p. 

35). 

 

Outro importante fator que deve ser considerado para o debate sobre 

movimentos migratórios contemporâneos é o surgimento dos Estados Nacionais, pois 

foi mediante a criação deles que foram possibilitadas a configuração dos migrantes em 

imigrantes (os migrantes vistos pela sociedade receptora) e em emigrantes (os migrantes 

vistos pela sociedade de origem); e a caracterização da parcela da população sobre o seu 

território como nacionais, permitindo com que de alguma maneira esses atuem 

politicamente nessa comunidade (Cf. SILVA, 2009).  

A relevância desses Estados também consiste no fato de eles se basearem  

 

no conceito de soberania, o que lhes dá, portanto, o poder de controlar 

essa movimentação em seu território. Nesse sentido é a primeira vez 

que se dá possibilidade ao Ente político de recusar ou limitar tal 

movimentação, por existir algum interesse, de seu soberano ou de seus 

cidadãos, que as justifiquem, tais como: a Segurança Nacional, a 

Ordem Pública, a Saúde Pública, a Moral Pública, entre outros. Todas 

essas limitações se impõem de acordo com o suposto interesse dos 

nacionais, que conferiram a esse Estado o direito de representá-lo 

(SILVA, 2009, p. 25).   

 

Salientamos que nos estudos de Silva (2009) o termo “soberania” é empregado 

no sentido jurídico, isto é, como “a propriedade que tem um Estado de ser uma ordem 

suprema que não deve sua validade a nenhuma outra ordem superior” (PALAIA, 2010, 

p. 17).  
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A possibilidade do Ente político de recusar ou limitar a movimentação 

migratória pode ser observada em relatório datado de julho de 1937, formulado pelas 

autoridades britânicas durante o mandato inglês sobre a Palestina. Nesse relatório temos 

documentado uma das primeiras vezes em que é usado o adjetivo ilegal para qualificar a 

indesejada imigração de judeus para a Palestina, como consta no trecho a seguir: 

 

Imigração ilegal judaica vem acontecendo juntamente com a 

imigração autorizada. Esta imigração ilegal é realizada pela(o) 

(I) a entrada ilegal, ou seja, pela evasão dos controles fronteiriços; 

(II) a entrada legal por viajantes que ultrapassem o período de 

residência temporária autorizada, e 

(III) o casamento de uma mulher estrangeira com 

a) cidadãos palestinos e  

b) residentes permanentes que não são palestinos.  

(PALESTINE ROYAL COMMISSION REPORT, 1937, pp. 289-290, 

tradução nossa
61

). 

  

Observamos que o mandato britânico na Palestina foi bastante conturbado, 

principalmente no final da década de 1930. Inicialmente, a Comissão Permanente de 

Mandatos havia decido que era obrigação britânica promover o Lar Nacional Judeu na 

Palestina; no entanto, com a Revolta Árabe que começou na primavera de 1936, e com a 

intensificação dos tumultos devido ao crescente número de judeus que imigravam para 

fugir do Nazismo, decidiu-se pelo estabelecimento de um número fixo de judeus que 

poderiam adentrar à Palestina (Cf. PEDERSEN, 2009). Essa medida fez com que as 

pessoas que quisessem morar na Palestina, após atingida a determinada cota, fossem 

designadas como ilegais.  

Sobre o trecho do relatório citado, gostaríamos de aclarar que a designação de 

imigrante ilegal das autoridades britânicas para uma mulher estrangeira que se casa com 

um cidadão palestino, ou com residente permanente, difere do emprego atual do termo 

imigrante ilegal, uma vez que o (futuro) casamento com alguém que seja residente ou 

tenha visto para permanecer no país estrangeiro é um ato legal e possibilita a concessão 

                                                           
61

 Jewish illegal immigration has been going on side by side with authorized immigration. This illegal 

immigration is effected by  

(I) illegal entry, i.e. evasion of frontier controls; 

(II) legal entry by travellers who overstay the period of temporary residence authorized; and  

(III) marriage of a foreign women to  

a) Palestinian citizens, and  

b) Permanent residents who are not  Palestinian citizens 

(PALESTINE ROYAL COMMISSION REPORT, 1937, pp. 289-290) 
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de visto para o (futuro) marido e/ou (futura) esposa, tornando essa pessoa em imigrante 

regular.   

Após um dos primeiros aparecimentos do signo “Imigração ilegal”, em 1937, no 

relatório da Comissão Real Britânica, começa a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e, com 

o seu término, inicia-se o período conhecido como a “Era de Ouro”
62

, compreendido 

entre as décadas de 1940 e 1970. Nesse período, o capitalismo apresentou taxas de 

crescimento econômico elevadas com abertura maciça de postos de trabalho, fazendo 

com que a imigração não fosse combatida de forma tão contundente.  

Além disso, de acordo com Figueredo (2005), o pós Segunda Guerra Mundial, 

juntamente com os avanços na regulação dos fluxos comerciais, monetários e 

financeiros, contou com a possibilidade de que os países europeus decidissem 

individualmente como seria feita a regulação das migrações. Esse cenário abriu  

 

espaço à ampliação dos gaps salariais entre países, promovendo a 

defesa, por parte de diversos autores, da ideia dos cada vez maiores 

ganhos potenciais da liberalização dos fluxos migratórios. Os países 

mais desenvolvidos da Europa começaram a implementar políticas de 

atracção de imigrantes temporários, para preenchimento de labour 

shortages. Outro factor que contribuiu, igualmente, para transformar a 

Europa num continente de imigração foi a progressiva selectividade 

das políticas migratórias por parte de países tradicionalmente de 

imigração (EUA, Canadá, e outros). Desta forma, a Europa acolheu, 

na segunda metade do século XX, muitos imigrantes não só de antigas 

colónias e dos países do Sul Mediterrânico do continente, mas 

também indivíduos oriundos de outros continentes. Mais 

recentemente, o sul Europeu tornou-se um destino privilegiado para 

muitos migrantes, nomeadamente da África magrebina, do Leste 

Europeu e da América do Sul (FIGUEREDO, 2005, p. 79).  

  

O trecho supramencionado mostra o surgimento, no pós Segunda Guerra 

Mundial, da cidadania laboral, ou seja, da aceitação ou não do imigrante atrelar-se à 

necessidade de sua mão-de-obra (Cf. SILVA, 2009). Com isso podemos perceber que as 

políticas imigratórias adotadas no período evidenciam que a “Europa não desejava que 

esses migrantes fizessem parte do seu nascente Welfare State
63

‖ (SILVA, 2009, p. 32).   

Apesar das novas políticas imigratórias implementadas, “a migração continuou a 

ser valorizada por alguns países até o princípio dos anos de 1970, principalmente pelos 
                                                           
62

 Para um maior detalhamento nos estudos sobre a economia mundial no século XX, incluído aí a “Era 

de Ouro”, ver HOBSBAWM, 1995.   
63

 O Welfare State (Estado de Bem-Estar Social ou Estado de Providência) deve ser entendido aqui como 

“financiamento público de despesas sociais destinadas ao ensino, aos serviços de saúde, às pensões, ao 

seguro-desemprego, à habitação e ao atendimento das „camadas mais carentes‟ via programas de 

alimentação e nutrição” (WINCKLER & NETO, 1992, p. 109).   
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países europeus, sedentos de trabalhadores para a reconstrução de seus países” (SILVA, 

2009, p. 33).   

Em meados da década de 1970, o ritmo de crescimento da economia mundial foi 

reduzido consideravelmente
64

. A “recessão econômica e a automação do processo 

produtivo levaram a um quadro de Flexibilização, Precarização e Desregulação da 

Organização do Trabalho e à suspensão da contratação de imigrantes” (SILVA, 2009, 

p.33).   

Nesse momento foram rediscutidas as questões imigratórias. Esses debates 

podem ser evidenciados pelo documento de resoluções aprovadas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, intitulado Measure to Ensure the Human Rights and Dignity 

for all Migrant Workers, datado de 9 de Dezembro de 1975.  

No documento, outros signos semiótico-ideológicos, undocumented immigration 

(imigração não documentada), non-documented immigration (imigração não 

documentada) e irregular immigration (imigração irregular), passam a figurar, 

conforme pode ser visto na seguinte resolução:  

 

2. Solicita aos órgãos das Nações Unidas e às agências especializadas 

responsáveis a utilizar em todos os documentos oficiais o termo 

"trabalhadores migrantes não documentados ou irregulares" para 

definir os trabalhadores que ilegalmente e/ou sub-repticiamente 

entrarem em outro país para obter trabalho; (Measure to Ensure the 

Human Rights and Dignity for all Migrant Workers, 1975, tradução 

nossa
65

). 

 

Os signos semiótico-ideológicos illegal immigration (imigração ilegal), 

undocumented immigration (imigração indocumentada), non-documented immigration 

(imigração não documentada) e irregular immigration (imigração irregular) foram 

determinados pela realidade, refletindo-a e refratando-a. A situação conflituosa na 

Palestina sob Mandato Britânico, a qual foi intensificada devido ao crescente número de 

judeus que buscavam fugir do Nazismo, reflete-se e refrata-se na expressão “imigração 
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 Inúmeros são os fatores que influenciam na elevação das taxas de desemprego verificada a partir da década 

de 1970. Não faz parte do objetivo desse trabalho explanar essa questão, mas acreditamos ser importante dizer 

que o aumento do desemprego não se deve aos fluxos migratórios e à consequente concorrência entre 

população local e os imigrantes em relação ao preenchimento das vagas de trabalho. Entre os fatores 

responsáveis pelo aumento do desemprego nas últimas décadas destacam-se: a inserção de novas tecnologias 

que são economizadoras de mão de obra humana e a transferência de empresas para outros países, 

principalmente asiáticos, na busca por redução de custos de produção (Ver DUGNANI, 2009, pp. 81-84)    
65

 2. Requests the United Nations organs and the specialized agencies concerned to utilize in all official 

documents the term ―non-documented or irregular migrant workers‖ to define those workers that illegally 

and/or surreptitiously enter another country to obtain work; (Measure to Ensure the Human Rights and 

Dignity for all Migrant Workers, 1975) 
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ilegal”. A recessão econômica da década de 1970, geradora de debates sobre imigração, 

refletiu-se e refratou-se em “imigração irregular” e em “imigração não documentada”.  

Apesar da solicitação feita pela ONU para a utilização do termo non-documented 

or irregular migrant workers (trabalhadores migrantes não documentados ou 

irregulares) ser de 1975, a expressão foi proferida pela primeira vez na Suprema Corte 

dos Estados Unidos apenas em 8 de dezembro de 2009, pela juíza Sonia Sotomayor
66

, 

de acordo com a news Justice Appear Skeptical of Anticorruption Law, publicada pelo 

New York Times no dia 9 de dezembro 2009. Isto atesta que a circulação e o emprego 

de illegal (im)migration é muito superior à undocumented (im)migration, irregular 

(im)migration ou non-documented (im)migration
67

.  

Nas news que compõem o corpus desta dissertação, a mesma realidade se 

mantêm. O adjetivo illegal (ilegal) para qualificar a imigração ou os imigrantes 

apareceu 14 vezes. O uso de non-documented (não documentado), undocumented 

(indocumentado) e irregular (irregular), conforme o defendido pela ONU, ocorreu 5 

vezes, sendo 3 das 5 ocorrências citação direta de um estudo da London School of 

Economics, no qual se utilizava adequadamente tal terminologia. Ou seja, o uso do 

adjetivo illegal ocorre em 73,6% dos casos para fazer referência aos imigrantes ou à 

imigração. 

Esse dado é de extrema relevância, pois illegal immigration e undocumented 

immigration, irregular immigration ou non-documented immigration não são signos 

sinônimos e intercambiáveis. Na verdade, segundo Paspalanova (2008, p. 82, tradução 

nossa68) 

 

o uso desses termos (imigração ilegal e alien ilegal
69

) é criticado 

porque eles possuem conotações políticas e sociais negativas. (...) 

essas palavras servem como poderosas ferramentas para a 

manipulação da opinião pública porque esses conceitos constroem o 

que Charles Stevenson (1969:33) chama de “definições persuasivas”, 

                                                           
66

 A juíza Sonia Sotomayor, de origem portoriquenha, se tornou, em 5 de agosto de 2009, a primeira integrante 

latina da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. 
67

 Uma simples procura no site da BBC (cobertura mundial) apresenta para ―illegal (im)migration‖ 2.110 

ocorrências , datadas  entre 12 de julho de 2007 e 12 de janeiro de 2011; enquanto ―undocumented 

immigration‖ ou ―non-documented immigration‖ tem 65 ocorrências, datadas entre 19 de março de  1998 e 5 

de janeiro de 2011.  
68

 … the use of these terms is criticized because of their negative social and political connotations. (…) these 

words serve as powerful tools for manipulating public opinion because these concepts construct what Charles 

Stevenson (1969:33) calls ―persuasive definitions‖, where the emotive meaning of the word has the power to 

displace the descriptive meaning, and in extreme cases, can equate the human right to migration with a 

criminal act (PASPALANOVA, 2008, p.82). 
69

 O emprego de illegal alien é comum nos Estados Unidos para referir-se aos imigrantes não documentados.  
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nas quais o sentido emocional da palavra tem o poder de deslocar o 

significado descritivo, e, em casos extremos, podem equacionar o 

direito humano de migração com um ato criminoso.  

 

Notamos que essas palavras e expressões utilizadas para designar o imigrante 

“são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama (...) as 

relações sociais” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 42), registrando as mudanças 

sociais sofridas em relação ao fenômeno migratório.  

A maior circulação e emprego do signo illegal immigration (imigração ilegal) 

atestam o incômodo suscitado pelo imigrante (Cf. BOURDIEU, 1998) e a não 

receptividade dos países destino. Segundo Silva (2009, p. 44)  

 

Essa não receptividade com relação ao imigrante faz parte de uma 

política de Estado que, por conta de problemas próprios, na maioria 

das vezes de origem econômica, não deseja ver em seus quadros um 

sujeito que ele não considera como seu cidadão, isto é, como alguém 

que ele tenha obrigação, seja por um Contrato Social, seja por outra 

forma qualquer de assegurar esse poder, como o da cidadania ativa, de 

assumir responsabilidade pela manutenção da dignidade humana. (...) 

essa perspectiva dos Estados acaba gerando no seio de sua população 

pessoas que não são consideradas cidadãs.  

 

Ou seja, o motivo para a não receptividade dos países destino aos imigrantes 

relaciona-se aos problemas que esses países estão enfrentando, principalmente os de 

ordem econômica, e os leva a tranformar pessoas em não cidadãos. No Reino Unido, os 

não cidadãos incluem os filhos de imigrantes não documentados que nasceram no país 

(Cf. GORDON, SCANLON, TRAVERS & WHITEHEAD, 2009).      

 

4. 2 As news e a imigração irregular no Reino Unido 

 

Antes de iniciarmos a análise específica de cada uma das news, explicaremos o 

processo das eleições gerais do Reino Unido e as eleições de 2010 a partir das 

informações do site do parlamento britânico, uma vez que o período eleitoral foi um dos 

critérios para seleção do corpus.  

 

4.2.1 As Eleições Gerais no Reino Unido  

 

De acordo com a legislação britânica, o processo eleitoral sempre acontece 

“quando o Parlamento é dissolvido, todos os assentos na Câmara dos Comuns tornam-se 
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vagos e uma eleição geral é realizada” (PARLAMENTO BRITÂNICO, 2012, tradução 

nossa)
70

. A dissolução do Parlamento ocorre com uma proclamação real. Com a 

dissolução do Parlamento, as decisões passam a ser tomadas exclusivamente pelos 

ministros do governo.   

Até setembro de 2011, o primeiro-ministro podia solicitar que a rainha 

dissolvesse o Parlamento e, assim, anunciar as eleições a qualquer momento, desde que 

não excedendo o período máximo de cinco anos de mandato, que é o tempo limite de 

mandato daquele parlamento e de seu primeiro-ministro, o qual pode se reeleger caso 

seu partido atinja a maioria das cadeiras do parlamento ou se estabeleça um governo de 

coalizão.  

A partir do dia 15 de setembro de 2011 passou a vigorar o Fixed Term 

Parliament Act. Esse ato estabeleceu a primeira quinta-feira do mês de maio como data 

fixa das eleições que acontecem a cada cinco anos. 

As eleições no Reino Unido ocorrem em único turno e os eleitores votam em um 

dos candidatos de seu distrito. O candidato distrital pertence a um partido ou concorre 

de maneira independente. O candidato distrital com maior número de votos torna-se um 

membro do parlamento. O líder do partido que obteve a maioria absoluta de cadeiras no 

parlamento torna-se o primeiro-ministro.   

As eleições sem uma maioria absoluta (326 assentos dos 650 disponíveis) de um 

dos partidos são conhecidas como hung parliament e, nesses casos, o governo anterior 

pode continuar tomando as decisões enquanto negociações são feitas para a constituição 

de uma coalizão ou de um governo minoritário.  

 

Se o governo em exercício for incapaz de comandar uma maioria e 

decidir se demitir, o líder do maior partido da oposição pode ser 

convidado a formar um governo e pode fazê-lo como uma minoria ou 

em coligação com outro partido ou partidos (PARLAMENTO 

BRITÂNICO, 2012, tradução nossa)
71 

 

Em 2010, a eleição foi proclamada ao término dos 5 anos de mandato do 

primeiro-ministro Gordon Brown (líder do partido Labour). No dia 6 de maio de 2010, 

dia das eleições, das 650 vagas disponíveis na Câmara dos Comuns, os Conservatives 

                                                           
70

 When Parliament is dissolved every seat in the House of Commons becomes vacant and a general 

election is held (PARLAMENTO BRITÂNICO, 2012). 
71

 If the incumbent government is unable to command a majority and decides to resign, the leader of the 

largest opposition party may be invited to form a government and may do so either as a minority or in 

coalition with another party or parties (PARLAMENTO BRITÂNICO, 2012). 
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obtiveram 307, o Labour 258, os Liberal Democrats 57 e os demais partidos 28 

assentos. De acordo com a BBC News, o partido do Labour teve uma perda líquida de 

91 lugares enquanto os Conservatives tiveram um ganho líquido de 97 assentos.   

O número de membros da Câmara dos Comuns eleitos levaram ao “hung 

parliament”. Na ocasião, decidiu-se pela coalizão entre os partidos Conservative 

(também chamados de Tories) e Liberal Democrats (conhecidos como Lib Dems), 

sendo que David Cameron, líder do partido Conservative (detentor do maior número de 

assentos na Câmara dos Comuns) tornou-se o novo primeiro-ministro. 

Sobre os partidos britânicos e seus mandatos, Spicker explica que 

 

A Grã-Bretanha tem sido uma democracia de dois partidos durante a 

maior parte dos últimos cem anos e, no período pós-guerra, teve quase 

todos os governos claramente identificáveis como Labour ou 

Conservative. A principal exceção é a coalizão Conservative-Liberal 

Democrat de 2010, mas mesmo assim a coligação comprometeu-se 

substancialmente com o programa de reforma das políticas de 

proteção social propostos no Manifesto do Partido Conservative. A 

política britânica é geralmente descrita em duas dimensões, com 

Labour, à esquerda e Conservatives à direita; Liberal Democrats é, 

por vezes considerado como de centro-esquerda, embora após a sua 

coligação com os Conservatives, a questão fique em aberto. Os termos 

"esquerda" e "direita" são convencionais e não são sempre úteis: todos 

os partidos políticos são amplas coalizões de interesse com elementos 

contraditórios. Labour tem misturado um compromisso geral com os 

direitos estabelecidos nas políticas de bem-estar social com, por vezes, 

uma visão restritiva aos pobres "indignos" e aos direitos das pessoas 

que não estão trabalhando. Os Conservatives têm misturado uma 

perspectiva liberal ou de laissez faire com uma ênfase autoritária 

sobre a ordem e, no decurso dos últimos trinta anos, têm sido 

fortemente influenciados pela condenação americana às políticas de 

proteção social (2011, p.46, tradução nossa
72

). 

 

A chegada das eleições gerais britânicas de 2010 foi acompanhada pela 

divulgação dos manifestos dos partidos, que explicavam as medidas que seriam tomadas 

por eles em relação a diversas questões, dentre elas a imigração. Pela primeira vez na 
                                                           
72

 Britain has been a two-party democracy for much of the last hundred years, and in the post-war period 

nearly all governments have been clearly identifiable as Labour or Conservative. The main exception is 

the Conservative-Liberal Democrat coalition of 2010, but even then the coalition committed itself 

substantially to the programme for welfare reform outlined in the Conservative party manifesto. British 

politics is usually described in two dimensions, with Labour on the left and the Conservatives on the 

right; Liberal Democrats are sometimes thought of as centre-left, though following their coalition with 

the Conservatives that is an open question. The terms ―left‖ and ―right‖ wing are conventional, and they 

are not always helpful: all the political parties are broad coalitions of interest, with contradictory 

elements. Labour has mixed a general commitment to rights to welfare with sometimes restrictive view of 

the ―undeserving‘ poor, and the rights of people out of work. Conservatives have mixed liberal or 

―laissez faire‖ views with an authoritarian emphasis on order; in the course of the last thirty years they 

have been heavily influenced by American condemnation of welfare provision (SPICKER, 2011, p.46). 
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história eleitoral do Reino Unido foram transmitidos televisivamente os debates dos 

líderes dos partidos que disputavam as eleições daquele ano. Observamos que só 

participaram dos debates os líderes dos três principais partidos. Ou seja, debateram 

Gordon Brown, líder do Labour e que na época era também o primeiro-ministro, David 

Cameron, líder do Conservative, e Nick Clegg, líder do Liberal Democrats. Nas 

subseções seguintes daremos início às análises de cada news do corpus da pesquisa.  

4.2.2 BBC’s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan 

A BBC, além de transmitir os debates em seus canais televisivos, apresentou 

análises sobre os debates e as políticas defendidas pelos partidos. A news intitulada 

BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan, que é parte do corpus desta 

pesquisa, apresenta a análise do correspondente de política interna da BBC, Daniel 

Sandford, veiculada no dia 19 de abril de 2010.  

A subseção está dividida em quatro partes. Primeiramente, transcrevemos a 

news, decrevemos seu layout e apontamos aspectos evidenciados pelo layout utilizado. 

Depois, transcrevemos, descrevemos e analisamos o texto chamada. Na sequência, 

transcrevemos, descrevemos e analisamos o vídeo. Por último, abordamos os links a que 

fomos remetidos ao clicar nas âncoras disponíveis na news.      

 

4.2.2.1 Transcrição da news e descrição  

Transcrição da news: 
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A news denominada BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan foi 

armazenada na seção Election 2010 (Eleições 2010). Nessa seção encontram-se todo o 

conteúdo (vídeo, fotos, news etc) referente às Eleições Gerais de 2010 no Reino Unido. 

O layout da página em questão é composto por um cabeçalho da BBC em preto; um 2º 

cabeçalho referente à seção específica de armazenagem; uma parte central dividida em 

três colunas; um rodapé central em branco; um rodapé em cinza claro; e, um rodapé em 

cinza escuro. 

No cabeçalho da BBC em preto temos: 
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No 2º cabeçalho encontram-se os seguintes elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte central são exibidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª coluna: título 

da news. 

 

3ª coluna: 2 

links 

semânticos. 

As âncoras 

permitem 

remissões 

para os dois 

vídeos mais 

populares 

relacionados 

às eleições 

2010. 

 

2ª colu-

na: tex-

to cha-

mada 

para o 

vídeo da 

3ª coluna: 1 

link 

semântico. 

A âncora 

permite a 

remissão a 
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No rodapé central em branco temos: 

 

 

 

No rodapé em cinza claro encontram-se os seguintes elementos: 
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No rodapé em cinza escuro são exibidos: 

 

O layout da news, portanto, contempla elementos verbais, visuais e âncoras 

(verbais e visuais). Notamos que este layout posiciona privilegiadamente a news na parte 

central (2ª coluna). Nesta parte central, o espaço ocupado pela imagem do vídeo e sua 

posição centralizada, comparada ao espaço ocupado pela parte verbal que segue, indiciam 

a função desempenhada pelo texto de chamada para o vídeo da news. A chamada é 

analisada na subseção seguinte.    

Além das âncoras de remissão para links semânticos posicionadas na 3ª coluna da 

parte central e nos rodapés, localização comum a todas as páginas de news da BBC, a news 
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em questão contêm âncoras para links semânticos posicionadas na 2ª coluna logo abaixo 

do texto chamada, indicando que elas foram escolhidas para especificamente compor a 

news. Todas as remissões serão comentadas em uma subseção para isso destinada.   

4.2.2.2 Texto chamada  

Nesta subseção analisaremos o texto chamada, posicionado na 2ª coluna central. 

Transcrição do texto chamada: 

BBC's Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plans 

 

Conservative leader David Cameron says Liberal Democrat plans for a selective 

amnesty for illegal immigrants are a "huge mistake". 

The Liberal Democrats insist they have a "tough and realistic" immigration policy, 

and the amnesty would ensure that those who have lived in the UK for more than 

10 years contribute and pay taxes. 

Daniel Sandford examines the arguments for and against an amnesty.
73
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 Daniel Sandford da BBC examina os planos de anistia do Lib Dem 

O líder do Conservative, David Cameron, diz que os planos para uma anistia seletiva de imigrantes 

ilegais são um “grande erro”.  

Os Liberal Democrats insistem que eles possuem uma política imigratória “severa e realista”, e a 

anistia iria garantir que aqueles que moram no Reino Unido há mais de 10 anos contribuam e paguem 

impostos.  

Daniel Sandford examina os argumentos contra e a favor à anistia.  
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O texto posicionado logo abaixo do vídeo, aqui transcrito visualmente e 

verbalmente (para melhor legibilidade), introduz e sintetiza para o leitor o conteúdo 

que será abordado no vídeo da news, no caso, o plano de anistia defendido pelo líder 

do partido Liberal Democrats, Nick Clegg, e criticado pelo líder do partido 

Conservative, David Cameron. Por essas características e pelo layout já comentado, 

nos referimos a esse tipo de texto como chamada.  

Na chamada notamos que o uso do verbo insist (insistir) e das aspas nos 

adjetivos “tough and realistic” (severas e realistas) presentes no trecho The Liberal 

Democrats insist they have a ‗tough and realistic‘ immigration policy  (O Liberal 

Democrats insistem que eles possuem uma política imigratória „severa e realista‟) se 

mostram muito significativos, pois o recurso das aspas evidenciam as palavras de 

outrem, no caso do partido Liberal Democrats, e recebem o tom de desconfiança que 

o jornalista empregou a elas. Nesse sentido, a escolha pelo verbo insist nos auxilia a 

compreender a atitude de Sandford, pois ele imprime uma conotação de que o 

partido está em descrédito e necessita de insistência para advogar que suas medidas 

concernentes à imigração são rigorosas e realistas.  

Em contrapartida, o tom empregado para o adjetivo e substantivos aspeados 

“huge mistake” (grande erro) em Conservative leader David Cameron says Liberal 

Democrat plans for a selective amnesty for illegal immigrants are a ―huge mistake‖  

(O líder do Conservative David Cameron diz que os planos para uma anistia seletiva 

de imigrantes ilegais são um “grande erro‖) é outro e pode ser evidenciado pela 

seleção do verbo say (dizer) que, diferentemente do verbo insist, não apresenta o 

mesmo tom de desconfiança, mas permite que a crítica seja apresentada através de 

outrem, eximindo a corporação da responsabilidade do enunciado, uma vez que está 

se fazendo uma citação. 

Ademais, depois da chamada as duas primeiras âncoras são Rivals target Lib 

Dem policies (Rivais miram as políticas do Lib Dem), lembramos que a âncora é a 

parte visível de um link, e por isso temos expressamente escrito que os outros 

partidos também estão criticando as políticas, de um modo geral, propostas pelo 

mesmo partido que defende a adoção de uma anistia imigratória. Outro aspecto que 

merece ser recordado é que estas âncoras estão posicionadas incomumente, 

evidenciando que foram selecionadas especificamente para compor a news.   

Ao contrastarmos a escolha dos verbos das orações com as expressões entre 

aspas e as duas âncoras que estão posicionadas logo abaixo da chamada, observamos 
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que a news demonstra que corporação discorda da ideia de um plano de anistia ser 

uma medida rigorosa e realista para lidar com a imigração não documentada.   

A última oração presente na chamada é Daniel Sandford examines the 

arguments for and agains an amnesty (Daniel Sandford examina os argumentos 

contra e a favor à anistia). Com isso, a expectativa do leitor é que na matéria ocorra 

a análise dos pontos positivos e negativos do plano de anistia imigratória defendida 

pelo partido do Liberal Democrat e que o valor de devida imparcialidade pregado 

pela corporação seja seguido. Na sequência transcrevemos o vídeo para 

posteriormente observarmos se esses dois diferentes posicionamentos são 

contemplados na matéria. 

 

4.2.2.3 Vídeo 

 

O vídeo que consta na página da internet, analisado a seguir, é do quadro 

Reality check (Verificação da realidade), o qual também foi exibido durante o 

noticiário BBC News at Ten. O noticiário BBC News at Ten é exibido às 22 horas no 

canal aberto da BBC, (BBC One).   

Reality check foi criado para transmitir via rádio, TV ou internet análises dos 

jornalistas da corporação britânica sobre as propostas políticas dos partidos durante 

as campanhas eleitorais de 2010 no Reino Unido.  

O próprio nome do quadro indica que valores como veracidade, objetividade 

e imparcialidade estão presentes na BBC, uma vez que Reality check (Verificação da 

realidade) dá a impressão de que os jornalistas da corporação, que apresentam suas 

análises no quadro, seriam capazes de analisar de forma objetiva e imparcial o que é 

real e o que essa realidade significaria para o leitor/telespectador
74

. Nesse sentido, 

lembramos que tais valores – objetividade, veracidade e imparcialidade – são 

construtos históricos e culturais (Cf. HALL, 2001) e que a linguagem não é neutra, 

sendo os sujeitos posicionados sócio-historicamente e, com isso, eles se enunciam 

do lugar singular que ocupam (Cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

 

                                                           
74

 Reality check: throughout the election campaign the BBC‘s expert team of journalists is examining 

the key claims made by politicians and assessing what their policies and promises mean to you. 

(BBC, 19/04/2010). Verificação da realidade: durante toda a campanha eleitoral, a equipe da BBC de  

especializados jornalistas analisará as propostas feitas pelos políticos e avaliará o que as suas 

políticas e promessas significam para você (BBC, 19/04/2010, tradução nossa).    
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Transcrição do vídeo: 

1 

ESTÚDIO 

 

 

Daniel Sandford: it‘s one  

Daniel Sandford: é uma 

 

2 

  

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: of the most EYE-catching Liberal Democrats‘ policies ...  

Daniel Sandford: das políticas do Liberal Democrats mais CHAMATIVAS 

 

 

A cena 1 é composta de três planos. No primeiro plano são exibidas no lado 

direito uma mesa e, de perfil, sentada e olhando para o outro jornalista, a âncora 

Fiona Bruce do noticiário da BBC News at Ten. No segundo plano, a esquerda, está 

o jornalista Daniel Sandford, responsável pela análise que foi apresentada no quadro, 

com todo seu corpo exibido, com as mãos enconstadas uma na outra e próximas a 

seu corpo e com o olhar direcionado para Fiona Bruce. No terceiro plano, atrás de 

Daniel Sandford, encontra-se um telão exibindo no lado esquerdo o nome do quadro, 

Reality Check, e arte gráfica utilizada em todas as news referentes às Eleições Gerais 

de 2010 no Reino Unido, a qual é também empregada como logo do quadro quando 
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associada ao seu nome graficamente expresso. No lado direito aparece em contorno 

cinza o mapa do Reino Unido com os mesmos elementos gráficos coloridos saindo 

dele. Esta arte gráfica do mapa é também utilizada nas matérias da BBC referentes 

às eleições gerais de 2010. Além disso, é exibido no canto superior esquerdo o logo 

da corporação britânica de radiofusão. Este logo é sempre exibido nas cenas que 

aqui transcrevemos, descrevemos e analisamos, pois todo conteúdo exibido 

televisamente pela BBC tem o logo figurando dessa forma.    

A cena 2 possui dois planos. No primeiro plano, Daniel Sandford é exibido 

no lado direito, da cintura para cima, com olhar voltado para o telespectador. No 

segundo plano é mostrado o telão com as mesmas imagens que apareciam na cena 1. 

A posição, o olhar do jornalista Daniel Sandford e o foco dado pela câmera 

evidenciam o momento de transição dos quadros do noticiário. Esta transição da 

câmera marca o início do quadro Reality check.  

Na segunda cena, com foco recaindo sobre si, o jornalista inicia a 

apresentação do objeto de sua análise fazendo uso de uma entonação enfática para a 

qualificação de uma política do partido Liberal Democrats como eye-catching 

(chamativa). Sobre a entoação, Bakhtin/Voloshinov (2012, p.7, grifos do autor) 

observa que  

 

só pode ser compreendida profundamente quando estamos em 

contato com os julgamentos de valor presumidos por um dado 

grupo social, qualquer que seja a extensão deste grupo. A entoação 

sempre está na fronteira do verbal com o não-verbal, do dito com o 

não-dito. Na entoação, o discurso entra diretamente em contato 

com a vida. E é na entoação sobretudo que o falante entra em 

contato com o interlocutor ou interlocutores – a entoação é social 

por excelência. Ela é especialmente sensível a todas as vibrações 

da atmosfera social que envolve o falante. 

 

Ou seja, o uso da entonação enfática indica que há para os telespectadores, 

para quem se dirigiu inicialmente o vídeo, pressupostos de informação. No entanto, 

o público que teve acesso a news via internet sabe que Daniel Sandford está se 

referindo a proposta de anistia. O adjetivo enfatizado, eye-catching (chamativa), 

ressalta, conforme as informações da chamada e a âncora READ MORE: Rivals 

target Lib Dem policies (LEIA MAIS: Rivais miram as políticas do Lib Dem), a 

polêmica da política de anistia proposta.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
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Continuação da transcrição do vídeo: 

3 

 

 

 

 

 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: an immigration amnes::ty for people who have been living and 

working here illegally ... for years ...  

Daniel Sandford: uma anis::tia imigratória para pessoas que moram e trabalham aqui 

ilegalmente ...  há anos 

 

A cena 3 é composta de dois planos. No primeiro plano, o jornalista, no lado 

direito, está olhando para o telespectador, falando e gesticulando. As palmas de suas mãos 

encontram-se viradas para cima. No segundo plano, atrás de Sandford, o telão exibe, do 

lado esquerdo, a pergunta Would an immigration anmesty work? (Uma anistia imigratória 

funcionaria?) e arte gráfica (referente às Eleições Gerais de 2010 no Reino Unido). Do 

lado direito mantém-se a arte gráfica do mapa.       

Notamos pela composição da cena que a polêmica da anistia imigratória está 

destacada pela inserção da pergunta Would an immigration anmesty work? e pelo 

destacamento de alguns signos desta pergunta. São destacados os signos amnesty 

(anistia), fonte maior e negritado, immigration (imigração) e o ponto de interrogação, 

ambos negritados.  

Nessa mesma cena, a pausa dada pelo jornalista da BBC entre o advérbio illegally 

(ilegalmente) e a expressão for years (por anos) em an immigration amnes::ty for people 

who have been living and working here illegally ... for years ... (uma anis::tia imigratória 

para pessoas que vivem e trabalham aqui ilegalmente ... por anos...) resulta na ênfase do 

status dos imigrantes e o tempo em que eles estão no país. Acompanhando a fala, o 

jornalista que estava com as mãos enconstadas uma na outra e próximas a seu corpo as 

desenconsta, deixando-as finalmente abertas e com as palmas voltadas para cima ao 

terminar de pronunciar a expressão por anos.      
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Os aspectos que foram destacados pela questão exibida, pelos signos que 

receberam realce na pergunta (amnesty, immigration e ponto de interrogação), pelas mãos 

do jornalista e pela pausa dada por Sandford apontam para uma crítica ao plano de anistia 

proposto, uma vez que ele significaria a concessão de cidadania para imigrantes que estão 

no país ilegalmente há tempos.  

Continuação da transcrição do vídeo: 

4 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: the London School of Economics estimates that there are  

Daniel Sandford:  a London School of Economics estima que existem  

5 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: more than six hundred THOUSAND immigrants in the UK without 

proper papers ... so called irregular migrants ...  

Daniel Sandford: mais de seiscentos MIL imigrantes no Reino Unido sem a 

documentação adequada... os chamados migrantes irregulares...        

 

A cena 4 possui dois planos. No primeiro plano, Daniel Sandford, no lado 

direito, está com os olhos e corpo voltado para o telespectador e suas mãos estão 

novamente encostadas uma na outra. No segundo plano está o telão ao fundo do 

correpondente de news da BBC. No lado esquerdo do telão é exibida uma fotografia 
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preenchida por três homens de cabelos escuros e de costas. No alto da fotografia, entre 

os homens, é possível ver uma ponte. No centro do telão temos, na parte superior, a 

expressão illegal immigrants (imigrantes ilegais) e embaixo um espaço deixado em 

branco. A proximidade da fotografia com o signo illegal immigrants (imigrantes ilegais) 

leva-nos a interpretação de que se trata de imigrantes não documentados. O 

preenchimento da imagem pelos três homens salienta numericamente a presença dos 

imigrantes irregulares no país. No lado direito do telão continua a ser exibido o mapa 

com a arte gráfica relacionada às matérias sobre as Eleições Gerais de 2010 no Reino 

Unido, vinculadas pela BBC. Concomitantemente com o que é exibido na cena, temos 

Sandford iniciando a apresentação da estimativa da London School of Economics de 

quantos imigrantes irregulares estão no Reino Unido. Observamos que o jornalista ainda 

não falou o valor estimado, porém a articulação de sua fala com a fotografia exibida no 

telão dá a impressão de se tratar de um alto valor. Recordamos que a fotografia 

desempenha um importante papel argumentativo nas news, uma vez que ela é muitas 

vezes percebida como uma prova documental de uma Verdade, o que consequentmente 

ocasiona a imposição de interpretações privelegiadas culturalmente em relação às outras 

(Cf. OLIVEIRA, 2002; BROWETT, 2002).  

A cena 5 é composta por dois planos. No primeiro plano, Daniel Sandford está 

olhando para o telespectador, com as mãos distantes uma da outra e com as palmas 

voltadas para si. No segundo plano encontra-se o telão, atrás do jornalista. Além das 

projeções que já estavam sendo exibidas no telão, surgem no centro do telão e embaixo 

de illegal immigrants o número estimado de imigrantes irregulares no Reino Unido 

(618,000) e o termo irregular migrants, embaixo de tal número.  

Observamos que nessa cena a fala de Daniel Sandford, o relato sobre os dados 

coletados pela London School of Economics e as outras projeções na tela vão ao 

encontro da ênfase numérica. Sublinhamos que tanto os números presentes no telão, os 

quais aparecem em fonte maior que os demais elementos, quanto o pronunciamento do 

substantivo thousands (milhões), o qual recebe entonação enfática, são destacados. 

Ponderamos que este destaque numérico não é um acontecimento novo na cobertura da 

BBC News online, assim, para melhor compreendermos o motivo para o destaque 

realizado, que aqui se encontra subeentedido, recorremos à outra news como um 

elemento extraverbal da news intitulada BBC‟s Daniel Sandford examines Lib Dem 

amnesty plans.   
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A news de título England ―most crowded in Europe‖ (Inglaterra a mais lotada 

da Europa), escrita por Chris Mason e publicada no dia 16 de setembro de 2008 no 

jornal da BBC News online, materializa esse não-dito e, por isso, a examinaremos 

brevemente. Nesta news, conforme apresentamos a seguir, o título, a fotografia utilizada 

e a única fala a ser destacada – a do presidente da Ong Migration Watch UK – 

enfatizam o número de imigrantes no país.  

Fonte: England “most crowded in Europe”, BBC News online e publicada no dia 16 de stembro de 2008.  

 

Logo no título da news a Inglaterra é qualificada pelo superlativo most crowded 

(mais lotada) como o país mais cheio da Europa, sendo esse sentido corroborado pela 

fala de Andrew Green, o qual se apoia sobre os dados divulgados pelo Departamento 

Nacional de Estatísticas, que afirmava existir, em média, 395 pessoas por quilômetro 

quadrado na Inglaterra, e que previa um aumento de 5 pessoas por Km
2
 a cada dois 

anos. 

 

  

                                                      

Fonte: Destaque presente na news England ―most crowded in Europe‖, BBC News online e publicada no 

dia 16 de setembro de 2008. 
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Como pudemos observar na fala destacada no box, o uso da palavra milestone 

(marco) e da metáfora wake-up call – que significa denotativamente serviço de despertador 

(cf. Dicionário da Oxford, HORNBY, 2006) – ao serem empregadas na fala de Andrew 

Green veiculam o sentido de situação alarmante, repisando na questão de que existem muitos 

imigrantes no país. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia presente na news England ―most crowded in Europe‖, BBC News online e publicada no dia 16 

de setembro de 2008.  

 

A fotografia, da agência Press Association (PA), veiculada junto com a news, 

também está preenchida por pessoas e conta com o efeito do desfocamento da imagem para 

marcar o número de pessoas que representam os imigrantes.  

A partir da materialização do que estava subeentedido na news BBC‟s Daniel 

Sandford examines Lib Dem amnesty plans pelo extraverbal (news intitulada England 

―most crowded in Europe‖), percebemos que o destaque numérico é feito pois, para 

corporação, a avaliação comum entre ela e os telespectadores é de que o Reino Unido está 

saturado de imigrantes e em uma situação insustentável, conforme vimos no título, na fala 

que foi destacada e na fotografia utilizada.       

Depois de termos contemplado o contexto extraverbal, voltemos a cena 5 do vídeo 

com a análise apresentada por Daniel Sandford. Além da ênfase dada à palavra thousands 

(milhões) para se referir aos imigrantes no Reino Unido, que não possuem a documentação 

adequada para estar no país, o jornalista introduz a expressão irregular migrants (imigrante 

irregular), termo defendido pela ONU como a maneira adequada de designação e 

empregado nos estudos da London School of Economics de onde foi extraída a estimativa 

apresentada na news.  

Apesar de o jornalista fazer uso da designação irregular migrants em conformidade 

com a ONU, esse termo é precedido pelo adjetivo so-called (então chamados). Esse 

adjetivo, de acordo com o dicionário da Oxford, é “usado para mostrar que você não acha 

que a palavra ou frase que está sendo usada para descrever alguém/algo é apropriada” 
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(HORNBY, 2006, p.1452, tradução nossa
75

) ou “usado para introduzir uma palavra que as 

pessoas geralmente usam para descrever algo” (HORNBY, 2006, p.1452, tradução nossa
76

).  

Na news fica claro que o adjetivo está sendo empregado de acordo com seu primeiro 

sentido, pois so-called está sendo utilizado para qualificar os irregular migrants, ou seja, as 

pessoas, e não algo (objeto). Outro aspecto que evidencia que se trata do primeiro uso é o 

fato da designação não ser a geralmente empregada pelas pessoas, conforme pudemos 

perceber mediante o baixo emprego e circulação do signo irregular migrants e da grande 

recorrência do uso do signo illegal migrants. Tais aspectos foram contemplados na seção 

que inicia o presente capítulo. 

O uso de so-called evidencia a posição contrária da corporação, expressa por Daniel 

Sandford, à presença de imigrantes não documentados ao apresentar discordância da 

designação irregular migants.  

As projeções no telão se harmonizam com a fala de Sandford. Illegal immigrants 

aparece negritado e em fonte maior em relação a irregular migrants, funcionando como um 

título para as informações que aparecem no telão – o número estimado de imigrantes e o 

termo irregular migrants – extraídas dos estudos da London School of Economics. Sobre os 

dados, salientamos que, apesar deles serem projetados ao mesmo tempo no telão, os 

números aparecem em fonte maior ou de mesmo tamanho de Illegal immigrants e em 

negrito (ênfase numérica já abordada) enquanto que irregular migrants aparece embaixo do 

número, em fonte menor e não negritado, funcionando como uma legenda ao valor 

numérico expresso. 

Continuação da transcrição do vídeo: 

6 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

                                                           
75

… used to show that you do not think that the word or phrase that is being used to describe sb/sth is appropriate 

(HORNBY, 2006, p. 1452).      
76

 … used to introduce the word that people usually use to describe sth (HORNBY, 2006, p.1452).  
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Daniel Sandford: so the Liberal Democrats who avoid the word amnesty ... proposed an 

earned route to citizenship...  

Daniel Sandford: então os Liberal Democrats que evitam a palavra anistia ... propuseram 

uma rota válida para a cidadania ...  

7 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: it would apply to those who have lived in the UK for ten years or more ...  

Daniel Sandford: ela se aplicaria àqueles que moram no Reino Unido há dez anos ou mais...  

8 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: speak english ...  

Daniel Sandford: falam inglês ...      

9 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: and don‘t have a criminal record ...  

Daniel Sandford: e não possuem antecedentes criminais... 
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10 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: The Lib Dem say it would bring many THOUSANDS of people into 

legal economy ...  

Daniel Sandford: O Lib Dem diz que ela traria muitos MILHARES de pessoas para 

economia legal ... 

 

11 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: who will then pay tax ...  

Daniel Sandford: que então pagarão impostos... 

 

 

A cena 6 é dividia em 2 planos. No primeiro plano encontra-se o jornalista 

no lado direito. O corpo e o olhar do jornalista estão voltados para frente 

(telespectador) e suas mãos estão encostadas uma na outra e rentes a seu corpo. No 

segundo plano está o telão. No entanto, as projeções no canto esquerdo e no centro 

são alteradas. Na parte esquerda, no lugar da fotografia de representação dos 

imigrantes irregulares, é exibido o símbolo do partido Liberal Democrats. No 

centro do telão deixam de aparecer a estimativa da London School of Economics e 

as expressões irregular migrants (migrantes irregulares) e illegal immigrants 

(imigrantes ilegais), sendo esta última substituída por route to citizenship (rota para 
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cidadania). Ou seja, quando o signo cidadania aparece, a representação dos 

imigrantes deixa de aparecer. Essas duas diferentes articulações feitas entre os 

signos semiótico-ideológicos verbais e visuais sugerem um posicionamento que 

dissocia os imigrantes e a cidadania.   

Ainda na cena 6, Sandford fala que os Liberal Democrats evitam a palavra 

amnesty (anistia) e propõem uma earned route to citizenship (rota válida para a 

cidadania). Apesar de no telão, da cena 6 a 11, ser exibida a expressão Route to 

citizenship, esse é o único momento em que o jornalista fala o nome da política 

proposta pelo Liberal Democrats tal como o partido se refere à medida, seja em 

seus discursos ou em seu manisfesto.  

Entre as cenas 7 e 9, o plano defendido pelo Liberal Democrat de regularizar 

os imigrantes que estejam no país há mais de 10 anos, desde que falem inglês e 

possuam uma ficha criminal limpa, é abordado por Sandford (exibido do lado 

direito) e topicalizado no telão. O telão continua a exibir o mesmo layout da cena 6, 

sendo a ele incorporados, a cada cena, uma exigência para que os imigrantes 

irregulares se enquadrem no plano de rota válida para cidadania.  

Nas cenas 10 e 11, deixam de ser mostrados e verbalizados os aspectos que 

deveriam ser contemplados pelos imigrantes, para se apresentar, no telão e na fala 

de Daniel Sandford, a justificativa dada pelo partido para que se adote a política por 

ele defendida. Isto é, a medida traria os imigrantes para legalidade que, assim, 

contribuiriam economicamente e pagariam os devidos impostos.  

Sobre as cenas 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ponderamos que o layout empregado 

marca visualmente uma separação entre o partido do Liberal Democrat – 

simbolizado por seu emblema no canto esquerdo do telão –, a medida da earned 

route to citizenship (rota válida para a cidadania) – topicalizada no centro do telão – 

e o Reino Unido/Emissora – mapa, arte gráfica e o jornalista, Daniel Sandford, 

exibidos no lado direito.    

A articulação desse layout com o que está sendo falado e topicalizado no 

centro do telão sugere que a corporação e seu telespectador (Reino Unido) possuem 

uma posição diferente da medida proposta pelo Liberal Democrats.             
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Continuação da transcrição do vídeo: 

12 

 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: but the problem is that when other countries have had amnesties ... 

illegal immigrations subsequently went up ... 

Daniel Sandford: mas o problema é que quando outros países tiveram anistia as 

imigrações ilegais subsequentemente aumentou ... 

((foco sai do Daniel Sandford e entra na tela atrás e a voz dele como uma narração de 

fundo)) 

 

A cena 12 é composta de um único plano, exibindo a metade superior do 

correspondente da corporação que olha fixamente para frente (telespectador), atrás 

do jornalista aparecem difusamente os bastidores da emissora.  

Simultaneamente ao novo layout, Daniel Sandford começa a argumentação 

contrária a adoção de um plano de anistia, como pode ser percebido na oração 

iniciada pela conjunção adversativa but (mas) – operador argumentativo que marca a 

oposição – e pelo emprego do substantivo problem (problema), ambos presentes no 

trecho but the problem is that when other countries have had amnesties ... illegal 

immigrations subsequently went up... (mas o problema é que quando outros países 

tiveram anistia... imigrações ilegais subsequentemente aumentaram).  

Notamos, com isso, que o nova forma composicional marca a transição 

argumentativa entre o que partido Liberal Democrat defende, da cena 6 a 11, e o 

contra-argumento, da cena 12 a 23.  
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Continuação da transcrição do vídeo: 

13 

 

Daniel Sandford ((narração)): in the United States  

Daniel Sandford ((narração)): nos Estados Unidos 

 

14 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: two point seven million people  

Daniel Sandford: dois vírgula sete milhões de pessoas   

 

15 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: who arrived illegally were granted an amnesty  

Daniel Sandford: que chegaram ilegalmente tiveram a anistia concedida 
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16 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: in nineteen eight six ...  

Daniel Sandford: em mil novecentos e oitenta e seis...  

17 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: within fifteen years the estimated number of irregular migrants had 

more than tripled to nine point three million ... 

Daniel Sandford: no prazo de quinze anos o número estimado de migrantes irregulares 

tinha mais que triplicado para nove vírgula três milhões 

 

A cena 13 é composta de um único plano. Nele são exibidas três pessoas de 

costas andando em um deserto. O assunto tratado na news nos permite afirmar que se 

trata da representação de imigrantes irregulares e a narração de Sandford nos revela que 

o lugar representado localiza-se nos Estados Unidos da América.     

Na cena 14 a mesma imagem que se exibia anteriormente continua a ser 

mostrada. No entanto, no topo da imagem passa a figurar, em uma tarja branca, os 

dizeres “US amnesty‖ (anistia dos E.U.A) e, em cima da cabeça dos imigrantes não 

documentados, surge em um quadrado branco o ano de “1986” em vermelho e o número 

“2,7 m” em negrito.   

As cenas 15 e 16 também são compostas de um único plano e as informações na 

tarja e no quadrado branco continuam a ser exibidas, porém altera-se a representação 
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dos imigrantes indocumentados. Nessas cenas os imigrantes irregulares são 

representados por pessoas de costas e de perfil navegando em um barco.  

A cena 17 continua com o mesmo layout das cenas 15 e 16. No entanto, são 

substituídos o ano e o número que figura abaixo. O ano de “1986” é trocado pelo ano de 

“2001”, também em vermelho, e no lugar do número “2,7 m” passa a aparecer o valor 

de “9,3 m”, também em negrito.     

A narração de Sandford das cenas 14 a 17 destaca que em 1986, nos Estados 

Unidos, 2,7 milhões obtiveram uma anistia imigratória e que em 2001 o número de 

imigrantes irregulares mais que triplicou no país, totalizando 9,3 milhões.  

O plano visual visto conjuntamente com a narração do jornalista da corporação 

britânica, Daniel Sandford, nos permite afirmar que as tarjas e os quadrados brancos 

funcionaram como etiquetas, rotulando os imigrantes irregulares em termos numéricos. 

Continuação da transcrição do vídeo 

18 

 

((não há nenhuma narração enquanto essa cena é exibida)) 

19 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: in Spain where they have one of the Europe‘s leakest coastlines they 

had six amnesties  

Daniel Sandford: na Espanha onde eles têm uma das costas mais permeáveis da Europa 
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eles tiveram seis anistias 

20 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: in twenty years ...  

Daniel Sandford: em vinte anos ... 

 

21 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: but in that time the population without papers rose  

Daniel Sandford: mas naquele tempo a população sem documentação aumentou 

22 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: from forty four thousand  

Daniel Sandford: de quarenta e quatro mil 
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23 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: to seven hundred thousand ... a fifteen fold increase ...  

Daniel Sandford: para setecentos mil ... 15 vezes mais... 

 

24 

 

((continuação da narração de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: the Liberal Democrats say there‘s no evidence that was a result of 

the amnesties ...  

Daniel Sandford: o Liberal Democrats disse que não há evidência que isso tenha sido 

resultado das anistias ... 

((muda a cena para um trecho de uma entrevista concedida pelo Nick Clegg, líder do 

Liberal Democrats, para a BBC e a narração de Daniel Sandford é tirada))           

 

 

A cena 18 é composta de um plano. A imagem da cena mostra 4 pessoas em um 

bote e de frente. Das 4 pessoas, 3 delas estão usando óculos escuros, vestindo camisa de 

mangas curtas e calças pretas, sugerindo que elas estão trajando uniformes. Esses 

uniformes nos levam a interpretação de que se trata da representação de guardas 

costeiros. Nenhuma narração acompanha a cena.  

Essa nova exibição e a pausa na narrativa marca, como pode ser visto pela cena 

19, um momento de transição, pois enquanto da cena 13 a 17 se abordava a anistia 

imigratória norte-americana, da cena 19 a 23 se comenta a anistia imigratória espanhola.  
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A cena 19 é composta de um único plano. Nele, continuam a ser exibidas as 

mesmas pessoas no bote, mas dessa vez elas e o bote aparecem de lado, ocupando a 

parte centro-direita da imagem. No topo da cena, em tarja branca, aparecem os dizeres 

Spanish amnesties (Anistias espanholas). A narração de Sandford que acompanha a 

cena mostra que a Espanha possui uma das costas mais permeáveis da Europa e que eles 

tiveram seis anistias. 

A imagem da cena 20 também é formada de um plano. Nessa imagem é exibida 

uma sala com um telão grande na parede, três monitores de computador e, no canto 

esquerdo, parte de alguém segurando um rádio preto em sua frente. A tarja branca 

continua a ser empregada no topo da imagem. Nesse momento, o jornalista finaliza sua 

fala dizendo que as seis anistias ocorreram ao longo de 20 anos. 

A cena 21 exibe em um único plano um monitor que parece mostrar um mapa 

em vermelho. Além da tarja branca com os dizeres Spanish amnesties (Anistias 

espanholas), aparece abaixo de Spanish um retângulo com os anos de “1985” e “2005”, 

em vermelho e separados por um hífen, também em vermelho. Pela narração das cenas 

anteriores sabemos que os anos marcam o período em que as seis anistias imigratórias 

foram concedidas na Espanha. A narração que ocorre conjuntamente com a cena 21 

apresenta a avaliação de que naquele intervalo de tempo o número de imigrantes 

indocumentados aumentou.  

A cena 22, constituída de um único plano, passa a exibir ao fundo uma mesa 

com três computadores, um telefone, uma pessoa sentada e a mão sobre a cadeira de 

outra pessoa. As infomações na tarja branca e no retângulo branco continuam a ser 

exibidas. Neste, é acrescentado o número “44,000”, em negrito, embaixo dos anos 

“1985-2005”. Esse mesmo número é narrado por Sandford, o qual é precedido pela 

preposição from (de). A preposição indica que 44,000 é o número que está sendo 

tomado como inicial. 

A cena 23, composta de um plano, mostra uma projeção de água no telão da 

parede e parte de dois monitores de computadores. A tarja branca e o retângulo branco 

são mantidos, porém, ao invés do número “44,000”, figura o número negritado 

“700,000”. A narração do jornalista nos permite compreender que 700.000 é o total de 

imigrantes indocumentados na Espanha, no ano de 2005.  

Das cenas 18 a 23, assim como foi feito a respeito da anistia imigratória norte-

americana, nas cenas de 13 a 17, se argumentou que as anistias imigratórias espanholas 

ocasionaram um aumento no número de imigrantes não documentados.    
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Se retomarmos as cenas de 13 a 17 para observarmos a construção argumentativa 

imagética, veremos que ela se configura da seguinte maneira: da cena 13 a 17, a 

representação de imigrantes se dá por meio de pessoas que estão se movimentando, seja a 

pé ou de barco, e que não são passíveis de serem vistas claramente, por estarem distantes, 

abaixadas, de lado etc.; as cenas 18 e 19 representam os guardas costeiros espanhóis, os 

quais aparecem de frente; e entre as cenas 20 e 23 aparecem as imagens de um homem se 

comunicando via rádio e de computadores exibindo mapas.  

Essa construção imagética, juntamente com os números destacados (fonte maior e 

negrito) das mesmas cenas e em primeiro plano, reforça a ideia de que o número de 

imigrantes aumentou e um controle teve de ser feito (imagens das cenas 18-23).    

Na vigésima quarta cena, Daniel Sandford afirma que o Liberal Democrats diz 

não haver evidências de que o aumento de imigração irregular seja resultante dos planos 

de anistia. No entanto, a fotografia sem etiquetas (tarja branca e retângulo branco) ao 

fundo contradiz a posição do Liberal Democrats, sendo completamente preenchida por 

pelo menos 8 pessoas negras, de perfil e de costas, representando os imigrantes 

irregulares. Ou seja, é enfatizada, novamente, a questão numérica anteriormente 

explorada e, mais uma vez, percebemos a discordância entre a posição expressa na 

cobertura da BBC e a defendida pelo partido em questão.  

Continuação da transcrição do vídeo: 

25 

TRECHO DA ENTREVISTA 

 

 

Nick Clegg: our approach is smart … it is tough and it is realistic … Labour and 

Conservative is trying to fool people … that you can somehow deport nine hundred 

thousand when you don‘t even know where they live  

Nick Clegg: nossa abordagem é inteligente ... ela é dura e ela é realista ... Labour e 

Conservative estão tentando enganar as pessoas ... que você pode deportar novecentas 

mil pessoas quando você nem mesmo sabe onde elas moram 
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26 

 

Entrevistador ((narração)):  shouldn‘t you be trying to deport them at least?  

Entrevistador ((narração)): você não deveria ao menos tentar deportá-los? 

27 

 

Nick Clegg: how can you deport someone when you don‘t know where they live?    

Nick Clegg: como você pode deportar alguém quando você não sabe onde elas moram?  

 

Da cena 25 a 27 ocorre a exibição de um trecho da entrevista feita pelo jornalista 

da BBC Mike Sergeant, correspondente aposentado de política interna da corporação, 

com Nick Clegg, líder do partido Liberal Democrats. Nelas, o líder do partido Liberal 

Democrats é sempre exibido do lado direito, tendo ao fundo uma paisagem portuária; e 

o entrevistador nunca é mostrado. A informação de que a entrevista havia sido realizada 

por Mike Sergeant só se dá mediante ao clique na âncora Clegg on illegal immigrant 

amnesty (Clegg a respeito da anistia para imigrante ilegal) – localizada na parte inferior 

da página da news, a terceira âncora após SEE ALSO – que nos remete a news de mesmo 

título. Na news a que somos remetidos, além da informação sobre quem era o 

entrevistador, podemos visualizar a entrevista na integra, a qual foi explorada na análise 

da próxima news. 

O fundo para o qual Nick Clegg dá as costas ser portuário não é aleatório, pois 

como o Reino Unido é uma ilha, a entrada irregular no país ocorre principalmente por 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
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via marítima e por via aérea. Ou seja, a imagem sugere que Nick Clegg, ao posicionar-

se de costas, não pode ver/perceber a entrada irregular de imigrantes no porto.  

Dessa forma, a imagem utilizada contradiz o que o líder do partido Liberal 

Democrats fala na cena 26, pois enquanto se exibe imageticamente o político de costas 

para um dos locais de entrada de imigrantes não documentados, o mesmo político diz 

que a abordagem de seu partido é inteligente, dura e realista.    

Ainda sobre as cenas 25 a 27, ressaltamos a pergunta shouldn‘t you be trying to 

deport them at least? (você não deveria ao menos estar tentando deportá-los?), do 

entrevistador da BBC a Nick Clegg. A questão feita na negativa, estrutura que é 

utilizada para pedir uma resposta de confirmação, sugere que o esperado é que Clegg 

responda afirmativamente que os imigrantes irregulares devam ser deportados. O verbo 

modal should (deveria) empregado na pergunta, o qual é “usado para dizer que alguma 

coisa é a melhor ou a coisa certa a ser feita” (HORNBY, 2006, p.1409, tradução 

nossa
77

), demonstra que a deportação é considerada pela BBC a medida mais adequada 

a ser tomada. Na mesma pergunta, o emprego do at least (ao menos) – operador 

argumentativo que estabelece uma hierarquia e sinaliza o elemento mais fraco – 

evidencia que para a corporação essa seria uma medida mínima. Assim, a pergunta feita 

por Mike Sergeant reforça a representação de Nick Clegg como impossibilitado de 

perceber o fenômeno da imigração irregular e, portanto, distanciando-se da medida 

considerada mínima pela emissora.    

Continuação da transcrição do vídeo: 

28 

ESTÚDIO 

 

((áudio da entrevista é tirado)) 

                                                           
77

 …used to say that something is the best thing or the right thing to do (HORNBY, 2006, p. 1409).  
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29 

 

Daniel Sandford: but what is the likely public support for this? 

Daniel Sandford: mas qual é o provável apoio do público para isso?    

30 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: as we‘ve seen lately opinions can change … but it could be a tough 

sell… in IPSOS MORI poll last month  

Daniel Sandford: como vimos ultimamente as opiniões podem mudar ... mas essa 

poderia ser dificilmente comprada ... na pesquisa de IPSOS MORI mês passado    

31 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: people were asked their view on immigration laws … sixty five percent 

said they should be much tougher …  

Daniel Sanford: pessoas foram questionadas sobre suas opiniões a respeito das leis 

imigratórias...sessenta e cinco por cento disseram que elas deveriam ser mais rigorosas ... 
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32 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: while just four percent wanted them relaxed …  

Daniel Sandford: enquanto que somente quatro por cento as querem afrouxadas 

 

A cena 28 é composta por dois planos. No primeiro plano é exibido na parte 

centro-direita, da cintura para cima, o jornalista Daniel Sandford, que tem seu olhar 

direcionado para o telespectador. No segundo plano aparece o telão. No lado esquerdo e 

central do telão continua a aparecer a imagem com Nick Clegg, líder do Liberal 

Democrats, e ao fundo dele a paisagem portuária. No lado direito do telão, atrás do 

jornalista, está a arte gráfica com o contorno do mapa do Reino Unido. Nenhuma 

narração ou fala ocorre nessa cena.      

A nova forma composicional da cena 28 marca a transição do foco no telão 

(entrevista de Nick Clegg) para a volta ao estúdio, onde Daniel Sandford se encontra.  

A cena 29 é divida em dois planos. No primeiro plano, o jornalista da BBC 

continua a ser exibido na parte centro-direita da cena. No segundo plano está o telão. No 

lado esquerdo do telão volta a ser exibida a imagem utilizadas nas cenas 4 e 5 do vídeo. 

Isto é, novamente aparece a fotografia dos três homens de costas que representam aos 

imigrantes não documentados. No centro do telão surgem os dizeres “Public opinion” 

(Opinião pública) e embaixo fica um espaço em branco. No lado direito do telão é 

mantido o mapa do Reino Unido com a arte gráfica do programa. Ao mesmo tempo em 

que são alteradas as projeções do telão, Sandford questiona qual seria o provável apoio 

público a uma medida de anistia imigratória.  

Nas cenas 30 a 32 é mantido o mesmo layout da cena 29, sendo acrescidas 

projeções dos dados extraídos do instituto de pesquisas de opinião pública Ipsos MORI 

na parte central em branco do telão. A sequência das projeções são: 1) embaixo de 

“Public opinion” surge “Immigration laws?” (Leis imigratórias) e no final da parte 
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central aparece Ipsos MORI; 2) abaixo de “Immigration laws? ” é exibido em negrito 

“65%”, embaixo da porcentagem aparece “much tougher” (mais rigorosa); e 3) abaixo 

de “much tougher” surge “4%” em fonte negritada e, embaixo deste, é exibido 

“relaxed” (afrouxadas).          

Conjuntamente com as exibições dessas cenas (30-32), o correspondente da 

BBC News fala a respeito da opinião pública sobre a legislação concernente ao 

imigrante, baseando sua análise nos dados extraídos da pesquisa promovida pela Ipsos 

MORI e exibidos na tela atrás do apresentador. Dois trechos merecem maior atenção.  

O primeiro trecho se encontra na cena 30. Nela, Daniel Sandford inicia a 

resposta à pergunta retórica que ele fez na cena anterior a respeito de qual seria a 

possível opinião pública ao plano de anistia, e diz: as we‘ve seen lately opinions can 

change ... but it could be a tough sell (como vimos ultimamente as opiniões podem 

mudar ... mas essa poderia ser dificilmente comprada...). O emprego da conjunção 

adversativa but (mas) marca a oposição entre as possíveis mudanças de opiniões, que 

podem ocorrer, e uma improvável mudança de opinião no que diz respeito à questão de 

políticas imigratórias. Ou seja, o operador argumentativo evidencia que para a 

corporação (representada por Daniel Sanford na news), nesse caso, as opiniões 

dificilmente serão alteradas e, portanto, devem permanecer contrárias ao plano de 

anistia imigratória. Essa mesma posição é reforçada pelo uso da expressão tough sell 

(dificilmente comprada).    

O segundo trecho que merece destaque está no quadro 32, quando o jornalista 

fala while just four percent wanted them relaxed (enquanto que somente quatro por 

cento as querem afrouxadas), após ter afirmado que 65% da população desejam que as 

leis imigratórias sejam mais rigorosas. Nesse trecho, o uso do advérbio just (somente) – 

operador argumentativo que introduz um novo comentário que o diferencia em relação 

ao da oração anterior – destaca o baixo número da população que gostaria que houvesse 

um afrouxamento na legislação concernente aos imigrantes.   

As falas do jornalista (dentre elas a de que a opinião pública é majoritariamente 

favorável a políticas imigratórias mais rigosas), o telão dividido entre três imagens (à 

esquerda a fotografia com a representação dos imigrantes indocumentados, na parte 

central a opinião pública e à direita o mapa do Reino Unido com a arte gráfica 

produzida pela emissora) e o posicionamento do correspondente da corporação britânica 

estar entre a parte central e o lado direito, apontam para uma concordância com o desejo 

de maior rigor nas políticas imigratórias no Reino Unido.   



119 

Continuação da transcrição do vídeo: 

33 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: the Lib Dem say they do at least have some tough immigration 

policies … along among the parties … 

Daniel Sandford: o Lib Dem diz que eles ao menos possuem algumas políticas 

imigratórias rigorosas ... no mesmo direcionamento dos outros partidos ...      

34 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: they plan to immediately reintroduce exit checks or … embarkation 

controls … on everyone leaving the country …  

Daniel Sandford: eles pretendem reintroduzir imediatamente o controle de saída ou ... 

controle de embarque ... em todos que estiverem saindo do país ...  

35 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: and they also want to let asylum seekers work … while they wait on a 
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decision on their case …   

Daniel Sandford: e eles também querem permitir que requerentes de asilo trabalhem ... 

enquanto esperam por uma decisão em seus casos ...  

 

A cena 33 é formada por dois planos. No primeiro plano, ocupando a parte 

centro-direita da cena, Daniel Sandford é exibido da cintura para cima, olhando para 

frente (telespectador). No segundo plano está o telão. No canto esquerdo do telão 

aparece o símbolo do partido Liberal Democrats. No centro do telão, na parte superior, 

estão os dizeres negritados “Immigration policies” (Políticas imigratórias) e embaixo 

está um espaço deixado em branco. No canto direito do telão é mantida a projeção do 

mapa do Reino Unido e da arte gráfica da BBC.  

Simultaneamente com as novas projeções no telão, Sandford comenta o que se 

tratará nas projeções subsequentes, dizendo que o partido do Lib Dem afirma ao menos 

possuir algumas políticas imigratórias rigorosas, as quais o jornalista diz estarem along 

among the parties (no mesmo direcionamento das políticas dos demais partidos).     

Nas cenas 34 e 35 é aplicada a mesma forma composicional da cena 33. Na parte 

central que havia sido deixada em branco do telão são topicalizadas as outras políticas 

imigratórias do partido Liberal Democrat. Na cena 34 é exibido “Reintroduce exit 

checks” (Reintroduzir o controle de saída) logo abaixo dos dizeres “Immigration 

policies”. Na cena 35, embaixo da política de reintrodução do controle de saída, figura 

“Let asylum seekers work” (Permitir requerentes de asilo a trabalhar). A fala de 

Sandford apresenta as mesmas medidas que foram topicalizadas no telão.     

Transcrição da última cena do vídeo: 

36 

 

 

 

 

 

((continuação da fala de Daniel Sandford)) 

Daniel Sandford: the Liberal Democrats argue that they are been honest with their 

immigration amnesty … all the others parties policies for long term irregular immigrants 
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involve forceful deportations … which are very difficult AND very expensive   

Daniel Sandford: o Liberal Democrats argumenta que estão sendo honestos com a 

anistia imigratória deles ... todas as políticas dos outros partidos para imigrantes 

irregulares de longa data envolvem deportações forçadas ... as quais são muito 

difíceis E muito caras 

  

A última cena tem o seu layout semelhante ao da cena 3, sendo composta por 

dois planos. No primeiro plano, o jornalista Daniel Sandford, exibido no lado direito, 

está falando, olhando para frente (telespectador) e com as palmas de suas mãos voltadas 

para cima. No segundo plano está o telão. No lado esquerdo do telão é exibida a mesma 

pergunta e imagem da cena 3, isto é, a pergunta Would an immigration anmesty work? 

(Uma anistia imigratória funcionaria?) e a arte gráfica (referente às Eleições Gerais de 

2010 no Reino Unido). No lado direito do telão, atrás do correspondente de news, o 

mapa do Reino Unido com a mesma arte gráfica do programa.   

Conjuntamente com as projeções do telão, o jornalista da BBC conclui sua 

exposição trazendo a argumentação do Liberal Democrats em relação à política de 

anistia do partido – considerada por eles como honesta – e a posição do Lib Dem em 

relação à política imigratória de outros partidos que defendem a deportação forçada – o 

que segundo o partido é difícil e cara. A entonação enfática empregada em and (e), 

conjunção utilizada para introduzir mais um argumento – o alto custo – para a não 

adoção de uma política de deportação forçada, resulta no destaque deste argumento. 

Assim, indica-se na news uma preocupação principalmente com os gastos para 

realização de deportações forçadas e não necessariamente uma oposição de que essa 

política seria inadequada para lidar com os imigrantes não documentados.  

A pergunta Would an immigration anmesty work?, exibida no telão, 

anteriormente funcionando como pergunta mote para a análise apresentada na news, ao 

ser reexibida ao final do programa, simultaneamente com a fala de conclusão Daniel 

Sandford, sugere um contínuo questionamento de que uma adoção a uma política de 

anistia imigratória seja positiva.  

4.2.2.4 Relações dialógicas 

Nesta subseção apresentamos em um quadro a seguir as âncoras e os links da 

news. Posteriormente, analisamos os links que se relacionam à imigração não 

documentada no Reino Unido.  
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O quadro é divido em três colunas. Na primeira coluna está a localização das 

âncoras na news. Na segunda coluna estão âncoras (parte visível dos links) em azul, 

assim como aparecem na news, e embaixo das âncoras está a representação dos links, 

mediante a reprodução da imagem da página a que se é remetido ao clicar sobre a 

âncora. Na terceira coluna é topicalizada a relação estabelecida entre a news analisada e 

o link a que se foi remetido e é abordado o assunto tratado no link.  

 

BBC’s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan 

 

A 

B 

A 

I 

X 

O 

 

D 

O 

 

T 

E 

X 

T 

O 

 

C 

H 

A 

M 

A 

D 

A 

Âncoras (em azul) / Links semânticos 

(representado pela imagem da página)  
Relações dialógicas 

hipertextuais (remissão 

hipertextual) 

READ MORE: Rivals target Lib Dem policies 

 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora READ MORE: 

Rivals target Lib Dem policies somos 

remetidos a news Election 2010: Lib 

Dem policies targeted by rivals 

(Eleições 2010: políticas do Lib Dem 

são alvo de rivais). Essa news, não 

assinada por nenhum jornalista da BBC, 

aborda as críticas feitas por Gordon 

Brown (líder do partido Labour) e por 

David Cameron (líder do partido 

Conservative) às medidas políticas 

propostas pelo partido Liberal 

Democrats.   

 

 

SEE ALSO 

Rivals target Lib Dem policies (02.46) 

 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 do 

site da BBC  

Ao clicar na âncora Rivals target Lib Dem 

policies (02.46) somos remetidos a news 

Rivals target Lib Dem policies (Rivais 

miram as políticas do Lib Dem). Essa 

news é um vídeo de uma matéria exibida 

no canal da BBC 1 do jornalista James 

Landale, vice editor das coberturas 

políticas da BBC News. Na matéria é 

apresentado o bom desempenho nos 

debates televisivos dos líderes Nick Clegg 

(do partido Liberal Democrat) e as críticas 

feitas por Gordon Brown (líder do partido 

Labour) e por David Cameron (líder do 

partido Conservative) às políticas do Lib 

Dem. 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8628765.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630958.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630958.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630958.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630958.stm
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John Pienaar's political peanuts(02.18) 

 
 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora John Pienaar's 

political peanuts somos remetidos a 

news John Pienaar‘s political peanuts 

(Insignificâncias políticas de John 

Pienaar). Essa news é um podcast de 

uma matéria do programa Pienaar‘s 

politics transmitida na rádio 5 da BBC 

e, por ser ao vivo, também pode ser 

assistida no website da corporação. O 

programa é apresentado pelo jornalista 

John Pienaar, editor das coberturas 

políticas da rádio 5. Na matéria, Pienaar 

discute o bom desempenho de Nick 

Clegg, do partido Liberal Democrat, 

nos debates televisivos dos líderes, e 

explica que isso ocorreu não devido às 

políticas propostas pelo partido, mas 

sim por Clegg ser jovem e novo no 

cenário político britânico.  

 

Clegg on illegal immigrant amnesty(02.54) 

 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Clegg on illegal 

immigrant amnesty somos remetidos a 

news Clegg on illegal immigrant 

amnesty (Clegg a respeito da anistia 

para imigrante ilegal). Essa news é uma 

entrevista concedida por Nick Clegg 

(líder do Liberal Democrat) para o 

jornalista da BBC Mike Sergeant, 

correspondente aposentado de política 

interna da corporação. Na entrevista, 

Nick Clegg defende o plano de anistia 

para os imigrantes não documentados 

proposto por seu partido. 

 

 

"Tories will bring real change"(02.02) 

 
 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora “Tories will bring 

real change" somos remetidos a news 

Cameron insists Tories will bring "real 

change"(Cameron insiste que os Tories 

irão trazer uma “real mudança”). Essa 

news é a cobertura de um discurso 

político proferido por David Cameron, 

líder do partido Conservative, em 

Londres, exibido no canal 1 da BBC. 

No discurso, David Cameron argumenta 

que somente seu partido pode trazer 

uma mudança real para o Reino Unido.  

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8630978.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8630978.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8630978.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8630978.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8629439.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8629439.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8629439.stm
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Christian Party Election Broadcast(06.39) 

 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Christian Party 

Election Broadcast somos remetidos a 

news Christian Party Election 

Broadcast (Programa eleitoral do 

partido Christian) Essa news é o 

programa eleitoral do partido Christian, 

exibida em diversos canais. No 

programa são apresentas as propostas 

políticas do partido e a cobertura de um 

discurso político. 
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MOST POPULAR ELECTION VIDEO 

Woman learns of 'bigot' comment 

 
 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Woman learns of 

'bigot' comment somos remetidos a 

news The moment Gillian Duffy heard 

about the 'bigot' comment (O momento 

em que Gillian Duffy escuta ao 

comentário “intolerante”). Essa news 

cobre o momento em que contam para 

eleitora Gillian Duffy que Gordon 

Brown (líder do Labour e então 

primeiro-ministro), em seu carro, foi 

pego por um microfone ligado de uma 

emissora chamando-a de intolerante, um 

pouco depois de ter sido questionado na 

rua por ela sobre diversos assuntos e 

dentre eles imigração. 

 

Voters turned away from polls 

 
 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Voters turned 

away from polls somos remetidos a 

news Election 2010: Inquiry as voters 

miss out as polls shut (Eleições 2010: 

Inquérito sobre como os eleitores 

ficaram de fora com o fechamento das 

urnas). Essa news, com o vídeo exibido 

no canal 1 da BBC, aborda as 

dificuldades enfrentadas nas eleições, 

como filas, falta de cédulas e atraso.   

 
 
 
 
 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8615903.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8615903.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8615903.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8615903.stm
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/live_stats/html/map.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8650781.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8666338.stm


125 

EDITOR'S CHOICE 

Improvements to the BBC 

News Website 

 

 
 

-Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Improvements to 

the BBC News Website somos 

remetidos a news Improvements to the 

BBC News Website (Aperfoiçamentos 

ao site da BBC News Website). Essa 

news do jornalista George Alagiah, 

conta sobre as alterações feitas no 

layout do site da BBC News online em 

julho de 2010, como a entrada que antes 

ficava posicionada na lateral direita e 

agora fica na parte superior.  

 

 

 

 

A partir do quadro podemos perceber que a relação dialógica estabelecida com a 

news intitulada BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan e os 9 links se 

deve aos enunciados estarem armazenados no site da BBC. Isto é, todos os links a que 

fomos remetidos ao clicar nas âncoras que constavam na news eram conteúdos do site 

da corporação britânica.  

Desses 9 links, 8 tratavam sobre algum aspecto das Eleições Gerais de 2010 no 

Reino Unido e relacionaram-se mais diretamente com a news por também serem 

resultantes da cobertura sobre aquelas eleições no país . 

Das 8 remissões para enunciados sobre as eleições, duas estão relacionadas às 

questões imigratórias. São elas os vídeos Clegg on illegal immigrant amnesty (Clegg a 

respeito da anistia para imigrante ilegal) e The moment Gillian Duffy heard about the 

'bigot' comment (O momento em que Gillian Duffy escuta ao comentário “intolerante”). 

O vídeo Clegg on illegal immigrant amnesty (Clegg a respeito da anistia para 

imigrante ilegal) exibe a entrevista na íntegra concedida por Nick Clegg (líder do 

Liberal Democrat) ao jornalista da BBC, Mike Sergeant. Um segmento da mesma 

entrevista foi exibido na news BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan, 

que já analisamos nessa subseção. Na íntegra, o vídeo com a entrevista pode ser visto na 

news Illegal immigration: Is an amnesty the answer?. Ambas as matérias de news são 

de autoria de Daniel Sandford. Como na próxima subseção iremos analisar essa outra 

news de Sandford, não o transcreveremos e nem o analisaremos neste momento.  

O segundo vídeo contém exclusivamente a cena em que uma repórter conta para 

Gillian Duffy que Gordon Brown (líder do Labour e então primeiro-ministro), em seu 

http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
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carro, foi pego por um microfone ligado de uma emissora chamando-a de bigot 

(intolerante). Ponderamos que o vídeo em si não traz elementos relevantes para a análise 

que propomos nesta pesquisa. No entanto, todo o acontecimento em que o evento do 

vídeo se insere se mostra relevante. 

A gafe aconteceu em Rochdale durante a campanha de Gordon Brown. O então 

primeiro ministro estava gravando seu programa eleitoral quando a eleitora, Gillian 

Duffy, de 65 anos, o abordou.  

Na conversa de Gillian Duffy com Brown, ela o questionou sobre imigração 

dizendo “Você não pode falar nada sobre imigrantes porque você diz que você ... todos 

esses europeus do leste que estão vindo, de onde eles estão rebanhando?”
78

 (BBC News, 

28/04/2010).  

Gordon Brown respondeu calmamente a pergunta da eleitora, mas ao ir embora 

do local e entrar no carro, esqueceu-se que estava com o microfone de uma emissora 

preso em seu terno, ligado, fazendo o seguinte comentário: “ela é simplesmente um tipo 

de mulher intolerante, ela disse que costumava votar no Labour. É simplesmente 

ridículo”
79

 (BBC News, 28/04/2010). 

Esse mesmo evento foi comentado pelo jornalista James Landale, da BBC, no 

segmento The campaign reviewed, da news Election 2010: Assessing the campaign as 

end approaches, veiculada no dia 5 de maio de 2010 e voltada para a apresentação dos 

eventos memoráveis durante as campanhas eleitorais de 2010. James Landale afirma 

que  

 

E, claro, o nome de Gillian Duffy permanecerá (na memória), um 

momento na eleição que revelou o primeiro ministro como cru e 

desconectado. Ou ligado, como se viu. As pesquisas sugerem que a 

decisão do Sr. Brown em chamar esta pensionista de Rochdale de 

intolerante pode não ter mudado tanto a opinião pública, meramente 

confirmando as percepções existentes e não alterando-as. No entanto, 

alguns candidatos do Labour dicordam disso e dizem que os votos no 

partido diminuirão
80

 (BBC News, 05/05/2010). 

  

                                                           
78

 You can't say anything about the immigrants because you're saying that you're... all these Eastern 

Europeans what are coming in, where are they flocking from?  (BBC News, 28/04/2010). 
79

 she's just a sort of bigoted woman, said she used to be Labour. It's just ridiculous (BBC News, 

28/04/2010).  
80

 And of course the name of Gillian Duffy will live on, a moment in the election that revealed the 

prime minister raw and unplugged. Or plugged, as it turned out. The polls suggest Mr Brown's 

decision to call this Rochdale pensioner a bigot may not have changed public opinion that much, 

merely confirming existing views rather than changing minds. But some Labour candidates on the 

ground disagree, saying it will depress the party's vote  (BBC News, 05/05/2010). 
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O segmento acima nos permite perceber a importância que a discussão sobre 

imigração adquiriu nas eleições gerais de 2010, uma vez que um dos momentos 

memoraveis das eleições gerais está relacionado ao questionamento dos eleitores sobre as 

políticas imigratórias defendidas pelos partidos.  

Conforme afirmamos anteriormente, todas as remissões feitas foram para 

enunciados da BBC News. Isso permite observar que na news em questão não foram 

explorados elementos do jornalismo online que possibilitassem uma real democratização 

do papel de provedor de news nem que o leitor se tornasse amplamente informado, uma 

vez que não ocorreram remissões a documentos-fonte, nem a enunciados que expunham 

opinião contrária à expressa na matéria do jornalista Daniel Sandford – favorável ao plano 

de anistia imigratória – e não havia nenhum espaço para que o leitor pudesse deixar seus 

comentários e expressar suas opiniões.  

Mediante a análise da chamada, do vídeo e dos links, observamos que o que foi 

dito no texto da chamada do vídeo, de que seriam examinados os pontos favoráveis e 

contrários ao plano de anistia, foi parcialmente cumprido, pois a maior parte da news 

estava direcionada à apresentação dos pontos negativos de uma possível adoção de anistia 

imigratória. Os possíveis pontos favoráveis só aparecem na própria fala, sempre marcada 

através do discurso indireto, do partido que defende a medida, o Lib Dem, os quais são ao 

longo da news postos em cheque com a cobertura dos pontos negativos. Ou seja, a 

apresentação dos pontos positivos de uma política de anistia serviram apenas para 

direcionar e reforçar os argumentos negativos dessa anistia imigratória, a qual, para a 

corporação (a partir de seu correspondente), não contentaria a população.  

 

4.2.3 Illegal immigration: Is an amnesty the answer? 

 

Além da news BBC's Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plans, primeira 

news analisada, em que temos o vídeo exibido no canal da BBC 1 com exame de Daniel 

Sandford ao plano de anistia, a news intitulada Illegal immigration: Is an amnesty the 

answer? (Imigração ilegal: a anistia é a solução?), analisada nesta subseção, também foi 

escrita por Sandford e veiculada, horas mais tarde, no mesmo dia 19 de abril de 2010.  

Esta subseção de análise da news Illegal immigration: Is an amnesty the answer? 

está dividida em 4 partes. Na primeira parte, transcrevemos a news, decrevemos e 

comentamos seu layout. Na segunda parte, transcrevemos, descrevemos e analisamos o 

texto da news. Na terceira parte, transcrevemos, descrevemos e analisamos o vídeo que 
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estava acoplado a news. Na quarta e última parte abordamos os links a que fomos 

remetidos ao clicar nas âncoras disponíveis na news. 

4.2.3.1 Transcrição da news e descrição  

Transcrição da news: 
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A news designada Illegal immigration: Is an amnesty the answer? também foi 

armazenada na seção Election 2010 (Eleições 2010). O layout da página em questão, assim 

como a da news anterior, é composto por um cabeçalho da BBC em preto; um 2º cabeçalho 

relacionado à seção específica de armazenagem; uma parte central dividida em três colunas; 

um rodapé central em branco; um rodapé em cinza claro; e, um rodapé em cinza escuro. Por 

isso nos ateremos à descrição dos novos elementos que se encontram na parte central da news, 

apresentada em 6 segmentos.  

No primeiro segmento da parte central da news, temos: 
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O segundo segmento da parte central da news possui: 
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O terceiro segmento da parte central da news é composto por: 
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No quarto segmento da parte central temos:  

 

O quinto segmento da parte central é formado: 
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O sexto segmento da parte central possui: 

 

 

O layout da news, portanto, contempla elementos verbais, visuais e âncoras 

(verbais e visuais).  

Diferentemente da primeira news, as imagens do vídeo e do gráfico foram 

posicionadas na parte centro-esquerda da 2ª coluna e o espaço ocupado por tais elementos 

evidenciam que eles estão complementando a news.  



136 

A news em questão possui no corpo do texto âncoras para remissão a links 

semânticos de documentos-fonte. Isto é, de documentos que foram utilizados para a 

produção da matéria escrita por Daniel Sandford. O fato das âncoras estarem presentes 

no corpo da news sugere que ela foi escrita especificamente para o site da BBC News 

Online. Ademais, há presença de comentários selecionados dos leitores, elemento 

inexistente na news anterior.     

4.2.3.2 Texto da news 

Nesta subseção analisaremos o texto da news, posicionado na 2ª coluna, parte 

central, antes disso o trancrevemos para proporcionar uma melhor legibilidade. 

TRANSCRIÇÃO DO TEXTO: 

Illegal immigration: Is an amnesty the answer? 

                                           By Daniel Sandford 

Home affairs correspondent, BBC News 

 

Welcome to Reality Check. Today I'm 

scrutinising Liberal Democrat plans for an 

amnesty for people who have come to Britain 

illegally.
81

 

The Conservatives suggest it would actually 

make the problem worse - but is this true? 

Nobody really knows how many "irregular migrants" there are in the UK, 

but one recent estimate by the London School of Economics put it at 

618,000 - within a range of 417,000 to 863,000. 

                                                           
81

 Imigração ilegal: É uma anistia a resposta?  

Por Daniel Sandford  

Correspondente de política interna da BBC  

Bem-vindo ao Reality Check (Verificação da realidade). Hoje estou analisando planos do Liberal 

Democrat de anistia para as pessoas que vieram ilegalmente para a Grã-Bretanha.  

Os Conservatives sugerem que isso iria realmente piorar o problema - mas isso é verdade?  

Ninguém realmente sabe quantos "migrantes irregulares" estão no Reino Unido, mas uma recente 

estimativa da London School of Economics traz o número de 618 mil - dentro de uma faixa de 417.000 a 

863.000.  

Os Liberal Democrats dizem que agora é a hora para "regularizar" aqueles que estão aqui há mais tempo 

para que eles possam integrar a economia legal e contribuir para o erário público, pagando impostos. Eles 

estão chamando o plano de uma "rota válida para a cidadania", mas eles também dizem não ter ideia de 

para quantas pessoas ele se aplicaria.  

O manifesto deles diz: "Vamos permitir que as pessoas que estão na Grã-Bretanha há 10 anos sem os 

documentos corretos, mas falam inglês, têm uma ficha limpa e querem viver aqui por um longo período 

de tempo adquiram sua cidadania. Esta rota para a cidadania não se aplicará para as pessoas que 

chegarem depois de 2010".  

Em sondagem posterior, membros do partido me disseram que aqueles que forem aptos terão, então, que 

passar por um período probatório de dois anos durante o qual eles terão que trabalhar e pagar impostos. 

Em seguida, eles terão que pagar uma taxa ou prestar serviço voluntário como "penitência" para se 

qualificarem para uma cidadania plena. (Tradução nossa) 
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The Liberal Democrats say it is now time to "regularise" those who have 

been here longest, so they can integrate into the legal economy and 

contribute to the exchequer by paying taxes. 

They are calling it an "earned route to citizenship", but they also say they 

have no idea how many people 

would qualify. 

Their manifesto says: "We will 

allow people who have been in 

Britain without the correct papers 

for 10 years, but speak English, 

have a clean record and want to 

live here long-term to earn their 

citizenship. This route to 

citizenship will not apply to people arriving after 2010." 

Probed further, party officials tell me that those who qualify will then have 

to serve a probationary period of two years during which they would have 

to work and pay taxes.  

Then they would have to pay a fee or do voluntary service as "penance" to 

qualify for full citizenship. 

Would it work?
82

 

Such amnesties have been tried before. 

Researchers at the Centre on Migration, Policy 

and Society at the University of Oxford have 

looked at previous studies, in particular ones of a 

United States amnesty in 1986. 

They found that "almost all show that the large-

scale amnesty implemented in 1986 has not 

reduced, and has in fact increased, undocumented 

migration to the US, since it established new 

migration flows due to networks and family ties". 

A total of 2.7m qualified for the amnesty in 1986.  

                                                           
82

 Será que funcionaria?  

Tais anistias foram tentadas antes. Pesquisadores do Migration Centre, Policy and Society da University of 

Oxford analisaram estudos anteriores, principalmente os sobre a anistia de 1986 dos Estados Unidos. Eles 

descobriram que "quase todos mostraram que a anistia em larga escala implementada em 1986, não reduziu, e, 

na verdade, aumentou a migração indocumentada para os EUA, uma vez que estabeleceu novos fluxos de 

migração devido às redes e laços familiares".  

Um total de 2,7 milhões beneficiaram se da anistia de 1986. Em 2000, havia cerca de 9,3 milhões de imigrantes 

ilegais vivendo nos Estados Unidos.  

Enquanto isso, a Espanha teve seis anistias em 20 anos. Naquele tempo, o número de imigrantes ilegais que se 

adequavam às medidas subiu de 44.000 para 700.000 – um número 15 vezes maior.  

No entanto, os Liberal Democrats argumentam que não há ligação entre as anistias e o posterior aumento no 

número de imigrantes ilegais que entraram nos dois países.  

Na verdade, o líder Nick Clegg disse ao Reality Check que era muito melhor ser "esperto sobre isso" e tirar tais 

imigrantes "das sombras" e colocá-los nas mãos dos fiscais da receita.  

Ele também questionou como os imigrantes ilegais podem ser deportados quando as autoridades não sabem 

onde eles vivem. (Tradução nossa).  
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By 2000 there were an estimated 9.3m illegal immigrants living in the 

United States. 

Meanwhile, Spain had six amnesties in 20 years. In that time, the number of 

illegal immigrants applying under the schemes rose from 44,000 to 700,000 

- a 15-fold increase. 

However, the Liberal Democrats argue there is no link between the 

amnesties and the later rise in the number of illegal immigrants entering 

the two countries. 

In fact, leader Nick Clegg told Reality Check it was far better to be "smart 

about this" and get such immigrants "out of the shadows" and into the 

hands of the tax man. 

He also questioned how illegal immigrants could be deported when the 

authorities didn't know where they lived.
 
 

Tougher laws wanted
83

 

But what is clear is the Liberal Democrats are sticking their neck out on this. 

A recent opinion poll by Ipsos-MORI suggested that 65% of the population 

want tougher immigration laws, against just 4% who want the laws relaxed. 

Some of the party's policies do involve 

tightening up rul es. For example they 

want to immediately re-introduce exit 

checks – or embarkation controls – on 

everyone leaving the country. 

But there are other relaxations too, like 

allowing asylum seekers who are still 

awaiting a decision on their case to take 

up employment. 

The Liberal Democrats say the other parties simply do not have policies to 

deal with the large numbers of people living in the UK without proper papers. 

They also say honesty is their best policy and they point out that in polling 

immediately after last week's TV debate, Mr Clegg was scoring higher on 

immigration than Tory leader David Cameron.
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 Leis mais rigorosas são desejadas 

Porém está claro que os Liberal Democrats estão se arriscando a esse respeito. Uma recente pesquisa de 

opinião conduzida pela Ipsos-MORI sugeriu que 65% da população gostariam de um endurecimento nas leis 

imigratórias, contra somente 4% que desejam o afrouxamento das mesmas.     

Algumas políticas do partido envolvem o enrijecimento das regras. Por exemplo, eles querem imediatamente 

reintroduzir controle de saída – ou controle de embarque – para todos que estiverem saindo do país. 

Mas existem outros afrouxamentos também, como a permissão de requerentes de asilo para trabalharem 

enquanto aguardam por uma decisão para seus casos.  

Os Liberal Democrats dizem que os outros partidos simplesmente não têm políticas para lidar com um 

grande número de pessoas morando no Reino Unido sem a documentação necessária. 

Eles também dizem que a honestidade é a melhor política deles e eles salientaram que nas pesquisas feitas 

após o último debate da TV o Sr. Clegg estava com uma pontuação maior no quesito de imigração que o 

líder do Tory (Conservative), David Cameron. (Tradução nossa).   
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A selection of your comments are below 

Spain and Italy have had amnesty for illegal immigrants in the past. Spain's 

last amnesty was in 2005. In 2010 they still have a major problem with illegal 

immigration and 20% unemployment. 

Karl, Antrim
84

 

I'm a bit wary of immigration to be honest. It seems to be the one area where 

all the parties seem a little lost, they claim to know what they are doing but we 

have seen from previous years that they really don't. This might work for the 

short term, and might even help lower crime in some areas because illegal 

immigrants won't be forced to hide, or earn money illegally, however in the 

long run I fear it may entice more illegal immigrants to try and enter Britain at 

a later stage. 

Sean, Medway Towns
85

 

It seems to me that this proposal could work - the comparison with USA is not 

valid as they have a lengthy and leaky land frontier, while Spain is a very short 

boat trip from Africa. This would ensure that the many immigrant workers on 

whom we depend in the NHS a established and able to pay taxes here. 

R.Walshe, Sevenoaks
86

 

I think that it's an awful idea. The government should look after people who 

are living here legally first and foremost. Also this measure would increase 

unemployment, which is a huge problem at the moment. On top of this other 

potential immigrants would be encouraged to try to gain illegal entry into our 

country. 

Luke, Coventry
87

 

Why should someone who is here illegally be allowed to stay? We take our 

mandated number of legal immigrants. Stop at that. 

Kevin, Cambridge
88
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 Uma seleção de seus comentários abaixo. 

Espanha e Itália tiveram anistia para imigrantes ilegais no passado. A última anistia da Espanha foi em 2005. 

Em 2010 eles continuam a ter um grande problema com a imigração ilegal e 20% de desemprego.  

Karl, Antrim (Tradução nossa) 
85

 Eu sou um pouco inseguro em relação à imigração para ser honesto. Parece me ser a área onde todos os 

partidos parecem um pouco perdidos, eles afirmam saber o que estão fazendo, mas nós vimos pelos anos 

anteriores que eles não sabem. Isso pode funcionar em curto prazo, e pode até ajudar a reduzir a 

criminalidade em algumas áreas, porque os imigrantes ilegais não serão forçados a se esconder, ou ganhar 

dinheiro ilegalmente, no entanto, em longo prazo, eu temo que possa atrair mais imigrantes a tentar e entrar 

na Grã-Bretanha, numa fase posterior. Sean, Medway Towns (Tradução nossa) 
86

 Parece-me que essa proposta poderia funcionar – a comparação com os EUA não é válida, pois eles 

possuem uma fronteira terrestre extensa e permeável, enquanto a Espanha é uma curta viagem de navio da 

África. Isso asseguraria que muitos trabalhadores imigrantes, de quem dependemos no NHS (Sistema 

Nacional de Saúde) e em outros setores, se estabelecessem adequadamente e pagassem aos impostos aqui. 

R. Walshe, Sevenoaks (Tradução nossa) 
87

 Eu acho que é uma péssima ideia. O governo deveria cuidar das pessoas que estão morando aqui 

legalmente em primeiro lugar. Esta medida também aumentaria o desemprego que é um grande problema no 

momento. Além disso, outros imigrantes seriam encorajados a tentar entrar ilegalmente em nosso país. 

Luke, Conventry. (Tradução nossa) 
88

 Por que alguém que está aqui ilegalmente deveria ser permitido a ficar? Assumimos a nossa parte com o 

número de imigrantes legais. Pare com isso. Kevin, Cambridge .(Tradução nossa) 
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I think an amnesty is a good idea, but only if it part of a general plan to 

manage migration as well as immigration. We do need to have systems in 

place so that we can track all people coming in to the UK through the normal 

channels and people leaving. At the present the free market unregulated 

approach is doing no-one any favours and leading to local crises in planning 

and provision and consequently fuelling xenophobic tension and extreme right 

wing politics.  

Ted, Rotherham
89

 

It would be wrong to simply accept that the increase in illegal immigrant 

populations in the USA and Spain were a direct result of the amnesties. There 

are all sorts of other migrationary pressures that would have contributed to 

those increases. It would be interesting to know illegal immigrant populations 

in countries where no amnesty was given. Lastly, an amnesty will at least 

allow us to identify these people, and normalise their status, rather than 

prolonging the current no-man's-land of a policy. 

Brian, London
90

 

Employers use undocumented workers for a reason- they will work for less, 

and work harder. If you legalize these workers, the demand for workers 

who will do the work for less in worse conditions remains. The basic rule of 

supply & demand means more undocumented workers will arrive to fill the 

gap in the market. Therefore the Liberal Democrat plan is not feasible. 

Since supply of undocumented workers is unlimited, the best action for 

government to take is punitive action against those employing. them. A 

concentration on the demand side of the equation is the only long term 

route to take. 

Arif, Luton
91

 

No amnesty. It will give the wrong message and the wring result. It's time 

to start looking after our borders. 

Steve, Cheshunt
92

 

 

                                                           
89

 Eu acho que uma anistia é uma boa ideia, mas somente como parte de um plano maior para lidar com a 

migração assim como com a imigração. Nós precisamos ter os sistemas no lugar para poder acompanhar as 

pessoas que vêm e partem do Reino Unido via canais normais. No momento, a abordagem livre e não 

regulada do mercado não está favorecendo ninguém e está levando a crises locais no planejamento e 

provisões e, consequentemente, alimentando tensões xenófobas e políticas de extrema direita. Ted, 

Rotherham (Tradução nossa). 
90

 Seria errado simplesmente aceitar que o aumento na população de imigrantes ilegais nos Estados 

Unidos e na Espanha foram resultados diretos das anistias. Existem vários outros tipos de pressões 

migratórias que contribuíram para esses aumentos. Seria interessante saber sobre as populações de 

imigrantes ilegais em países em que nenhuma anistia tenha sido concedida. Finalmente, uma anistia irá ao 

menos nos permitir identificar essas pessoas, e normalizar o status delas, ao invés de prolongar a atual 

política de terra de ninguém. Brian, Londres (Tradução nossa). 
91

 Empregadores usam trabalhadores indocumentados por uma razão – eles trabalharão por menos, e 

trabalharão mais. Se você legalizar esses trabalhadores, a demanda por trabalhadores que trabalhem por 

menos em piores condições permanecerá. A regra básica de oferta e demanda significa que mais 

imigrantes indocumentados chegarão para preencher a lacuna do mercado. Portanto, o plano do Liberal 

Democrat não é viável. Como a oferta de imigrantes indocumentados é ilimitada, a melhor ação do 

governo é uma ação punitiva contra aqueles que os empregam. A concentração no lado da equação da 

demanda é a única rota, em longo prazo, a ser tomada. Arif, Luton (Tradução nossa). 
92

 Sem anistia. Ela passará a mensagem errada e trará o resultado errado. É hora de começar a cuidar das 

nossas fronteiras. Steve, Cheshunt (tradução nossa). 
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It's clear that the immigration system is in a complete mess, for which 

Labour and Conservative must share the blame. I'm quite attracted to this 

idea by the Lib Dems, I'd rather have someone who is here being able to 

contribute to taxes rather than just living off the black economy and being 

vulnerable to exploitation by every gang master that comes along. 

David, Nottingham
93

 

 

Sobre a news em questão, observamos que ela apresenta somente alguns 

detalhamentos em relação aos dados que foram falados por Daniel Sandford no vídeo da 

news anterior, e, portanto, comentaremos apenas alguns novos empregos que surgiram 

nessa nova forma/conteúdo.  

No primeiro trecho da news, localizado acima do subtítulo negritado Would it 

work? (Será que funcionaria?), o recurso das aspas é empregado enquanto marca de 

distanciamento da posição da BBC (expressa por Daniel Sandford) com relação ao 

partido dos Liberal Democrats em regularise (regularizar), em earned route to 

citinzenship (rota válida para a cidadania) e em penance (penitência), que aparecem 

respectivamente em The Liberal Democrats say it is now time to ―regularise‖ ( Os 

Liberal Democrats dizem que agora é a hora para “regularizar”), em They are calling it 

an ―earned route to citizenship” (Eles estão chamando isso de uma “rota para 

conquistar cidadania”) e em Then they would have to pay a fee or do voluntary service 

as ―penance‖ (Então eles deveram pagar uma multa ou prestar serviço voluntário como 

“penitência”). Assim, é marcado o distancionamento entre a corporação e a política do 

Liberal Democrat que planeja regularizar os imigrantes não documentados mediante 

uma política de rota válida para a cidadania, a qual prevê prestação de serviços 

voluntários ou pagamento de uma taxa para a obtenção de uma cidadania plena.  

No mesmo trecho está acoplado o vídeo da entrevista concedida por Nick Clegg, 

líder do partido Liberal Democrat para Mike Sergeant, correpondente aposentado da 

corporação. No vídeo, analisado no próximo subitem, o jornalista enfatiza o aumento no 

número de imigrantes irregulares nos países que adotaram uma medida de anistia 

imigratória e insiste na ideia de que os imigrantes não documentados devem ser 

deportados.  

                                                           
93

 É evidente que o sistema imigratório está uma completa bagunça motivo pelo qual o Labour e o 

Conservative devem dividir a culpa. Eu estou muito atraído por essa ideia dos Lib Dems, eu prefiro ter 

alguém que está aqui capaz de contribuir com os impostos do que simplesmente vivendo na economia 

paralela e estando vulnerável à exploração de qualquer comandante de quadrilha que venha junto. David, 

Nottingham (tradução nossa). 
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O leitor que assistir ao vídeo antes de verificar o restante da matéria lerá o 

subtítulo negritado Would it work? (Será que funcionaria?) do trecho seguinte 

diferentemente, uma vez que já terá tido contato com a posição contrária à política de 

anistia imigratórida da corporação.      

Novamente, assim como na news da subseção anterior, temos ao longo da 

cobertura a recorrência ao número de imigrantes como o principal argumento contra ao 

plano de anistia.  

A sequência utilizada para apresentação dos dados na news é semelhante ao da 

news anterior. Primeiro é apresentada a estimativa da London School of Economics de 

que existem 618 mil imigrantes irregulares no país (informação que funciona como 

âncora e proporciona a remissão ao relatório formulado pela instituição, documento-

fonte). Depois temos que os membros do partido do Liberal Democrat não sabem 

quantos se beneficiariam da anistia proposta – isso ocorre na news anterior pela 

imprecisão expressa em The Lib Dem say it would bring many THOUSANDS of people 

into the legal economy (O Lib Dem diz que isso traria milhares de pessoas para a 

economia legal). Na sequência aparecem os dados (esses funcionam como âncoras e 

viabilizam remissão ao relatório formulado por Levinson do COMPAS, documento-

fonte) referentes aos estudos realizados por Amanda Levinson (2005), do Centre on 

Migration, Policy and Society da University of Oxford (COMPAS), os quais, de acordo 

com a cobertura da BBC, apontam para um aumento imigratório irregular resultante de 

anistias nos Estados Unidos e na Espanha.  

No entanto, nessa news, um novo elemento aparece para corroborar com a 

ênfase numérica dada pela BBC. Aqui temos, ao invés de apenas representações 

numéricas dos imigrantes da news BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty 

plans, um gráfico feito com base em dados do COMPAS (relatório formulado em 2005 

por Levinson do Centre on Migration, Policy and Society da University of Oxford) que 

tenta mostrar que houve aumento acentuado do número de imigrantes irregulares nos 

EUA. O gráfico busca enriquecer a argumentação apresentada, uma vez que exibe 

visualmente, de maneira marcante nas colunas em amarelo escuro, o aumento no 

número de imigrantes não documentados, em decorrência de uma interpretação de que 

houve uma maior entrada destes após a anistia aprovada nos EUA, em 1986.  

 

 



143 

 

Fonte: Illegal immigration: Is an amnesty the answer?, BBC  News online, 19 de abril de 2010. 

 

Observamos que o relatório do COMPAS, que fornece os dados apresentados pela 

corporação, não possui o gráfico apresentado pela BBC. No relatório do COMPAS há uma 

tabela que, além dos dados utilizados no gráfico da BBC, constam outras informações que 

não são contempladas na news. Salientamos também que na news não é explicitado que o 

gráfico foi formulado pela corporação BBC, baseando-se em dados do COMPAS, dando a 

impressão de que o gráfico havia sido elaborado pelo próprio instituto de pesquisa. 

No relatório do COMPAS, os dados que aparecem são: 

Fonte: LEVINSON (COMPAS), 2005, p. 16 

 

A tabela demonstra que houve um aumento no número de imigrantes não 

documentados entre as décadas de 1980 e 2000. Levando-se em conta a estimativa mais 

pessimista, o montante de imigrantes irregulares subiu de 4 milhões para 9,3 milhões, 

após a aprovação do Ato de Reforma e Controle Imigratório (IRCA) dos EUA, em 

1986. Esse montante pode parecer elevado, no entanto, de acordo com o relatório do 

COMPAS, isso não significou maior intensidade de entrada de imigrantes irregulares, 
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mas sim que o plano de anistia não conseguiu contemplar a muitos imigrantes não 

documentados que já estavam nos Estados Unidos – devido ao fato destes não 

conseguirem cumprir todas as exigências impostas – a quem foram somados os 

imigrantes irregulares que continuaram a entrar no país, mas com intensidade igual ao 

que se tinha antes da implementação do IRCA – 3 milhões em média de imigrantes 

irregulares por década. Aliás, se levarmos em conta o que Papademetriou (2004 apud 

LEVINSON/COMPAS, 2005) afirma, perceberemos que o total de imigrantes 

irregulares agraciados pelo plano de anistia dos EUA, em 1986, correspondeu à apenas 

25% dos imigrantes não documentados presentes no país. Dos 4 milhões de imigrantes 

irregulares, de acordo com a estimativa mais pessismista, apenas 1 milhão conseguiu ser 

anistiado, ficando de fora cerca de 3 milhões de imigrantes irregulares. Portanto, de 

acordo com o que conclui o relatório do COMPAS, não é possível afirmar que houve 

redução ou aumento da intensidade de entrada de imigrantes irregulares após o plano de 

anistia, pois se manteve, entre 1980 e 2000, o mesmo fluxo de entrada de 

aproximadamente 3 milhões de imigrantes não documentados por década. Isso pode ser 

constatado no próprio relatório, conforme demonstramos na citação seguinte e que 

encerra a seção destinada ao estudo do plano de anistia de 1986, aprovado nos EUA.  

 

Orrenius e Zavodny (2001) também usam os dados das apreensões na 

fronteira como um indicador do número de imigrantes no país, e 

descobriu que o IRCA (Ato de reforma e controle imigratório) não 

deteve ou encorajou mais imigração indocumentada em longo prazo. 

Ao contrário, os resultados deles mostram que os níveis de imigração 

indocumentada, principalmente do México, mantiveram-se os 

mesmos.      

Papademetriou (2004) sublinha a exclusão feita pela IRCA de muitos 

imigrantes indocumentados que não estavam no país antes de 1982, 

uma vez que o prazo da requisição era 1987. O programa excluiu 

imigrantes indocumentados que estavam no país por cinco anos, e 

como resultado, 3 milhões de imigrantes foram deixados sem a 

possibilidade de obter o status de legal. Um estudo comparativo de 

SOPEMI (1989) nos programas de regularização em vários países, 

incluindo os Estados Unidos, também postula que a principal fraqueza 

do programa americano foi não cobrir todos os imigrantes em situação 

irregular, incluindo aqueles que entraram no país depois de 1982. O 

estudo também faz críticas ao número desconhecido de trabalhadores 

rurais indocumentados que não conseguiram se adequar ao 

requerimento dos 90 dias mínimos de trabalho exigidos no programa. 

(LEVINSON/COMPAS, 2005, p. 18, tradução nossa
94

).          

                                                           
94 Orrenius and Zavodny (2001) also uses border apprehension data as an indicator of the number of 

undocumented immigrants in the country, and finds that IRCA (The Immigration Reform and Control Act)  

neither deterred nor encouraged undocumented immigration in the long run.  Rather, their results show 

that levels of undocumented immigration, specifically from Mexico, have remained the same.  
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Além dessa informação apresentada pela BBC, em gráfico elaborado pela 

corporação, é importante refletir sobre os outros dados do relatório do COMPAS, 

presentes na tabela, mas que não foram apresentados na news. O número total de 

estrangeiros cresceu entre as décadas de 1980 e 2000, saindo de 14 milhões para 

34,5 milhões, isto é, mais que dobrou. Porém este montante engloba tanto os 

imigrantes regulares como os irregulares. 

Se confrontarmos o montante da estimativa da população de imigrantes não 

documentados com o total de estrangeiros presentes na população total dos Estados 

Unidos, percebemos que na década de 1980 o montante de imigrantes não 

documentados em relação ao total de estrangeiros correspondia a 28,5%. Em 2000, 

essa relação até caiu, correspondendo a 27%. Ou seja, houve uma redução de 1,5% 

do montante de imigrantes não documentados em relação ao número total de 

estrangeiros. 

Além disso, a tabela do COMPAS mostra que o total de estrangeiros na 

população total dos EUA quase dobrou no mesmo período (1980-2000), saltando de 

5,4% em relação à população total em 1980 para 11,2% em 2000. Em contrapartida, 

nesse mesmo intervalo de tempo, a população total dos Estados Unidos teve um 

crescimento pífio, de 10,5%, saltando de 256 milhões, em 1980, para 293 milhões 

em 2000. 

Diante do exposto, observamos que a BBC citar o COMPAS como fonte é 

relevante, pois se trata do centro de estudos imigratórios associado ao consulado 

britânico, o que traz um maior efeito de veracidade aos argumentos expostos. No 

entanto, vimos que foi selecionada apenas parte das informações contidas no 

relatório que poderiam justificar o que estava sendo apresentado como argumento 

contrário à anistia (o encorajamento à imigração não documentada/aumento da 

imigração não documentada), enquanto que o relatório em si mostra outra 

perspectiva ao apoiar-se nas informações não contempladas pelo gráfico apresentado 

                                                                                                                                                                          
Papademetriou (2004) highlights IRCA's exclusion of many undocumented immigrants who were not in 

the country before 1982.  Since the application deadline was in 1987, the programme excluded five years' 

worth of undocumented immigrants, and as a result, an estimated 3 million immigrants were left without 

the possibility of obtaining regular status. A comparative study by SOPEMI (1989) on regularisations 

programmes in the several countries including the U.S. also asserts that the main weakness of the U.S. 

programme was that it did not cover all migrants in irregular situations, including those who had entered 

the country after 1982. The study also raises the criticism that an unknown number of undocumented 

agricultural workers who were not able to meet the 90-day minimum working requirement were not able 

to apply to the programme (LEVINSON/COMPAS, 2005, p. 18).   
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na news. Com isso, vemos que os valores de verdade e precisão reivindicados pela 

corporação britânica não foram cumpridos.  

Outra questão que merece destaque está relacionada à seleção dos 

comentários dos leitores contidos na news. Dos 10 comentários selecionados, 

notamos que seis (1º, 2º, 4º, 5º, 8º e 9º comentários) apresentavam-se como 

contrários ao plano de anistia, que três se posicionavam (3º, 7º e 10º comentários) a 

favor ao plano e que o 1 (6º comentário) dizia que o plano de anistia seria uma boa 

ideia, caso fosse acompanhado de outras medidas concernentes à imigração. Com 

isso, temos 60% dos comentários selecionados por Daniel Sandford se posicionando 

contra a anistia.    

Ademais, os comentários concordantes com a posição da news ampliam as 

críticas apresentadas ao plano, fazendo a associação do aumento imigratório com o 

aumento do desemprego, utilizando-se de argumentos como a regra de oferta e 

demanda de trabalhadores para justificar uma não adesão à ideia de um plano de 

anistia aos imigrantes irregulares. Outro comentário que enriquece a argumentação 

de que uma política de anistia imigratória não será positiva para o Reino Unido 

mostra que a única solução para a questão migratória seria uma ação punitiva aos 

empregadores de imigrantes não documentados.  

Em contrapartida, os comentários contrários à posição da news, portanto 

favoráveis à anistia, não ampliam os argumentos apresentados pelo líder do Liberal 

Democrat presentes na news, isto é, também falaram sobre os imigrantes passarem a 

pagar impostos, serem passiveis de ser rastreados e não ficarem vulneráveis a 

quadrilhas. Nenhum deles se opôs aos números apresentados pela BBC.  

Uma última ponderação sobre os comentários selecionados merece ser feita. 

Nenhum deles apresentou a posição de um imigrante não documentado, pessoa que 

seria diretamente afetada pela política de anistia imigratória defendida pelo partido 

do Liberal Democrat.  

4.2.3.3 Vídeo 

Na sequência, transcrevemos o vídeo presente na news da entrevista, na íntegra, 

concedida por Nick Clegg, líder do partido Liberal Democrat, para o correspondente de 

política interna aposentado da BBC, Mike Sergeant. 
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1 

 

TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistador ((somente narra em todo o video)): David Cameron thinks (that) your 

amnesty for illegal immigrants will result in higher immigration  

Entrevistador ((somente narra em todo o video)): David Cameron acredita (que) sua 

anistia para imigrantes ilegais resultará em uma maior imigração 

2 

 

Nick Clegg: here is the PROBLEM… we‘ve got a BIG problem…because of the 

CHAOS of immigration system under the Labour and the Conservative parties over 

years…lots lots of people came to this country and are li::ving here…illegally…and 

working illegally in the hands of criminal gangs… NOW you can either say like David 

Cameron and Gordon Brown AH…we gonna pretend it is a problem… i mean…we know 

tha:t we are living in denial about this problem … they are claiming they‘re going deport 

people and they don‘t even know where people live … or you can be smart about this and 

say for those people…who want to pay their taxes … who want to make a contribution to 

the British society … and get them out of the shadows …out of the hands of the criminals 

… into the hands of the taxman … and make them…you know…pay: their dues by doing 

some community service…and make sure that we…a::llocate resources instead…of 

going after the criminals who have benefited from the CHAOS in the Conservative and 

Labour immigration system...that is a    smart 

            

Entrevistador:                                        thinking around the world … do you think  

                                                             great will come to the UK … with amnesty in  

                                                             Spain  immigration went UPS …               
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Nick Clegg: aí está o PROBLEMA...temos um GRANDE problema...por causa do 

CAOS do sistema imigratório sob os partidos Labour e Conservative ao longo dos 

anos… muitas muitas pessoas vieram para esse país e estão vi::vendo aqui … 

ilegalmente … e trabalhando ilegalmente nas mãos de quadrilhas criminosas … 

AGORA você pode dizer como o David Cameron e Gordon Brown AH…  vamos 

fingir que isso é um problema … quero dizer ….  sabemos que: vivemos na negação 

desse problema … eles estão dizendo que vão deportar pessoas e eles nem sabem onde 

elas moram … ou você pode ser esperto sobre isso e dizer a essas pessoas…que 

querem pagar seus impostos… que querem contribuir com a sociedade britânica … e 

tirá-las das sombras … tirá-las das mãos de criminosos…colocá-las nas mãos dos 

fiscais da receita...e fazê-las ... você sabe...pa:gar suas dívidas prestando serviço 

comunitário...e assegurando que nós...a::locaremos recursos ao invés ... de ir atrás de 

criminosos que se beneficiaram do CAOS do sistema imigratório do Conservative e 

Labour... esse é um   esperto 

Entrevistador:           pensando sobre o mundo... você acha que muitos virão para o  

                               Reino Unido ... com a anistia na Espanha a imigração aumentou  

                                                                                            

3 

 

Entrevistador ((prossegue)): happened  again in     America (either) 

Nick Clegg:                                                             ((sinaliza que não com a cabeça e  

                                                                                 inicia sua fala)) 

Entrevistador ((prossegue)): aconteceu novamente na   América (também) 

 Nick Clegg:                                                             

                                                                                         ((sinaliza que não com a cabeça  

                                                                                         e inicia sua fala)) 

4 

 

Nick Clegg: let‘s be clear … what i am advocating it‘s not an unconditional amnesty  

the ONLY politician who is advocating that in Britain today is a Conserva::tive … 

Bo::ris Johnson … what i am saying is … we have A problem … which is lots of people 
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living in the sha::dows of our communities … now we have a choice … we can do what 

Gordon Brown and David Cameron want … which is to let them … carry on living in 

the shadows and become … become the … help base of criminal gangs reaching the 

tentacles deep into our communities … or you can get them out of the shadows … out 

of the hands of criminals … into the hands of the taxman and then go after the 

criminals …our approach is smart … it is tough and it is realistic … Labour and 

Conservative is trying to fool people … that you can somehow deport nine hundred 

thousand when you don‘t even know where they live  

Nick Clegg: vamos ser claros ... o que eu estou defendo não é uma anistia 

incondicional o ÚNICO político que está defendendo isso atualmente na Grã-Bretanha 

é o Conserva::tive ... Bo::ris Johnson ... o que eu estou dizendo é .. temos UM 

problema ... que é muitas pessoas vivendo à margem de nossas comunidades ... agora 

temos uma escolha ... podemos fazer como Gordon Brown e David Cameron querem ... 

que é deixá-los vivendo a margem e se tornarem ... tornarem a base de auxílio a 

quadrilhas criminosas alcançando profundezas de nossas comunidades ...  ou podemos 

tirá-los da margem ... tirá-los das mãos de criminosos ... colocá-los nas mãos do fiscal 

da receita e então irmos atrás dos criminosos ... nossa abordagem é inteligente ... é dura 

e é realista ... Labour e Conservative estão tentando enganar as pessoas ... que você 

pode deportar novecentas mil pessoas quando você nem mesmo sabe onde elas moram 

5 

 

Entrevistador:  shouldn‘t you be trying to deport them at least?  

Entrevistador: você não deveria ao menos tentar deportá-los? 

6 

 

Nick Clegg: how can you deport someone when you don‘t know where they live? this is 

A problem           created 

Entrevistador:      are  

Nick Clegg: como você pode deportar alguém quando você não sabe onde elas moram? 

Esse é um problema    criado   
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Entrevistador:               você      

7 

 

((continuação da questão feita pelo entrevistador)) 

Entrevistador: you gonna give them jobs? 

Entrevistador: irá dar empregos a eles?  

8 

 

Nick Clegg: no ((balança a cabeça)) we are not going to give to all of them … we are 

going to save it to those people who show that they‘ve lived here for ten years … that 

haven‘t broken the law since they arrived here … that they speak english … they 

wanna make a contribution to this country 

Nick Clegg: não ((balança a cabeça)) não iremos dar empregos a todos eles ... iremos 

salvar aquelas pessoas que mostrarem que moram aqui há dez anos ... que não 

infringiram a lei desde que chegaram ... que falam inglês ... que querem contribuir com 

esse país 

9 

 

Entrevistador: how do you know that they have been here for ten years? 

Entrevistador: como você sabe que eles estão aqui por dez anos? 
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10 

 

Nick Clegg: well … there is always a paper trail … always a paper   trail 

Entrevistador:                                                                                        they are 

Nick Clegg:bem…há sempre um rastro documental...sempre um rastro   documental  

Entrevistador:                                                                                              eles  são                                                                                                                                             

11 

 

((continuação da fala do entrevistador)) 

Entrevistador: illegal immigrants … there is no paper    trail 

Nick Clegg:                                                                      of course there there is a paper 

                                                                                       trail… they pay their bills ... they 

                                                                                       …have to prove they have been 

                                                                                       here for ten years … this is a  

                                                                                       tough … this is      a tough 

                                                                                                                   earned route to 

                                                                                                                  citizenship 

                                                                                                                           

Entrevistador:                                                                                             if                                                                                                                              

Entrevistador: imigrantes ilegais…não possuem um rastro    documental 

Nick Clegg:                                                                              é claro que há um rastro    

                                                                                                 documental ...eles pagam    

                                                                                                 suas contas eles...têm que               

                                                                                                 provar que estão aqui há 

                                                                                                 dez anos ... essa é uma              

                                                                                                 rigorosa.. essa é   uma                 

                                                                                                                              rigorosa                 

                                                                                                                              rota 

                                                                                                                              válida 

                                                                                                                              para 



152 

                                                                                                                             cidadania   

Entrevistador                                                                                                         se       

12 

 

((continuação da fala do entrevistador)) 

Entrevistador: there is a paper trail you should be able to deport them?  

Entrevistador: há um rastro documental você deveria ser capaz de deportá-los? 

13 

 

Nick Clegg: no … because the problem is they‘re working for criminal gangs … 

they‘re working in the shadows of our     economy 

 

Entrevistador:                                            we 

Nick Clegg: não...pois o problema é que eles trabalham para quadrilhas criminosas...   

                     trabalham à margem de nossa    economia 

Entrevistador:                                                  nós 

14 

 

((continuação da fala do entrevistador)) 
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Entrevistador: don‘t know where they are or we know where they are? 

Entrevistador: não sabemos onde eles estão ou sabemos onde eles estão? 

15 

 

Nick Clegg: we don‘t know where they are … but they can prove … clearly where they 

been for the last ten years … it‘s not difficult for someone to prove physically where they 

been fo::r.. some::where for ten years ((fala isso sorrindo)) … that‘s not issue … the issue 

is this … do you recognise this is a problem which gotta be solved ... which we ... which we 

want to ... to make sure that we get people to the hands of the taxman and get off the 

criminals ... or do you want ... do you want ... Brown and Cameron ... wanna do ... two old 

parties ... the same old thing  ... ((fala isso sorrindo))  living in denial about the problem ... 

and fool people into thinking that you can deport hundreds of thousands of people when 

you don‘t even know if they exist  

Nick Clegg: nós não sabemos onde eles estão ... mas eles podem provar ... claramente onde 

eles estiveram nos últimos dez anos ... não é difícil para alguém provar fisicamente onde 

eles estiveram em:: ... algum:: lugar por dez anos ((fala isso sorrindo))... essa não é a 

questão ... a questão é esta ... você reconhece que esse é um problema que deve ser 

resolvido ... que nós ... que nós queremos ... ter certeza que as pessoas estão nas mãos do 

fiscal da receita e longe dos criminosos ... ou você quer ... você quer ... Brown e Cameron 

... querem fazer ... dois antigos partidos ...  a mesma velha história ... ((fala isso sorrindo)) 

... vivendo em negação do problema ... e enganar as pessoas dizendo que você pode 

deportar milhares de pessoas quando você nem sabe se elas existem                               

 

Das cenas 1 a 15 ocorre a exibição da entrevista feita por Mike Sergeant, 

correspondente de política interna aposentado pela British Broadcasting Corporation, 

com Nick Clegg, líder do partido Liberal Democrats. Em todas as cenas Nick Clegg é 

mostrado do lado direito e ao seu fundo uma paisagem portuária. Nas cenas, o 

entrevistador nunca aparece. A informação de que a entrevista havia sido realizada por 

Mike Sergeant só foi possível de ser adquirida mediante a remissão à página do vídeo, 

pela âncora Clegg on illegal immigrant amnesty (Clegg a respeito da anistia para 

imigrante ilegal) – localizada na news analisada na subseção anterior. 

Lembramos que trechos desse vídeo (parte das cenas 4 e 6 e cena 5) foram 

utilizados no vídeo da news BBC's Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plans 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8630802.stm
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(cenas 25, 26 e 27). Alguns aspectos, que anteriormente não puderam ser observados 

devido ao fato de a entrevista não estar na íntegra, agora podem ser vistos.  

O primeiro aspecto está presente na cena 2. Os signos enfatizados na entonação de 

Nick Clegg para fazer referência à imigração não documentada e às medidas utilizadas até 

então na Inglaterra concernentes ao fenômeno são: problem (problema), big (grande), chaos 

(caos), now (agora) e chaos (caos, novamente). Os signos enfatizados na entonação do líder 

do Liberal Democrat demonstram que ele concebe a imigração não documentada como um 

grande problema atual e o sistema imigratório como caótico.  

Notamos, na continuidade da entrevista, que não se apresenta discordância com 

a concepção apresentada por Clegg sobre a imigração não documentada e o sistema 

imigratório, não sendo comentado nada sobre a perspectiva apresentada pelo líder do 

Liberal Democrats. Na verdade, a fala de Clegg na cena 2 em diante foca a 

argumentação de que a anistia trará um posterior aumento de imigrantes não 

documentados ao país e que os imigrantes de igual status, que já estão no Reino Unido, 

deveriam ser deportados. A preocupação da BBC com um possível aumento imigratório 

irregular após a adoção de um plano de anistia é evidenciada na mesma cena 2, em que, 

ao se fazer referência às anistias imigratórias da Espanha e dos Estados Unidos, o 

entrevistador enfatiza, em sua entonação, a preposição up (acima) do phrasal verb went 

ups (aumentaram).  

A mesma preocupação se faz presente nas perguntas formuladas pelo 

entrevistador nas cenas 11/12 e 13/14. São elas, respectivamente, if there is a paper trail 

you should be able to deport them? (se existe um rastro documental você não deveria 

ser capaz de deportá-los?); e we don‘t know where they are or we know where they are? 

(nós não sabemos onde eles estão ou nós sabemos onde eles estão?). Reparamos que as 

perguntas apontam para a insistência de que os imigrantes irregulares devem ser 

deportados e com isso é evidenciada a discordância da emissora com o plano de anistia 

imigratória proposta pelo líder do Lib Dem.  

Recordamos que, na imagem, Nick Clegg está posicionado de costas e, por isso, 

ocorre uma sugestão de que ele não pode perceber a entrada irregular de imigrantes no 

porto. Essa representação é reforçada pela entonação enfática de Mike Sergeant ao 

abordar o possível aumento imigratório decorrente da adoção de uma política de anistia 

imigratória nos E.U.A e pelas perguntas formuladas pelo entrevistador que insistiam na 

ideia de que os imigrantes irregulares deviam ser deportados. Ou seja, imageticamente e 

verbalmente a corporação mostrou o líder do partido Liberal Democrats como 
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impossibilitado de vislumbrar adequadamente o fenômeno e advogando uma medida 

política não condizente com o que deve ser feito.   

 

4.2.3.4 Relações dialógicas 

 

Nesta subseção, primeiro apresentamos as âncoras e os links da news, quadro 

seguinte. Depois analisamos os links que se relacionam à imigração não documentada 

no Reino Unido.  

O quadro é composto por três colunas. Na coluna da esquerda escrevemos a 

localização das âncoras na news. Na coluna central estão âncoras e embaixo dessas está 

a representação dos links (reprodução da imagem da página a que se é remetido ao 

clicar sobre a âncora). Na coluna da direita topicalizamos a relação estabelecida entre a 

news analisada e o link a que se foi remetido e abordamos o assunto tratado no link.  

 

Illegal immigration: Is an amnesty the answer? 

 

 

 

 

 

N 

O 

 

C 

O 

R 

P 

O 

 

D 

A 

 

N 

E 

W 

S 

 

Âncoras (em azul/vermelho) / Links 

semânticos (representado pela imagem da 

página ou documento)  

Relações dialógicas 

hipertextuais (remissão 

hipertextual) 

London School of Economics put it at 618,000  

 

 

-Entre a news e documento-fonte 

Ao clicar na âncora London School of 

Economics put it at 618,000 somos 

remetidos ao relatório Economic impact 

on the London and UK economy of an 

earned regularization of irregular 

migrants to the UK (Impacto Econômico 

em Londres e na economia do Reino 

Unido de uma regularização válida de 

migrantes irregulares no Reino Unido) 

elaborado por pesquisadores da London 

School of Economics para a GLA 

(Greater London Authority). O relatório 

apresenta o número estimado de 

imigrantes irregulares no Reino Unido e 

em Londres; a proporção de imigrantes 

elegíveis a um esquema de 

regularização; políticas a serem levadas 

em conta em caso de adoção de um 

esquema de regularização de imigrantes; 

e os impactos econômicos provenientes 

da possível regularização.    

http://www.london.gov.uk/mayor/economic_unit/docs/irregular-migrants-summary.pdf
http://www.london.gov.uk/mayor/economic_unit/docs/irregular-migrants-summary.pdf
http://www.london.gov.uk/mayor/economic_unit/docs/irregular-migrants-summary.pdf
http://www.london.gov.uk/mayor/economic_unit/docs/irregular-migrants-summary.pdf
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a United States amnesty in 1986. 

 

-Entre a news e documento-fonte  

 Ao clicar na âncora a United States 

amnesty in 1986. somos remetidos ao 

relatório The Regularisation of 

Unauthorized Migrants: Literature 

Survey and Country Case Studies do 

Centre on Migration, Policies and 

Society (A regularização de imigrantes 

não autorizados: Literatura de Pesquisa 

e Estudos de caso de países) da 

University of Oxford, escrito por 

Amanda Levinson, em 2005. No 

relatório são apresentados 

sinteticamente estudos sobre esquemas 

de regularização de imigrantes 

adotados em diferentes países e em 

diferentes épocas. 

 

 

65% of the population want tougher immigration 

laws 
-Entre a news e documento-fonte  

Ao clicar na âncora 65% of the 

population want tougher immigration 

laws somos remetidos ao documento 

Politics, Public Services and Society: 

Context for General Election 2010 

(Política, Serviços Públicos e 

Sociedade: Contexto para as Eleições 

Gerais de 2010) da Ipsos MORI. O 

documento traz diversas pesquisas de 

opinião conduzidas pela Ipsos MORI, 

dentre os assuntos, a imigração. 

 

 

 

1º 

 

B 

O 

X 

 

D 

O 

 

R 

E 

A 

Where They Stand: Immigration 

 
 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Where They 

Stand: Immigration somos remetidos a 

Where They Stand Guide to party 

election policies (Guia das posições 

das políticas eleitorais dos partidos). 

As informações da página não 

apresentam data ou a assinatura de 

algum jornalista. Na página são 

topicalizadas as políticas defendidas 

pelos três principais partidos 

britânicos, incluindo a imigração.  

http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Non_WP_pdfs/Reports_and_Other_Publications/Regularisation%20Report.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Non_WP_pdfs/Reports_and_Other_Publications/Regularisation%20Report.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Non_WP_pdfs/Reports_and_Other_Publications/Regularisation%20Report.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Non_WP_pdfs/Reports_and_Other_Publications/Regularisation%20Report.pdf
http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-politics-public-services-and-society-general-election-2010.pdf
http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-politics-public-services-and-society-general-election-2010.pdf
http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-politics-public-services-and-society-general-election-2010.pdf
http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-politics-public-services-and-society-general-election-2010.pdf
http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-politics-public-services-and-society-general-election-2010.pdf
http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Publications/sri-politics-public-services-and-society-general-election-2010.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
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E 
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K 

More from Reality Check 

 

-Entre partes da página da news em 

questão 

O link MORE FROM REALITY 

CHECK (mais do Reality Check) a que 

somos remetidos pela âncora More 

from Reality Check. Trata-se, na 

verdade, de um link estrutural. Ao 

clicarmos na âncora somos 

direcionados ao 2º box  do Reality 

Check presente na mesma página da 

news.  

 

 

 

 

 

2º 

 

B 

O 

X 

 

D 

O 

 

R 

E 

A 

L 

I 

T 

Y 

 

C 

H 

E 

C 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lib Dem tax: Winners and losers 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do quadro Reality Check  

Ao clicar na âncora Lib Dem tax: 

Winners and losers somos remetidos a 

news Lib Dem tax plans: Who wins 

and who loses? (Planos para os 

impostos do Lib Dem: Quem ganha e 

quem perde?). Na news, do dia 14 de 

abril de 2010, a editora de Economia 

da BBC, Stephanie Flanders, analisa 

os planos de arrecadação de impostos e 

o direcionamento da receita 

arrecadada.  

Will Tory welfare policy save billions? 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do quadro Reality Check 

Ao clicar na âncora Will Tory welfare 

policy save billions? somos remetidos 

a news Welfare: Can the Tories save 

billions in benefits? (Bem estar social: 

Os conservadores conseguirão 

economizar bilhões em benefícios?).  

Na news, do dia 9 de abril de 2010, o 

editor chefe da BBC, Mark Easton, 

examina a proposta de cortes de gastos 

nas políticas de proteção social do 

partido Conservative.    

Can the Tories find £12bn in efficiencies? 

 

 - Entre enunciados sobre eleições 

2010 do quadro Reality Check 

Ao clicar na âncora Can the Tories 

find £12bn in efficiencies? somos 

remetidos a news Efficiency savings: 

Do the figures stack up? (Economias 

decorrentes da eficiência: Os números 

se acumulam?). Na news, do dia 8 de 

abril de 2010, o correspondente 

responsável de Economia da BBC, 

Hugh Pym, analisa a possibilidade 

trazida pelos Conservatives de se 

economizar 12 bilhões de libras por 

ano.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm#reality
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm#reality
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm#reality
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm#reality
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8615189.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8615189.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8615189.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8615189.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8611173.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8611173.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8611173.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8611173.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8609135.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8609135.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8609135.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8609135.stm
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Who's right on National Insurance? 

 

 - Entre enunciados sobre eleições 

2010 do quadro Reality Check 

Ao clicar na âncora Who's right on 

National Insurance? somos remetidos a 

news National Insurance: Who‘s got it 

right? (Contribuições para o Seguro 

Social: Quem entendeu 

corretamente?). Na news, do dia 7 de 

abril de 2010, o editor de Negócios da 

BBC, Robert Peston, examina a 

discussão entre o Labour e 

Conservative sobre a proposta do 

Labour de aumentar em 1% as 

contribuições ao Seguro Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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E 
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A 

L 
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I 

R 

E 

I 

T 

A 

 

 

 

 

- Entre a news e a página Election 

2010 do site da BBC  

O link Election 2010 (Eleições 2010) a 

que somos remetidos pela âncora 

ELECTION 2010 trata-se na verdade 

de um link estrutural. Ao clicarmos na 

âncora somos direcionados à página da 

BBC News Online com as matérias de 

cobertura das eleições gerais no Reino 

Unido.    

Full results 

 

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Full results somos 

remetidos aos resultados detalhados 

das eleições gerais de 2010, não há 

data ou assinatura de qualquer 

jornalista.  

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8606834.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8606834.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8606834.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8606834.stm
http://news.bbc.co.uk/1/shared/election2010/results/
http://news.bbc.co.uk/1/shared/election2010/results/
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MAKING IT CLEAR 

The David Cameron story  
The life and times of the UK's new 

prime minister  
 

 
 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora The David 

Cameron story somos remetidos a 

news David Cameron: Life and Times 

of new UK prime minister (David 

Cameron: Vida e Momentos do novo 

primeiro-ministro do Reino Unido). A 

news, publicada no dia 11 de maio de 

2010, assinada por Brian Wheeler, 

correspondente de política interna da 

BBC, apresenta fatos da vida pessoal e 

política de David Cameron.  

 

 

 

 

 

Q&A: Voting reforms  
Proposed changes to the UK's election 

system explained  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Q&A: Voting 

reforms somos remetidos a news Q&A: 

Electoral reform and proportional 

representation (Perguntas e Respostas: 

Reforma Eleitoral e representação 

proporcional). A news, do dia 11 de 

maio de 2010, não é assinada por 

ninguém, apresenta o sistema de eleição 

existente no Reino Unido e outros 

possíveis modos de se realizar uma 

eleição, tendo em vista a crítica do Lib 

Dem ao modo em vigor, que, segundo a 

agremiação, prejudica os partidos 

menores.  

 

 

LATEST NEWS 

Cameron and Clegg: We are united 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron and Clegg: 

We are united somos remetidos a news  

David Cameron and Nick Clegg pledge 

‗united‘ coalition (David Cameron e 

Nick Clegg prometem uma coalizão 

„unida‟). A news, do dia 12 de maio de 

2010, não é assinada por ninguém, 

apresenta o discurso dos líderes dos 

partidos da coalizão, Conservative e 

Liberal Democrat; quem ocupará que 

cargo; e algumas medidas apresentadas 

pelo governo de coalizão.  

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
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Who's who: Cameron's government 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Who's who: 

Cameron's government somos remetidos 

à matéria  Cameron‘s government:A 

guide to who‘s Who (Governo de 

Cameron: Um guia de quem é quem). A 

matéria não assinada; do dia 17 de 

outubro de 2010, apresenta quem ocupa 

qual cargo no novo governo; traz, 

sinteticamente, a que partido cada 

membro do novo governo pertence; e a 

trajetória dos políticos.    

Q&A: How coalition will work 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Q&A: How 

coalition will work somos remetidos à 

matéria  Q&A: The Conservative-Lib 

Dem coalition (Pergunta e Resposta: 

Coalizão Conservative-Lib Dem). A 

matéria não assinada, do dia 13 de 

maio de 2010, apresenta como 

funciona um governo de coalizão e 

apresenta particularmente o que 

ocorrerá com a coalizão de 2010.  

Miliband stands for Labour leader 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Miliband stands for 

Labour leader somos remetidos a news 

Labour leadership: David Miliband 

enters contest (Liderança do Labour: 

David Miliband entra na disputa). A 

news não assinada, do dia 12 de maio de 

2010, apresenta a candidatura de David 

Miliband para líder do partido Labour. 

Clegg seeks to reassure Lib Dems 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Clegg seeks to 

reassure Lib Dems somos remetidos à 

news Lib Dem leader Nick Clegg hails 

new government (Líder do Lib Dem, 

Nick Clegg, saúda novo governo). A 

news não assinada, do dia 12 de maio de 

2010, apresenta o discurso de Clegg 

sobre o governo de coalizão. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
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Brown resigns as prime minister 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Brown resigns as 

prime minister somos remetidos à 

news Gordon Brown resigns as UK 

prime minister (Gordon Brown 

demite-se do cargo de primeiro-

ministro). A news não assinada, do dia 

11 de maio de 2010, apresenta o 

discurso de demissão oficial do cargo 

de primeiro-ministro, alguns 

momentos da vida política de Brown e 

sua saída da liderança do partido 

Labour.   

 

 

 

At-a-glance: Key election stories 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora At-a-glance: Key 

election stories somos remetidos à 

matéria At a glance: General Election 

2010 key stories (Num relance: 

histórias-chave das Eleições Gerais de 

2010). A matéria não assinada, do dia 

7 de maio de 2010, é composta pela 

apresentação sintética de eventos de 

grande repercussão durante as eleições 

gerais. 

 

 

 

ANALYSIS 

The Dave and Nick Show  
Election clashes? Apparently that is all 

behind them...  

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora The Dave and 

Nick Show somos remetidos à news 

Rose garden was like the ―Dave and 

Nick show‖ (Rose garden foi como o 

jardim de rosas do “show de Dave and 

Nick”). A news, publicada no dia 12 

de maio de 2010, do correspondente 

político da BBC, Gary O‟Donoghue, 

aborda o discurso de David Cameron e 

Nick Clegg sobre o governo de 

coalizão na Downing street rose 

garden.    

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666221.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666221.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666221.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
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Rise and fall  
Long-serving chancellor. Short-lived 

prime minister  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Rise and fall  
somos remetidos à news Brown 

quits:The political career of Gordon 

Brown (Brown desiste: A careira 

política de Gordon Brown). A news, 

publicada no dia 11 de maio de 2010, 

do vice-editor político da BBC, James 

Landale, cobre, de forma sucinta, a 

carreira política de Gordon Brown até 

a sua saída da liderança do partido 

Labour.   

VIDEO 

Cameron: 'New direction for UK'  

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron: 'New 

direction for UK' somos remetidos à 

news Cameron: ―A new direction for 

the country‖ (Cameron: “Uma nova 

direção para o país”). A news, do dia 

11 de maio de 2010, veicula um vídeo 

contendo o discurso de David 

Cameron, primeiro-ministro, falando 

sobre a coalizão formada entre o 

partido liderado por ele, Conservative, 

e o partido Liberal Democrat, e como 

será o governo britânico.   

  Clegg: Coalition 'will work'  

 

  

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Clegg: Coalition 

'will work' somos remetidos à news 

Clegg: Coalition ―will work‖ (Clegg: 

Coalizão “irá funcionar”). A news, do 

dia 12 de maio de 2010, veicula um 

vídeo contendo o discurso de Nick 

Clegg, vice primeiro-ministro, falando 

sobre o governo de coalizão formado 

entre o Conservative e seu partido, o 

Liberal Democrat, e como será o novo 

governo.   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
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Cameron and Clegg: PMQs and new 

relationship  

 

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron and 

Clegg: PMQs and new relationship  
somos remetidos à news Cameron: 

―This is much more than what could 

have been‖ (Cameron: “Isso é muito 

mais do que poderia ser”). A news, do 

dia 12 de maio de 2010, veicula um 

vídeo contendo as perguntas dirigidas 

a David Cameron sobre o governo de 

coalizão e suas repostas.  

Tourists baffled by Westminster saga  

 

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Tourists baffled by 

Westminster saga somos remetidos à 

news Tourists witness media scrum at 

Westminister (Turistas testemunham o 

cerco da mídia em Westminister). A 

news, do dia 12 de maio de 2010, 

veicula um vídeo contendo a entrevista 

do repórter Nick Higham, da BBC, 

dirigida aos turistas, sobre o cerco da 

mídia em Westminister. A mídia 

estava à espreita de notícias sobre o 

governo de coalizão formado nas 

eleições gerais de 2010.   

Cameron admits calling Clegg a 'joke' 

 

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron admits 

calling Clegg a 'joke' somos remetidos 

à news Cameron admits calling Clegg 

a ―joke‖ (Cameron admite ter 

chamado Clegg de uma “piada”). A 

news, do dia 12 de maio de 2010, 

veicula um vídeo contendo o trecho 

em que se pergunta a David Cameron 

se ele se arrepende de ter chamado 

Nick Clegg de uma piada e a resposta 

do novo primeiro-ministro.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
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JOIN IN 

Voting frustrations: Your stories 

 

- Entre a news e enunciados dos 

espectadores do site da BBC sobre 

eleições 2010 do site da BBC  

Ao clicar na âncora Voting 

frustrations: Your stories somos 

remetidos à matéria Election 2010: 

Voters‘ frustrations at polling 

problems (Eleições 2010: Frustrações 

dos eleitores com problemas na 

votação). A matéria, do dia 7 de maio 

de 2010, é composta por depoimentos 

de eleitores sobre os problemas 

enfrentados na votação.   

Your 'If I were PM...' videos 

 

- Entre a news e enunciados dos 

espectadores do site da BBC sobre 

eleições 2010 do site da BBC  

Ao clicar na âncora Your 'If I were 

PM...' videos somos remetidos ao link 

―If I were a Prime Minister...‖ (Se eu 

fosse o primeiro-ministro...). A página 

contém vídeos que apresentam o que 

os espectadores da BBC fariam caso 

fossem o primeiro-ministro.   

We're on Twitter 

 

- Entre a news e a página do BBC 

sobre as eleições 2010 no twitter 

(página externa)  

Ao clicarmos na âncora We're on 

Twitter somos direcionados à página 

no da BBC sobre as eleições gerais de 

2010 no twitter.  

We're on Facebook 

 

- Entre a news e a página do BBC no 

facebook (página externa) 

Ao clicarmos na âncora We're on 

Facebook somos direcionados à página 

no da BBC News no facebook. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://twitter.com/BBCElection
http://twitter.com/BBCElection
http://twitter.com/BBCElection
http://twitter.com/BBCElection
http://www.facebook.com/bbcnews
http://www.facebook.com/bbcnews
http://www.facebook.com/bbcnews
http://www.facebook.com/bbcnews
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THE PARTIES 

Links to political party websites 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Links to political 

party websites somos remetidos ao link 

Political parties‘ websites (Websites 

dos partidos políticos) contendo os 

links para os sites dos partidos 

britânicos.  
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TOP PARTIES AND ISSUES STORIES 

Policy under the microscope  

 

- Entre a news e outra página do site da 

BBC  

Ao clicar na âncora Policy under the 

microscope somos remetidos ao link 

estrutural ―Daily Politics Cabinet 

Contender Election Debates‖ (Daily 

Politics Acervo de Conteúdos dos 

Debates Eleitorais). A página permite 

que se selecione um assunto para 

acessar as matérias referentes a ele 

dentro do programa Daily Politics do 

canal 2 da BBC.  

Party profile  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Party profile  
somos remetidos à matéria não 

assinada, veiculada no dia 25 de março 

de 2010, Profile: The Labour Party 

(Perfil: O partido Labour). Na matéria 

são apresentados momentos históricos 

para o partido Labour.  

Gordon Brown  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Gordon Brown  
somos remetidos à matéria não 

assinada, veiculada no dia 23 de março 

de 2010, Profile: Gordon Brown 

(Perfil: Gordon Brown). Na matéria é 

apresentada a trajetória política de 

Gordon Brown e aspectos de sua 

personalidade e vida privada.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/default.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/the_daily_politics/8579930.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/the_daily_politics/8579930.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/the_daily_politics/8579930.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/the_daily_politics/8579930.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/the_daily_politics/8579930.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/the_daily_politics/8579930.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8536029.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8536029.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8517809.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8517809.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8517809.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8517809.stm
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MOST POPULAR ELECTION STORIES NOW 

Savings plan next week - Osborne 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Savings plan next 

week - Osborne somos remetidos a 

news Osborne to give details of £6bn 

spending cuts next week (Osborne 

detalhará os £6 bi em cortes de gastos 

na próxima semana). A news não 

assinada, veiculada no dia 17 de maio 

de 2010, apresenta a defesa de George 

Osborne, ministro britânico das 

Finanças, dos planos de cortes de 6 

bilhões de libras em gastos a serem 

anunciadas dentro de uma semana.   
Date set for 'emergency Budget' 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Date set for 

'emergency Budget' somos remetidos a 

news Emergency Budget: Coalition 

government sets June date (Orçamento 

emrgencial: Governo de coalizão marca 

a data para junho). A news não assinada, 

veiculada no dia 17 de maio de 2010, 

apresenta o fato de o governo de 

coalizão ter marcado a data em que será 

dado início ao orçamento emergencial, 

com cortes nos gastos públicos.    

Who's who: Cameron's government 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Who's who: 

Cameron's government somos remetidos 

à matéria  Cameron‘s government:A 

guide to who‘s Who (Governo do 

Cameron: Um guia de quem é quem). A 

matéria não assinada, publicada no dia 

17 de outubro de 2010, apresenta quem 

ocupa que cargo, traz de maneira 

sintética a que partido cada um pertence 

e uma breve trajetória dos políticos.    

At-a-glance: Coalition policies 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora At-a-glance: 

Coalition policies somos remetidos à 

matéria At-a-glance: Cameron 

coalition‘s policy plans (Num relance: 

os planos político da coalizão). A 

matéria não assinada, publicada no dia 

13 de maio de 2010, apresenta as 

medidas acordadas entre os partidos 

Conservative e Liberal Democrat para 

o governo de coalizão.  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8677088.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8677088.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8677088.stm
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Samantha Cameron to quit top job 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Samantha 

Cameron to quit top job somos 

remetidos à news Samantha Cameron 

to step down from full time job 

(Samantha Cameron demitiu-se de 

emprego integral). A news não 

assinada, publicada no dia 13 de maio 

de 2010, aborda os motivos para 

Samantha Cameron, esposa de David 

Cameron, largar o trabalho de prestígio 

como consultora criativa em período 

integral na empresa Smythson para 

passar a trabalhar no mesmo local por 

meio período.   

 

 

 

Farage 'miscalculated' election 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC 

Ao clicar na âncora Farage 

'miscalculated' election somos 

remetidos à news Farage 

‗miscalculated‘ election (Eleição mal 

calculada de Farage). A news do dia 16 

de maio de 2010, não assinada, 

apresenta o arrependimento de Nigel 

Farage, do partido UK Independence 

Party (UKIP), sobre seu pedido para 

que não votassem em Bercow – ex-

membro do partido Conservative, sem 

partido desde 2009 e eleito presidente 

da Câmara dos Comuns em 2010. A 

news também aborda o acidente aéreo 

sofrido por Farage.  

 

Cameron defends rule change plan 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Cameron defends 

rule change plan somos remetidos à 

news Cameron defend change over 

election vote rules (Cameron defende 

mudança nas regras de votação 

eleitorais). A news não assinada, 

publicada no dia 14 de maio de 2010, 

apresenta o plano do governo Cameron 

para que as eleições gerais ocorram em 

uma data fixa.   

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
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Huhne outlines nuclear power deal 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Huhne outlines 

nuclear power deal somos remetidos à 

news Huhne outlines coalition deal 

over nuclear power plants (Huhne 

descreve acordo de coalizão a respeito 

de usinas nucleares). A news não 

assinada, publicada no dia 13 de maio 

de 2010, cobre o fato de um acordo ter 

sido alcançado pelos partidos da 

coalizão a respeito de usinas nucleares 

(durante as eleições eles discordavam 

um do outro a esse respeito).  

Education Dept returns in rebrand 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Education Dept 

returns in rebrand somos remetidos a 

news Department for Education 

returns in coalition rebrand 

(Department for Education volta a ser 

renomeado assim por coalizão). A 

news não assinada, publicada no dia 13 

de maio de 2010, cobre o fato do 

ministério da educação, conhecido 

durante o governo Labour como The 

Department for Children, Schools and 

Families (DCSF), voltar a ser 

designado como Department for 

Education no atual governo de 

coalizão. 

Lib Dems back Clegg on Tory deal 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC 

Ao clicar na âncora Lib Dems back 

Clegg on Tory deal somos remetidos à 

news Nick Clegg questioned by Lib 

Dems over Tory deal (Nick Clegg é 

questionado por Lib Dems sobre 

acordo com o Tory). A news não 

assinada, publicada no dia 16 de maio 

de 2010, aborda a reação dos eleitores 

e membros do partido Liberal 

Democrat a respeito do acordo feito 

entre o partido e o Conservative (Tory) 

para a formação do governo de 

coalizão.   

 

Observamos que estão presentes na news 45 âncoras e 45 links, sendo que a 

remissão para a matéria Cameron‘s government: A guide to who‘s who (Governo do 

Cameron: Um guia de quem é quem) ocorre duas vezes.  

Diferentemente da primeira news analisada (BBC‘s Daniel Sandford examines 

Lib Dem amnesty plan), a qual consistia de um texto chamada e o vídeo do quadro 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
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Reality Check, exibido no notíciario do canal 1 da BBC, a news Illegal immigration: Is an 

amnesty the answer?, foi especialmente escrita para o site da BBC News, o que explica ela 

conter 5 vezes mais links que a news anterior.  

No corpo da news, ocorrem três remissões a documentos-fonte, a saber: o relatório 

da London School of Economics; o relatório do Centre on Migration, Policy and Society da 

University of Oxford; e um dossiê de pesquisas de opinião da Ipsos MORI sobre o contexto 

das Eleições Gerais de 2010 no Reino Unido. 

Lembramos que as remissões aos documentos-fonte são uma possibilidade criada 

pelo jornalismo online para que haja uma democratização do papel de provedor de news e 

para que o leitor fique amplamente informado, conforme explicitamos no segundo capítulo 

a partir dos estudos de Hall (2001). Por isso comentaremos a seguir as remissões aos 

documentos-fonte da news em questão.   

O relatório Economic impact on the London and UK economy of an earned 

regularisation of irregular migrants to the UK, datado de maio de 2009, foi formulado por 

Ian Gordon, Kathleen Scanlon, Tony Travers e Christine Whitehead, todos da London 

School of Economics, a pedido do governo (na época, o Reino Unido tinha como primeiro 

ministro o líder do partido Labour, Gordon Brown, que ocupou tal cargo entre junho de 

2007 e maio de 2010). O estudo buscou apresentar os possíveis impactos econômicos em 

Londres e no Reino Unido de uma possível implementação de uma política de 

regularização de imigrantes que tivessem entrado no país com documentação (verdadeira 

ou falsa) ou sem documentação, e que estivessem no país há pelo menos cinco anos. Entre 

os possíveis beneficiários de tal programa destacam-se os imigrantes que excederam o 

tempo do visto concedido; os que permaneceram na Inglaterra após as requisições de asilo 

terem sido negadas; e os filhos de imigrantes irregulares que, apesar de não serem 

imigrantes, por terem nascido no Reino Unido, não possuem o direito a permanência no 

país.    

A proposta era de que a regularização dos imigrantes ocorresse concomitantemente 

às legislações vigentes e às outras políticas imigratórias já implementadas, que veremos a 

seguir.  

No período de elaboração do estudo e da formulação do relatório, já havia sido 

introduzido no Reino Unido um sistema imigratório que limitava a entrada de imigrantes 

não pertecentes à União Europeia, com exceção dos profissionais que estivessem em falta 

no Reino Unido. Esse sistema é conhecido como points-based immigration system.   
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Além do points-based immigration system, em 2008 foi elaborado, pelo Labour, um 

esquema de carteiras de identidades biométricas para estrangeiros no Reino Unido. O 

esquema foi alvo de polêmica, conforme mostra a news intitulada Analysis: The first ID 

cards escrita pelo repórter de política interna da BBC, Dominic Casciani, e veiculada no dia 

25 de setembro de 2008.    

 

 

Fonte: Analysis: The first ID cards, BBC  News online, 25 de setembro de 2008. 

 

Nessa news se afirma que Supporters of the card predict they will help to combat 

illegal working and enable public bodies, employers, colleges to work out precisely who 

they are dealing with (Defensores das carteiras preveem que elas ajudarão a combater o 

trabalho ilegal e permitirão que os organismos públicos, empregadores, escolas saibam 

precisamente com quem estão lidando). Sobre essa afirmação atentamos para o uso do 

verbo combat (combate), o qual é um termo bélico e estabelece de maneira figurativa o tipo 

de relação que está se estabelecendo com o imigrante irregular, isto é, conflituosa; e para a 

utilização do advérbio precisely (precisamente), o qual evidencia a insegurança dos 

cidadãos britânicos em relação os imigrantes, aqueles aparentando acreditar não saber 

exatamente com quem estão lidando. 
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Dominic Casciani também faz menção aos cidadãos britânicos que se opõem à nova 

carteira de identidade, afirmando que They accuse the government of incrementally 

chipping away at opposition by slowly bringing everyone in to register over a decade, 

without having to win a debate over its actual merits (Eles acusam o governo de 

gradualmente minarem a oposição ao fazerem com que todos lentamente durante a década 

se registrem, sem ter que vencer nenhum debate a respeito de seus verdadeiros méritos). Ou 

seja, os ingleses contrários à implementação de uma carteira de identidade biométrica assim 

se posicionavam por temerem que esta fosse imposta também aos cidadãos britânicos. Após 

certo tempo de debate, a ideia era a de que o esquema nacional de carteiras de identidade, 

sob o governo Labour, se estendesse para imigrantes provenientes do bloco da União 

Europeia e para cidadãos britânicos.  

Acompanhando a news são exibidas duas fotografias e um quadro. A primeira 

fotografia, conforme explicitado em sua legenda, exibe em um telão as impressões digitais 

que serão armazenadas na carteira de identidade. No quadro, o passo-a-passo da 

implementação das carteiras é topicalizado, incluindo no ano 2015 a maior parte da 

população britânica. A última fotografia mostra o processo de escaneamento das digitais e, 

na legenda, as informações são de que a carteira biométrica irá ter armazenado em seu chip 

as digitais e a imagem do rosto da pessoa, e que se desitiu de escanear e armazenar a irís. 

Isto é, na news é explorada verbo-visualmente a possível infração dos direitos humanos dos 

cidadãos britânicos e nada é comentado sobre a medida como violação dos direitos 

humanos dos imigrantes.  

Depois das eleições de 2010, o governo de coalizão Conservative-Lib Dem optou 

por abandonar parcialmente o esquema. Isto é, as carteiras que seriam obrigatoriamente 

aplicadas aos cidadãos europeus e britânicos não foram adotadas, e as carteiras dos cidadãos 

que haviam optado voluntariamente por fazê-las foram invalidadas. A justificativa do novo 

governo para o abandono parcial do programa embasava-se no alto custo de confecção dos 

novos documentos e no argumento de um possível desrespeito da liberdade civil. No 

entanto, o esquema de carteiras continuou a ser aplicado aos imigrantes não pertencentes à 

União Europeia. Temos como não dito a discussão sobre a infração da liberdade civil dos 

imigrantes não pertencentes ao bloco econômico da U.E., para quem as carteiras com 

tecnologia biométrica continuaram a ser utilizadas. Sobre esse não dito, relembramos que a 

não enunciação revela uma avaliação social derivada “diretamente das características 

distintivas da vida econômica de um grupo social dado”, pois ela está “na carne e sangue de 

todos os representantes deste grupo”, ela organiza “o comportamento e as ações” e “se 
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fundiram, por assim dizer, com os objetos e fenômenos aos quais” ela corresponde, e por 

isso ela não necessita “de uma formulação verbal especial” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

2012, p.7). Esse fato evidencia a trangressão aos Direitos Humanos, pois a vida do 

imigrante é depreciada em favor da vida de um cidadão. Ou seja, essa medida demonstra 

que nem todos são iguais. (Cf. SILVA, 2009).   

Além do estabelecimento do points-based immigration system e das carteiras 

biométricas, outras mudanças também foram promovidas, entre elas o processamento mais 

rápido das requisições de asilo; o fortalecimento dos poderes para deportação; e a 

implementação de melhorias para controles fronteriços mais eficazes.    

Agora voltemos ao relatório da London School of Economics, documento-fonte a 

que fomos remetidos pela news analisada nesta subseção. O estudo apresentou que, dos 

estimados 618 mil imigrantes irregulares presentes no Reino Unido até 2007, 

aproximadamente 412 mil imigrantes poderiam ser regularizados e que  

 

Muitos dos imigrantes muito provavelmente seriam regularizados sob o 

esquema atual que se baseia na avaliação caso a caso das circunstâncias 

individuais, incluindo o tempo de permanência no país. O que o esquema 

de regularização traria seria o esclarecimento da posição daqueles que 

estão no país irregularmente e permitiria que imigrantes irregulares 

solicitassem sua regularização em conformidade com um conjunto de 

regras claramente estabelecido. Isso está de acordo com a intenção geral 

de reforçar um ethos de legalidade no seio das comunidades imigrantes e 

nas localidades com grande concentração de imigrantes. Um simples 

esquema com regras claras também aumenta as chances de se alcançar as 

elevadas taxas necessárias para gerar uma mudança radical na legalidade.  

A principal objeção apresentada foi de que um esquema formal de 

regularização incentivaria migrantes irregulares adicionais. No entanto, 

muitas das evidências para tal incentivo são relativas a países com muita 

imigração ilegal oriunda de países vizinhos via fronteiras terrestres. A 

probabilidade de uma grande escala adicional de imigração irregular é 

muito menor no Reino Unido, onde a maior parte dos imigrantes é 

proveniente de lugares distantes – o que só poderia ocorrer se os controles 

fronteriços fossem ineficientes.  

Os custos em termos de serviços públicos são relativamente baixos, 

principalmente porque o acesso a maior parte dos serviços não depende 

da regularidade em si. Logo, o impacto imediato nos serviços públicos é 

muito menor do que muitos comentadores possam esperar. Em longo 

prazo, o maior custo se relaciona com os benefícios do bem estar social, 

incluindo benefícios para filhos, securidade social e benefícios de 

moradias. Alguns países limitam o acesso de imigrantes a tais benefícios 

– e, de fato, esse governo pretende fazer o mesmo com os migrantes 

legais até que lhes sejam concedidas permanâncias indefinidas ou 

cidadanias (2009, p. 17, tradução nossa
95

).  

                                                           
95

 Many of these migrants are likely anyway to be regularised under the current schemes, which are 

based on case-by-case assessment of individual circumstances, including the length of time spent in the 
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O segmento demonstra que a posição de corporação britânica de radiofusão, 

expressa na news por Daniel Sandford, é diferente da apresentada no relatório da 

London School of Economics, de onde foi a extraída a estimativa de 618 mil 

imigrantes irregulares. Tal fato descontrói o principal argumento utilizado na news 

contra a anistia imigratória, ou seja, de que ela encorajaria um maior número de 

imigrantes irregulares a entrar no Reino Unido. 

Além disso, o relatório defende que a regularização dos imigrantes reforçaria 

o desejável ethos de legalidade e evitaria a exploração do trabalhador informal. 

Ademais, o relatório mostra que os custos oriundos da regularização seriam baixos.  

Outro documento-fonte a que somos remetidos por meio da news em questão 

é o relatório The Regularisation of Unauthorized Migrants: Literature Survey and 

Countries Case Studies, datado de 2005 e assinado por Amanda Levinson do Centre 

on Migration, Policies and Society da University of Oxford (COMPAS).  

O foco desse segundo documento-fonte é diferente do anterior. Nele são 

analisadas as falhas na implementação de políticas de regularização de imigrantes 

irregulares em diferentes países, com a finalidade de apontar os aspectos necessários 

para que se possa obter uma política de regularização eficiente. Ou seja, pelo próprio 

objetivo do relatório percebemos que a posição de Levinson, do COMPAS, e da 

BBC são contrárias.   

Desse documento-fonte foram extraídos os dados que figuraram no gráfico 

formulado pela BBC e utilizado na news. No entanto, a supressão das informações 

que constavam na tabela, e que não foram contempladas no gráfico (aspecto já 

observado anteriormente), sustentou a argumentação de Sandford, a qual era muito 

diferente da de Levinson (2005).  

                                                                                                                                                                          
country. What a regularisation scheme would do is clarify the position of those irregularly in the country 

and allow irregular migrants to come forward for regularisation within a clearly defined set of rules. 

This is consistent with the general intention of enhancing the ethos of legality within immigrant 

communities and localities with high concentrations of migrants. A simple scheme with clear rules also 

increases the chances of achieving the high take-up and success rate that would be necessary to generate 

a step-change in legality. 

The main objection raised to a formal regularisation scheme is that it could incentivize additional 

irregular migrants. Much of the evidence for such incentives however relates to countries with much 

illegal immigration across land borders from nearby countries. The likelihood of large-scale additional 

irregular immigration is far lower in the UK, where most irregulars come from much further afield – and 

could only occur if border controls were ineffective. 

The costs in terms of public services are relatively low, mainly because access to most services does not 

depend on regularity per se, but on whether or not migrants are ‗subject to immigration control‘. Thus 

the immediate impact on public services is much lower than many commentators might expect. The major 

long-term costs relate to welfare benefits, including child benefit, social security and housing benefit. 

Some countries limit migrants‘ access to such benefits — and indeed this government intends to do so for 

legal migrants until they receive indefinite leave to remain or citizenship (2009, p.17).  
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Um último documento-fonte a que fomos remetidos pela news em análise é 

Politics, Public Services and Society: Context for the General Election 2010, o qual 

contém pesquisas de opinião realizadas pelo Ipsos MORI, antes das eleições gerais 

de 2010, que buscam compreender a opinião pública sobre diversos assuntos. No 

documento, 4 pesquisas, e consequentemente 4 gráficos, estavam relacionados à 

imigração. 

A primeira pesquisa, conduzida em setembro de 2009, ouviu a opinião de 

britânicos, maiores de 18 anos, e tinha como objetivo saber qual aspecto era 

considerado como muito importante pela população britânica para a decisão de seus 

votos. Os entrevistados podiam escolher uma entre as 13 opções a seguir: Managing 

the economy (Administração da economia); Healthcare (Saúde); Education 

(Educação); Unemployement (Desemprego); Asylum/immigration (Asilo/imigração); 

Taxation (Impostos); Defence (Segurança); Crime/anti-soc. behaviour 

(Crime/comportamento antissocial); Protecting the environment (Proteção ao 

ambiente); Afghanistan (Afeganistão); Pensions (Pensões); Party leader/politics 

(Líder do partido/políticas); e, Europe (Europa).  

 

  

  

 

 

 

 

 

                         

 

Fonte: Ipsos MORI, s/d, p. 6 

Conforme consta no gráfico, a imigração foi apontada como o quinto aspecto 

mais importante. Isso demonstra a relevância que o debate sobre imigração tinha 

para a população britânica, sendo que para 13% dos entrevistados as políticas 

imigratórias eram o aspecto mais importante para a decisão de seus votos.   

No mesmo documento-fonte, na seção destinada à saúde, é afirmado que 
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desde que o governo Labour foi eleito em 1997, a questão mais 

frequentemente citada como a mais importante pelo público tem sido os 

cuidados com a saúde e o serviço nacional de saúde (NHS). Essa questão 

também foi selecionada pelo maior público se comparada com qualquer 

outra questão citada como a mais importante para ajudá-los a decidir 

como votar. No entanto, desde 2006 a sua relevância para o público tem 

estado em constante declínio, sendo deslocada primeiramente pela 

preocupação com o crime e a imigração, e, mais recentemente, a 

economia (Ipsos MORI, s/d, p. 24, tradução nossa
96

).  

 

Ou seja, outras pesquisas demonstram que a imigração tem cada vez mais 

desempenhado um papel decisivo para eleições no Reino Unido, juntamente com o crime e, 

mais recentemente, com a economia, reduzindo a importância desempenhada pelas 

questões concernentes à saúde.  

Ainda sobre a importância que as dicussões imigratórias têm atualmente para o 

Reino Unido, cabe destacar uma segunda pesquisa realizada no ano de 2009, com o 

objetivo de questionar qual o assunto conversado com maior frequência entre os ingleses. 

Para tanto, foram entrevistados ingleses maiores de 16 anos, os quais podiam escolher mais 

de uma entre as opções a seguir: Programmes on TV (Programas televisivos); Crime, law 

and order (Crime, lei e ordem); Behaviour in society generally (Comportamento social em 

geral); Education, schools, children (Educação, escolas e filhos); The Economy 

(Economia); Sport (Esporte); Newspaper stories (Matérias jornalísticas); Internet (Internet); 

The NHS (Sistema de saúde nacional); Politics (Política), Climate change/the Environment 

(Mudança climática/meio-ambiente); Race relations or immigration (Relações raciais ou 

imigração); Celebrities or pop stars (Celebridades e estrelas pop); Programmes on the radio 

(Programas de rádio); Religion (Religião); Social networking (Redes sociais); Advertising 

(Propoganda); Others (Outros); None of them (Nenhuma das opções); Don‘t know (Não 

sei). 

Como podemos observar no gráfico a seguir, 32% afirmaram conversar 

frequentemente sobre imigração, demonstrando, mais uma vez, a importância do fenômeno 

imigratório. 

                                                           
96

 since the labour government was elected in 1997, the single issue most frequently cited by the public as 

the most important facing the country has been health care and the  national Health  service. It has also 

been the issue selected by more of the public than any other as important to helping them decide which 

way to vote. but since 2006 its salience to the public has been in steady decline, displaced by concerns 

over first crime and immigration, and more recently the economy (Ipsos MORI, s/d, p. 24).  
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                          Fonte: Ipsos MORI,s/d, p. 16 

Uma terceira pesquisa de opinião foi realizada a fim de saber se a imigração era 

considerada um problema nacional (Reino Unido) e/ou um problema local (área de 

residência).  

De acordo com o gráfico a seguir, 70% da população veem a imigração como um 

problema para o país, enquanto que 18% a consideram um problema local. Notamos então 

que há uma enorme diferença entre a percepção local e nacional sobre a questão.  

 

Fonte: Ipsos MORI,s/d, p. 31 

 

A diferença encontrada na pesquisa, segundo Ben Page, diretor executivo da 

Ipsos MORI, ressalta o papel desempenhado pela mídia na formação de opinião 

concernente à imigração, pois os dados revelam que 
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as pessoas sabem que a imigração é um ponto controverso para a Grã-

Bretanha, mas não veem isso em sua própria área. Os meios de 

comunicação, principalmente os impressos, então, são fundamentais 

na comunicação dos problemas da imigração para o público, mesmo 

que os membros da mídia digam que só estão relatando os números 

„reais‟ (2009, p. 7, tradução nossa
97

, grifo do autor). 
 

No dossiê, constava ainda uma quarta e última pesquisa sobre imigração, esta, 

aliás, foi a única a ser referenciada na news da BBC online. 

A pesquisa em questão buscava saber como os britânicos acreditavam que o 

controle da imigração no país deveria ser feito. Eles podiam optar entre: Immigration 

should be stopped altogether (A imigração deveria ser suspensa de uma vez); Laws on 

immigration should be much tougher (As leis imigratórias deveriam ser mais rigorosas); 

Laws on immigration should remain as they are (As leis imigratórias deveriam 

permanecer as mesmas); e Laws on immigration should be abolished (As leis 

imigratórias deveriam ser abolidas). 

O resultado da pesquisa, segundo apresentado pelo gráfico a seguir, mostrou que 

65% da população gostariam que as leis que regulamentam a imigração fossem mais 

rigorosas; e foi exatamente essa informação a utilizada na news redigida por Sandford. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipsos MORI, s/d, p. 31 
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 … people know that immigration is an issue to Britain but do not see it as one in their own areas. The 

mass media, and in particular the print media, therefore, are key in communicating the problems of 

immigration to the public, even though members of the media will point out they are only reporting the 

‗real‘ numbers” (2009, p.7). 
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O documento da Ipsos MORI relata ainda que a maioria dos britânicos que 

acredita que poderia haver maior rigor na legislação em relação aos imigrantes defende, 

por exemplo, que estes aprendam inglês e tenham aulas sobre a maneira como os 

britânicos vivem (Cf. Ipsos MORI, s/d, p. 31). 

Ressaltamos que na news é promovida uma associação direta entre os 65% da 

população que deseja que as leis imigratórias sejam mais rigorosas e uma não aceitação 

pública de uma política de anistia imigratória, o que permite Daniel Sandford argumentar 

que a política de anistia dificilmente agradaria aos britânicos. No entanto, no dossiê da 

Ipsos MORI nenhuma menção é feita a uma política de anistia imigratória e sua possível 

aceitação ou não aceitação pública. Além disso, em nenhum momento da news essas 

outras informações do que poderiam ser consideradas medidas rigorosas são fornecidas. 

Dentre os 44 links a que fomos remetidos pelas âncoras presentes na news, 

apresentaremos o conteúdo de somente mais um deles, pois somente os 3 documentos-

fonte e este último link são concernentes à imigração.   

No link Where They Stand Guide to party election policies (Guia das posições das 

políticas eleitorais dos partidos) não são apresentadas a data ou a assinatura de algum 

jornalista, e são topicalizadas as políticas defendidas pelos três principais partidos 

britânicos, incluindo as imigratórias.  

Na sequência consta o quadro com as políticas concernentes à imigração presente 

no link. Aqui, ela segue acompanhada de um segundo quadro, por nós formulado, com a 

tradução das mesmas políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BBC News, 2010 
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Conservative Labour Liberal Democrats 

Reduzir o número de 

imigrantes para os níveis 

da década de 1990. 

Garantir que somente 

migrantes econômicos que 

agregam um maior valor a 

economia sejam admitidos.  

Apoiar o Points-Based 

System do Labour, mas 

estabelecer também um 

número limite anual para 

imigrantes não pertecentes 

ao bloco da União 

Europeia.    

Estabelecer uma polícia 

nacional para as fronteiras 

com o poder de parar, 

revistar, deter e prender.   

Aplicar controles a 

imigrantes na próxima vez 

que outros países forem 

integrados à União 

Europeia.  

Obrigar a qualquer um que 

venha para o Reino Unido 

para se casar a fazer uma 

prova de língua inglesa.  

Reprimir o abuso em vistos 

de estudantes. 

Apoiar os grupos 

comunitários de acordo 

com sua eficácia na luta 

contra a pobreza e a 

privação, ao invés de 

apoiá-los com base na etnia 

Continuar a restringir os 

recém-criados pontos do 

novo sistema imigratório.  

Apoiar a nova agência de 

fronteiras para a proteção 

de portos e aeroportos.  

Contínuo investimento em 

controles eletrônicos de 

fronteira para contabilizar 

as pessoas dentro e fora do 

país.  

Expandir o Migration 

Impacts Fund para 

canalizar o dinheiro para as 

partes do país que recebem 

um maior número de 

imigrantes. 

Introduzir as obrigatórias 

carteiras de identidade para 

estrangeiros.  

Continuar a forçar os 

empregadores a anunciar, 4 

semanas antes, as vagas 

para trabalhadores 

especializados em centros 

de emprego antes de 

contratar um trabalhador 

especializado que seja um 

imigrante não pertencente 

ao bloco da União 

Europeia.   

Assegurar que os 

imigrantes sejam 

aprovados em uma difícil 

prova de língua inglesa 

antes de chegarem ao país.    

Criar um Grupo de 

Fronteira com poderes de 

polícia e reintroduzir o 

controle de saída em todos 

os portos 

Avaliar as necessidades e 

recursos das regiões do 

Reino Unido como parte 

do sistema imigratório de 

points-based.  

Apoiar uma política de 

asilo comum aos países da 

União Europeia.  

  

Permitir que requerentes de 

asilo trabalhem.  

Acabar com a detenção de 

crianças em centros de 

detenção de imigrantes.  

Aumentar os custos dos 

vistos de permissão de 

trabalho para trabalhadores 

imigrantes a fim de custear 

o treinamento de 

trabalhadores britânicos.  

Criar uma rota válida para 

cidadania para migrantes 

ilegais que estejam no país 

há dez anos, possuam ficha 

criminal limpa e falem 

inglês.   

Revisar as políticas de 

benefício de moradias para 

assegurar tratamento justo.  

Estabelecer uma agência de 

asilo independente para 
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ou fé.  

Melhorar a disponibilidade 

de instruções em língua 

inglesa para migrantes.  

Quebrar o vínculo 

automático entre 

permanecer no Reino 

Unido por um determinado 

período de tempo e 

conseguir a permanência 

sancionada ou obter 

cidadania.  

melhorar a tomada de 

decisão e acabar com os 

apelos judiciais.  

Introduzir política de não 

identificação (name 

blanking) nos formulários 

de emprego para acabar 

com a discriminação.  

 

Fonte: BBC News, 2010, tradução nossa. 

 

O quadro é divido em três colunas apresentando, respectivamente, a 

topicalização das políticas imigratórias defendidas pelo partido Conservative, 

Labour e Liberal Democrats. Além da distribuição em colunas é marcada a 

separação entre os três partidos pelas cores utilizadas por cada um dos partidos no 

ínicio, ao fundo do nome do partido, e no final da coluna. A cor azul é usada pelo 

Conservative, a vermelha pelo Labour e amarela pelo Liberal Democrats.      

Mediante a topicalização das políticas imigratórias defendidas pelos três 

principais partidos ingleses, notamos que todos eles contam com maneiras para 

redução de entrada de imigrantes. Para isso, as políticas defendidas são de criação 

ou reforço no controle de saída do país, a limitação no número de imigrantes a 

quem serão concedidos os vistos de trabalho e um maior número de exigências para 

que a entrada e/ou permanência dos imigrantes seja sancionada.    

As políticas elaboradas procuram satisfazer aos eleitores que, como vimos 

nas pesquisas da Ipsos MORI, almejam maior rigor na legislação imigratória.  

A busca pela reeleição do partido Labour, último partido a governar o país, 

fica ainda mais evidente se atentarmos que o relatório Economic impact on the 

London and UK economy of an earned regularisation of irregular migrants to the 

UK, produzido pela London School of Economics, datado de maio de 2009, foi feito 

sob encomenda do próprio governo Labour, que buscava verificar a possibilidade 

de uma regularização dos imigrantes não documentados no Reino Unido que 

estivessem no país há pelo menos 5 anos.  

No entanto, pelas propostas do Labour apresentadas para a eleição de 2010, 

é possível perceber uma mudança de postura. Enquanto o relatório apresentou ser 
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positiva a adoção da política, a medida não se fez presente no manifesto do partido, 

nem nos debates. Ao contrário disso, no último debate dos líderes transmitido pela 

BBC, quando questionado sobre o que achava do plano de anistia, Gordon Brown 

disse 

 

Eu tenho que concordar com David a esse respeito, porque eu não 

consigo ver como é possível enviar uma pior mensagem do que dar 

anistia a pessoas que vieram para cá ilegalmente. Eu não acho que 

o Nick apresentou sua política da maneira que está em seu 

manifesto. Existe uma sugestão de que há uma anistia para pessoas 

que vieram para o país ilegalmente há dez anos (BBC – Final 

prime-ministerial debate, 2010, p.15, tradução nossa
98

).   

 

Após a análise dos links desta news em questão, abordaremos a possível 

democratização do papel de provedor de news e de um leitor amplamente informado.  

Observamos que mesmo que a inclusão de links de documentos-fonte permitam 

a democratização da provisão de news, para que o leitores tenham acesso a diferentes 

opiniões, as distintas posições apresentadas nos relatórios só eram passíveis de 

contemplação caso os leitores clicassem nas âncoras. As informações extraídas dos 

relatórios foram usadas para o embasamento da posição apresentada na news; no 

entanto, essa mesma news suprimiu os dados que sustentavam a possibilidade de 

regularização dos imigrantes no Reino Unido.  

Além dos documentos-fonte, outro elemento que colabora para democratização 

do provimento de news e para a formação de leitores amplamente informados é a 

possibilidade de os leitores comentarem e expressarem suas opiniões a repeito da news 

(Cf. HALL, 2001), ampliando o número de opiniões acerca de um determinado assunto.  

Na news em questão temos comentários dos usuários. No entanto, não é 

disponibilizada a possibilidade de que todos os usuários comentem e tenham seus 

comentários publicados, pois não há como fazer a inserção de comentários sem passar 

pelo crivo da BBC, que apenas os disponibiliza após uma prévia seleção. Cabe destacar 

que os critérios de seleção dos comentários não são fornecidos.  

Salientamos que, conforme vimos na discussão dos comentários, 60% deles 

concordavam com a opinião da BBC expressa por Sandford, enquanto que 30% eram 

expressamente contrários à posição da emissora e a favor da anistia. Lembramos que os 
                                                           
98

 I agree with David on this, because I can't see how you send out anything other than the worst possible 

message if you give an amnesty to people who've come here illegally. I don't think Nick has presented his 

policy in the way it's in his manifesto. There is a suggestion that there is an amnesty after ten years for 

people who come to this country illegally (BBC – Final prime-ministerial debate, 2010, p.15).  
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60% enriqueciam a argumentação do correspondente da corporação. Em 

contrapartida, os outros 30% apresentaram os mesmos aspectos apontados na 

news pelo líder do Liberal Democrats, Nick Clegg. Ou seja, nenhum deles 

apresentava as descontruções do argumento da news de que uma anistia elevaria 

o número de imigrantes não documentados a entrar no Reino Unido, como vimos 

no documento-fonte produzido pela London School of Economics. Outro 

importante aspecto a ser recordado é que nenhum imigrante irregular teve seu 

comentário publicado nessa news. 

Notamos, a partir do exposto, que a democratização do papel de provedor 

de news e a formação de leitores amplamente informados são relativas, tendo em 

vista que só são publicados os comentários selecionados pela BBC e que o uso 

parcial dos documentos-fonte na articulação da news pareciam expressar a 

mesma opinião da BBC, apresentada por Daniel Sandford.   

Por último, cabe a ressalva de que os outros links a que fomos remetidos, 

e que não tratavam da imigração, servem exclusivamente para que o leitor 

continue a navegar nas páginas da BBC News Online. 

 

4.2.4 North East voters’ strong views on immigration 

 

A próxima news North East voters‘ strong views on immigration , escrita 

pelo correspondente político da BBC de Look North, Mark Denten, veiculada no 

dia 23 de abril de 2010 pelo site da BBC News online, não trata de uma análise 

de medidas propostas pelos partidos, como verificamos nas duas news 

anteriores. A news seguinte aborda a opinião dos eleitores da região nordeste da 

Inglaterra sobre imigração.  

A subseção é composta por três partes. No primeiro item da seção, a news 

é transcrita e seu layout é descrito e a partir dessa descrição indicamos o que a 

sua composição gráfica sugere. No segundo item, o texto da news é transcrito, 

descrito e analisado. No terceiro item discorremos a respeito dos links a que 

fomos remetidos ao clicar nas âncoras disponíveis na news.      
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4.2.4.1 Transcrição da news e descrição  

Transcrição da news: 
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185 

A news denominada North East voters' strong views on immigration também foi 

armazenada na seção Election 2010 (Eleições 2010). O layout da página em questão, 

assim como os das news anteriores, é composto por um cabeçalho da BBC em preto; um 

2º cabeçalho relacionado à seção específica de armazenagem; uma parte central dividida 

em três colunas; um rodapé central em branco; um rodapé em cinza claro; e um rodapé 

em cinza escuro. Por isso, descreveremos somente a parte central (dividida em 4 

segmentos) em que estão situadas as especificidades da news.  

O primeiro segmento da parte central da news é formado por:  

 

1ª coluna: 10 links 

estruturais para 

navegação no site. 

As âncoras permi-

tem a remissão à 

página contendo as 

matérias relaciona-

das ao nível hierár-

quico selecionado.          

 

2ª coluna: Ao 

clicar na âncora 

torna-se possí-

vel o envio da 

matéria em 

questão medi-

ante o preen-

chimento dos 

emails do re-

metente e do 

destinatário no 

formulário a-

berto (link 

estrutural).   

 

2ª coluna: 

Ao clicar na 

âncora a 

matéria é 

gerada para 

impressão 

(somente 

texto ver-

bal).   

 

2ª coluna: 

Título da 

news, segui-

do do nome 

do jornalista, 

função de-

sempenhada 

na corpora-

ção e sede da 

BBC a que 

ele pertence.   

 

3ª coluna: 

Banner de 

propaganda 

 

1ª e 2ª colunas: 

arte gráfica 

(feita especial-

mente para uso 

nas matérias da 

BBC referentes 

às eleições de 

2010) em cinza 

para plano de 

fundo.  

 

2ª 

coluna: 

news.  

 

2ª coluna: 

Fotografias 

dos eleitores 

Alan e Joy 

Foster e 

legenda.  

 

2ª coluna: Um 

link semântico. 

A âncora 

permite a 

remissão à 

matéria con-

tendo todos os 

resultados das 

eleições gerais 

de 2010 do 

Reino Unido.  

 

3ª coluna: Um link 

estrutural. A ân-

cora permite a re-

missão à página da 

BBC News Online 

com matérias da 

cobertura das 

eleições gerais de 

2010 do Reino 

Unido.  
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O segundo segmento da parte central da news se configura em:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª coluna: 

continuação 

da news.  

 

2ª coluna: 

fotografia e 

legenda de 

um imigrante 

residente no 

Reino Uni-

do.     

 

3ª coluna: continuação do box 

Election 2010, segmento Making it 

clear, contendo 2 âncoras que reme-

tem para 2 links semânticos (O pri-

meiro link semântico é uma news 

sobre a vida de David Cameron e o 

segundo link é para uma matéria a-

bordando o sistema de eleição bri-

tânico).   

 

3ª coluna: continuação do 

box Election 2010, seg-

mento Latest news, con-

tendo 7 âncoras para 7 

links semânticos que abor-

dam as últimas news sobre 

eleições gerais de 2010 do 

Reino Unido.  

 

3ª coluna: continuação do box Election 2010, 

segmento Analysis, contendo 2 âncoras para 2 

links semânticos com análises das eleições 

gerais de 2010 no Reino Unido e as 

campanhas eleitorais.  

 

3ª coluna: continuação do box Election 2010, 

segmento Video, contendo 3 âncoras para 3 links 

semânticos, news em formato de vídeo sobre as 

eleições gerais de 2010 no Reino Unido.  
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O terceiro segmento da parte central da news é dividido em:  

 

2ª coluna: Ao 

clicar na âncora 

torna-se possí-

vel o envio da 

matéria em 

questão medi-

ante o preenchi-

mento dos 

emails do reme-

tente e do desti-

natário no for-

mulário aberto 

(link 

estrutural).   
 

2ª coluna: Cada 

âncora corres-

ponde a um dife-

rente site de rede 

social. Ao clicar 

em uma das ân-

coras é possível 

o compartilha-

mento da news 

da BBC no perfil 

do usuário de um 

determinado site 

de rede social.   

 

2ª 

coluna: 

Ao cli-

car na 

âncora a 

matéria 

é gerada 

para im-

pressão 

(somen-

te texto 

verbal). 

 

3ª coluna: 

continuação 

do segmento 

Video, con-

tendo 2 ân-

coras para 2 

links semân-

ticos, news 

em formato 

de vídeo so-

bre as elei-

ções gerais 

de 2010 no 

Reino 

Unido.  
 

3ª coluna: continuação 

do box Election 2010, 

segmento Join in, 

contendo 4 âncoras 

para 4 links semân-

ticos (Os dois primei-

ros são relatos dos e-

leitores sobre sua ex-

periência no momento 

em que votaram e so-

bre o que fariam caso 

fossem eleitos o pri-

meiro-ministro. Os 

outros dois remetem, 

respectivamente, para 

as páginas da BBC no 

Twitter e no 

Facebook.    

 

2º coluna: 

propagandas 

da Google. 
 

3ª coluna: continuação do 

box Election 2010, segmento 

Days at-a-glance, contém 1 

campo que ao ser preenchido 

com um dia e mês e 

posterior clique em “GO” 

remete à página da BBC 

com âncoras de todas as 

matérias veiculadas no dia 

preenchido.  

 

3ª coluna: Ao 

clicar na âncora 

torna-se possível 

registrar-se e 

receber as novas 

news da BBC no 

celular registrado 

e na página do 

navegador de 

internet (link 

estrutural).   

 

3ª coluna:  

box das 

“Most 

popular 

stories” com 

8 âncoras pa-

ra 8 links 

semânticos 

com as 8 

news  mais 

populares do 

período. 

 

3ª coluna: 

“Top England 

stories” com 

3 âncoras pa-

ra 3 links se-

mânticos 

(news 

relacionadas 

às eleições).  

 

3ª coluna: 

continuação do box 

Election 2010, 

segmento The 

parties, contendo 1 

âncora que remete à 

página com âncoras 

para os websites dos 

partidos britânicos.  
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O quarto segmento da parte central da news exibe: 

 

Dessa forma, o layout da news é constituído por elementos verbais, visuais e 

âncoras (verbais e visuais). Nessa news, a parte verbal ocupa praticamente toda a porção 

central. A inserção das fotografias na parte centro-esquerda da 2ª coluna e o espaço ocupado 

por essas sugerem que as imagens desempenham uma função de complementariedade à 

parte verbal da news.   

Os links semânticos da news estão todos situados em boxes, um ao final da news e 

os outros na 3ª coluna, não havendo remissões para documentos-fonte. Essa disposição 

evidencia a separação do objeto da news das demais matérias a que se é remetido.  

4.2.4.2 Texto da news 

Nesta subseção analisaremos o texto da news, posicionado na 2ª coluna, parte 

central. Antes disso o trancrevemos para proporcionar uma melhor legibilidade. 

TRANSCRIÇÃO DO TEXTO: 

North East voters' strong views on immigration 

By Mark Denten 

Political Correspondent, BBC Look North 

Joy and Alan Foster have been happily married for 49 

years. Joy is half Bangladeshi, Alan is from southern 

England.  

Now they live in Stockton and are both worried about one 

thing - immigration. Alan believes the UK cannot afford 

2ª coluna: box contendo 3 âncoras para 3 links 
semânticos (news do período eleitoral).  

 

3ª coluna: continuação do box das “Most popular 

stories” com 2 âncoras para 2 links semânticos 

com as 2 news  mais populares do período. 

 

2 e 3
as 

colunas: Arte gráfica da BBC em cinza 

como plano de fundo. 

 

3º coluna: Ao clicar na âncora, somos remetidos 

ao topo da página (link estrutural).  
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to support immigrants "coming over by the thousand". 

Joy would like to see immigration stopped completely, despite admitting she 

probably would not have born under such a system. 

"I wouldn't be here. My mam wouldn't have met him [my father]. But even as a 

white person, I would still feel the same". 

In 2008, the International Passenger Survey estimated there were 20,000 

immigrants in the North East - the lowest figure in England. 

'Small country' 

The region also has the slowest rate of population growth in England, and in the 

North East there is the highest percentage of people of white British origin - 94%. 

Those figures fail to tell us how many illegal immigrants there are, but even some 

people here legally are worried. 

Heydayet Mahnoodi is an Iranian student in Newcastle and he wants an 

immigration cap. 

"Most of my friends, they are British citizens and they've got this fear that if this 

situation is going to go on, people coming in without any cap on the numbers, then 

they could threaten their jobs.  

"Especially in the UK, which is a very small country." 

Labour would continue with a points-based system for 

immigration.  

The Conservatives want an annual immigration limit 

and the Liberal Democrats want a regional points 

system. 

Dr Shiv Pabary came to England as a student. Now he 

is a dentist with a string of practices across Newcastle.  

He said if there had been an immigration cap, he would not be here at all. 

"It would have been sad for me because I wouldn't have been able to work where I 

wanted to and contribute like I have. 

"But I think it would have been sad for the country as well. 

"Immigration - some say it is the issue the parties are not talking about at this 

election. However, the voters are.
99 

                                                           
99

 As fortes opiniões sobre imigração dos eleitores do nordeste 

Por Mark Denten 

Correspondente político, BBC Look North 

Joy and Alan Foster estão felizmente casados há 49 anos. Joy é meio bengalesa, Alan é do sudeste 

da Inglaterra.    

Agora eles vivem em Stockton e ambos estão preocupados com uma única coisa – imigração. Alan 

acredita que o Reino Unido não tem recursos para sustentar as centenas de imigrantes que estão vindo.  

Joy gostaria de ver a imigração sendo completamente suspensa, embora ela admita que provavelmente ela 

não teria nascido sob tal sistema.  

“Eu não estaria aqui. Minha mãe não teria o conhecido [meu pai]. Mas até mesmo como uma pessoa 

branca, eu continuaria a sentir o mesmo”. 

Em 2008, a International Passenger Survey estimou que havia 20.000 imigrantes no nordeste – o menor 

número na Inglaterra.  

 “País pequeno” 

A região também possui a menor taxa de crescimento populacional na Inglaterra, e no nordeste há a maior 

porcentagem de pessoas brancas de origem britânica – 94%.   
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No início da news são apresentados os eleitores Alan e Joy Foster, os quais 

aparecem em fotografias no lado direito. Ambos estão nas fotos exibindo um semblante 

preocupado. Alan está com os lábios boquiabertos e olhos arregalados e Joy com lábios 

cerrados e olhos bem abertos. A legenda das fotografias explica os semblantes das 

fotografias, dizendo que Alan and Joy Foster are worried about immigration (Alan e Joy 

Foster estão preocupados com a imigração). 

Também no início da news, do lado esquerdo da fotografia de Alan, Mark Denten 

afirma que both worried about one thing – immigration (ambos preocupados com uma 

única coisa – imigração). Ressaltamos a utilização do adjetivo one (única) para enfatizar 

que somente a imigração os preocupa.  

Além disso, o uso do travessão também destaca a imigração, ao promover “uma 

brusca ou uma repentina ruptura no fluxo normal ou esperado da estrutura da frase” 

(HOOPER et al., 2010, p.123, tradução nossa
100

).  

Na sequência são apresentados, entre aspas, os comentários desses eleitores. Eles 

disseram que o Reino Unido não pode dar conta das centenas de imigrantes que vêm para o 

país e que a imigração deveria ser suspensa por completo.      

Após a transcrição dos comentários de Alan e Joy Foster, o correspondente político 

da BBC apresenta importantes dados de uma pesquisa realizada em 2008 pelo The 

International Passenger Survey.  

Os dados demonstram que a região nordeste da Inglaterra, a qual é o local onde 

vivem os eleitores que estão dando seus depoimentos nessa news, é a que apresenta menor 

número de imigrantes no Reino Unido, é o lugar que possui o menor crescimento 

                                                                                                                                                                          
Esses números falham em nos dizer quantos imigrantes ilegais existem, mas até mesmo algumas pessoas 

aqui legalmente estão preocupadas.  

Heydayet Mahnoodi é um estudante iraniano em Newcastle e ele quer um corte imigratório. 

“A maioria de meus amigos é cidadão britânico e eles têm medo que se a situação continuar assim, 

pessoas vindo sem nenhum corte nos números, eles terão seus empregos ameaçados.  

“Especialmente no Reino Unido, que é um país pequeno.” 

Labour continuaria com o sistema imigratório baseado em pontos (points-based system). 

Os Conservatives querem um limite imigratório anual e os Liberal Democrats querem um sistema 

regional de pontos. 

Dr Shiv Pabary veio para Inglaterra como estudante. Agora ele é um dentista atuante em toda Newcastle. 

Ele disse que se houvesse um corte imigratório, ele não estaria aqui de forma alguma.  

“Seria triste para mim porque eu não teria podido trabalhar onde eu quero e contribuir como tenho feito. 

Mas eu acho que seria triste para o país também.” 

Imigração – alguns dizem que é uma questão sobre a qual os partidos não estão falando nessa eleição. No 

entanto, os eleitores estão. (tradução nossa).  
100

 …a sharp or a sudden break in the normal or expected flow of sentence structure (HOOPER, 2010, p. 

123). 
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populacional no país e é também onde se tem o maior percentual de pessoas de origem 

branca e britânica. 

Tais informações poderiam nos fazer acreditar que foi apresentada uma diferente 

postura com relação à imigração, se comparada às demais matérias de news analisadas 

até aqui. No entanto, se olharmos o trecho posterior aos dados, veremos que Mark 

Denten diz que Those figures fail to tell us how many illegal immigrants, but even some 

people here legally are worried (Esses números falham em nos dizer quantos imigrantes 

ilegais existem, mas até mesmo algumas pessoas aqui legalmente estão preocupadas). 

Notamos que o emprego do verbo fail (falhar), para se referir aos números apresentados 

no trecho anterior, demonstra que a posição da corporação expressa pelo jornalista é 

convergente com a das outras matérias de news analisadas anteriormente. 

Ademais, nessa mesma oração o uso da conjunção but (mas) – marcando a 

oposição entre os cidadãos ingleses eleitores e os imigrantes – e o emprego do advérbio 

even (até mesmo) – estabelecendo a hierarquia em uma escala e assinalando como 

elemento mais forte os imigrantes legais, para dizer que eles também se mostram 

preocupados com o número de imigrantes – demonstram que para a BBC, mediante as 

afirmações do jornalista Mark Denten, a imigração não documentada deve ser 

controlada, o que até então não tem ocorrido, o que explica os dados falharem em dizer 

o número de imigrantes irregulares presentes no Reino Unido.  

Mark Denten encerra a news dizendo que a imigração, conforme alguns 

afirmam, é uma questão que não está sendo tratada pelos partidos, mas que, no entanto, 

está sendo abordada pelos eleitores.  

Podemos compreender melhor o porquê de o jornalista afirmar que os partidos 

não estão abordando as questões imigratórias se recuperarmos a gafe cometida por 

Gordon Brown, analisada na primeira news desta pesquisa, BBC‘s Daniel Sandford 

examines Lib Dem amnesty plan. A gafe gerou comentários posteriores de que a 

imigração havia se tornado um tabu e que todos que a criticassem seriam tarjados como 

intolerantes, como o foi a eleitora Gillian Duffy pelo então primeiro ministro Gordon 

Brown.     

Ainda sobre o comentário final de Mark Denten sobre o fato de os eleitores 

estarem preocupados com a questão imigratória, devemos notar que ela nos auxilia na 

compreensão do tom que receberam os comentários aspeados, incluindo o subtítulo 

“Small country” (país pequeno). Isto é, para a BBC, mediante o que o correspondente 
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expressa na news, o eleitor em geral é o porta-voz de sua opinião, pois é este quem está 

dizendo o que está acontecendo no país.  

Observamos também que dos 4 eleitores (2 eram ingleses, sendo Joy Foster 

descendente de imigrantes, e os outros 2 imigrantes) que foram ouvidos e tiveram suas 

falas transcritas na news, 3 se posicionaram como preocupados com relação à imigração 

e apoiam alguma medida que reduza o número de imigrantes. O quarto eleitor não 

expressa uma posição clara sobre a necessidade de uma política imigratória. No 

depoimento dele só temos que, se o Reino Unido tivesse uma política de corte 

imigratório, ele não teria podido entrar na Inglaterra, o que seria triste para ele e para o 

país. Vemos, com isso, que o relato desse último eleitor é muito mais pessoal do que 

relacionado a como deveriam ser as políticas públicas de controle de imigrantes. 

Apesar do relato desse último não expressar sua posição em relação a que 

política imigratória deva ser adotada no Reino Unido, a fotografia dele, ao apresentá-lo 

em seu local de trabalho (cenário e uniforme) de braços cruzados (parcialmente 

visíveis), com as sobrancelhas levemente arqueadas e lábios entreabertos, sugere que ele 

também está preocupado. 

 

4.2.4.3 Relações dialógicas 

 

Nesta subseção, apresentamos as âncoras e os links da news, quadro seguinte, 

para depois comentarmos aqueles relativos à imigração irregular no Reino Unido.  

O quadro é constituído de três colunas. Na primeira coluna descrevemos a 

localização das âncoras na news. Na segunda coluna exibimos as âncoras e embaixo 

dessas a representação dos links (reprodução da imagem da página a que se é remetido 

ao clicar sobre a âncora). Na terceira coluna discorremos, de forma topicalizada, sobre a 

relação estabelecida entre a news analisada e o assunto tratado no link a que se foi 

remetido.  

Segue o quadro contendo os links da news.  

North East voters’ strong views on immigration 

 

 

 

 

Âncoras (em azul/vermelho) / Links 

semânticos (representado pela imagem da 

página ou documento)  

Relações dialógicas 

hipertextuais (remissão 

hipertextual) 

 

  
- Entre a news e a página Election 2010 

do site da BBC  
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O link Election 2010 (Eleições 2010), a 

que somos remetidos pela âncora 

ELECTION 2010, trata-se na verdade 

de um link estrutural. Ao clicarmos na 

âncora somos direcionados à página da 

BBC News Online com as matérias de 

cobertura das eleições gerais no Reino 

Unido.    

Full results 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora “Full results” somos 

remetidos aos resultados detalhados das 

eleições gerais de 2010, não há data ou 

assinatura de qualquer jornalista.  

 

MAKING IT CLEAR 

The David Cameron story  
The life and times of the UK's new 

prime minister  
 

 
 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora The David 

Cameron story somos remetidos a 

news David Cameron: Life and Times of 

new UK prime minister (David 

Cameron: Vida e Momentos do novo 

primeiro-ministro do Reino Unido). A 

news, publicada no dia 11 de maio de 

2010, assinada por Brian Wheeler, 

correspondente de política interna da 

BBC, apresenta fatos da vida pessoal e 

política de David Cameron.  

Q&A: Voting reforms 
Proposed changes to the UK's election 

system explained  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

 

Ao clicar na âncora Q&A: Voting 

reforms somos remetidos à news Q&A: 

Electoral reform and proportional 

representation (Perguntas e Respostas: 

Reforma Eleitoral e representação 

proporcional). A news, do dia 11 de maio 

de 2010, não assinada, apresenta o sistema 

eleitoral britânico e outros possíveis 

modos de se realizar uma eleição, tendo 

em vista a crítica do Lib Dem ao modo em 

vigor que, segundo o partido, prejudica os 

partidos menores.  

http://news.bbc.co.uk/1/shared/election2010/results/
http://news.bbc.co.uk/1/shared/election2010/results/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8661964.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8644480.stm
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LATEST NEWS 

Cameron and Clegg: We are united 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 do 

site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron and Clegg: 

We are united somos remetidos à news 

David Cameron and Nick Clegg pledge 

‗united‘ coalition (David Cameron e Nick 

Clegg prometem uma coalizão „unida‟). A 

news, publicada no dia 12 de maio de 

2010, não é assinada por ninguém e 

consiste na cobertura do governo de 

coalizão formado, apresentando o discurso 

dos líderes dos partidos da coalizão, 

Conservative e Liberal Democrat, quem 

ocupará que cargo e algumas medidas a 

serem tomadas.  

Who's who: Cameron's government 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Who's who: 

Cameron's government  somos 

remetidos à matéria  Cameron‘s 

government:A guide to who‘s Who 

(Governo do Cameron: Um guia de 

quem é quem). A matéria não assinada, 

publicada no dia 17 de outubro de 2010, 

apresenta quem ocupa que cargo, traz de 

maneira sintética a que partido cada um 

pertence e uma breve trajetória dos 

políticos.    

Q&A: How coalition will work 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Q&A: How 

coalition will work somos remetidos à 

matéria Q&A: The Conservative-Lib 

Dem coalition (Pergunta e Resposta: 

Coalizão Conservative-Lib Dem). A 

matéria não assinada, veiculada no dia 

13 de maio de 2010, apresenta como 

funciona um governo de coalizão e 

apresenta particularmente o que 

ocorrerá com a coalizão de 2010.  

Miliband stands for Labour leader 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Miliband stands for 

Labour leader somos remetidos à news 

Labour leadership: David Miliband 

enters contest (Liderança do Labour: 

David Miliband entra na disputa). A 

news não assinada, veiculada no dia 12 

de maio de 2010, apresenta a 

candidatura de David Miliband para 

líder do partido Labour.   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676607.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675848.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676752.stm
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Clegg seeks to reassure Lib Dems 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Clegg seeks to 

reassure Lib Dems somos remetidos à 

news Lib Dem leader Nick Clegg hails 

new government (Líder do Lib Dem, 

Nick Clegg, saúda novo governo). A 

news não assinada, veiculada no dia 12 

de maio de 2010, apresenta o discurso 

de Nick Clegg sobre o governo de 

coalizão.   

Brown resigns as prime minister 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Brown resigns as 

prime minister somos remetidos à news 

Gordon Brown resigns as UK prime 

minister (Gordon Brown demite-se do 

cargo de primeiro-ministro). A news não 

assinada, publicada no dia 11 de maio 

de 2010, apresenta o discurso de 

demissão oficial do cargo de primeiro-

ministro, alguns momentos da vida 

política de Gordon Brown e sua saída da 

liderança do partido Labour.   

At-a-glance: Key election stories 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora At-a-glance: Key 

election stories somos remetidos à 

matéria At a glance: General Election 

2010 key stories (Num relance: 

histórias-chave das Eleições Gerais de 

2010). A matéria não assinada, 

veiculada no dia 7 de maio de 2010, é 

composta pela apresentação sintética de 

eventos de grande repercussão durante 

as eleições gerais de 2010.   

ANALYSIS 

The Dave and Nick Show  
Election clashes? Apparently that is all 

behind them...  

 

-Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora The Dave and Nick 

Show somos remetidos à news Rose 

garden was like the ―Dave and Nick 

show‖(Rose garden foi como o jardim 

de rosas do “show de Dave and Nick”). 

A news, publicada no dia 12 de maio de 

2010, do correspondente político da 

BBC, Gary O‟Donoghue, aborda o 

discurso de David Cameron e Nick 

Clegg sobre o governo de coalizão na 

Downing street rose garden.    

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8676579.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8675913.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666221.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666221.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666221.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678370.stm
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Rise and fall  
Long-serving chancellor. Short-lived 

prime minister  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Rise and fall  
somos remetidos à news Brown quits: 

The political career of Gordon Brown 

(Brown desiste: A careira política de 

Gordon Brown). A news, publicada no 

dia 11 de maio de 2010, do vice editor 

político da BBC, James Landale, cobre, 

de forma sucinta, a carreira política de 

Gordon Brown até a sua saída da 

liderança do partido Labour.   

VIDEO 

Cameron: 'New direction for UK'  

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron: 'New 

direction for UK' somos remetidos à 

news Cameron: ―A new direction for 

the country‖ (Cameron: “Uma nova 

direção para o país”). A news do dia 11 

de maio de 2010 veicula um vídeo 

contendo o discurso de David Cameron, 

primeiro-ministro, falando sobre a 

coalizão formada entre o partido 

liderado por ele, Conservative, e o 

partido Liberal Democrat, e como será 

o governo britânico.   

  Clegg: Coalition 'will work'  

 

  

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Clegg: Coalition 

'will work' somos remetidos à news 

Clegg: Coalition ―will work‖ (Clegg: 

Coalizão “irá funcionar”). A news do 

dia 12 de maio de 2010 veicula um 

vídeo contendo o discurso de Nick 

Clegg, vice primeiro-ministro, falando 

sobre o governo de coalizão formado 

entre o Conservative e seu partido, o 

Liberal Democrat, e como será o novo 

governo.   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8673608.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678045.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678050.stm
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Cameron and Clegg: PMQs and new 

relationship  

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron and 

Clegg: PMQs and new relationship 

somos remetidos à news Cameron: 

―This is much more than what could 

have been‖ (Cameron: “Isso é muito 

mais do que poderia ser”). A news do 

dia 12 de maio de 2010 veicula um 

vídeo contendo as perguntas dirigidas a 

David Cameron sobre o governo de 

coalizão e suas repostas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tourists baffled by Westminster saga  

 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Tourists baffled by 

Westminster saga somos remetidos à 

news Tourists witness media scrum at 

Westminister (Turistas testemunham o 

cerco da mídia em Westminister). A 

news do dia 12 de maio de 2010 veicula 

um vídeo contendo a entrevista do 

repórter Nick Higham, da BBC, 

dirigidas aos turistas sobre o cerco da 

mídia em Westminister. A mídia estava 

à espreita de notícias sobre o governo de 

coalizão formado nas eleições gerais de 

2010.   

 

 

 

Cameron admits calling Clegg a 'joke'  
 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Cameron admits 

calling Clegg a 'joke' somos remetidos a 

news Cameron admits calling Clegg a 

―joke‖ (Cameron admite ter chamado 

Clegg de uma “piada”). A news do dia 

12 de maio de 2010 veicula um vídeo 

contendo o trecho em que se pergunta a 

David Cameron se ele se arrepende de 

ter chamado Nick Clegg de uma piada e 

a resposta do novo primeiro-ministro.  

 

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678436.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8678196.stm
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JOIN IN 

Voting frustrations: Your stories 

 

- Entre a news e enunciados dos 

espectadores sobre eleições 2010 no site 

da BBC  

Ao clicar na âncora Voting frustrations: 

Your stories somos remetidos à matéria 

Election 2010: Voters‘ frustrations at 

polling problems (Eleições 2010: 

Frustrações dos eleitores com problemas 

na votação). A matéria, do dia 7 de maio 

de 2010, é composta por depoimentos 

de eleitores sobre os problemas 

enfrentados na votação.   

Your 'If I were PM...' videos 

 

- Entre a news e enunciados dos 

espectadores sobre eleições 2010 no site 

da BBC  

Ao clicar na âncora Your 'If I were 

PM...' videos somos remetidos ao link 

―If I were a Prime Minister...‖ (Se eu 

fosse o primeiro-ministro...). A página 

contém vídeos que apresentam o que os 

espectadores da BBC fariam caso 

fossem o primeiro-ministro.   

We're on Twitter 

 

- Entre a news e a página do BBC sobre 

as eleições 2010 no twitter (página 

externa)  

Ao clicarmos na âncora We're on 

Twitter somos direcionados à página da 

BBC no twitter sobre as eleições gerais 

de 2010.  

We're on Facebook 

 

- Entre a news e a página do BBC no 

facebook (página externa) 

Ao clicarmos na âncora We're on 

Facebook somos direcionados à página 

da BBC News no facebook. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8666537.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8602143.stm
http://twitter.com/BBCElection
http://twitter.com/BBCElection
http://twitter.com/BBCElection
http://twitter.com/BBCElection
http://www.facebook.com/bbcnews
http://www.facebook.com/bbcnews
http://www.facebook.com/bbcnews
http://www.facebook.com/bbcnews
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THE PARTIES 

Links to political party websites 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Links to political 

party websites somos remetidos ao link 

Political parties‘ websites (Websites dos 

partidos políticos), contendo os links 

para os sites dos partidos britânicos.  

L 

A 

T 

E 

R 

A 

L 

 

D 

I 

R 

E 

I 

T 

A 

/ 

C 

E 

N 

T 

R 

A 

L 
 

TOP ENGLAND STORIES  

Returning officer gives up wages  

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Returning officer 

gives up wages somos remetidos ao link 

Council chief forfeits wages after 

Sheffield poll chaos (Diretor executivo 

do conselho renuncia salário após o caos 

na votação de Sheffield). A news não 

assinada, veiculada no dia 11 de maio, 

aborda o fato de John Mothersole, 

diretor executivo do conselho, desistir 

de seu salário devido a protestos que 

impediram que eleitores votassem.    

Farage at home after plane crash 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Farage at home 

after plane crash somos remetidos ao 

link UKIP's Nigel Farage back home in 

Kent after air crash (Nigel Farage, do 

UKIP, volta para seu lar em Kent após 

acidente aéreo). A news não assinada, 

veiculada no dia 9 de maio, traz o relato 

de Nigel Farage, ex-líder do partido UK 

Independence Party, sobre ter 

sobrevivido a um acidente aéreo.    

 

Boy voted 'to make a difference' 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Boy voted 'to make 

a difference' somos remetidos à news 

Lancashire teenager voted ―to make a 

difference‖ (Adolescente de Lancashire 

votou “para fazer a diferença”). A news 

não assinada, veiculada no dia 8 de 

maio de 2010, relata um adolescente ter 

se passado por maior de idade para 

votar durante as eleições gerais.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8571757.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/default.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/south_yorkshire/8674891.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/south_yorkshire/8674891.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/south_yorkshire/8674891.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/south_yorkshire/8674891.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/8671210.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/8671210.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/8671210.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/8671210.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/8671210.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/8671210.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/8670022.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/8670022.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/8670022.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/8670022.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/8670022.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/england/8670022.stm
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MOST POPULAR ELECTION STORIES NOW 

Savings plan next week - Osborne 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Savings plan next 

week - Osborne somos remetidos à news 

Osborne to give details of £6bn 

spending cuts next week (Osborne 

detalhará os £6 bi em cortes de gastos 

na próxima semana). A news não 

assinada, veiculada no dia 17 de maio 

de 2010, apresenta a defesa de George 

Osborne, ministro britânico das 

Finanças, dos planos de cortes de 6 

bilhões de libras em gastos a serem 

anunciadas dentro de uma semana.   

Date set for 'emergency Budget' 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Date set for 

'emergency Budget' somos remetidos à 

news Emergency Budget: Coalition 

government sets June date (Orçamento 

emrgencial: Governo de coalizão marca 

a data para junho). A news não assinada, 

veiculada no dia 17 de maio de 2010, 

apresenta o fato de o governo de 

coalizão ter marcado a data em que será 

dado início ao orçamento emergencial, 

com cortes nos gastos públicos.    

Who's who: Cameron's government 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Who's who: 

Cameron's government  somos 

remetidos à matéria  Cameron‘s 

government:A guide to who‘s Who 

(Governo do Cameron: Um guia de 

quem é quem). A matéria não assinada, 

publicada no dia 17 de outubro de 2010, 

apresenta quem ocupa que cargo, traz de 

maneira sintética a que partido cada um 

pertence e uma breve trajetória dos 

políticos.    

At-a-glance: Coalition policies 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora At-a-glance: 

Coalition policies somos remetidos à 

matéria At-a-glance: Cameron 

coalition‘s policy plans (Num relance: 

os planos político da coalizão). A 

matéria não assinada, publicada no dia 

13 de maio de 2010, apresenta as 

medidas acordadas entre os partidos 

Conservative e Liberal Democrat para o 

governo de coalizão.  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685989.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8686345.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8675705.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8677088.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8677088.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8677088.stm
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Samantha Cameron to quit top job 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Samantha Cameron 

to quit top job somos remetidos à news 

Samantha Cameron to step down from 

full time job (Samantha Cameron 

demitiu-se de emprego integral). A news 

não assinada, publicada no dia 13 de 

maio de 2010, aborda os motivos para 

Samantha Cameron, esposa de David 

Cameron, largar o trabalho de prestígio 

como consultora criativa em período 

integral na empresa Smythson para 

passar a trabalhar no mesmo local por 

meio período.   

 

 

Farage 'miscalculated' election 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Farage 

'miscalculated' election somos remetidos 

à news Farage ‗miscalculated‘ election 

(Eleição mal calculada de Farage). A 

news não assinada, publicada no dia 16 

de maio de 2010, apresenta o 

arrependimento de Nigel Farage, do 

partido UK Independence Party (UKIP), 

sobre seu pedido para que não votassem 

em John Bercow – ex-membro do 

partido Conservative, sem partido desde 

2009 e, em 2010, escolhido como o 

presidente da Câmara dos Comuns. A 

news também aborda o acidente aéreo 

sofrido por Farage.  

 

 

Cameron defends rule change plan 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Cameron defends 

rule change plan somos remetidos à 

news Cameron defend change over 

election vote rules (Cameron defende 

mudança nas regras de votação 

eleitorais). A news não assinada, 

publicada no dia 14 de maio de 2010, 

apresenta o plano do governo Cameron 

para que as eleições gerais ocorram em 

uma data fixa. 

 

 

   

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681075.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685583.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8681624.stm
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Huhne outlines nuclear power deal 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Huhne outlines 

nuclear power deal somos remetidos à 

news Huhne outlines coalition deal over 

nuclear power plants (Huhne descreve 

acordo de coalizão a respeito de usinas 

nucleares). A news não assinada, 

publicada no dia 13 de maio de 2010, 

cobre o fato de um acordo ter sido 

alcançado pelos partidos da coalizão a 

respeito de usinas nucleares (durante as 

eleições eles discordavam um do outro a 

esse respeito).  

 

 

 

Education Dept returns in rebrand 

 

- Entre enunciados do site da BBC 

Ao clicar na âncora Education Dept 

returns in rebrand somos remetidos à 

news Department for Education returns 

in coalition rebrand (Departamento de 

Educação volta a ter esse nome com o 

governo de coalizão). A news não 

assinada, publicada no dia 13 de maio 

de 2010, cobre o fato de o ministério da 

educação, conhecido durante o governo 

Labour como The Department for 

Children, Schools and Families 

(DCSF), voltar a ser designado como 

Department for Education no atual 

governo de coalizão. 

 

 

 

 

Lib Dems back Clegg on Tory deal 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Lib Dems back 

Clegg on Tory deal somos remetidos à 

news Nick Clegg questioned by Lib 

Dems over Tory deal (Nick Clegg é 

questionado por Lib Dems sobre acordo 

com o Tory). A news não assinada, 

publicada no dia 16 de maio de 2010, 

aborda a reação dos eleitores e membros 

do partido Liberal Democrat a respeito 

do acordo feito entre o partido e o 

Conservative (Tory) para a formação do 

governo de coalizão.   

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679827.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8679749.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8685341.stm
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Dos 36 links presentes na news North East voters‘ strong views on 

immigration somente três são diferentes da news anterior, Illegal immigration: 

Is an amnesty the answer?. E nenhum desses links a que somos remetidos trata 

sobre a imigração, por isso não os analisaremos.  

Vale, no entanto, fazermos um comentário. Apesar de a news ter sido 

escrita especificamente para o online, nela não é disponibilizado espaço para que 

o leitor faça comentários, não há comentários selecionados pela British 

Broadcasting Corporation sendo expressos e nem há links para documentos-

fonte. Vemos, com isso, que não houve uma democratização do papel do 

provedor de news nem uma possibilidade para que o leitor se tornasse 

amplamente informado. 

Esses aspectos limitaram o leitor à posição ideológica de que a imigração 

irregular precisa ser controlada, o que até então, para a corporação britânica de 

radiofusão, não está acontecendo no Reino Unido.   

 

4.2.5 ‘Reality checking’ the parties’ policies on immigration  

 

A news intitulada „Reality checking‘ the parties‘ policies on immigration , 

veiculada no dia 30 de abril de 2010, apresenta uma análise das políticas 

relacionadas à imigração. Nela, o editor da BBC News do Reino Unido, Mark 

Easton, não se atém a uma medida proposta por um partido específico, mas sim à 

eficiência das medidas relacionadas ao controle imigratório.  

A subseção encontra-se dividida em quatro partes. Na primeira parte da 

seção, transcrevemos e descrevemos o layout da news e apontamos o que a 

composição gráfica sugere. Na segunda parte, transcrevemos, descrevemos e 

analisamos o texto da news. Na terceira parte, transcrevemos, descrevemos e 

analisamos o vídeo acoplado à news. Na quarta parte, abordamos os links a que 

fomos remetidos ao clicar nas âncoras disponíveis na news. 
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4.2.5.1 Transcrição da news e descrição  

 

Transcrição da news:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A news em questão, assim como as três anteriores, foi armazenada na seção 

Election 2010 (Eleições 2010) e tem seu layout formado por um cabeçalho da BBC em 

preto; um 2º cabeçalho relacionado à seção específica de armazenagem; uma parte 

central dividida em três colunas; um rodapé central em branco; um rodapé em cinza 
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claro; e, um rodapé em cinza escuro. Descreveremos aqui somente a parte central, pois é 

nessa parte que estão localizadas as particularidades dessa news.  

A parte central da news é composta por:  
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O layout da news é constituído de elementos verbais, visuais e âncoras (verbais e 

visuais). Nesse layout, o espaço ocupado pela imagem do vídeo e sua posição centralizada 

contrastados com o espaço ocupado pela parte verbal indiciam a função desempenhada 

pelo texto de chamada para o vídeo da news. A chamada é analisada na subseção 

seguinte. 

A última oração do texto chamada é destacada em itálico por tratar-se de uma 

errata, informando ao leitor que os números de imigrantes não pertencentes ao bloco da 

União Europeia deve ser corrigido para -76.000.   

Além disso, a news em questão contém âncoras para links semânticos posicionados 

na 2ª coluna logo abaixo do texto chamada, indicando que elas foram escolhidas 

especificamente para compor a news. Todas as remissões serão comentadas em uma 

subseção para isso destinada. 

 

4.2.5.2 Texto chamada 

Nesta subseção analisaremos o texto chamada, posicionado na 2ª coluna central. 

Transcrição do texto chamada: 

'Reality checking' the parties' policies on Immigration 

 

Immigration has been a constant theme on the campaign trail and it led to 

heated exchanges in the final prime ministerial debate. 

Throughout the campaign our editors have been looking at the parties' 

policies and how they would work in practice. 

For this 'Reality Check', Home Editor Mark Easton assesses how tough 

they really are on immigration. 

Following discussions with the Office for National Statistics, the figure of -

8,000 for the net outflow of non-EU workers has been revised to a more 
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reliable total of -76,000. A full explanation can be found on Mark Easton's 

blog. 

Mark Easton's Blog
101

 

 
 

Sobre essa chamada alguns aspectos devem ser observados. Destacamos para 

isso o seguinte trecho: Home Editor Mark Easton assesses how tough they really are 

on immigration (O editor Mark Easton avalia o quão rigorosas elas realmente são em 

relação à imigração). Essa oração, por estar na afirmativa e empregar o adjetivo 

tough (rigorosas) e os advérbios how (quão) e really (realmente), demonstra, em 

seus não-ditos e ditos, que para a BBC não é discutível o como as políticas 

imigratórias devem ser, mas apenas se as medidas políticas propostas pelos partidos 

concernentes à imigração são como se espera, isto é, rigorosas. Aqui, novamente 

vemos com o não dito uma possível avaliação social comum (Cf. 

BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2012). 

Outro aspecto a ser analisado diz respeito à observação final relatada na 

chamada da news, a qual funciona como uma errata. Nela, Mark Easton, editor da 

BBC, argumenta que, após conversas com o órgão responsável pelas estatísticas 

nacionais, Office for National Statistics, a estimativa de menos 8 mil imigrantes não 

europeus entre 2008 e 2009 deve ser alterado para menos 76 mil. A explicação 

completa para o número ser de menos 76 mil só pode ser vista na postagem do blog 

do editor Mark Easton do dia 5 de maio de 2010 (um dia antes da eleição). Tal 

postagem foi veiculada uma semana após a publicação da news no site e da exibição 

da análise no Canal 1.   

No entanto, o vídeo apresenta outro dado equivocado, que não é comentado 

pela errata. O montante de mais 46 mil imigrantes da União Europeia que entraram 

na Inglaterra entre 2008 e 2009 não é correto. No blog, Mark Easton apresenta um 

                                                           
101

 “Verificando a realidade” das políticas imigratórias dos partidos  

Imigração tem sido um tema constante na campanha eleitororal e levou a discussões acaloradas no debate 

final dos primeiros-ministros.  

Durante toda a campanha nossos editores têm observado as políticas partidárias e como elas funcionariam 

na prática.  

Para este “Reality Check”, o editor da BBC Mark Easton avalia o quão rigorosas elas realmente são em 

relação à imigração.   

Discussões posteriores com o Office for National Statistics, fizeram com que o número líquido de -8.000 

trabalhadores não pertencentes à União Europeia no Reino Unido fosse revisto para um total mais 

confiável de -76.000. A explicação completa pode ser encontrada no blog de Mark Easton.    
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total de menos 13 mil imigrantes da União Europeia na Inglaterra.  Tanto os valores 

erroneamente apresentados no vídeo quanto corrigidos têm como fonte o Office for 

National Statistics.  

Mais adiante, colocaremos as imagens do blog e comentaremos a explicação 

dada por Mark Easton sobre a alteração dos números da estatística nacional oficial.  

Observamos, portanto, que mesmo com a apresentação da errata, não 

podemos afirmar que o valor de responsability (responsabilidade) expresso no guia 

de linha editorial da BBC foi cumprido, pois o erro cometido foi assumido apenas 

parcialmente. 

 

4.2.5.3 Vídeo 

 

Nesta subseção transcrevemos, descrevemos e analisamos o vídeo presente na 

news com a análise das políticas dos partidos britânicos concernentes à imigração, feita 

pelo editor da BBC News, Mark Easton, no quadro Reality Check. A mesma news em 

vídeo foi transmitida televisivamente no canal 1 da BBC.  

 

 

1 

TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO: 

 

ESTÚDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Easton: well all the parties have been making a variety ((Mark Easton fala com 

um pouco de riso a última palavra e prossegue – cena 2)) 

Mark Easton: bem todos os partidos têm feito uma série ((Mark Easton fala com um 

pouco de riso a última palavra e prossegue – cena 2)) 
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2 

 

Mark Easton: of claims over the last few days … THE question is … can they control 

immigration?  

Mark Easton: de afirmações nós últimos dias .... A questão é ... eles conseguem 

controlar a imigração? 

 

 

A cena 1 do vídeo é composta por dois planos. No primeiro plano, no lado 

direito, é exibido Mark Easton, editor de news da BBC, até a altura dos joelhos, 

olhando para frente (em direção ao telespectador) com as mãos afastadas e com uma 

delas segurando um papel. No segundo plano aparece o telão. A parte centro-

esquerda do telão mostra o nome e o logo do quadro, Reality Check. No lado direito 

aparece em contorno cinza o mapa do Reino Unido com os mesmos elementos 

gráficos coloridos do quadro emergindo dele. Simultaneamente, Mark Easton inicia 

o quadro dizendo que well all the parties have been making a variety of  (bem todos 

os partidos têm feito uma série). Ele fala a palavra variety (série) rindo um pouco. 

Seu riso só pode ser compreendido com a sequência da introdução do quadro que se 

dá na cena 2. 

A cena 2 é formada por dois planos. No primeiro plano, o editor de news da 

BBC é também mostrado no lado direito, até a altura dos joelhos e olhando para 

frente (telespectador). No entanto, ele está segurando com as duas mãos o papel. No 

segundo plano é exibido o telão. Na parte centro-esquerda, sobrepõe-se à imagem do 

logo do quadro Reality Check um círculo com uma fotografia desfocada de muitas 

pessoas movimentando-se e a maioria delas de costas. Sobre a parte inferior da foto 

é colocada uma tarja branca com a seguinte questão em fonte preta: Can they control 

Immigration? Na parte direita do telão é mantida a imagem do mapa com a arte 

gráfica do programa. Concomitantemente com a sobreposição de imagens no telão, o 

jornalista dá continuidade à introdução do quadro dizendo: of claims over the last 
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few days ... THE question is ... can they control immigration? (de afirmações nos 

últimos dias... A questão é ... eles conseguem controlar a imigração?).  

Ao fazer tal pergunta, reforçada por sua exibição em telão, Mark Easton está 

referindo-se aos líderes Gordon Brown, David Cameron e Nick Clegg, dos partidos 

Labour, Conservative e Liberal Democrats, respectivamente, uma vez que na noite 

anterior ao programa do vídeo aqui analisado, dia 29 de abril de 2010, havia 

acontecido o último debate transmitido televisivamente. Trechos desse debate serão 

exibidos nas cenas 3 a 8.    

A entonação enfática em the (A), a pausa antecedendo a pergunta e o 

aparecimento da questão no telão atrás do apresentador marcam o assunto a ser 

analisado.  

Ainda sobre a pergunta feita por Easton, e exibida no telão, ressaltamos a 

escolha do verbo control (controlar). De acordo com o dicionário da Oxford, uma 

editora britânica, o verbo controlar, em língua inglesa, veicula o sentido de ter poder 

sobre algo ou alguém, de limitar/lidar, de permanecer calmo. Sublinhamos que o 

significado do verbo controlar relacionado a limitar/lidar é exemplificado pelo 

dicionário com o seguinte trecho: “limitar algo ou fazer com que algo ocorra de uma 

determinada maneira: [VT] governo tenta controlar a imigração”
102

 (HORNBY, 

2006, p. 334).  

Percebemos com isso que o sentido almejado no emprego do verbo na 

pergunta feita pelo editor da BBC News é de fato o de limitar. Diante disso, mais 

uma vez se torna claro que não está em pauta como as políticas imigratórias devem 

ser, pois elas devem necessariamente limitar ou, como dito na oração de 

apresentação do vídeo, devem ser severas.  

Na cena 2, ao mesmo tempo em que verbalmente (fala do editor de news da 

BBC e pergunta exibida no telão) ocorre o questionamento sobre a capacidade dos 

futuros governos de controlarem a imigração, também aparece no telão uma 

fotografia. Esta se assemelha bastante à imagem utilizada na news England ―most 

crowded in Europe‖, a qual comentamos na seção 4.2.1 BBC‘s Daniel Sandford 

examines Lib Dem amnesty plan, conforme pode ser observado a seguir. 

 

                                                           
102

 … to limit something or make it happen in a particular way: [VN] government attempts to control 

immigration (HORNBY, 2006, p. 334)  
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England ―most crowded in Europe‖, BBC News online, 16 de setembro de 2008. 

 

‗Reality checking‘ the parties‘ policies on Immigration, BBC News online, 30 de abril 

de 2010. 

 

 

As duas fotografias estão inteiramente preenchidas por indivíduos e contam 

com o efeito do desfocamento da imagem, trazendo uma ideia de aglomeração ao 

“apagar” as pessoas e, assim, transformando-as em uma massa não identificável de 

indivíduos. Pela fala de Easton e pela traja branca sobreposta à fotografia, notamos 

que esse aglomerado de pessoas está representando os imigrantes no Reino Unido.    

A articulação do verbal e do visual da cena 2 auxilia na construção 

argumentativa de que o controle imigratório é necessário, pois a fotografia, ao 
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representar os imigrantes da maneira como o faz, traz a ideia de que há muitos 

estrangeiros no país.  

Mediante o exposto sobre a cena 2, observamos que o riso de Mark Easton ao 

pronunciar variety (série), sugere que os três principais partidos britânicos não 

sabem exatamente como proceder para efetuar o controle imigratório e, por isso, 

estão defendendo uma gama diferenciada de medidas para lidar com a questão.    

Continuação da transcrição do vídeo: 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Easton: well let‘s remind ourselves what happened in that debate last night ((olha 

para o telão atrás e depois desaparece devido ao foco dado à tela que reprisa cena do 

debate)) 

Mark Easton: bem vamos nos lembrar do que aconteceu no debate ontem à noite ((olha 

para o telão atrás e depois desaparece devido ao foco dado à tela que reprisa cena do 

debate)) 

 

A cena 3 é divida em 2 planos. No primeiro aparece Mark Easton 

reposicionado. O editor de news da BBC é exibido, no lado direito, de perfil, até a 

altura dos joelhos, segurando com as duas mãos um papel e olhando para o telão, no 

lado esquerdo. No segundo plano é mostrado o telão. Na parte centro-esquerda 

troca-se a sopreposição de imagens por uma imagem que mostra, da esquerda para a 

direita, os líderes David Cameron, do partido Conservative, Nick Clegg, do Liberal 

Democrats, e Gordon Brown, do Labour. Todos os líderes estão de pé. À frente 

deles está uma mesa com o logo da BBC e microfones. Atrás deles está um fundo 

com uma imagem difusa das câmaras da Assembleia Nacional do Reino Unido. Na 

parte direita continua a exibição do mapa com a arte gráfica do programa.  

A fala de Easton nos informa que a nova imagem projetada no telão é do 

debate dos líderes, promovido pela BBC na noite anterior ao programa do vídeo. 
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Além disso, a nova posição do editor marca o que será exibido nas próximas cenas 

do quadro. Isto é, trechos do debate dos líderes.   

Continuação da transcrição do vídeo: 

4 

CENA REPRISADA DO DEBATE 

 

Nick Clegg: (...) wriggling … i just want a response… yes or no…  

Nick Clegg: (...) contorcendo ... eu só quero uma resposta... sim ou não... 

5 

 

Nick Clegg: do eighty percent of immigrants come from the European Union ... which 

wouldn't be affected by your cap? yes or no? 

Nick Clegg: oitenta por cento dos imigrantes vêm da União Europeia... os quais não 

seriam afetados pelo seu corte? sim ou não?   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Cameron: it's affected by having transitional controls…         

David Cameron: é afetado por haver controles de transição...    
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Cameron:      NOW i‘ve answered your question ... you should answer mine  

Nick Clegg:             no:: ((gesticula e abre a boca como quem vai dizer algo, mas é              

                                     interrompido pelo David Dimbley,  apresentador do debate; 

                                     no vídeo só temos a sua voz)) 

David Dimbley:        i think we should perhaps bring Mr Brown in 

David Cameron:      AGORA eu respondi sua questão... você deveria responder a minha  

Nick Clegg:             não:: ((gesticula e abre a boca como quem vai dizer algo, mas é              

                                      interrompido por David Dimbley, apresentador do debate; 

                                      no vídeo só temos a sua voz)) 

David Dimbley:       eu acho que talvez devêssemos trazer o Sr. Brown        

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordon Brown: i hate to enter into private grief here … because both of them have got 

this wrong ...  i‘m afraid  

((entra a voz do Mark Easton, a qual precede o corte da cena do debate para a exibição 

da cena do quadro abaixo)) 

Mark Easton: the argument presented Nick Clegg‘s claim that the vast 

Gordon Brown: odeio me intrometer em luto particular... pois ambos entenderam isso 

errado ... temo 

((entra a voz do Mark Easton, a qual precede o corte da cena do debate para a exibição 

da cena do quadro abaixo)) 

Mark Easton: a discussão apresentou a afirmação de Nick Clegg de que a vasta  

 

A cena 4 possui um único plano em que se mostra o que estava na parte centro-

esquerda do telão da cena anterior. Ou seja, imagem dos líderes dos partidos 
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Conservative, Liberal Democrats e Labour. O áudio dessa cena emite o pedido de 

Nick Clegg por uma reposta afirmativa ou negativa.  

A cena 5 é composta de um único plano. Nele aparece Nick Clegg, líder do 

partido Liberal Democrats, olhando para o lado esquerdo, lugar em que está David 

Cameron, líder do partido Conservative, como pôde ser visualizado na cena anterior.  

Na cena 5, Nick Clegg reforça seu pedido de confirmação ou negação, 

perguntando a Cameron se os 80% dos imigrantes pertencentes à União Europeia 

serão afetados pela política de corte defendida pelo partido Conservative. 

A cena 6 é formada por um plano em que se exibe David Cameron, líder do 

partido Conservative, olhando para direita. À direita de Cameron, conforme mostra a 

cena 4, está Nick Clegg, líder do partido Liberal Democrats. Pelas imagens sabemos 

que nessa cena o líder do Conservative responderá ao questionamento feito por 

Clegg. O áudio revela que Cameron respondeu que os imigrantes são afetados por 

controles de transição.  

A cena 7 é constituída de um plano. Nele são exibidos Cameron (de costas 

para o telespectador), e Clegg (de frente para o telespectador), olhando um para 

outro. As falas que aconpanham a cena são de David Cameron, Nick Clegg e do 

apresentador do debate, David Dimbley.  

Nessa cena, David Cameron inicia a introdução de uma questão. A pergunta 

não chega a ser expressa, pois ele é interrompido por Nick Clegg que, por sua vez, é 

interrompido pelo apresesntador que solicita que Gordon Brown integre as trocas de 

turnos.       

Na cena 8 aparece novamente os líderes partidários, o fundo com a imagem 

das câmaras da Assembleia Nacional e o teto, janelas e lustres do Great Hall da 

University of Birmingham, local onde estava sendo realizado o debate. 

Conjuntamente com essa exibição, Gordon Brown afirma que ambos 

compreenderam a questão de forma inadequada. Ao dizer isso, o áudio do vídeo é 

tirado e a voz de Mark Easton passa a ser emitida.  

O editor aproveita a pergunta feita por Nick Clegg, líder do Liberal-

Democrats, para David Cameron, líder do Conservative, para dar continuidade ao 

quadro.  
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Continuação da transcrição do vídeo: 

9 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: majority of immigrants come from European Union …  

Mark Easton: maioria de imigrantes vem da União Europeia...   

10 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: now none of the parties immigration plans would affect EU migrants … 

because as members of the EU … workers from  

Mark Easton: agora nenhuma das medidas dos partidos afetaria os migrantes da UE... 

porque como membros da UE... trabalhadores da  

11 

 

 

 

 

 

 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: Poland… Latvia… Lithuania… for example…  

Mark Easton: Polônia... Letônia... Lituânia... por exemplo...   
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12 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: have free movement to work in Britain…  

Mark Easton: têm livre circulação para trabalhar na Grã-Bretanha... 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: just as british workers can work freely elsewhere in the EU …  

Mark Easton: assim como os trabalhadores britânicos podem trabalhar livremente em 

qualquer lugar da UE...  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: the group of immigrants affected by the Conservative‘s plan  

Mark Easton: o grupo de imigrantes afetado pelo plano do Conservative 
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15 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: for a cap and all the big Westminster parties proposal  

Mark Easton: de um corte e pelas propostas de todos os grandes partidos de 

Westminster 

16 

 

((continuação da narração de Mark Easton)) 

Mark Easton: for a point system are workers from outside the EU ... 

Mark Easton: de um sistema de pontos para trabalhadores de fora da UE... 

 

A cena 9 mostra nove pessoas de costas para o telespectador e olhando para 

um quadro repleto de papéis. Como nessa cena Easton diz que majority of 

immigrants come from European Union (maioria de imigrantes vem da União 

Europeia), somos levados à interpretação de que se está representando imigrantes de 

países pertencentes ao bloco da União Europeia. 

A cena 10 exibe cinco pessoas de perfil e olhando para um quadro com 

papéis. Aqui, a fala now none of the parties immigration plans would affect EU 

migrants… because as members of EU… workers from (agora nenhuma das medidas 

dos partidos afetaria os migrantes da UE... porque como membros da UE... 

trabalhadores da), de Mark Easton, indicia que a representação é de imigrantes da 

União Europeia procurando por vagas de emprego, sendo o quadro repleto de 

anúncios.  
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Na cena 11 aparecem as costas de alguém e uma mão branca anotando algo 

em um caderno. Pela sequência das imagens exibidas até aqui, acompanhadas da 

narração de Mark Easton, observamos que a imagem representa um imigrante 

europeu anotando informações sobre uma vaga de emprego. Simultaneamente com 

essa imagem, o editor de news da BBC exemplifica a origem dos imigrantes com 

países como a Polônia, Letônia e Lituânia. Ou seja, as pessoas (costas e mão) nessa 

cena são representativamente imigrantes provenientes de um dos três países citados.  

O jornalista citar os países da Polônia, Letônia e Lituânia não é fortuito, pois 

esses países do leste europeu, que integraram o bloco no ano 2004, possuem um 

grande número de pessoas residindo no Reino Unido.  

Nesse sentido, o Prof. Dr. David Blanchflower, membro do Comitê de 

Política Monetária do Banco da Inglaterra até maio de 2009, esclarece que 

 

Como você pode ter percebido na cobertura midiática, o fluxo 

numérico tem sido especialmente maior da Polônia, mas em 

proporção populacional, o fluxo tem sido especialmente dramático 

da Letônia e Lituânia. Aproximadamente 1,6% da população 

nacional da Lituânia e 1,25% da Letônia vieram para o Reino 

Unido nos últimos dois anos (...) (2007, p.131, tradução nossa
103

).      

     

Ou seja, a menção a tais países é feita porque o fluxo imigratório desses para 

o Reino Unido é dos mais altos. Com isso, novamente temos o argumento numérico 

sendo utilizado para advogar a necessidade do controle imigratório.   

Na cena 12 ocorre a exibição de quatro pessoas de costas olhando um painel 

com vários papéis e, acompanhando essa imagem, Easton continua sua narração 

afirmando que os imigrantes pertencentes ao bloco da U.E. possuem livre circulação 

para trabalharem no Reino Unido. Isto é, representa-se mais uma vez os imigrantes à 

busca de empregos no país. 

Na cena 13 são mostrados três homens de perfil e com vestimentas escuras, 

um parcialmente exibido (escondido pelo tronco de uma árvore), ao lado de uma van 

branca, e outro homem de costas, curvado dentro do veículo. Simultanemante a essa 

exibição, Mark Easton prossegue sua narração dizendo que, da mesma forma que os 

                                                           
103

 As you may have gathered from press coverage, the numerical flow has been particularly large from 

Poland, but as a proportion of the population, the flow has been especially dramatic from Lithuania and 

Latvia. Approximately 1.6% of the home population of Lithuania and 1.25% for Latvia have come to the 

United Kingdom in the past two years …(BLANCHFLOWER, 2007, p.131)  
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imigrantes de países pertencentes à U.E., os britânicos também podem trabalhar em 

qualquer país do bloco.          

Portanto, vemos que nas cenas 12 e 13 o editor da BBC News continua sua 

justificativa do motivo pelo qual as políticas propostas pelos três principais partidos 

britânicos representados por seus líderes serão ineficientes em relação a um futuro 

controle de imigrantes pertencentes à U.E, uma vez que as medidas propostas não 

afetarão a livre circulação de pessoas dentro do bloco e a possibilidade de se 

trabalhar em qualquer país membro.  

Vale ponderarmos que os imigrantes de países da União Europeia possuem 

livre acesso a postos de trabalho entre as nações que fazem parte do bloco, portanto 

eles não podem ser configurados como irregulares, caso dos imigrantes de fora da 

União e que ultrapassaram o tempo dos seus vistos de permanência como turistas ou 

estudantes, ou que ainda conseguiram adentrar no país sem nenhuma concessão de 

visto. 

Na cena 14 são mostrados dois homens asiáticos, um de perfil e outro 

parcialmente visível (a senhora o esconde), trajando roupas brancas e segurando os 

braços de uma mulher de cabelos brancos e de costas. Na mesma imagem, no canto 

direito, aparece um andador. Esses elementos demonstram que está se representando 

imigrantes que, provavelmente, trabalham como enfermeiros e que estão auxiliando 

a senhora a se locomover. A narração é the group of immigrants affected by the 

Conservative‘s plan (o grupo de imigrantes afetado pelo plano do Conservative). Com 

isso nos é revelado que os homens representam imigrantes não pertencentes ao bloco da 

União Europeia, pois anteriormente o jornalista falou que nenhuma das medidas 

políticas propostas afetaria os imigrantes provenientes da U.E. 

A cena 15 exibe uma moça asiática trajando uma camisa azul-marinho com 

detalhes em branco e com a cabeça abaixada. Mediante a narração da cena anterior e os 

elementos aqui descritos, notamos que a moça representa uma trabalhadora imigrante 

não pertencente a nenhum país do bloco. Juntamente com essa exibição, Easton 

continua sua narração de que a política de corte (Conservative) e as políticas propostas 

por todos os grandes partidos de Westminster (Conservative, Liberal Democrats e 

Labour) afetarão exclusivamente os imigrantes de fora da União Europeia e não terão 

efeito entre os imigrantes de dentro do bloco.  

A cena 16 mostra um homem e uma mulher asiáticos, ambos trajando branco e 

segurando os braços de uma mulher de cabelos brancos, esta com as mãos em um 
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andador. Novamente, pela sequência verbo-visual da narrativa, vemos que os asiáticos 

estão representando trabalhadores imigrantes de países não pertencentes à U.E.  

Nessa mesma cena, Mark Easton conclui dizendo qual é a política dos outros 

grandes partidos que não afetarão os imigrantes da União Europeia, a saber, a política 

de um point system (Sistema baseado em pontos).    

Desse modo, narrativamente as cenas 14, 15 e 16 apresentam que as políticas 

de corte e de um sistema de pontos, defendidas pelos principais partidos britânicos, 

afetariam apenas os trabalhadores não pertencentes ao bloco econômico da União 

Europeia.  

Observamos que da cena 9 à cena 16 a representação dos imigrantes sempre é 

feita por pessoas de costas ou por pessoas de que não temos a visibilidade dos olhos. 

Esse tipo de representação causa um distanciamento entre o leitor/telespectador e o 

imigrante representado, impedindo o estabelecimento de uma 

proximidade/afinidade. 

 

Continuação da transcrição do vídeo: 

17 

ESTÚDIO 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: so 

Mark Easton: então 

 

A cena 17 é dividida em dois planos. No primeiro, aparece o editor de news 

da BBC, Mark Easton, no lado direito, de perfil, até a altura dos joelhos, segurando 

com as duas mãos um papel e olhando para frente (telespectador). No segundo plano 

é mostrado o telão. Na parte centro-esquerda está a mesma imagem da cena anterior 
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e na parte direita ocorre a exibição da arte gráfica do programa saindo do mapa do 

Reino Unido. Essa composição marca a volta para as tomadas do estúdio.  

Nessa mesma cena, o jornalista, mediante o pronunciamento do advérbio so 

(então), demonstra que as cenas seguintes abordarão as consequências das políticas 

defendidas pelos maiores partidos britânicos ao incidirem exclusivamente nos 

imigrantes de fora do bloco econômico da União Europeia. 

  

Continuação da transcrição do vídeo: 

18 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: the question we need to answer is  … overall … how many non-EU 

workers are coming to Britain? 

Mark Easton: a questão que precisamos responder é ... no geral ... quantos trabalhadores 

não pertecentes à UE estão vindo para Grã-Bretanha?  

 

19 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: and the latest figures… from two thousand and eight …here is the answer 

((aparecem os dados no telão)) … is minus eight thousand ((fala com um certo riso))   … 

a bit of a surprise … how did we get to that figure? 

Mark Easton: e os últimos números ... de dois mil e oito.. aqui está a resposta 

((aparecem os dados no telão))... é menos oito mil ((fala com um certo riso)) ... uma 

surpresa e tanto ... como conseguimos esse número? 
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20 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: well…in that year sixty seven thousand non-EU workers came to 

Britain… 

Mark Easton: bem... naquele ano sessenta e sete mil trabalhadores não pertencentes à 

UE vieram para a Grã-Bretanha... 

21 

 

 ((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: but seventy five thousand left the country…  

Mark Easton: mas setenta e cinco mil deixaram o país... 

22 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: what about the workers coming from the within European Union then… 

remember minus eight thousand workers from outside the EU…while workers from the 

EU in the same year the figure is … 

Mark Easton: e quanto aos trabalhadores vindos da União Europeia...lembre menos oito 

mil trabalhadores de fora da UE...enquanto o número no mesmo ano de trabalhadores da 
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UE é...  

23 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: PLUS … forty six thousand … 

Mark Easton: MAIS ... quarenta e seis mil ... 

24 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: ninety nine thousand came in … 

Mark Easton: noventa e nove mil vieram ... 

25 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: fifty three thousand left … so the real pressure on british jobs comes from 

E::U:: workers … it would seem … yet ... the parties controls on economic migration 

relate to non-EU workers … 

Mark Easton: cinquenta e cinco mil partiram ... então a real pressão sobre os empregos 

ingleses vem dos trabalhadores da U:E: ... porém os controles da migração econômica 

dos partidos relaciona-se aos trabalhadores que não são da UE ... 
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A cena 18 é composta por dois planos. No primeiro, o editor de news da BBC é 

mostrado do lado direito, até a altura dos joelhos, olhando para frente (telespectador) e, 

enquanto com uma das mãos ele segura um papel, com a outra gesticula. No segundo 

plano é exibido o telão. Na margem superior da parte centro-esquerda do telão é exibido 

o nome do quadro (Reality Check). Abaixo do nome do quadro, a imagem 

representativa de um aglomerado de imigrantes (fotografia já comentada anteriormente) 

é sobreposta ao logo do quadro. Sobrepondo-se a essa imagem representativa aparece 

uma tarja branca com a seguinte questão em fonte preta: How many non-EU workers 

are coming to Britain? (Quantos trabalhadores imigrantes não pertencentes à U.E. estão 

vindo para o Reino Unido?). Na parte direita do telão é mostrada a imagem do mapa 

com a arte gráfica do programa. 

Concomitantemente com o que é exibido visualmente, o jornalista reforça a 

questão apresentada no telão relativa ao número de trabalhadores de fora da União 

Europeia que migram para o Reino Unido.   

As cenas 19, 20 e 21 são formadas por dois planos. No lado direito do primeiro 

plano aparece Mark Easton olhando para frente (telespectador). No segundo plano é 

mostrado o telão. Na parte direita do telão (ao fundo do jornalista) é mantido o mapa do 

Reino Unido com a arte gráfica do programa saindo dele. Na parte centro-esquerda, 

continuam a ser exibidas as mesmas projeções da cena 18; no entanto, a tarja branca 

com a questão que estava no centro da fotografia passa a ser posicionada em tamanho 

reduzido logo abaixo e a direita do nome do quadro, e o espaço antes ocupado por tal 

tarja recebe um quadro branco em que incidem progressivamente novas projeções. Na 

cena 19, a projeção na parte inferior desse quadro é Answer: (Resposta:), em fonte preta, 

seguida de minus 8,000 (menos de 8.000), em fonte maior do que a projeção anterior e 

na cor vermelha; e de Source ONS 2008 (Fonte ONS 2008), em fonte menor que as 

projeções anteriores e na cor vermelha. Na cena 20 são acrescidos à parte superior do 

quadro o valor de 67,000 (67,000), fonte grande (como a de minus 8,000) e na cor 

vermelha, acompanhado de arrived (chegaram), fonte menor que a do valor de 67,000 e 

na cor preta. Na cena 21 aparecem embaixo de 67,000 arrived o valor de 75,000 

(75.000), fonte grande (como a de 67,000) e na cor vermelha, seguido de left (partiram), 

fonte menor que a do valor de 75,000 e na cor preta. A cada nova projeção exibida no 

quadro branco do centro do telão, Easton a sinaliza, apontando-a com a sua mão direita.   
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Paralelamente às novas projeções e à sinalização feita pelo jornalista, ele, 

apoiando-se sobre dados oficiais das estatísticas nacionais, fala a respeito do número de 

trabalhadores imigrantes não pertencentes à União Europeia no país.  

Na cena 19, no seguinte trecho: minus eight thousand ((fala com um certo riso)) 

... a bit of a surprise ..., (menos oito mil ((fala com um certo riso)) ...  uma surpresa e 

tanto ...), o uso do substantivo surprise (surpresa), modificado pelo advérbio a bit of 

(tanto), e precedido pelo riso do editor ao revelar o número negativo de trabalhadores 

imigrantes que não são do bloco econômico da União Europeia, demonstrando que para 

ele a avalição comum – elemento extralinguístico – era de que o valor seria muito 

diferente do que foi revelado pelo número negativo apresentado. 

Na verdade, como mencionamos no início da subseção de análise da news, e 

como poderá ser visto na imagem do blog de Mark Easton na BBC a seguir, o número 

negativo de imigrantes na Inglaterra não pertencentes à União Europeia é muito inferior 

ao que ele falou em rede nacional no canal 1 da BBC. Em rede, ele apresentou o dado 

de menos 8 mil imigrantes não pertencentes à União Europeia, entre 2008 e 2009, na 

Inglaterra. No blog, ele alterou esse montante para menos 76 mil devido a uma conversa 

entre ele e funcionários do órgão responsável pelas estatísticas oficiais nacionais, fonte 

por ele utilizada inadequadamente. 

 

 

 Fonte: British jobs for foreign workers, blog do Mark Easton no site da BBC News online, 5 de maio de 2010. 
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Em seu post, o qual ocupa a primeira coluna de duas páginas (a segunda 

coluna é para informações do editor da BBC e para âncoras que promovem 

contínua navegação no site da BBC News Online) e é acompanhado de gráficos 

que apresentam a parcela de nacionais e estrangeiros no mercado de trabalho 

britânico, Mark Easton explica que The net statistics I quoted last week are not as 

useful as they might be because they measure people's reasons for migrating 

rather than accurately tracking the arrival and departure of foreign workers  (As 

estatísticas líquidas que citei na semana passada não são tão úteis como poderiam 

ser, porque elas mensuram as razões das pessoas para migrar ao invés de 

precisamente acompanhar a chegada e saída de trabalhadores estrangeiros). Em 

suma, levando em conta a correção explicitada pelo seu blog, após consulta ao 

Office for National Statistics, Mark Easton revela que, entre 2008 e 2009, a 

Inglaterra possui um saldo de menos 76 mil imigrantes não pertencentes à União 

Europeia. 

Além disso, um erro semelhante foi cometido por Easton ao tratar sobre os 

imigrantes oriundos da própria União Europeia. No vídeo, ele aponta que o Reino 

Unido, entre 2008 e 2009, recebeu 46 mil imigrantes de países do bloco. No blog, 

o montante é corrigido para menos 13 mil imigrantes. Ou seja, ocorreu uma 

diminuição da quantidade de imigrantes no Reino Unido oriundos da União 

Europeia naquele período, conforme o editor apresenta em post de seu blog: The 

latest data show that, comparing the last quarter of 2009 with the same period in 

2008, there are 76,000 fewer non-EU workers and 13,000 fewer EU workers ... 

(Os últimos dados mostram que, comparando o último quarto de 2009 com o 

mesmo período de 2008, há menos 76.000 trabalhadores não pertencentes à UE e 

menos 13.000 trabalhadores da UE...).     

Esses aspectos evidenciam que, novamente, a verdade e precisão, valores 

defendidos no guia de estilo editorial da BBC foram descumprido pela corporação. 

No entanto, independentemente dos dados equivocados que foram parcialmente 

corrigidos na errata e elucidados no blog, continuaremos a analisar a maneira como 

a news foi construída e apresentada.  

A cena 22 é semelhante à cena 18, sendo também formada por dois planos. 

No primeiro plano, Easton é exibido do lado direito, até a altura dos joelhos, 

olhando para frente (telespectador) e segurando com as duas mãos um papel. No 
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segundo plano é mostrado o telão. Na margem superior da parte centro-esquerda 

do telão aparece o nome do quadro (Reality Check). Abaixo do nome do quadro, é 

sobreposta ao logo a foto representativa de um aglomerado de imigrantes e, 

sobrepondo-se a essa fotografia, está uma tarja branca com a seguinte questão em 

fonte preta: How many EU workers are coming to Britain? (Quantos trabalhadores 

imigrantes pertencentes à U.E. estão vindo para o Reino Unido?). Na parte direita 

do telão é mostrada a imagem do mapa com a arte gráfica do programa. A fala do 

editor de news da corporação britânica de radiofusão reforça o que é expresso 

imageticamente ao se questionar a respeito do número de trabalhadores de países 

pertencentes ao bloco econômico da União Europeia que migram para o Reino 

Unido.   

As cenas 23, 24 e 25 são constituídas por dois planos. No lado direito do 

primeiro plano o jornalista aparece dos joelhos para cima, olhando para frente 

(telespectador) e segurando com uma das mãos um papel. No segundo plano está o 

telão. Na parte direita do telão (ao fundo de Mark Easton) é exibido o mapa do 

Reino Unido com a arte gráfica do programa emergindo dele. Na parte centro-

esquerda são exibidas as mesmas projeções da cena 22, porém a tarja branca com a 

questão que estava centralizada na foto passa a ocupar um tamanho menor e a ser 

situada embaixo e à direita do nome do quadro. O espaço anteriormente ocupado 

por tal tarja recebeu um quadro branco, no qual são inseridas gradualmente novas 

projeções. Na cena 23, a projeção na parte inferior desse quadro é Answer: 

(Resposta:), em fonte preta, seguida de plus 46,000 (mais 46.000), em fonte maior 

do que a projeção anterior e na cor vermelha, e de Source ONS 2008 (Fonte ONS 

2008), em fonte menor que as projeções anteriores e na cor vermelha. Essa nova 

projeção exibida no quadro branco do centro do telão é acompanhada de sua 

sinalização pela mão direita de Easton que a aponta. Na cena 24 são acrescentados 

à parte superior do quadro o valor de 99,000 (99,000), fonte grande (como a de 

plus 46,000) e na cor vermelha, acompanhado de arrived (chegaram), fonte menor 

que a do valor de 99,000 e na cor preta. Na cena 25 aparecem embaixo de 99,000 

arrived o valor de 53,000 (53.000), fonte grande (como a de 99,000) e na cor 

vermelha, seguido de left (partiram), fonte menor que a do valor de 53,000 e na cor 

preta.  

Juntamente com as novas projeções, tópicos da resposta do editor de news 

da BBC sobre pergunta formulada por ele na cena 22, a fala de Easton apresenta os 
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dados relativos aos trabalhadores imigrantes pertencentes ao bloco da União 

Europeia que estavam dirigindo-se para o Reino Unido no ano de 2008. 

Observamos que a mesma articulação verbo-visual ocorreu nas cenas 19, 20 e 21 

para apresentração dos dados relativos aos trabalhadores imigrantes não 

pertencentes à U.E.  

Nas cenas 22 e 23 sublinhamos o trecho remember minus eight thousand 

workers from outside the EU ... while workers from the EU in the same year the 

figure is … PLUS…forty six thousand… (lembre menos oito mil trabalhadores de 

fora da UE ... enquanto que o número no mesmo ano de trabalhadores da UE é ...  

MAIS ... quarenta e seis mil).  

Na fala de tais cenas Mark Easton relembra os telespectadores do menor 

número de imigrantes no Reino Unido não pertencentes à União Europeia e faz uso 

da entonação enfática em plus (mais) para reforçar a ideia de que está ocorrendo 

uma maior entrada de imigrantes na Inglaterra oriundos do próprio bloco.  

Toda essa ênfase promovida na cobertura da BBC News e na news 

apresentada por seu editor parece nos levar à argumentação de que o Reino Unido 

não comportaria um aumento populacional ocasionado pela elevação do número de 

imigrantes. No entanto, com relação ao número de imigrantes e a possibilidade de 

o Reino Unido de acomodar uma população maior, o próprio Mark Easton na news 

Minister rejects migrant cap plan, veiculada no dia 8 de setembro de 2008, afirma 

que Could we accommodate a larger population? The answer is clearly Yes, but 

there would be trade-offs (Poderíamos acomodar a uma população maior? A 

resposta é claramente sim, mas teriam de ser criadas medidas de correção dos 

desequilíbrios). Ou seja, ele explana que a questão preocupante não é a de um 

aumento populacional, mas sim a da necessidade de criação de medidas de 

correção de desequilíbrios. Conforme Pereira (2000, p. 129), tais medidas de 

correção de desequilíbrios causados pelas modificações ocorridas na economia 

mundial deveriam compreender “o seguro desemprego, programas de renda 

mínima, treinamento e reciclagem profissionais, criação de empregos no setor 

público, oferta de créditos a pequenas empresas, incentivo ao trabalho autônomo, 

etc.”. 

O motivo para ênfase numérica só é passível de ser percebido na cena 25, 

na qual, após exibir e abordar os dados a respeito dos trabalhadores imigrantes 

oriundos ou não da União Europeia, Easton conclui que so the real pressure on 
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british jobs comes from E:U: workers  ... yet the parties controls on economic 

migration relate to non-EU workers (então a real pressão sobre os trabalhos 

ingleses vem dos trabalhadores da U:E: ... porém os controles da migração 

econômica dos partidos relaciona-se aos trabalhadores que não são da UE).  

No trecho transcrito acima, além de percebermos a correlação efetuada por 

Mark Easton entre a imigração e a pressão sobre os trabalhadores ingleses, 

notamos que a utilização do adjetivo real (real) – o qual aparece qualificando o 

substantivo pressure (pressão) – e do verbo comes (vir) indicam que Mark Easton 

responsabiliza os trabalhadores imigrantes da União Europeia por tal fato. Ou seja, 

a ênfase numérica ocorre devido à associação dos imigrantes com o desmprego dos 

ingleses.  

Ademais, a conclusão apresentada na cena 25 difere daquela que Mark 

Easton apresenta no post de seu blog, em que ele diz So what can we conclude in 

terms of where the pressure on British jobs comes from most? I think the figures 

suggest that the effect of non-EU jobs is declining, but EU migration's effect is 

broadly stable (Então o que podemos concluir em termos do local de onde a 

pressão sobre os empregos britânicos vem principalmente? Eu acho que os 

números sugerem que o efeito da imigração de não pertencentes da UE sobre os 

empregos está em declínio, mas o efeito da migração da UE está globalmente 

estável). A escrita em seu blog revela que ele adota em seu post uma postura mais 

amena, substituindo o adjetivo real (real) por stable (estável).  

A respeito da associação dos imigrantes ao desemprego, observamos que 

estudos recentes como o de Paolo Lucchino, Chiara Rosazza & Jonathan Portes 

evidenciaram que  

 

Embora a imigração tenha ocupado uma posição de destaque nos 

recentes debates políticos do Reino Unido e tenha atraído grande 

preocupação sobre o seu possível efeito adverso sobre os 

resultados do mercado de trabalho, a evidência existente sobre o 

assunto sugere que na média não há nenhum impacto e que no 

máximo ocorre, geralmente, um modesto impacto nos trabalhos 

que demandam uma menor qualificação. (2012, p. 12, tradução 

nossa
104

).  

 

                                                           
104

 While immigration has been central in recent UK policy debates and has attracted significant concern 

over its possible adverse effect on labour market outcomes, the existing evidence on the issue instead 

suggests a lack of impact on average and at most a generally modest impact on the less skilled (2012, p. 

12).  
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Continuação da transcrição do vídeo: 

26 

 

 ((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: think of it this way … for every eight immigrants arriving into Britain … 

Mark Easton: pense nisso da seguinte forma... a cada oito imigrates que chegam na Grã 

– Bretanha...  

 

27 

 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: only one is a worker from outside the EU … it is THAT one in eight that 

would be directly affected by a point system … or a cap … now the party leaders … 

would argue that their plans for immigration … in different ways … also tighten up 

controls on another migrants … like some students … and family dependents … the only 

parties whose policies could conceivably control EU migration  are ... 

Mark Easton: somente um trabalhador é de fora da UE ... é ESSE um em oito que seria 

diretamente afetado por um sistema de pontos ... ou um corte ... agora os líderes dos 

partidos ... argumentariam que os planos deles para imigração ... de formas diferentes ... 

também enrijeceriam o controle de outros imigrantes ... como alguns alunos ... e 

dependentes familiares ... os únicos partidos cujas políticas poderiam concebivelmente 

controlar a imigração da UE são ... 
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             28 

 

 

 

 

 

 

 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: UKIP  ... and the BNP ... because they say they would take Britain OUT 

of the European Union ...  

Mark Easton : UKIP ... e o BNP... porque eles dizem que tirariam a Grã-Bretanha da 

União Europeia... 

29 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: for the three leaders involved in last night debate leaving EU would be too 

damaging to british interests ...  

Mark Easton: para os três líderes envolvidos no debate de ontem à noite deixar a UE seria 

muito prejudicial aos interesses britânicos ... 

30 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 
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Mark Easton: so ... to answer our question ... can they control immigration? the answer... 

Mark Easton: então ... a resposta para nossa pergunta ... eles conseguem controlar à 

imigração? a resposta ...  

31 

 

((continuação da fala de Mark Easton)) 

Mark Easton: is yes for people coming from outside Europe ... but no for anyone arriving ... 

from the EU  

Mark Easton: é sim para pessoas de fora da Europa.. mas não para qualquer um vindo...da UE                 

 

A cena 26 é formada por dois planos. No primeiro Mark Easton é exibido do 

lado direito, até a altura dos joelhos, olhando para frente (telespectador) e enquanto 

segura com uma das mãos um papel, com a outra mão ele aponta para projeção no telão. 

No segundo plano é mostrado o telão. Na margem superior da parte centro-esquerda do 

telão aparece o nome do quadro (Reality Check). Abaixo do nome do quadro é 

sobreposta ao logo uma imagem representativa de um aglomerado de imigrantes 

contendo oito quadrados, cada um com a sombra de uma pessoa na cor preta. Na parte 

direita do telão é mostrada a imagem do mapa com a arte gráfica do programa.  

A cena 27 é muito parecida com a anterior. No primeiro plano dessa cena o 

editor da BBC também é mostrado no lado direito, até a altura dos joelhos, olhando para 

o telespectador, segurando com a mão esquerda um papel e com a mão direita 

apontando para projeção no telão. No segundo plano está o telão. A única diferença 

entre as projeções que estavam na cena 26 e as que figuram na cena 27 é que somente 

uma das sombras está em preto e as outras sete estão em cinza.      

Nas cenas 26 e 27 a fala do editor de news da corporação explica a projeção das 

sombras e reapresenta os dados relativos aos trabalhadores imigrantes pertencentes e 

não pertencentes ao bloco da União Europeia que se dirigiram para o Reino Unido no 

ano de 2008. Isto é, ele explana que a cada 8 imigrantes que chegam na Grã Bretanha, 1 
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tem como lugar de origem um país de fora do bloco da U.E., sendo esse imigrante a 

pessoa a ser afetada pelas políticas propostas pelos três principais partidos britânicos.    

Além disso, na cena 27, na fala de Easton –  only one is a worker from outside 

the EU … it is THAT one in eight that would be directly affected by a point system … or 

a cap … (somente um trabalhador é de fora da UE ... é ESSE um em oito que seria 

diretamente afetado por um sistema de pontos ... ou um corte) – o uso do advérbio only 

(somente) e a entonação enfática no pronome that (esse) evidenciam o baixo número de 

imigrantes que seriam afetados pelas políticas imigratórias dos principais partidos 

britânicos.   

A cena 28 é dividida em dois planos. No primeiro aparece do lado direito o 

jornalista, até a altura dos joelhos, olhando para frente, segurando com a mão esquerda 

um papel e apontando para projeção no telão com a mão direita. No segundo plano 

encontra-se o telão. Na margem superior da parte centro-esquerda do telão figura o 

nome do quadro (Reality Check). Abaixo do nome é sobreposta ao logo do quadro a 

foto representativa de um aglomerado de imigrantes. Da esquerda para direita aparecem 

os logos dos partidos United Kingdom Independence Party (UKIP) e do British 

National Party (BNP). Na parte direita do telão está a imagem do mapa com a arte 

gráfica do programa.   

Acompanhando o que é exibido na cena, explicitando o sentido da sobreposição 

dos logos, Mark Easton afirma que os únicos partidos cujas políticas poderiam manter a 

imigração da União Europeia sobre controle são o UKIP e The BNP – que não 

participaram do debate. Estas agremiações afirmam que retirariam o Reino Unido da 

União Europeia e, dessa maneira, romperiam com o mecanismo de livre circulação de 

pessoas. 

De acordo com os estudos de Hayton (2010), nas campanhas dos partidos 

considerados de direita – UKIP (United Kingdom Independence Party) e o The BNP 

(The British National Parties) –, as questões imigratórias foram relacionadas à presença 

do Reino Unido no bloco econômico da União Europeia. A proposta do BNP era de um 

sistema de retorno voluntário dos imigrantes, enquanto o UKIP defendia o 

congelamento em 5 anos no recebimento de imigrantes e uma rápida deportação dos 

milhões de imigrantes ilegais. O estudioso destaca que a performance do partido UKIP 

nas eleições de 2010 é um bom indicador do potencial número de eleitores apoiadores 

de partidos populistas de direita, pois a agremiação obteve um aumento de 50% no 

número de eleitores. 
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A cena 29 é composta por dois planos. No primeiro é exibido, até a altura dos 

joelhos, no lado direito, o editor de news da BBC, olhando para frente 

(telespectador), segurando com a mão esquerda um papel e com a mão direita 

gesticulando. No segundo plano é mostrado o telão. Na parte centro-esquerda 

aparecem, da esquerda para direita, os líderes David Cameron, do partido 

Conservative, Nick Clegg, do Liberal Democrats, e Gordon Brown, do Labour. 

Todos os líderes estão de pé. À frente deles, além de uma mesa com o logo da BBC 

e microfones, estão pessoas da plateia, de costas e sentadas para quem olha o telão. 

Atrás dos candidatos está um fundo com uma imagem difusa das câmaras da 

Assembleia Nacional do Reino Unido. Na parte direita está o mapa com a arte 

gráfica do programa. 

Ao exibir a cena do debate na parte centro-esquerda do telão, Mark Easton 

afirma que uma medida política de saída do Reino Unido do bloco da União 

Europeia é contraindicada pelos partidos britânicos presentes no debate, pois isso 

seria prejudicial aos interesses britânicos. 

A cena 30 do vídeo é formada por dois planos. No primeiro aparece Mark 

Easton, no lado direito, até a altura dos joelhos, olhando para frente (telespectador), 

segurando com a mão esquerda um papel e gesticulando com a mão direita. No 

segundo plano está o telão. A parte centro-esquerda do telão mostra o nome e logo 

do quadro, Reality Check. No lado direito é exibido o mapa do Reino Unido com a 

arte gráfica do quadro.  

Simultaneamente à alteração da projeção na parte centro-esquerda do telão, 

Easton retoma a pergunta-mote do programa. Isto é, ao final do quadro ele 

reapresenta seu questionamento a respeito da eficiência das políticas voltadas para 

um controle imigratório advogadas pelos partidos britânicos. A resposta para essa 

questão, assunto que havia sido perseguido ao longo de todo quadro, é dada 

sinteticamente e conclusivamente na cena 31, a última do vídeo.      

A cena 31 é constituída de dois planos. No primeiro, o editor de news da 

BBC continua a ser mostrado no lado direito, até a altura dos joelhos, olhando para 

frente (telespectador), segurando com a mão esquerda um papel e gesticulando com 

a mão direita. No segundo plano é exibido o telão. Na parte centro-esquerda, 

sobrepõem-se à imagem do logo do quadro Reality Check, a fotografia 

representando o aglomerado de imigrantes no Reino Unido. Sobre a parte inferior da 

foto é colocada uma tarja branca com a seguinte questão em fonte preta: Can they 



236 

control Immigration? (Eles conseguem controlar a imigração?). Na parte direita do 

telão é mantida a imagem do mapa com a arte gráfica do programa. 

Concomitantemente com a sobreposição de imagens no telão, o jornalista encerra o 

quadro dizendo que as políticas dos principais partidos britânicos só controlariam a 

imigração de pessoas de fora do bloco econômico da União Europeia.   

 

4.2.5.4 Relações dialógicas 

 

Nesta subseção, primeiramente apresentamos as âncoras e os links da news, 

quadro seguinte, para posteriormente comentarmos os links relacionados à imigração 

não documentada no Reino Unido.  

O quadro de apresentação das âncoras e links está dividido em três colunas. Na 

primeira coluna está a localização das âncoras na news. Na segunda coluna estão as 

âncoras e embaixo dessas a representação dos links, mediante a reprodução da imagem 

da página a que se é remetido ao clicar sobre a âncora. Na terceira coluna estão a 

relação estabelecida entre a news e o link, de forma topicalizada, e o assunto abordado 

nesse.  

 

 ‘Reality checking’ the parties’ policies on Immigration  

 

A 

B 

A 

I 

X 

O 

 

D 

O 

 

T 

E 

X 

T 

O 

 

C 

H 

Âncora (em azul/vermelho) / Links 

semânticos (representado pela imagem da 

página)  

Relações dialógicas 

hipertextuais (remissão 

hipertextual) 

Mark Easton's Blog 

 

- Entre a news e outra página do site da 

BBC 

Ao clicar na âncora Mark Easton's Blog 

somos remetidos ao post British jobs for 

foreign workers (Empregos britânicos 

para trabalhadores estrangeiros) do blog  

do editor da BBC News , Mark Easton. 

O post do dia 5 de maio traz a 

explicação completa do porque o 

número correto de imigrantes não 

europeus em 2008 era de menos 76 mil 

e não de menos 8 mil, conforme 

informado por Easton no quadro Reality 

check exibido no canal 1 da BBC.  
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A 

M 

A 

D 

A 

SEE ALSO 

Reality Check: Budgets and the NHS(02.16) 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do quadro Reality Check  

Ao clicar na âncora Reality Check: 

Budgets and the NHS(02.16) somos 

remetidos ao vídeo do quadro Reality 

check veiculado no dia 26 de abril de 

2010 e exibido no canal 1 da BBC. A 

news aparece no site intitulada de 

Reality check: Spending cuts and the 

NHS (Verificação da verdade: cortes 

nos gastos e o sitema nacional de 

saúde). Na news, a correspondente da 

BBC para questões relacionandas à 

saúde, Branwen Jeffreys, apresenta e 

analisa os planos dos três principais 

partidos para corte no gasto público e as 

medidas a serem tomadas com relação 

ao sistema nacional de saúde. 

 

Reality Check on British jobs(02.33) 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 do 

quadro Reality Check  

Ao clicar na âncora Reality Check on 

British jobs(02.33) somos remetidos ao 

vídeo do quadro Reality check veiculado 

no dia 21 de abril de 2010 e exibido no 

canal 1 da BBC. A news aparece no site 

intitulada de Reality check on British jobs 

(Verificação da verdade dos empregos 

britânicos). Na news, a editora de assuntos 

econômicos da BBC, Stephanie Flanders, 

apresenta e analisa as estatísticas dos 

empregos criados sob o governo Labour 

desde 1997 e quem ocupou tais cargos.  

 

L 

A 

T 

E 

R 

A 

L 

 

S 

U 

P 

E 

R 

I 

MOST POPULAR ELECTION VIDEO 

Woman learns of 'bigot' comment 

 
 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Woman learns of 

'bigot' comment somos remetidos à 

news The moment Gillian Duffy heard 

about the 'bigot' comment (O momento 

em que Gillian Duffy escuta ao 

comentário “intolerante”). Essa news 

cobre o momento em que contam para 

eleitora Gillian Duffy que Gordon 

Brown (líder do Labour e então 

primeiro-ministro) foi pego em seu 

carro por um microfone ligado de uma 

emissora chamando-a de intolerante, um 

pouco depois de ter sido questionado na 

rua, por ela, sobre diversos assuntos, 

dentre eles, imigração.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8645366.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8645366.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8645366.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8645366.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8636051.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8636051.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8636051.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8636051.stm
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/live_stats/html/map.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8650781.stm
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T 

A 

Voters turned away from polls 

 
 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Voters turned 

away from polls somos remetidos à 

news Election 2010: Inquiry as voters 

miss out as polls shut (Eleições 2010: 

Inquérito sobre como os eleitores 

ficaram de fora com o fechamento das 

urnas). Essa news, com o vídeo exibido 

no canal 1 da BBC, aborda as 

dificuldades enfrentadas nas eleições, 

tais como filas, falta de cédulas e atraso.   

 
 
 
 

EDITOR'S CHOICE 

Improvements to the BBC 

News Website 

 

 
 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Improvements to 

the BBC News Website somos 

remetidos à news Improvements to the 

BBC News Website (Aperfoiçamentos 

ao site da BBC News Website). Essa 

news, do jornalista George Alagiah, 

conta sobre as alterações feitas no 

layout do site da BBC News online em 

julho de 2010, como a entrada, que 

antes ficava posicionada na lateral 

direita, localizada agora na parte 

superior.  

 

 

 

Ao observamos o quadro notamos que estão presentes na news 6 âncoras e 6 

links. Lembramos que pela news tratar-se de um texto chamada para um vídeo do 

quadro Reality Check, o qual foi produzido para a exibição no noticiário do canal 1 da 

BBC, o número de remissões são mais baixos do que das matérias de news feitas 

especificamente para o online.  

Das 6 remissões feitas, nenhuma levava para algum site externo ou documento-

fonte, e metade das remissões se relacionavam à questão imigratória. São essas 3 

remissões que comentaremos a seguir.   

A primeira das remissões é para o blog do Mark Easton, o qual comentamos 

anteriormente. Ela serviu para explicar a inadequação na forma como os dados foram 

apresentados e articulados pelo editor da BBC.  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8666338.stm
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
http://www.bbc.co.uk/news/10617995
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A segunda remissão é para o quadro Reality check na news intitulada Reality 

check on British jobs (Verificação da realidade dos empregos britânicos). Sobre ela, 

ressaltamos que assim como Mark Easton, editor da BBC News, relacionou a imigração 

ao desemprego, Stephanie Flanders abordou a criação de empregos no governo Labour 

desde o ano de 1997 e quem os ocupou, britânicos ou estrangeiros. Ou seja, apesar de o 

foco não ser imigração, foi repisada na news a ideia de que a imigração aumenta o 

desemprego dos ingleses no Reino Unido. 

A terceira remissão é para a news The moment Gillian Duffy heard about the 

'bigot' comment (O momento em que Gillian Duffy escuta ao comentário “intolerante”). 

Essa remissão para o vídeo, contendo exclusivamente a cena em que uma repórter conta 

para Gillian Duffy que Gordon Brown (líder do Labour e então primeiro-ministro) foi 

pego em seu carro por um microfone ligado de uma emissora, chamando-a de bigot 

(intolerante), também ocorreu anteriormente na já analisada news BBC‘s Daniel 

Sandford examines Lib Dem amnesty plan.  

Sublinhamos ainda que, além da não remissão para documentos-fonte, a news 

também não possuía nenhum comentário dos leitores e nenhum espaço em que fosse 

possível se fazer algum comentário, o que nos permite afirmar que nessa news os 

recursos disponíveis no jornalismo online para que os leitores tornem-se amplamente 

informados e para que o papel de provedor de news seja democratizado não foram 

utilizados. Ou seja, a news não possibilitou o contato dos leitores com outras opiniões a 

respeito do controle imigratório e não disponibilizou o acesso aos documentos usados 

pelo editor Mark Easton em sua apresentação.   

Em suma, a análise da news em questão exibiu exclusivamente a posição da 

BBC de que a imigração deve ser controlada, pois ela pode causar impactos negativos 

nos empregos britânicos, e que somente os partidos de direita – UKIP e The BNP – 

conseguiriam promover tal controle, pois propõem a saída do Reino Unido da União 

Europeia. 

4.2.6 What illegal migrants think about the general election  

A última news a ser analisada intitula-se What illegal migrants think about the 

general election (O que os imigrantes ilegais pensam sobre as eleições gerais), foi 

publicada no dia 5 de maio de 2010 e foi escrita pelo correspondente da BBC News 

Dominic Casciani.  
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A subseção é composta por 3 partes. Na primeira parte, transcrevemos a news, 

descrevemos seu layout e, a partir dessa descrição, indicamos o que a sua composição 

gráfica sugere. Na segunda parte, transcrevemos, descrevemos e analisamos o texto da 

news. Na terceira parte abordamos os links a que fomos remetidos ao clicar nas âncoras 

disponíveis na news.      

 

4.2.6.1 Transcrição da news e descrição  

 

Transcrição da news: 
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A news denominada What illegal migrants think about the general election foi 

armazenada na seção News. O layout da página, assim com as demais páginas de news 

analisadas na pesquisa, é composto por um cabeçalho da BBC em preto; um 2º 

cabeçalho relacionado à seção específica de armazenagem; uma parte central dividida 

em três colunas; um rodapé central em branco; um rodapé em cinza claro; e, um rodapé 

em cinza escuro. Como a seção de armazenagem é distinta das outras e a parte central é 

onde se situam os elementos específicos de cada news, descrevemos o cabeçalho 

relacionado à seção e a parte central (dividida em 6 segmentos) da news.  
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O cabeçalho relacionado à seção específica de armazenagem é formado por:  

 

 

O primeiro segmento da parte central é dividido em:  
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O segundo segmento da parte central é composto de:  
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No terceiro segmento da parte central são exibidos:  

 

No quarto segmento da parte central aparece:  
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No quinto segmento da parte central são mostrados: 

 

O sexto segmento da parte central é constituído de: 

 

Dessa maneira, o layout da news é composto por elementos verbais, visuais 

(fotografias) e verbo-visuais (âncoras, boxes). Nessa news, a parte verbal ocupa quase toda a 

parte central. A inserção da fotografia e dos boxes (fala de Bira, Immigration: party positions e 

How many illegal immigrants in the UK?) na parte centro-esquerda da 2ª coluna e o espaço 
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ocupado por tais elementos sugerem que esses desempenham uma função de 

complementaridade em relação à parte verbal da news.   

A news possui no corpo do texto uma âncora para remissão e um link semântico de 

documento-fonte. Ou seja, é possível acessar um documento que foi utilizado para a produção 

da matéria escrita por Casciani. A âncora ter sido inserida no corpo da news sugere que ela foi 

escrita especificamente para o site da BBC.   

A disposição de links semânticos em boxes no corpo da news (um no meio e outro ao 

final) evidencia um diálogo entre esses enunciados e a news, enquanto a localização dos links 

semânticos fora do corpo da news sugere um distanciamento entre o assunto da news e as 

matérias a que se é remetido. 

4.2.6.2 Texto da news 

Nesta subseção analisaremos o texto da news, posicionado na 2ª coluna e parte central. 

Antes disso o trancrevemos para proporcionar melhor legibilidade. 

TRANSCRIÇÃO DO TEXTO:  

What illegal migrants think about the general election 

By Dominic Casciani 

BBC News 

One of the top issues of the general election 

campaign has been the argument over how 

to deal with illegal immigration. So what do 

these people – who have neither a vote nor 

a legal place in the UK - think?
 105

 

Amid the bedlam of north London's 

Crossroads Women's Centre, there is a 

huddle of African women who call each 

other sister.
106
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 O que os imigrantes ilegais pensam sobre as eleições gerais 

Por Dominic Casciani 

BBC News 

Uma das maiores questões da campanha eleitoral tem sido a discussão sobre como lidar com a 

imigração ilegal. Então, o que essas pessoas – que não podem votar nem possuem uma posição legal 

no Reino Unido – pensam? (Tradução nossa).  
106

 Em meio à confusão do Crossroads Women‟s Centre no norte de Londres, há um amontoado de 

mulheres africanas que chamam umas às outras de irmã.  

Nas multiculturais ruas de Londres, eles são invisíveis – eles simplesmente fundem-se ao cenário de uma 

cidade cosmopolita. Porém, eles também são invisíveis porque estão aqui ilegalmente há anos, 

silenciosamente tocando as suas vidas e mantendo-se fora do alcance de visão. E nenhum deles possui 

alguma intenção de voltar para suas casas.   

Agatha, da Nigéria, passou uma década vivendo à margem da legalidade.  

Ela inicialmente contou com o apoio da igreja da comunidade nigeriana em Londres depois de chegar ao 

Reino Unido e foi-lhe oferecido um lugar para dormir por uma mulher de Bromley, em Kent.  

O acordo era de que ela cuidaria da casa por salários semanais não declarados e não tributados.  
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Out in multicultural London's streets, they are invisible - they just merge 

into the background of a world city. But they're also invisible because 

they've been illegally here for years, quietly getting on with their lives out 

of view. And none of them have any intention of going home.  

Agatha, from Nigeria, has spent a decade living on the fringes of legality. 

She initially turned to the Nigerian church community in London for help 

after arriving in the UK and was offered a bed by a woman from Bromley 

in Kent.  

The arrangement was that she would run the family house for a week's 

undeclared, untaxed wages. 

Very quickly the woman was 

controlling her life and paying her 

virtually nothing. Agatha slept in an 

unheated box room on a gym mat. 

"She wasn't rich. But she was middle 

class and knew very well that I didn't have papers to be in the UK. But, 

being an African family, she said she knew that if I worked for her for at 

least 10 years then I would be clear to stay in the country." 

After three months of this, another family at the same church threatened to 

expose the employer as an immoral hypocrite. Agatha was given help by 

other Nigerians to find other work and a place of her own. 

She went on to work as a cleaner in London's office blocks for about £2.75 

an hour. 

The pay was low because the job legally belonged to someone else. They 

subcontracted it out to Agatha and pocketed the rest. But, she says, she 

accepted it because it was better than going home. 

Separated family 

Bira arrived eight years ago, saying she was fleeing Rwanda after her 

husband was killed for political reasons.
 107

 

                                                                                                                                                                          
Muito rapidamente a mulher estava controlando sua vida e pagando-lhe praticamente nada. Agatha 

dormia em um pequeno quarto sem aquecimento em um tapete de ginástica.  

“Ela não era rica. Mas era classe média e sabia muito bem que eu não possuía documentação para estar no 

Reino Unido. No entanto, sendo de uma família africana, ela disse que sabia que eu se eu trabalhasse por 

ao menos 10 anos então eu estaria apta a permanecer no país.” 

Depois de três meses nessa situação, outra família da mesma igreja ameaçou expor a empregodora como 

hipócrita imoral. Agatha recebeu ajuda de outros nigerianos para encontrar emprego e um lugar para si. 

Ela foi trabalhar como faxineira em prédios de escritório em Londres por aproximadamente £2,75 a hora.  

O pagamento era baixo porque legalmente o emprego pertencia a outra pessoa. Eles subcontratavam a 

vaga para Agatha e ficavam com o restante do dinheiro. Mas ela diz que aceitou porque era melhor do 

que voltar para casa. (Tradução nossa).  
107

 Família separada 

Bira chegou há oito anos, dizendo que ela estava fugindo de Ruanda após seu marido ser morto por razões 

políticas.  
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Her three children found safety elsewhere. 

They are now in their mid to late teens and it 

was five years before she was able to find them 

and speak to them from the UK. 

Like many African women who are smuggled 

by agents into the UK, she went 

"underground" after being refused asylum in 

2005. 

Thanks to community contacts, Bira was also 

taken in as a housekeeper by a reasonably 

well-to-do family. 

"They knew their children were safe," she said. "I looked after them and with 

the little money that I made, I found a way of looking after my own [back in 

Rwanda]." 

She was initially offered £100 a week but rarely got paid more than £50 - 

and there were plenty of occasions when her pay was even less. 

"You can't complain. Who can you complain to?" she says. "You become a 

slave. It happened to me, it happens to others. 

"Politicians like Nick Clegg talk about illegal immigrants doing some kind of 

voluntary work to make up for the past," she says. 

"What do they think we are doing already? We have been doing the jobs that 

other people don't do. It's a contribution to the economy that nobody sees." 

The 14-year rule 

Bira was recently told she was one of more than 70,000 asylum seekers who 

can now legally stay as part of a backlog clearing programme - although 

officials insist this has not been an amnesty.
 108

 

                                                                                                                                                                          
Seus três filhos encontraram proteção em outro lugar. Agora eles estão da metade para o fim de suas 

adolescências e somente há cinco anos ela os encontrou para poder falar com eles do Reino Unido.  

Como muitas outras mulheres africanas que entram clandestinamente no Reino Unido com o auxílio de 

agentes, ela entrou “clandestinamente” depois de ter sua requisição de asilo negada em 2005.  

Graças a contatos comunitários, Bira também se empregou como secretária doméstica em uma família 

razoalvelmente rica. 

“Eles sabiam que os filhos deles estavam seguros”, ela disse. “Eu cuidei deles e com o pouco dinheiro 

que eu ganhava eu encontrei uma maneira de cuidar dos meus (em Ruanda).”  

Ela inicialmente recebeu a proposta de £100,00 por semana, mas raramente recebeu mais de £50,00 – e 

em muitas ocasiões seu pagamento foi ainda menor. 

“Você não pode reclamar. Para quem você pode reclamar?” ela diz. “Você se torna um escravo. 

Aconteceu comigo, acontece com outros”.  

“Políticos como o Nick Clegg falam em imigrantes ilegais prestarem algum tipo de trabalho voluntário 

para compensar o passado,” ela diz.  

“O que eles pensam que estamos fazendo? Nós aceitamos empregos que ninguém aceitaria. É uma 

contribuição para a economia que ninguém enxerga” (Tradução nossa). 
108

 A norma dos 14 anos 

Bira foi recentemente informada que ela era uma dos mais de 70.000 requerentes de asilo que agora terão 

permissão de permanecer legalmente no país como parte de um programa de registro posterior – embora 

autoridades insistam que isso não é uma anistia.  

Mas apesar da polêmica sobre as propostas do Liberal Democrat, há uma regra de imigração de longa 

data que afirma que um imigrante que esteja no Reino Unido há 14 anos pode ter permissão de ficar – 

algo que altos magistrados já chamaram de anistia.  
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But despite the row over the Liberal 

Democrat's proposals, there is a long-

standing immigration rule which states a 

migrant who has been in the UK illegally for 

14 years can be allowed to stay - something 

senior judges have already called an 

amnesty. 

"Rule 276B" won't be a term well known to illegal immigrants - but the 14-

year deadline it represents is. 

But using it to become legal depends on avoiding a criminal record - and 

Agatha's mistake was to try to work in the legal economy. 

She turned to a contact who said he could supply a false passport for £4,000. 

Her friends raised the deposit and she paid off the rest in regular 

instalments. The document was her gateway to proper work.  

She joined the books of a nursing agency, began studying and eventually 

ended up employed in a major London hospital. 

"I loved it, I loved my work," she says. "I spent five years like this, paying a 

little each month for the passport. I bought my own flat. But then they 

discovered what was going on." 

Agatha doesn't know how she was found out, but in 2008 she was called to 

the hospital's personnel department and sacked. 

As she was escorted from the hospital with a legal P45 in her hand, two 

police officers were waiting to arrest her for working as an illegal 

immigrant. She was jailed for 12 months. Released last year, she has now 

submitted an asylum claim and, while it is being considered, is living again 

on the charity of others. 

                                                                                                                                                                          
“Norma 276B” não é um termo conhecido dos imigrantes ilegais, mas o prazo de 14 anos que ela 

representa é.    

Mas utilizá-la para tornar-se legal depende de evitar antecedente criminal – e o erro de Agatha foi tentar 

trabalhar na economia legal.  

Ela entrou em contato com alguém que conseguiria providenciar um passaporte falso por £4.000,00. Os 

amigos dela juntaram o dinheiro e ela pagou em prestações regulares. O documento foi sua porta de 

entrada para um trabalho regular. 

Ela entrou para um curso de enfermagem, começou a estudar e eventualmente acabou por empregar-se no 

maior hospital de Londres.  

“Eu amava. Eu amava o meu emprego”, ela diz. “Eu passei cinco anos assim, pagando aos poucos, 

mensalmente, por meu passaporte. Eu comprei meu próprio apartamento. Mas, então, eles descobriram o 

que estava acontecendo.” 

Agatha não sabe como foi descoberta, mas em 2008 ela foi chamada pelo departamento pessoal do 

hospital e foi despedida.  

Enquanto ela foi escoltada para fora do hospital com o P45 (formulário a ser preenchido por um 

empregado que esteja deixando o emprego) em mãos, dois policiais estavam a esperando para prendê-la 

por trabalhar como imigrante ilegal. Ela ficou presa 12 meses. Solta no ano passado, ela agora requereu 

asilo e, enquanto o caso é avaliado, ela está novamente vivendo da caridade dos outros (Tradução nossa). 
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Disappearing act 

Aliya used people smugglers to get out of Somalia and arrived in Liverpool 

in 2006. She claimed asylum and was immediately taken into immigration 

detention.
 109

 

But her claim was refused on the grounds that she was probably Kenyan. But 

the Kenyan authorities said she wasn't - so the UK Border Agency could not 

deport her. 

She was released from immigration detention and given three weeks' stay in 

a hostel before all support was cut off. 

Aliya had the option of being helped to voluntarily return to Africa - but she 

chose to disappear instead. She has survived ever since with the help of 

church well-wishers. 

"We're all migrants - but we are all in different situations," she says."But I 

think British people have to ask themselves what kind of person makes 

themselves homeless other than someone who is seeking help." 

Would any of the parties get her support, were she allowed to vote? Would 

she come forward if there were a more general amnesty? 

"People are afraid to come forward," said Aliya. "They would think it's a 

trick." 

 

Um primeiro aspecto a ser observado na news What illegal migrants think about 

the general election (O que os imigrantes ilegais pensam sobre as eleições gerais) é que, 

além de no título os imigrantes serem qualificados como illegal (ilegais), ela traz a 

impressão de que serão apresentadas as medidas imigratórias propostas nas eleições 

gerais sob o ponto de vista dos imigrantes não documentados. No entanto, somente uma 

única fala de uma imigrante irregular aborda as medidas imigratórias defendidas pelos 

partidos durante as eleições. Trata-se da fala Politicians like Nick Clegg talk about 

illegal immigrants doing some kind of voluntary work to make up for the past (Políticos 
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Ato de desaparecimento 

Aliya usou agentes clandestinos para sair da Somália e vir para Liverpool em 2006. Ela requereu asilo e foi 

imediatamente levada para detenção imigratória.  

No entanto, seu pedido foi indeferido com o fundamento de que ela era, provavelmente, do Quênia. As 

autoridades do Quênia, porém, disseram que ela não era – então a UK Border Agency (Agência fronteriça 

do Reino Unido resposnável por questões imigratórias) não pôde deportá-la.  

Ela foi liberada da detenção imigratória e recebeu três semanas de permanência em um hostel antes de ter o 

auxílio cortado.  

Alyia tinha a opção de voluntariamente voltar para África – mas, ao invês disso, ela optou por desaparecer. 

Desde então, ela tem sobrevivido com a ajuda de benfeitores da igreja.  

“Somos todos imigrantes – mas estamos todos em situações diferentes,” ela diz. “Mas eu acredito que os 

britânicos devem perguntar a si mesmos que tipo de pessoas os tornam sem teto e quem está procurando por 

ajuda.” 

Algum dos partidos obteria o seu apoio caso lhe fosse permitido votar? Será que ela se assumiria caso 

houvesse uma anistia generalizada? 

“As pessoas teriam medo de se assumir,” disse Aliya. “Elas pensariam que é um truque” (Tradução nossa).                
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como o Nick Clegg falam em imigrantes ilegais prestarem algum tipo de trabalho 

voluntário para compensar o passado), expressa por Bira.    

Esse aspecto evidencia que o texto escrito por Dominic Casciani busca se 

adequar à política editorial de imparcialidade adotada pela corporação britânica. 

Poderíamos pensar na imparcialidade a partir do sentido empregado no dicionário da 

Oxford (HORNBY, 2006, p. 777) para a palavra “imparcial”, a qual significa “não 

apoiando uma pessoa ou um grupo mais do que outro. Sinônimo: neutro (...) Antônimo: 

parcial”
110

. No entanto, não é nesse sentido que a BBC fala em imparcialidade, como 

poderá ser percebido a seguir. 

Sobre a imparcialidade, a BBC explica, em seu guia de linha editorial, que 

 

O acordo que acompanha o mandato real exige que façamos tudo que 

pudermos para assegurar que os assuntos polêmicos sejam tratados 

com a devida imparcialidade em nossas matérias de news e outras 

produções que lidem com questões de políticas públicas ou Política ou 

controvérsias industriais. Mas vamos além disso, aplicando a devida 

imparcialidade a todos os assuntos. Contudo, os seus requisitos irão 

variar. 

O termo 'devido' significa que a imparcialidade deve ser adequada e 

apropriada à produção, levando em conta o sujeito e a natureza do 

conteúdo, a provável expectativa de público e qualquer sinalização 

que possa influenciar essa expectativa. 

A devida imparcialidade é muitas vezes mais do que uma simples 

questão de "equilíbrio" entre pontos de vista opostos. De igual modo, 

ela não requer neutralidade absoluta em cada questão ou descolamento 

de princípios democráticos fundamentais (s.d., p. 23, tradução 

nossa
111

). 

 

 

Nesse mesmo material, a BBC também menciona especificamente a 

imparcialidade nas matérias de news, postulando que “News sob qualquer forma deve 

                                                           
110

 …not supporting one person or group more than another. Syn.: neutral (…). Opp.: partial 

(HORNBY, 2006, p. 777).  
111

 The Agreement accompanying the BBC Charter requires us to do all we can to ensure controversial 

subjects are treated with due impartiality in our news and other output dealing with matters of public 

policy or political or industrial controversy. But we go further than that, applying due impartiality to all 

subjects. However, its requirements will vary. 

The term ‗due‘ means that the impartiality must be adequate and appropriate to the output, taking 

account of the subject and nature of the content, the likely audience expectation and any signposting that 

may influence that expectation. 

Due impartiality is often more than a simple matter of ‗balance‘ between opposing viewpoints. Equally, it 

does not require absolute neutrality on every issue or detachment from fundamental democratic 

principles (s.d., p. 23). 
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ser tratada com a devida imparcialidade, dando o devido peso aos eventos, opiniões e as 

principais vertentes argumentativas” (s/d, p. 24, tradução nossa
112

). 

Notamos que além da BBC utilizar o termo “devida imparcialidade” –  o qual 

poderia ser facilmente substituído pelo termo “devida parcialidade” –, referindo-se a 

toda produção, ao abordar as matérias de news uma outra expressão surge para explicar 

como elas devem ser escritas, isto é, com o “devido peso”. 

Na explicação do guia de linha editorial sobre o devido peso, a BBC afirma que  

 

Imparcialidade não requer necessariamente que o leque de 

perspectivas ou opiniões sejam abrangidos em iguais proporções, seja 

em nossa produção como um todo, ou no interior de um único 

programa, de uma página da web ou item. Em vez disso, devemos 

procurar alcançar o "peso devido". Por exemplo, as opiniões 

minoritárias não devem necessariamente receber o mesmo peso que o 

consenso dominante (s.d., p. 25, tradução nossa
113

). 

 

Pensando sobre o que apresentamos no parágrafo anterior e refletindo sobre o 

exemplo dado para o “devido peso” no guia, notamos que a BBC News considera que 

opinião do imigrante irregular é minoritária e, portanto, não merece a mesma cobertura 

que as demais opiniões, pois ela foge ao que é o consenso majoritário.  

Salientamos que das 5 matérias de news que fazem parte de nosso corpus, 

somente a news What illegal migrants think about the general election traz alguma 

perspectiva do imigrante irregular, almejando o cumprimento do valor de 

imparcialidade defendida no guia. No entanto, enquanto as outras 4 news do corpus 

foram armazenadas na seção Election 2010, a news que aqui analisamos foi armazenada 

somente na seção de News, isso quer dizer que, se for selecionada a seção Election 

2010, a âncora dessa news não estará disponibilizada na página da corporação com as 

âncoras das matérias referentes às eleições gerais de 2010 do Reino Unido.  

Ponderarmos que na news, que aparentemente serve para assegurar a devida 

imparcialidade exigida pelo acordo com o governo, o jornalista Dominic Casciani em 

nenhum momento utiliza o termo irregular para referir-se ao status imigratório e usa, 
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 News in whatever form must be treated with due impartiality, giving due weight to events, opinion and 

main strands of argument (s.d., p.24). 
113

 Impartiality does not necessarily require the range of perspectives or opinions to be covered in equal 

proportions either across our output as a whole, or within a single programme, web page or item. 

Instead, we should seek to achieve ‗due weight‘. For example, minority views should not necessarily be 

given equal weight to the prevailing consensus (s.d., p. 25). 
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exclusivamente, o termo ilegal, o qual, conforme mencionamos anteriormente, é 

desaconselhado pela ONU.  

Além disso, outros elementos evidenciam a posição da corporação expressa pelo 

jornalista, conforme poderemos observar na sequência. 

A impressão dada pelo título da news de que os imigrantes irregulares falam o 

que pensam sobre as eleições gerais britânicas é reforçada no primeiro parágrafo do 

texto que aparece em negrito. Nele, Dominic Casciani apresenta a news com uma 

pergunta retórica sobre o que os imigrantes irregulares pensam sobre as medidas 

propostas pelos partidos concernentes à imigração não documentada.  

No segundo parágrafo, a maneira como o correspondente da BBC descreve as 

imigrantes e o lugar onde as encontra merece ser destacada. O jornalista utiliza o 

substantivo bedlam para referir-se ao Crossroads Women‘s Centre – centro de caridade 

em que se encontram as imigrantes com quem ele conversou – e o substantivo huddle 

para se referir às imigrantes. De acordo com o dicionário da Oxford, bedlam é um 

substantivo utilizado para fazer referência a “uma cena cheia de barulho e confusão” 

(HORNBY, 2006, p. 124, tradução nossa
114

) e huddle é utilizado para fazer menção a 

“um pequeno grupo de pessoas, objetos ou construções que estão bem próximas, 

especialmente quando eles(as) não estão em nenhuma ordem especifíca” (HORNBY, 

2006, p.759, tradução nossa
115

). Ou seja, ele refere-se ao centro como caótico e diz que 

as imigrantes africanas estão amontoadas.  

A imagem posicionada ao lado desses dois primeiros parágrafos apresenta as 

mãos dadas das imigrantes, representando a união entre elas. A legenda “Nessa, juntas: 

mulheres no Crossroads Centre” corrobora com o sentido veiculado pela imagem; no 

entanto, a proximidade com o primeiro parágrafo em que a imigração é qualificada 

como ilegal e com o segundo parágrafo em que o local foi descrito como caótico e as 

imigrantes como amontadas, faz com que essa união possa ser vista de maneira 

pejorativa.  

No terceiro parágrafo Casciani, depois de afirmar que os imigrantes são 

invisíveis por fundirem-se com o cenário cosmopolita de Londres, prossegue dizendo 

que But they‘re also invisible because they‘ve been illegaly here for years, quietly 

getting on with their lives out of view (Porém, eles também são invisíveis porque eles 

                                                           
114

 … a scene full of noise and confusion (HORNBY, 2006, p. 124).  
115

 … a small group of people, objects or buildings that are closer together, especially when they are not 

in  any particular order (HORNBY, 2006, p. 759).  
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estão aqui ilegalmente há anos, silenciosamente tocando as suas vidas e mantendo-se 

fora do alcance de visão). Ou seja, mediante o emprego do ponto final entre as orações e 

da conjunção but (porém) – operador argumentativo que marca a oposição entre os 

argumentos – o jornalista contrasta o cenário multicultural da cidade com o status ilegal 

dos imigrantes e seu comportamento de se esconder. No mesmo trecho, o uso do 

advérbio quietly (quietamente) e da expressão out of view (fora do alcance de visão) 

enfatiza a maneira como eles vivem. O contraste marca a divisão entre os imigrantes 

não documentados e a cidade. Linguisticamente está marcada a segregação e o não 

pertencimento. O parágrafo é finalizado com a afirmação do correspondente de que 

nenhum imigrante tem a intenção de ir embora.  

Nos parágrafos seguintes até o final da seção intitulada Separated family 

(Família separada) continuam as narrativas sobre a vida das imigrantes Agatha e Bira, 

por vezes com a utilização do dicurso direto e outros momentos com o uso do discurso 

indireto. Sublinhamos que esses parágrafos tratam da maneira como elas vieram para o 

Reino Unido, quem as abrigou e que tipo de empregos elas tiveram.  

A fala de Bira, We have been doing the jobs that other people don‘t do – it‘s a 

contribution to the economy that nobody sees (Nós aceitamos empregos que ninguém 

aceitaria – é uma contribuição para a economia que ninguém enxerga), que na news 

aparece no final da seção, foi destacada logo no começo do texto em um box. Essa fala 

destacada, por sua proximidade com os parágrafos que abordam a maneira como 

Agatha, a outra imigrante, foi explorada, parece estar somente reivindicando que os 

subempregos só são realizados por imigrantes e que as pessoas em geral não conseguem 

perceber isso, ou seja, não são gratas aos imigrantes. No entanto, a fala de Bira, vista no 

contexto de sua própria narrativa, não no box na qual foi destacada, permite perceber 

que suas palavras representam uma crítica aos políticos que dizem que os imigrantes, 

que se adequarem a um plano de anistia, deverão prestar serviço voluntário, e não uma 

expressão de descontentamento com as pessoas em geral. Antes da fala de Bira temos: 

Politicians like Nick Clegg talk about illegal immigrants doing some kind of voluntary 

work to make up for the past. What do they think we are doing already? (Políticos como 

Nick Clegg falam em imigrantes ilegais prestarem algum tipo de trabalho voluntário 

para compensar o passado. O que eles pensam que nós estamos fazendo?). Notamos que 

a fala de Bira, destacada no box, fora do contexto em que foi enunciada, torna-se um 

acontecimento novo e singular do texto e faz com que Bira pareça estar criticando a 

todos e não a uma determinada visão explicitada por Nick Clegg.  
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Ao lado direito do início da seção Separated Family temos outro box com 

algumas das políticas imigratórias topicalizadas dos três principais partido britânicos 

(Labour, Conservatives e Liberal Democrats) e uma âncora que nos remete à página da 

BBC com todas as políticas dos partidos. Como esse mesmo link apareceu na news 

Illegal immigration: Is an amnesty the answer? e já o comentamos anteriormente, não o 

faremos novamente aqui.    

A presença do box, ao lado da continuidade das narrativas das imigrantes 

indocumentadas, marca uma separação. De um lado, o posicionamento dos partidos, 

cujas políticas imigratórias almejam limitar a entrada de novos imigrantes de fora da 

União Europeia no Reino Unido e, em sua maioria (Labour e Conservatives), opondo-se 

a uma medida de anistia imigratória. De outro lado, as imigrantes irregulares.     

Voltemos à fala de Bira. A enunciação da imigrante, que aborda a contribuição 

econômica do imigrante irregular, é seguida de uma seção intiulada The 14-year rule (A 

norma dos 14 anos). Nessa seção, o jornalista faz referência, desde o seu título, à norma 

que resulta na permissão de residência por período indefinido aos imigrantes que 

residam há anos na Grã-Bretanha, mesmo que eles tenham entrado no país 

irregularmente. O período de 14 anos não pode ser quebrado, isto é, os requerentes de 

tal permissão não podem ter ficado fora do país por um período igual ou superior a 6 

meses e/ou não podem ter dado indício de que não retornariam ao Reino Unido em caso 

de terem deixado o país por qualquer motivo. Após apresentar a norma, Casciani diz 

something senior judges have already called an amnesty (algo que altos magistrados já 

chamaram de anistia). Ao fazer isto, o correspondente da corporação britânica 

estabelece a relação da norma com a anistia.  

Ao lado do parágrafo que apresenta a norma, temos um box contendo as 

estimativas a respeito do número de imigrantes irregulares no país e a âncora que nos 

remete a news Illegal immigration: Is an amnesty the answer?(Imigração ilegal: a 

anistia é a solução?). A news a que somos remetidos já foi anteriormente analisada e, 

como pôde ser observado, nela o jornalista da BBC, Daniel Sandford, argumentou que a 

adoção de uma anistia elevaria o número de imigrantes irregulares entrando no país. 

Com isso, marca-se através do box que a corporação britânica é contrária a uma 

anistia imigratória, seja a proposta pelo partido Liberal Democrats (news Illegal 

immigration: Is an amnesty the answer?), ou a existente devido a norma 276B. A 

explicação completa dessa norma é alcançada mediante o clique na âncora que está 
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abaixo desse box, no corpo da news, e que nos remete para página do site do governo 

referente à regulamentação imigratória.    

Dessa parte da news em diante, voltamos a ter contato com as narrativas das 

imigrantes. Dois aspectos ainda necessitam ser observados.  

O primeiro deles diz respeito a como a news é finalizada. Para a conclusão da 

news, Dominic Casciani questiona se caso o Reino Unido possuísse um plano de anistia 

imigratório mais abrangente os imigrantes iriam se assumir. Pergunta a que ele responde 

com a fala da imigrante Alyia, que afirma que os imigrantes temeriam e pensariam 

tratar-se de um truque. Com isso, podemos ter a impressão de que os imigrantes 

continuariam a se esconder, fazendo com que anistia não funcionasse. Não por acaso a 

seção final em que se encontra a fala da Alyia é intitulada de Disappearing act (Ato de 

desparecimento). 

O segundo aspecto que falta ser observado é a construção geral do enunciado 

concreto dessa news. Ela está dividida em 4 partes. A primeira e a segunda (Separated 

family), trazem as narrativas de Agatha e Bira. Depois de apresentar as histórias das 

duas imigrantes temos a apresentação da norma dos 14 anos, a que Dominic Casciani 

relaciona com a anistia. Finalizando o texto, temos o relato de Alyia sobre o seu 

desaparecimento para evitar que a agência britânica a deportasse.  

A partir dessa construção geral, notamos que, apesar do texto parecer propor que 

os imigrantes irregulares opinem sobre as medidas imigratórias propostas pelos partidos 

durante as eleições, seja pelo título ou pelo primeiro parágrafo que aparece negritado, o 

que se tem ao final é uma única fala de uma imigrante sobre o assunto.  

 

4.2.6.3 Relações dialógicas 

 

Nesta subseção, apresentamos as âncoras e os links da news, quadro seguinte, 

para depois abordarmos os links relacionados à imigração irregular no país.  

O quadro de apresentação das âncoras e links é composto por três colunas. Na 

primeira coluna descrevemos a localização das âncoras na news. Na segunda coluna 

trancrevemos as âncoras e embaixo dessas representamos os links (reprodução da 

imagem da página a que se é remetido ao clicar sobre a âncora). Na terceira coluna 

discorremos sobrea a relação estabelecida entre a news e o link, de forma topicalizada, e 

sobre o assunto abordado nesse link.  
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What illegal migrants think about the general election 

 

N 

O 

 

C 

O 

R 

P 

O 

 

D 

A 

 

N 

E 

W 

S 

Âncoras (em azul) / Links semânticos 

(representado pela imagem da página ou 

documento)  

Relações dialógicas 

hipertextuais (remissão 

hipertextual) 

"Rule 276B" 

 

 

- Entre a news e documento-fonte   

Ao clicar na âncora "Rule 276B" somos 

remetidos à página da agência britânica 

responsável pelas questões imigratórias e 

mais especificamente onde se encontra a 

norma 276B, a qual permite a concessão 

de residência por período indefinido para 

imigrantes que estejam no país há 14 

anos, independentemente de terem tido 

sua entrada sancionada, desde que eles 

não tenham ficado fora do país por um 

período igual ou superior a 6 meses e/ou 

não tenham dado indício de um não 

retorno ao Reino Unido.  

 

1º 

 

B 

O 

X 

 

 

Where They Stand: Immigration 

 
 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Where They Stand: 

Immigration somos remetidos a Where 

They Stand Guide to party election 

policies (Guia das posições das políticas 

eleitorais dos partidos). As informações 

da página não apresentam data ou a 

assinatura de algum jornalista. Na 

página são topicalizadas as políticas 

defendidas pelos três principais partidos 

britânicos, incluindo a imigração.  

 

 

2º 

 

B 

O 

X 

 

 

 

 

Illegal immigration: Is an amnesty the answer? 

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Illegal immigration: 

Is an amnesty the answer? somos 

remetidos à news Illegal immigration: Is 

an amnesty the answer? (Imigração 

ilegal: a anistia é a solução?). Na news, 

do dia 19 de abril de 2010, o 

correspondente de política interna da 

BBC, Daniel Sandford, analisa o plano 

de anistia defendido por Nick Clegg, 

líder do Liberal Democrats.    

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/immigrationlaw/immigrationrules/part7/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/immigrationlaw/immigrationrules/part7/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8515961.stm#subject=immigration
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/8629354.stm
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SEE ALSO 

Parties in clash over immigration  

 

- Entre enunciados sobre eleições 2010 

do site da BBC  

Ao clicar na âncora Parties in clash over 

immigration somos remetidos à news 

Election 2010: Parties clash over 

immigration and EU (Eleições 2010: 

Partidos confrontam-se sobre imigração 

e União Europeia). A news não 

assinada, veiculada no dia 4 de maio de 

2010, consite de fragmentos de falas dos 

representantes dos partidos Labour, 

Conservative, Liberal Democrats e UK 

Independence Party sobre as políticas 

imigratórias, em debate organizado pelo 

programa Politics Show do canal 1 da 

BBC.  

 

RELATED INTERNET LINKS 

Crossroads Women's Centre 

 

 

 

- Entre enunciado do site da BBC e site 

externo 

Ao clicar na âncora Crossroads 

Women's Centre somos remetidos à 

página do centro de caridade Crossroads 

Women‟s Centre.  
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I 

T 

A 

/ 

TOP UK STORIES 

Major manhunt for Afghan soldier  

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Major manhunt for 

Afghan soldier somos remetidos à news 

Major manhunt for Afghan who killed 

British soldiers (Grande caçada ao 

afegão que matou soldados britânicos). 

A news não assinada, veiculada no dia 

14 de julho de 2010, discorre sobre a 

procura em Helmand pelo soldado 

afegão invasor que matou 3 soldados 

britânicos.   

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8660653.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8660653.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8660653.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8660653.stm
http://allwomencount.net/
http://allwomencount.net/
http://allwomencount.net/
http://allwomencount.net/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/parties_and_issues/default.stm
http://news.bbc.co.uk/news/10628025
http://news.bbc.co.uk/news/10628025
http://news.bbc.co.uk/news/10628025
http://news.bbc.co.uk/news/10628025
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Unemployment dips to 2.47 million  

 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Unemployment dips 

to 2.47 million somos remetidos à news 

UK unemployment falls to 2.4 million 

(Desemprego no Reino Unido cai para 

2,4 milhões). A news não assinada, 

veiculada no dia 14 de julho de 2010, 

discorre sobre a queda na taxa do 

desemprego britânico.  

 PM condemns sympathy for Moat  

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora PM condemns 

sympathy for Moat somos remetidos à 

news Raoul Moat: Prime minister 

criticises public sympathy (Raoul Moat: 

primeiro-ministro critica simpatia 

pública). A news não assinada, veiculada 

no dia 14 de julho de 2010, aborda a 

crítica do primeiro-ministro David 

Cameron ao público, que demonstrou 

simpatia à Raoul Moat nas páginas do 

facebook, levando flores ao túmulo. Moat 

matou outro homem, feriu um policial e 

uma moça e acabou se matando. 
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/ 

MOST POPULAR STORIES NOW 

Ice alert on roads as snow eases 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Ice alert on roads as 

snow eases somos remetidos à news 

Snow and ice cause travel disruption 

(Neve e gelo causam interrupção em 

viagens). A news não assinada, 

veiculada no dia 5 de fevereiro de 2012, 

aborda o fato de a neve e o gelo fazerem 

com que vôos fossem cancelados, 

estradas interditadas e que os trens se 

locomovessem de forma mais vagarosa.  

http://news.bbc.co.uk/news/10628641
http://news.bbc.co.uk/news/10628641
http://news.bbc.co.uk/news/10628641
http://news.bbc.co.uk/news/10628641
http://news.bbc.co.uk/news/uk-england-10633297
http://news.bbc.co.uk/news/uk-england-10633297
http://news.bbc.co.uk/news/uk-england-10633297
http://news.bbc.co.uk/news/uk-england-10633297
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/live_stats/html/map.stm
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Syrian veto a 'licence to kill' 

 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Syrian veto a 

'licence to kill' somos remetidos à news 

Syria: UN veto gives Assad licence to 

kill – opposition (Síria: veto da ONU dá 

Assad licença para matar oponentes).    

A news não assinada, veiculada no dia 5 

de fevereiro de 2012, conta com a 

reportagem de Paul Wood, da BBC, 

sobre a Rússia e a China terem dado ao 

governo sírio autorização de matar, após 

a Síria ter sido vetada pela ONU.    

Your pictures: Hunger 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Your pictures: 

Hunger somos remetidos a uma página 

datada de 2 de fevereiro de 2012, 

contendo fotos de alimentos, 

selecionadas pela BBC, batidas por 

usuários.   

 

In pictures: Snow and ice hits UK 

 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora In pictures: Snow 

and ice hits UK somos remetidos a uma 

página datada de 5 de fevereiro de 2012 

contendo  fotos da BBC relacionadas à 

forte neve que caiu na Inglaterra 

naquele período.    
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A little too much drink' warning 

 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora A little too much 

drink' warning somos remetidos à news 

Campaign warns of drinking ‗little too 

much‘ alcohol (Campanha alerta a 

respeito de se ingerir um pouco mais de 

bebida alcoólica do que o devido). A 

news não assinada, veiculada no dia 5 

de fevereiro de 2012, aborda a 

campanha televisiva do governo para 

que haja uma redução no consumo de 

bebidas alcoólicas devido aos riscos que 

elas trazem a saúde.  

  

'Wall-E'-style robot cleans tower 

 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora 'Wall-E'-style robot 

cleans tower somos remetidos à news 

Wall-E‘-style robot cleans Devon water 

tower (Robô do estilo de Wall-E‟ limpa 

torre de água de Devon). A news não 

assinada, veiculada no dia 4 de fevereiro 

de 2012, traz fotos e discorre a respeito 

do robô que está sendo utilizado em 

Devon para a limpeza da torre de água. 

Também é mostrada a semelhança entre 

o robô e o personagem/robô do filme de 

animação infantil Wall-E‟. 

Pupils learn how to 'fail well' 

 

 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Pupils learn how to 

'fail well' somos remetidos à news 

‗Failure week‘ at top girls‘ school to build 

resilience (“Semana dos erros” em escola 

top para meninas para aumentar 

resiliência). A news, veiculada no dia 4 de 

maio de 2010, traz a reportagem da 

correspondente de educação da BBC, 

Judith Burns, sobre a semana do fracasso 

planejada por uma das melhores escolas 

para meninas da Inglaterra para incentivar 

que elas se arrisquem e tentem.      
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Greek PM in crucial bailout talks 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Greek PM in crucial 

bailout talks somos remetidos à news 

Greece talks over EU bailout end 

without agreement (Grécia fala sobre a 

medida de salvamento da UE terminar 

sem um acordo). A news não assinada, 

veiculada no dia 5 de fevereiro de 2010, 

apresenta a situação grega de não 

conseguir entrar em um acordo com 

relação ao que foi requerido pela União 

Europeia para que eles recebam a verba 

de seu salvamento.   

 

A Point of View: Mourning the loss of the written 

word 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora A Point of View: 

Mourning the loss of the written word  

somos remetidos à news A Point of 

View: Mourning the loss of the written 

word (Ponto de vista: Lamentando a 

perda da palavra escrita). A news não 

assinada, veiculada no dia 3 de fevereiro 

de 2012, lamenta a perda da palavra 

manuscrita e seu rebuscamento.   

 

Queen marks Diamond Jubilee eve 

 

- Entre enunciados do site da BBC  

Ao clicar na âncora Queen marks 

Diamond Jubilee eve somos remetidos à 

news Diamond Jubilee: Queen marks 

eve of accession to throne (Jubileu de 

Diamante: Rainha marca evento de 

comemoração de sua ascensão ao 

trono). A news não assinada, veiculada 

no dia 5 de fevereiro de 2012, aborda a 

participação da Rainha e do Duque de 

Edinburgo em culto na Igreja e o fato 

dela ter marcado a noite de celebração 

de seu aniversário de Jubileu de 

Diamante da sua ascensão ao trono.       

 

A partir do quadro podemos perceber que as relações dialógicas entre a news e 

os enunciados a que somos remetidos nessa news são majoritariamente estabelecidas 

por enunciados pertencentes ao próprio site da BBC, sendo somente duas das 18 

remissões para sites externos: um para o site do centro de caridade Crossroads Women‘s 

Centre e outro para a página da agência britânica responsável pelas questões 

imigratórias – UK Border Agency – onde se encontra a norma 276B.  
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Como a única remissão para documento-fonte é para norma 276B, já comentada 

durante a análise da news, cabe agora apenas salientarmos as outras remissões feitas 

entre enunciados do site da BBC.  

As três remissões feitas entre enunciados sobre as eleições 2010 do site da BBC, 

três estão relacionadas às questões imigratórias. São elas: o guia Where They Stand 

Guide to party election policies (Guia das posições das políticas eleitorais dos partidos) 

com as políticas topicalizadas dos principais partidos britânicos pela corporação 

britânica; a news Illegal immigration: Is an amnesty the answer? (Imigração ilegal: a 

anistia é a solução?); e a news Election 2010: Parties clash over immigration and EU 

(Eleições 2010: Partidos confrontam-se sobre imigração e União Europeia).  

Das três remissões, a única que ainda não abordamos foi a news Election 2010: 

Parties clash over immigration and EU, veiculada no dia 4 de maio de 2010. Essa news 

não é assinada por nenhum jornalista e é constituída por fragmentos de falas dos 

representantes dos partidos Labour, Conservative, Liberal Democrats e UK 

Independence Party sobre as políticas imigratórias apresentadas em debate organizado 

pelo programa Politics Show, do canal 1 da BBC.  

As medidas apresentadas pelos representantes dos quatro partidos foram: points-

based immigration system (Labour); corte no número de imigrantes aceitos por ano no 

Reino Unido (Conservative); saída da União Europeia (UK Independence Party); 

reintrodução de controles de saída/chegada no país; e rota válida para cidadania (Liberal 

Democrats). Todas essas medidas já apareceram e foram comentadas nas análises feitas 

neste capítulo.  

Uma última observação merece ser feita a respeito desta news a que fomos 

remetidos. Ao lado dos fragmentos concernentes à medida do Liberal Democrats de 

rota válida para cidadania, vemos a seguinte imagem da agência Press Association 

(PA).  

 

 Fonte: Election 2010: Parties clash over immigration and EU, BBC  News online, 4 de maio de 2010.  
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Na imagem temos alguém segurando um cartaz com os seguintes dizeres: Right 

to work, UK workers 1st (Direito ao trabalho, trabalhadores britânicos em primeiro 

lugar). Como legenda da mesma fotografia temos: Immigration is considered a key 

issue among voters (Imigração é considerada uma questão central entre eleitores). 

Levando isso em consideração, percebemos mais uma vez que, na cobertura da BBC, a 

imigração é relacionada com as questões do desemprego no país.  

Continuando com a análise das demais remissões, observamos que 13 delas 

foram para news que não estavam relacionadas nem com as eleições nem com questões 

imigratórias, o que indica que a BBC almejava somente que o leitor continuasse a 

navegar nas páginas do site.   

Nenhuma das remissões possibilitou que o leitor tivesse acesso a opiniões 

diferentes das que foram expressas na news, sendo que a remissão ao documento-fonte 

só exibia a norma 276B comentada na news. Também não havia nenhum espaço ou 

comentário de leitor.  

Essas características supramencionadas revelam que não houve a 

democratização do papel de provedor de news e também não foi permitido que o leitor 

se tornasse amplamente informado (Cf. HALL, 2001).  

O posicionamento ideológico da corporação pareceu se mostrar contrário a 

uma política de anistia ao apresentar em um box a estimativa do número de 

imigrantes irregulares no país, seguida de uma remissão a news em que Sandford 

apresentou os apectos negativos de uma adoção da política de anistia imigratória 

proposta pelo partido Liberal Democrats.      

Concluímos que o que se pretendia de fato com essa última news era atingir a 

imparcialidade proposta pela corporação britânica e acordada com o governo. 

Apesar de a news conter uma única fala de uma imigrante não documentada a 

respeito das políticas imigratórias, consideramos que o valor da imparcialidade, tal 

como reivindicado no guia de linha editorial da corporação britânica, foi cumprido, 

uma vez que eles defendem uma imparcialidade devida, o que em termos práticos 

significa que as opiniões não necessariamente devam receber uma mesma cobertura, 

o que a BBC literalmente expressa nesse mesmo guia.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nesta dissertação, buscamos compreender qual a posição ideológica presente nas 

news do website da BBC News online no tocante à imigração não documentada e, após 

todos os diálogos que estabelecemos ao longo do estudo, cabe-nos apresentar a que 

conclusões chegamos.  

Para o cumprimento de tal tarefa, lembremos que assim como todo enunciado 

concreto, as news do corpus são duplamente ideológicas. Primeiramente elas são 

ideológicas porque se dão dentro de uma esfera intelectual da atividade humana, dentro 

da esfera jornalística e, mais especificamente, foram produzidas e postas a circular pela 

British Broadcasting Corporation (BBC), a qual singularmente insere-se nessa esfera, 

ocupando um determinado lugar na sociedade e detendo valores específicos. Além 

disso, elas também são ideológicas por sempre expressarem uma posição valorativa, 

avaliativa. Isso ocorre porque elas são produzidas por sujeitos (veículos) situados sócio-

historicamente, os quais ocupam uma determinada posição e se enunciam dela, portanto, 

não são neutros. 

Comecemos pela posição ideológica decorrente da inserção das news da BBC na 

esfera jornalística. A esse respeito, levando em consideração os valores explicitados no 

guia de linha editorial da corporação britânica, notamos que a BBC, ao reivindicar 

valores como a veracidade, a imparcialidade e, de forma mais indireta, a objetividade 

(não há um valor intitulado objetividade, no entanto ele é expresso, por exemplo, em 

“precisão” e em “danos e ofensa” quando a corporação afirma que, respectivamente, 

utilizará linguagem clara e precisa e que refletirá o mundo tal como ele é) se mostrou 

consoante com os valores midiáticos do século XIX, os quais, conforme expusemos no 

segundo capítulo, serviram para que as matérias de news fossem estampadas com uma 

visão de mundo determinista e burguesa, enquadradas por limites claramente definidos 

(Cf. HALL, 2001).    

Os valores de precisão e verdade, apresentados no guia de linha editorial, foram 

descumpridos em duas das cinco news do corpus. 

Na news Illegal immigration: Is an amnesty the answer? a BBC, a partir do 

relatório escrito por Levinson do Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), 

tenta estabelecer um paralelo entre dados estatísticos sobre a imigração dos Estados 

Unidos (EUA) ao que poderia acontecer na Inglaterra, caso fosse aprovada uma política 

de anistia aos imigrantes irregulares. Além disso, as informações extraídas foram 
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transformadas em um gráfico cuja fonte fornecida pela BBC é o COMPAS, não sendo 

informado que ele foi formulado pela própria corporação britânica a partir de apenas 

alguns dados do COMPAS, e não elaborado por aquela instituição. Dos dados que 

foram extraídos de uma tabela do relatório do COMPAS, somente foram utilizadas as 

informações dos EUA que podiam reforçar o argumento de que a adoção de uma 

política de anistia imigratória encorajaria a maior entrada de imigrantes irregulares no 

Reino Unido. No entanto, o relatório e as informações suprimidas da tabela indicam 

justamente o contrário, que não há uma relação direta entre a anistia e o aumento da 

entrada de imigrantes nos EUA. Os dados da tabela utilizados pela BBC demonstram 

que nos EUA, entre as décadas de 1980 e 2000, houve um aumento de 4 milhões para 

9,3 milhões no número de imigrantes não documentados (levando-se em conta a 

estimativa mais pessimista) após a aprovação do Ato de Reforma e Controle Imigratório 

(IRCA) dos EUA, em 1986. Esse montante pode parecer elevado, no entanto, de acordo 

com o relatório do COMPAS, isso não significou maior intensidade de entrada de 

imigrantes irregulares, mas sim que o plano de anistia não conseguiu contemplar muitos 

dos imigrantes não documentados que já estavam nos EUA – devido ao fato destes não 

conseguirem cumprir todas as exigências impostas – a quem foram somados os 

imigrantes irregulares que continuaram a entrar no país, mas com intensidade igual ao 

que se tinha antes da implementação do IRCA: 3 milhões em média de imigrantes 

irregulares por década. O total de imigrantes irregulares agraciados pelo plano de anistia 

dos EUA, em 1986, correspondeu a apenas 25% dos imigrantes não documentados 

presentes no país. Dos 4 milhões de imigrantes irregulares (de acordo com a estimativa 

mais pessismista) apenas 1 milhão conseguiu ser anistiado, ficando de fora cerca de 3 

milhões de imigrantes irregulares. Portanto, de acordo com o que conclui o relatório do 

COMPAS, não é possível afirmar que houve redução ou aumento da intensidade de 

entrada de imigrantes irregulares após o plano de anistia, pois se manteve, entre 1980 e 

2000, o mesmo fluxo de entrada de aproximadamente 3 milhões de imigrantes não 

documentados por década. Isso pode ser constatado no próprio relatório. Ademais, se 

confrontarmos o montante da estimativa da população de imigrantes não documentados 

com o total de estrangeiros presentes na população total dos EUA, percebemos que na 

década de 1980 o montante de imigrantes não documentados em relação ao total de 

estrangeiros correspondia a 28,5%. Em 2000, essa relação até caiu, correspondendo a 

27%. Ou seja, houve uma redução de 1,5% do montante de imigrantes não 

documentados em relação ao número total de estrangeiros nos EUA. 
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Na news ‗Reality checking‘ the parties‘ policies on Immigration são utilizados 

inadequadamente os dados numéricos do Office for National Statistics referentes à 

entrada de imigrantes no Reino Unido. Tais dados levam o leitor a crer que a redução da 

entrada de imigrantes não europeus era menor do que a realidade e de que a entrada de 

imigrantes da própria União Europeia na Inglaterra era a mais intensa. No entanto, 

conforme Office for National Statistics e a posterior postagem no blog do editor de news 

da BBC, Mark Easton, explicando as inadequações, tanto a entrada de imigrantes não 

europeus quanto a chegada de imigrantes da União Europeia no Reino Unido foram 

negativas no período em questão (2008/2009). Ao invés de uma saída do Reino Unido 

de 8 mil imigrantes não europeus, os dados corretos revelam a saída de 76 mil 

imigrantes. E ao invés de uma entrada na Inglaterra de 46 mil imigrantes da União 

Europeia, a estatística correta mostra a redução em 13 mil imigrantes pertencentes ao 

bloco. Apesar de a news ter sido parcialmente corrigida por meio de uma errata, 

publicada uma semana depois, as considerações adequadas sobre os dados do Office for 

National Statistics só se fazem presente no blog de Easton. 

Nos dois casos supracitados fica evidente que a precisão defendida pela BBC 

ficou comprometida pela maneira com que foram manipuladas as informações e os 

dados estatísticos. 

Cientes de que não há conteúdo sem forma nem forma sem conteúdo, a 

abordagem das matérias contemplou a compreensão do gênero discursivo news – o qual 

explicamos no segundo capítulo. Além disso, as análises da posição da BBC e das 

produções do corpus da pesquisa contemplaram a especificidade do jornalismo online, 

explicado no segundo capítulo, a hipertextualidade e, portanto, a verbo-visualidade do 

corpus, aspectos abordados no terceiro capítulo da dissertação e brevemente 

recuperados a seguir.    

Nesta pesquisa consideramos a hipertextualidade enquanto textualidade digital 

caracterizada pela presença de âncoras – palavras destacadas (cor da fonte a distingue 

do restante do texto), termos sublinhados, imagens e ícones que, ao serem clicados, 

permitem a ativação dos links – e de links – destino da ação de clicar (Cf. GOMES, 

2010). Portanto, a hipertextualidade confere verbo-visualidade às news. Além disso, as 

fotografias, boxes, gráficos e disposição das news nas páginas da BBC também 

demonstram a dimensão verbo-visual do corpus desta pesquisa. Ou seja, as news são 

enunciados concretos constituídos verbo-visualmente e, por isso, os sentidos se deram 

na articulação dos elementos verbais e visuais.  
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Salientamos que os links das news sob o prisma bakhtiniano por nós adotado 

assumem o papel de nós dialógicos ao constituir réplicas de um grande diálogo (Cf. 

FERRAZ, 2010). No jornalismo online esses nós dialógicos poderiam possibilitar a 

democratização do papel de provedor de news e a formação de leitores redondamente 

informados, caso as remissões nos levassem a enunciados que fornecessem os acessos 

aos documentos-fonte utilizados para produção das matérias e a sites externos que 

contivessem diferentes abordagens de assuntos diversos. Ademais, o jornalismo online 

também possibilitaria a inserção de comentários dos leitores, propiciando uma visão 

ampla de distintos posicionamentos com relação a uma determinada questão (Cf. 

HALL, 2001). Porém, não é isso que verificamos nas news do corpus desta pesquisa. 

Ao analisarmos as remissões dialógicas possibilitadas pelas âncoras presentes 

nas news e a presença de espaço para que os usuários façam comentários, vimos que: 

 Dos 114 links a que fomos remetidos mediante o clique nas âncoras presentes no 

corpus, somente 5 eram de sites externos; 

 dos 5 sites externos, 4 eram documentos-fonte, sendo 3 remissões possibilitadas 

por uma única news;  

 das 5 news do corpus, somente uma continha comentários dos leitores. No 

entanto, os comentários foram selecionados pela BBC e não ficou clara a 

maneira como estes foram obtidos, uma vez que não havia um espaço onde fosse 

possível a inserção de qualquer observação do leitor; 

 dos 10 comentários selecionados, 6 apresentavam a mesma posição da 

corporação, expressa pelo correspondente da BBC, e eram contrários ao plano 

da anistia. Esses 6 comentários ampliaram as críticas apresentadas na news, 

fazendo a associação do aumento imigratório com o aumento do desemprego, 

utilizando-se de argumentos como a regra de oferta e demanda de trabalhadores. 

Além disso, em um deles foi defendida posição de que a única solução para a 

questão imigratória irregular seria uma ação punitiva aos empregadores de 

imigrantes não documentados;  

 dos 10 comentários selecionados, 3 se posicionaram contrários a BBC e 

favoráveis à adoção de um plano de anistia imigratória. No entanto, esses 3 

comentários não ampliaram os argumentos utilizados pelo líder do Liberal 

Democrat, Nick Clegg, proponente do plano de anistia imigratória no Reino 

Unido. Isto é, os comentários também expressaram as ideias de que os 
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imigrantes deveriam pagar impostos e ser rastreados para deixarem de ficar 

vulneráveis às quadrilhas que exploram a imigração irregular; 

 dos comentários selecionados, 1 dizia que o plano de anistia seria uma boa ideia, 

caso fosse acompanhado de outras medidas concernentes à imigração; 

 dos 10 comentários selecionados dessa news, nenhum apresentou a posição de 

um imigrante não documentado, pessoa que seria diretamente afetada pela 

política de anistia imigratória. Ponderamos que o posicionamento de uma única 

imigrante irregular sobre o plano de anistia do partido Liberal Democrats foi 

coberto pela corporação britânica de radiofusão em outra matéria (news 

intitulada What illegal migrants think about the general election?). 

Os aspectos supramencionados indicam que a BBC News Online se distanciou 

da possível democratização do papel de provedor de news e da formação de um leitor 

redondamente informado, pois a corporação limitou o acesso aos documentos-fonte e a 

interação do leitor na seção de news, cobrindo de maneira desigual as diferentes 

avaliações sobre a imigração não documentada. 

Agora passemos para a ideologia relacionada à posição valorativa/avaliativa 

referente a sujeitos (veículos) situados socio-historicamente, os quais ocupam uma 

determinada posição e se enunciam dela. 

As news BBC‘s Daniel Sandford examines Lib Dem amnesty plan e Illegal 

immigration: Is an amnesty the answer? continham as análises do correspondente de 

política interna da corporação britânica, Daniel Sandford, sobre a política intitulada de 

earned route to citizenship (rota válida para cidadania), do partido Liberal Democrat. 

Em ambas, a BBC se posiciona contrária ao plano de anistia, mediante a argumentação 

de Sandford de que a medida ocasionaria uma posterior entrada massiva de imigrantes 

não documentados. A argumentação sustenta-se nos seguintes elementos: 1) dados 

extraídos de um relatório da London School of Economics, sendo conferidos aos 

números referentes à estimativa de imigrantes irregulares no Reino Unido uma fonte 

maior que os demais elementos exibidos no telão; 2) dissociação entre cidadania e 

imigrante, pois ao aparecer o signo cidadania no telão a representação dos imigrantes 

deixa de ser mostrada; 3) articulação entre a sequência para o aparecimento das 

imagens do vídeo (representações de imigrantes, guardas costeiros, mapas, rádio e 

computadores, as quais se sobrepõem etiquetas com o ano e o número de imigrantes não 

documentados que estavam no país antes e após as anistias) e o acompanhamento 

narrativo escolhido (abordava-se o aumento de imigrantes irregulares que entraram após 
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as anistias norte-americanas e espanholas) reforçou a ideia de que o número de 

imigrantes aumentou e um controle teve de ser feito; 4) exibição de Nick Clegg – líder 

do partido proponente da política de anistia imigratória – de costas para um cenário 

portuário, sugere a incapacidade de perceber a entrada irregular de imigrantes; e 5) 

gráfico formulado pela British Broadcasting Corporation parcialmente baseado em 

dados do COMPAS.       

No vídeo da entrevista concedida por Nick Clegg, líder do partido Liberal 

Democrat, para o correspondente de política interna aposentado da BBC, Mike 

Sergeant, presente na segunda news assinada por Sandford, a posição ideológica 

contrária a uma anistia imigratória é reforçada por Mike Sergeant, pois ele, durante toda 

a entrevista, insistiu na questão da deportação dos imigrantes irregulares. O 

correspondente aposentado da corporação também questionou se empregos seriam 

dados aos imigrantes, associando a imigração a questões de emprego. Nick Clegg, por 

sua vez, relacionou a imigração irregular à criminalidade.  

A news North East voters‘ strong views on immigration, escrita pelo 

correspondente de política Mark Denten, apresentou posicionamento favorável ao 

controle imigratório, pautando-se no argumento de que a Inglaterra é uma nação 

pequena e de que há muitos imigrantes irregulares no país. A construção desse 

argumento se deu pela incerteza do número de imigrantes irregulares na região nordeste 

da Inglaterra (expresso pelo verbo to fail - falhar); pela representação dos eleitores com 

semblantes preocupados (sombrancelhas arqueadas, bocas abertas ou completamente 

cerradas), sendo que em um dos casos é informado em legenda que a preocupação dos 

eleitores é a imigração; e pelo emprego da designação Small country (país pequeno) na 

única subseção da news. Ademais, nessa news um dos eleitores ouvidos associa o 

desemprego à entrada de imigrantes.  

A news ‗Reality checking‘ the parties‘ policies on immigration, de 

responsabilidade do editor da BBC, Mark Easton, examinou as propostas concernentes à 

imigração dos partidos que concorreram nas eleições gerais de 2010. A news tem como 

dado que as políticas imigratórias devem ser rigorosas, a fim de que haja controle sobre 

o número de imigrantes na Grã-Bretanha. Easton relaciona as pressões sobre os 

empregos britânicos à imigração e advoga que esta pressão é ocasionada principalmente 

pelos imigrantes pertencentes ao bloco da União Europeia. Para tanto se recorreu a: 1) 

dados estatísticos do Office for National Statistics – referentes ao número de imigrantes 

pertencentes e não pertencentes à U.E. que foram para o Reino Unido – 
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inadequadamente usados e destacados no telão pela utilização de fonte na cor vermelha 

e maior do que os outros elementos projetados; 2) exemplificação dos imigrantes da 

União Europeia como provenientes da Polônia, Letônia e Lituânia, países de alto fluxo 

imigratório para o Reino Unido; 3) tipo de representação dos imigrantes que os 

distanciam do leitor/telespectador, impedindo o estabelecimento de uma 

proximidade/afinidade deste com os imigrantes, os quais são sempre representados por 

pessoas de costas ou por indivíduos de quem não temos a visibilidade dos olhos; e 4) 

sobreposição de uma tarja branca – com uma pergunta relativa à eficiência das políticas 

propostas pelos partidos britânicos em controlar a imigração – ao centro de uma 

fotografia que representa os imigrantes como um aglomerado de pessoas.    

A quinta news, What illegal migrants think about the general election, escrita 

pelo correspondente da BBC, Dominic Casciani, adequa-se ao valor da devida 

imparcialidade de acordo com a perspectiva defendida pela corporação britânica de 

radiofusão. A BBC entende que a devida imparcialidade não significa uma cobertura 

igualitária em uma news, no site ou em toda a corporação. Dessa maneira, os diferentes 

pontos de vista a respeito de um assunto não podem ser apresentados de forma 

igualitária, devendo as opiniões majoritárias ocupar mais espaço de exposição em 

relação às posições minoritárias. Se assim concordarmos, realmente o valor 

imparcialidade não ficou comprometido. Contudo, notamos que a devida imparcialidade 

poderia ser facilmente substituída por devida parcialidade. Ressaltamos que na news em 

questão, somente uma fala, a da imigrante Bira, apresentou a posição de uma imigrante 

não documentada com relação a uma das posições defendidas pelo partido do Liberal 

Democrat. Isto é, a entrevistada critica a ideia do plano de que os imigrantes que 

receberem o direito de permanência no Reino Unido, por meio da política de earned 

route to citizenship, trabalhem voluntariamente como penalidade por terem ficado no 

país irregularmente, alegando que os imigrantes são explorados e que, portanto, já existe 

uma espécie de “trabalho voluntário”. Essa mesma fala recebeu destacamento e foi 

utilizada em um box. No entanto, a descontextualização provocada pelo deslocamento e 

a proximidade com os parágrafos que abordam a maneira como Agatha, a outra 

imigrante, foi explorada, fazem parecer que Bira está somente criticando os fatos de 

que os subempregos só são realizados por imigrantes e de que as pessoas, em geral, 

não conseguem perceber isso, ou seja, não são gratas aos imigrantes.  

Além disso, nessa news os posicionamentos escolhidos para a fotografia e os 

boxes se mostraram significativos.  
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A fotografia das mãos dadas das imigrantes irregulares, acompanhada da 

legenda “Nessa, juntas: mulheres no Crossroads Centre”, representando a união entre 

elas, ao estarem situadas próximas aos dois parágrafos que qualificam a imigração 

como ilegal, o local onde estavam as imigrantes como caótico e as imigrantes como 

amontadas, faz com que essa união possa ser vista de maneira pejorativa.  

O box Immigration: party positions contendo algumas das políticas 

imigratórias topicalizadas dos três principais partidos britânicos (Labour, 

Conservatives e Liberal Democrats), ao ser posicionado ao lado direito da 

continuidade das narrativas das imigrantes indocumentadas, no inicio da seção 

Separated Family, demarcou uma separação: de um lado está o posicionamento dos 

partidos – cujas políticas imigratórias almejam limitar a entrada de novos imigrantes 

de fora da União Europeia no Reino Unido e, em sua maioria (Labour e 

Conservatives), opondo-se a uma medida de anistia imigratória – e, de outro lado, às 

falas das imigrantes irregulares.  

Por sua vez, o box How many illegal immigrants in the UK, contendo as 

estimativas a respeito do número de imigrantes irregulares no país e uma âncora que 

nos remete a news Illegal immigration: Is an amnesty the answer?(Imigração ilegal: 

a anistia é a solução?), em que Daniel Sandford argumenta que a adoção de uma 

anistia elevaria o número de imigrantes irregulares entrando no país, aparece ao lado 

do parágrafo que apresenta a norma 276B, a qual permite que um visto de 

permanência indefinida no Reino Unido seja concedido para imigrantes irregulares que 

consigam comprovar que estão no país há 14 anos. Com isso, marca-se através do box 

que a corporação britânica é contrária a uma anistia imigratória, seja a proposta pelo 

partido Liberal Democrats (news Illegal immigration: Is an amnesty the answer?), 

ou a já existente devido à norma 276B, a qual representa, para a BBC, uma espécie 

de anistia.   

Diante do que foi expresso pelos correspondentes da BBC e pelo editor da 

corporação em cada uma das news, observamos a constância na posição de que a 

imigração não documentada e a imigração documentada devam ser controladas. Todas 

as news abordaram enfaticamente o número de imigrantes irregulares e/ou o número de 

imigrantes pertencentes à União Europeia no Reino Unido.  

Além da questão do número de estrangeiros no Reino Unido, a relação 

imigrantes/(des)emprego se faz presente na maioria das matérias de news analisadas. 

Das 5 matérias, 3 associaram a imigração com questões relativas aos empregos 
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britânicos. Sublinhamos que as evidências encontradas nos estudos de Paolo Lucchino, 

Chiara Rosazza & Jonathan Portes (2012), concernentes aos possíveis impactos 

adversos da imigração no mercado de trabalho, sugerem que, na média, a imigração não 

afeta a disponibilidade de empregos, podendo ocorrer, no máximo, somente um 

modesto impacto nos trabalhos que demandam menor qualificação. 

Ademais, de acordo com o explicitado na análise da news Illegal immigration: Is 

an amnesty the answer?, destacamos que os impactos econômicos em Londres e no 

Reino Unido de uma possível implementação política de regularização de imigrantes 

que tivessem entrado no país – com documentação (verdadeira ou falsa) ou sem 

documentação e que estivessem lá há pelo menos 5 anos (excedendo o tempo do visto; 

permanecendo após as requisições de asilo terem sido negadas; e/ou filhos de 

imigrantes irregulares, que apesar de não imigrantes não possuem o direito a 

permanência no país) – foram estudados pela London School of Economics. Esses 

estudos, diferentemente da posição contrária à anistia imigratória apresentada nas news 

da British Broadcasting Corporation, revelam que um esquema de regularização de 

imigrantes seria positivo, pois traria esclarecimento da posição das pessoas que estão no 

país irregularmente, reforçaria um ethos de legalidade no país, não resultaria na entrada 

de mais imigrantes não documentados e teria custos relativamente baixos em termos de 

serviços públicos.  

Outro elemento constante na cobertura da BBC observado no corpus da pesquisa 

foi o emprego do adjetivo illegal (ilegal) para qualificar a imigração ou os imigrantes. 

Esse uso apareceu 14 vezes, enquanto a utilização de non-documented (não 

documentado), undocumented (indocumentado) e irregular (irregular), conforme o 

defendido pela ONU e por nós apresentado no quarto capítulo, ocorreu 5 vezes. Destas 

ocorrências, 3 apareceram apenas por serem citadas diretamente de um estudo da 

London School of Economics, que usa o emprego da expressão sugerida pela ONU. Ou 

seja, o uso do adjetivo illegal ocorre em 73,6% dos casos para fazer referência aos 

imigrantes ou à imigração.  

Esse dado é muito importante, pois illegal immigration e undocumented 

immigration, irregular immigration ou non-documented immigration não são signos 

sinônimos e intercambiáveis. A história do signo Illegal immigration remonta à 

indesejada imigração de judeus para Palestina, conforme exploramos no capítulo 4. 

Aqui se faz necessário recordar que o signo é um instrumento de refração e deformação 

do ser, e que a classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter 
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intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos 

índices sociais de valor travada no signo, e torná-lo monovalente. 

A constância do que foi enunciado pelos jornalistas e pelo editor da BBC, 

encontrada no corpus, aponta que a British Broadcasting Corporation possui, em 

relação aos imigrantes, uma posição política conservadora de nacionalismo xenófobo, 

que se coloca acima dos direitos humanos, uma vez que evidencia claramente que nem 

todos devem ser considerados igualmente.   

Salientamos que não concebemos a ideologia como amorfa, uma vez que ela se 

materializa em signos, sendo estes sempre semiótico-ideológicos. Nos corpora da 

pesquisa, elementos verbais, verbo-visuais, visuais e extralinguísticos materializaram o 

posicionamento que aqui indicamos. Ou seja, a materialização da avaliação que a 

corporação britânica fez dos imigrantes irregulares decorre do uso de aspas; de 

travessão; de negrito; de fonte maior; de uma determinada entonação; das particulares 

fotografias, gráficos e imagens (bem como a sequência de aparição e relação com o 

enunciado como um todo); de específicos substantivos, adjetivos e operadores 

argumentativos; de uma determinada disposição de elementos na news; da seleção e 

publicação de comentários dos leitores; das associações realizadas; das outras 

coberturas realizadas pela BBC; e, finalmente, das remissões dialógicas efetuadas pelo 

clique nas âncoras expressas na news. 

A falta de neutralidade da corporação entra em confronto com a sua missão de 

informar, pois, ao apresentar um posicionamento, a BBC online assume papel de 

formadora de opinião, fazendo com que o grande público passe a conceber a imigração 

de acordo com seus rótulos. Nesse sentido, as pesquisas da Ipsos-MORI e a explicação 

de seu diretor executivo, Ben Page, para os dados encontrados e por nós referenciados 

na análise da news Illegal immigration: Is an amnesty the answer? evidenciaram a 

enorme diferença da percepção dos britânicos sobre a imigração como um problema 

nacional (70% dos entrevistados) e como um problema local (18% dos entrevistados). 

Tal diferença pode ser explicada pelo papel desempenhado pela mídia, ainda que eles 

digam que só estão relatando os números (Cf. PAGE, 2009, p. 7).  

Sobre o movimento imigratório, ressaltamos que todas as medidas propostas 

pelos partidos britânicos se mostraram distantes da raiz da questão, uma vez que as 

desigualdades econômicas e sociais, motivo fundamental para o movimento migratório, 

continuam a existir. Somente a maior distribuição de riquezas poderia alterar o quadro 

imigratório (Cf. SILVA, 2009).       
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Finalmente, acreditamos que o estudo por nós realizado possa contribuir em dois 

importantes aspectos. Primeiramente, na compreensão de uma temática que exerce 

grande influência nas relações internacionais e acordos diplomáticos entre a Grã-

Bretanha e o Brasil. Além disso, pode auxiliar em um futuro debate sobre o fenômeno 

da migração no Brasil, tanto a interna (entre os estados brasileiros), quanto a 

internacional. Esta, particularmente, se deve ao desenvolvimento econômico brasileiro 

verificado nos últimos anos e ao fato do país ser reconhecido por sua diversidade 

cultural e por sua receptividade com estrangeiros, tornando o território brasileiro destino 

cada vez mais comum de imigrantes, principalmente de países subdesenvolvidos, como 

é o caso do Haiti, da Bolívia, de diversas nações africanas entre outras localidades.  

Em Sorocaba, cidade de interior de estado de São Paulo, a realidade não se 

distancia do que vem ocorrendo no Brasil como um todo. Por esse motivo, futuramente, 

proporemos um estudo de como se dá a relação do Eu – cidadão sorocabano – e do 

Outro – o imigrante. 
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