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RESUMO 

Nesta tese, tecemos a hipótese de que as formas como as falas dos e sobre os imigrantes são 

citadas pela mídia impressa brasileira e a relação das afirmações contidas nessas formas de citação 

com os discursos que participaram e participam da historicização do Brasil revelam que o 

discurso da receptividade do povo brasileiro engendra e é engendrado pela tensão dialógica entre 

os variados valores atribuídos aos imigrantes. Dessa forma, objetivamos compreender como as 

imagens de imigrantes contemporâneos podem ser percebidas na mídia impressa brasileira e 

como estas impactam a autodescrição do brasileiro enquanto receptivo. Definimos como critérios 

de seleção do corpus que as matérias jornalísticas: tratassem da imigração contemporânea no 

Brasil; tivessem sido publicadas pela Folha de S. Paulo, O Globo, Época e Veja no ano de 2012; 

permitissem a identificação de imagens discursivas de imigrantes; e, apresentassem distintas 

formas de construir as representações de estrangeiros. Tais critérios foram estabelecidos devido à 

hipótese desta pesquisa, à abrangência e à influência na formação da opinião pública desses 

veículos e à coincidência do período de publicação com o início da elaboração de uma política 

nacional imigratória por uma equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE). Dessa forma, chegamos a 9 matérias jornalísticas. Para atingir o objetivo 

traçado, apresentamos a perspectiva teórico-metodológica bakhtiniana, considerando os 

conceitos de identidade e alteridade, e discorremos sobre a concepção de identidade nacional, 

sobre as relações alteritárias em imigração, as características da esfera jornalística e do gênero 

reportagem, o conceito de memória do objeto e as variantes do discurso citado. Para nortear o 

desenvolvimento da pesquisa, formulamos as seguintes questões: 1) como a memória da 

imigração na imprensa participa da historicização do Brasil?; 2) como a imprensa hoje altera essa 

memória nas formas empregadas para citar o discurso dos e sobre os imigrantes? e 3) qual o 

impacto dessa memória e sua alteração para o discurso de receptividade do povo brasileiro? 

Assim, notamos que as publicações jornalísticas de 1808 a 1939, período de estabelecimento da 

imprensa brasileira e de maior intensidade de fluxos imigratórios para o Brasil, ao enunciar 

discursos civilizatórios, antilusitanos, nacionalistas, assimilacionistas, de caldeamento racial e 

branqueamento populacional, materializaram distintas imagens discursivas de imigrantes, 

contribuindo tanto para desconstrução do mito de receptividade dos brasileiros quanto para 

ressoá-lo, mediante o enaltecimento e o ocultamento das violências e preconceitos sofridos pelos 

estrangeiros, sua particularização enquanto eventos específicos e caracterizações concebidas 

amplamente pela sociedade da época como negativas para quaisquer pessoas. Observamos ainda 

que as diferentes formas de citar o discurso sobre e dos imigrantes contemporâneos empregadas 

pela mídia impressa nacional contemporânea, ao propiciar distintas maneiras de integração do 

discurso citante no discurso citado, implicaram imagens de imigrantes enquanto adaptado, não 

adaptado, (in)desejável, sobrecarga ao Estado, contraventor e mercadoria. Essas imagens tanto 

retransmitiram as concepções do bom migrante internacional, como aquele que é adequado e 

integrado à sociedade brasileira, mão-de-obra, benéfico à sociedade e à economia, quanto 

promoveram atualizações, ressignificando a concepção de “adaptado” para globalizado, 

expandindo a compreensão do bom trabalhador para novas funções necessárias para o país e, 

diante de novos programas sociais implementados no Brasil, recontextualizando os discursos 

sobre os custos que os imigrantes podem representar. Essas retransmissões e atualizações 

demonstraram tensões dialógicas inerentes ao discurso de receptividade do povo brasileiro. 

Acreditamos que este estudo pode contribuir para a desmitificação do discurso de que o brasileiro 

é receptivo e para a compreensão das imagens de imigrante no Brasil. Dessa forma, poderá 

auxiliar no entendimento de uma temática que vem se destacando e exercendo influência na 

formulação de leis, políticas públicas e nas relações sociais e internacionais brasileiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Imigração contemporânea; Receptividade; Mídia impressa brasileira; 

Bakhtin e o Círculo; Memória do objeto; Discurso citado; Relação alteritária; Análise Dialógica 

do Discurso  



 

ABSTRACT 

This doctoral dissertation is based on the hypothesis that the forms for reporting speeches of and 

about immigrants used by the Brazilian press and the relationship between what is stated in these 

reported speeches and the discourses that have been part of Brazil’s historicization show that the 

discourse of Brazilian receptivity has been produced by a dialogic tension among the different 

values attributed to immigrants. Therefore, we aim to comprehend how the images of 

contemporary immigrants can be perceived in the Brazilian press and how they impact the 

Brazilian self-description as a receptive people. We adopted the following criteria for the corpus 

selection, comprised of journalistic texts: they were about contemporary immigration in Brazil; 

they were published in 2012 by Folha de S. Paulo, O Globo, Época, and Veja; they allowed the 

identification of discursive images of immigrants; and they presented different forms to represent 

foreigners. We established those criteria due to the hypothesis put forward in this dissertation, the 

media companies’ reach and great influence in forming public opinion, and the coincidence there 

was between the publication date of those texts and the outset of the preparation of a new national 

policy on immigration by a team of staff members of SAE [Bureau for Strategic Issues of the 

President of the Republic]. This way we collected 9 journalistic texts.  In order to achieve the 

objective of this research, we draw on the Bakhtinian theoretical and methodological perspective 

and, more specifically, on the concepts of identity and alterity. We also discussed national 

identity, otherness in immigration, peculiarities of the journalistic sphere and the news report 

genre, the concept of object memory and forms of reported speech.  For the purpose of guiding 

the development of this study, we addressed the following questions: 1) How does immigration 

memory in the press take part in Brazil’s historicization? How does the contemporary press 

modify this memory by employing different forms to report speeches of and about immigrants? 

and, 3) What is the impact of this memory and its modification on the discourse of Brazilian 

receptivity? As a result, we noticed that the journalistic texts published between the years of 1808 

and 1939 (period that includes the Brazilian press establishment and the major migratory flows 

to Brazil) enunciated discourses related to civilization, anti-Portugueseness, nationalism, 

assimilationism, miscegenation, and racial whitening. Such discourses produced different 

discursive images of immigrants, which contributed to deconstruct and resonate the national myth 

of Brazilian receptivity as they praised their receptivity, omitted the violence and prejudice 

towards foreigners, singularized the negative events and drew on common sense regarding what 

was considered undesirable by anyone at the time. We also observed that the different forms used 

by the Brazilian contemporary press to report the discourses about and of contemporary 

immigrants fostered different ways to integrate the reported speech into the journalistic texts, thus 

implicating images of immigrants not only as adapted, non-adapted, (un)desirable people, but 

also as overload social budgets, lawbreakers and commodities. On the one hand, these discursive 

images echoed the conceptions of the ideal immigrant as someone who is in accordance and 

integrated to the Brazilian society, a worker and a person who brings benefits to the Brazilian 

society and economy. On the other hand, they also produced adjustments to the past discourses 

as they resignified the concept of “adapted,” changing it to globalized, broadening the 

understanding of what a good worker is in order to include new positions that are needed in the 

country and recontextualizing the discourses about the expenses that the immigrants can represent 

by taking into consideration the new Brazilian social assistance programs. These discourse echoes 

and actualizations showed the dialogic tensions that are inherent to the discourse of Brazilian 

receptivity. We believe that this study might contribute to demystify the discourse that Brazilian 

people are receptive and to understand the images attributed to immigrants in Brazil. Thus, it 

might provide a better understanding of an issue that has been standing out and influencing the 

outset of new laws and national policies and the social and international affairs involving Brazil.  

KEYWORDS: Contemporary immigration; Receptivity; Brazilian press; The Bakhtin Circle; 

Object memory; Reported speech; Relation between I and other;  Dialogic discourse Analysis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrangeiro é aquele que trabalha. Enquanto os nativos do mundo civilizado, dos 

países adiantados, acham o labor vulgar e assumem os ares aristocráticos da 

desenvoltura e do capricho (quando podem...), você reconhecerá o estrangeiro pelo 

fato de que ele ainda considera o trabalho como um valor. Certamente uma 

necessidade vital, o único meio da sua sobrevivência, que ele não coroa 

necessariamente de glória, mas reivindica simplesmente como um direito básico, grau 

zero de dignidade. O imigrante não está ali para perder o seu tempo. Batalhador, 

audaz ou espertalhão, segundo suas capacidades e circunstâncias, ele amealha todos os 

trabalhos e esforça-se por se sobressair nos mais difíceis. Não só nos trabalhos que 

ninguém quer, mas também naqueles em que ninguém pensou. O estrangeiro investe em 

si mesmo e se gasta. Se é verdade que fazendo isso para os seus, a sua economia passa 

por uma prodigalidade de energia e meios. Já que ele não tem nada, já que não é nada, 

pode sacrificar tudo. E o sacrifício começa pelo trabalho: único bem exportável, sem 

alfândega. Valor, refúgio universal em estado errante.  

Julia Kristeva 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese é fruto de reflexões sobre a formação do Estado brasileiro que, desde o 

princípio, contou com a chegada dos imigrantes; sobre o discurso disseminado de que 

somos um país e um povo receptivo; sobre a alteração no tipo de imigração encontrada, 

que antes era majoritariamente estimulada pelo governo e que, atualmente, apresenta um 

crescimento de imigração espontânea; sobre o conhecimento da defasagem da política 

imigratória nacional e a formulação, em 2012, de novas propostas para regulamentar a 

entrada e permanência de estrangeiro no país; e sobre a cobertura da imprensa que 

participou e participa da historicização1 do Brasil, articulando distintas vozes sociais que 

são materializadas verbo-visualmente. Detalhamos um pouco mais tais aspectos a seguir. 

A consolidação do Estado brasileiro foi acompanhada pela vinda de estrangeiros 

para o Brasil. Esses imigrantes vieram tanto para auxiliar a ocupação territorial quanto 

para a formar a sociedade brasileira.  

De 1819, data da fundação da colônia de Nova Friburgo (Rio de Janeiro) até 1830, 

o Estado agenciou imigrantes para proteger terras fronteiriças e para ocupar terras 

públicas consideradas vazias. Nesse período, o imigrante ideal e merecedor de subsídios 

era o agricultor branco que emigrava em família.  

Para a formação da colônia de Nova Friburgo foi estimulada a vinda de imigrantes 

suíços. No entanto, esse primeiro empreendimento português não obteve êxito e a maior 

parte dos imigrantes retornaram ao seu país de origem devido aos elevados custos do 

agenciamento e da manutenção do núcleo colonial, às altas taxas de mortalidade (muitos 

dos imigrantes faleciam no trajeto ou nos primeiros meses de sua vinda), às terras a serem 

colonizadas eram consideradas pouco férteis e/ou muito distantes em relação ao mercado. 

Nesse período, as edições dos dias 11 (ANEXO C) e 12 de dezembro de 1819 do jornal 

Gazeta do Rio de Janeiro não divulgaram os falecimentos ou as condições da terra para 

a qual os suíços foram dirigidos e restringiram-se a enunciar quantos imigrantes vieram. 

Outras edições desse mesmo jornal, como as veiculadas nos dias 06 de novembro 

(ANEXO A) e 01 de dezembro de 1819 (ANEXO B), além de não comentar as mortes, 

qualificaram positivamente o solo do lugar para o plantio. 

                                                           
1 Nesta pesquisa empregamos o termo historicização ao invés de história, pois aquele torna mais claro que 

tratamos dos discursos que formaram o país, o discurso da receptividade do povo brasileiro e construção 

de determinadas imagens de imigrantes em dadas épocas na mídia impressa brasileira.    
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Observamos que essa cobertura da Gazeta do Rio de Janeiro indica a sua 

consonância com sua condição de jornal oficial em que não constassem dados que, de 

alguma forma, o situassem contra o governo português.  

A vinda dos suíços também recebeu espaço nas páginas do Correio Braziliense de 

janeiro de 1820 (ANEXO E) que, diferentemente das edições da Gazeta do Rio de 

Janeiro, elogiaram a iniciativa de agenciar os imigrantes, mas criticaram os elevados 

gastos e as inadequações da terra. Essa distinta postura se mostra em consonância com o 

status independente do jornal.   

A diferença nas formas com que os jornais cobriram a vinda de suíços ao Brasil 

demonstra que esses dois primeiros periódicos que circularam no país assumem distintas 

posturas em seus projetos editoriais.  

Após o retorno dos suíços, o governo passou a estimular principalmente a vinda 

de imigrantes alemães, o que se manteve até meados de 1870. Da década de 1840, período 

da proibição do tráfico de escravos nas colônias, até 1870, a imigração de agricultores 

brancos, preferencialmente acompanhados de sua família, para o Brasil, continuou a ser 

estimulada pelo Estado para outros fins. Assim, os alemães, considerados bons 

agricultores, vieram principalmente para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além 

disso, na época, o regime escravocrata era relacionado a um modelo econômico 

retrógrado, uma vez que distanciava o país do estabelecimento e desenvolvimento do 

capitalismo, enquanto a imigração era associada com a modernidade.  

Essa relação do regime escravocrata a um modelo econômico retrógrado e à 

associação da imigração com a modernidade presente no período também é referenciada 

nos jornais da época, caso do artigo “Comunicado”, subintitulado “Attenção Leitores!”, 

assinado por O Cincinato e publicado no Diário do Rio de Janeiro de 27 de setembro de 

1836 (ANEXO I). Nesse artigo se confere uma tônica positiva à imigração e negativa ao 

uso de escravos.  

Em meados de 1870, os alemães deixaram de ser considerados imigrantes ideais 

para o país. Essa mudança se iniciou com o confronto de dois grupos políticos. Um dos 

grupos continuou a conceber o imigrante alemão como colono ideal, uma vez que o 

considerava importante para a modernização agrícola e defesa territorial. O segundo 

grupo, que era constituído de nacionalistas, acreditava ser perigosa a concentração de 

alemães não assimilados no sul do país e defendia a imigração de estrangeiros de origem 

latina. Para a época, assimilação significava a adequação do estrangeiro à formação latina 

e católica do país. Com isso, sob influência de discursos assimilacionistas e também de 
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caldeamento racial e branqueamento populacional, além de os alemães não serem mais 

vistos como imigrantes desejados, outros estrangeiros entraram na lista dos indesejados. 

Nesse sentido, alguns recusavam a imigração de asiáticos que, segundo eles, além de não 

branquear a população, gerariam uma degeneração física e moral.  

Esses discursos assimilacionistas e de caldeamento racial (o nacionalismo 

brasileiro naquele momento acreditava que o caldeamento racial poderia promover, 

mediante a mistura racial com europeus brancos, o branqueamento fenotípico da 

população do país), bem como a recusa ao imigrante asiático circulou na mídia da época, 

como se pode ver no artigo “A questão da immigração”, escrito por Sr. Fidelis Reis, a 

convite do jornal O Paiz e publicado no dia 28 de junho de 1924 (ANEXO N). No artigo, 

é materializada uma postura contrária à vinda de chineses e japoneses, ao considerar que 

eles, por falarem uma língua muito diferente do português e por possuírem mentalidade, 

moralidade e crenças distintas das portuguesas, não se adequariam à moralidade que 

existia no país.  

O ideal da latinidade durou até a República Velha (de 15 de novembro de 1889 

até 14 de outubro de 1930 – Revolução de 1930), período de maior fluxo imigratório no 

Brasil. No entanto, nesse período, diferente dos períodos anteriores em que os imigrantes 

eram direcionados para o Sul do país e para o Rio de Janeiro, São Paulo foi o principal 

destino. Ademais, durante a República Velha, também se verificou a entrada de 

imigrantes urbanos. Em conformidade com o ideal da época, a maioria era de latinos, isto 

é, italianos, espanhóis e portugueses.  

Ponderamos que, embora os portugueses se adequassem ao princípio de 

assimilação almejado, eles não eram os preferidos entre os imigrantes, pois havia uma 

intensa manifestação de antilusitanismo. Na esfera jornalística, o posicionamento 

antilusitano foi a linha editorial assumida pelo jornal O Jacobino (SILVA, 2012).  

Enfatizamos que, de um lado, o ideal de latinidade revela a influência portuguesa 

para formação do povo brasileiro, pois a língua, tradição e costumes dos imigrantes 

desejáveis deviam ser o mais semelhante possível aos hábitos e comportamentos 

lusitanos; de outro, o antilusitanismo buscava o distanciamento de Portugal. Por isso, 

assim como Fiorin (2009), notamos que a identidade brasileira é construída levando em 

consideração tanto a herança portuguesa quanto se distinguindo do lusitano.  

Até o período republicano, a legislação e as ações governamentais estimularam a 

vinda e a permanência de estrangeiros mediante agenciamento do governo ou de empresas 
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de navegação ou das sociedades colonizadoras, e não impuseram muitas restrições à 

imigração espontânea, que era um processo sem muita intensidade até aquele momento.  

No entanto, no começo do século XX e no início do projeto democrático, 

conviviam ideias contraditórias: de um lado, a incomplacência e, de outro lado, uma ideia 

de modernização e abertura para o mundo. Reuniam-se aspectos democráticos e restrição 

aos direitos sociais. No que tange às questões imigratórias, isso significou a construção 

da imagem discursiva2 de que o imigrante ideal não devia se envolver em questões 

políticas, sindicais e operárias. O incômodo com imigrantes indesejados por fazerem 

reivindicações operárias foi estampado nas páginas dos jornais da época, caso da matéria 

jornalística “Os indesejáveis”, não assinada e publicada no jornal O Paiz no dia 19 de 

setembro de 1917 (ANEXO O). Nessa matéria, as reivindicações operárias dos 

estrangeiros são narradas como um empenho desses em fazer propaganda de ideais 

anarquistas, consideradas perigosas pelo enunciador jornalístico. Por isso, o enunciador 

afirma que, embora o brasileiro seja hospitaleiro e que o Brasil necessite de mais 

imigrantes para o povoamento, a permanência desses imigrantes é indesejável.  

Diante do exposto, vemos que a imprensa nacional, ao enunciar discursos 

civilizatórios, antilusitanos, nacionalistas, assimilacionistas, de caldeamento racial e 

branqueamento populacional, entre outros, construiu agendas culturais, participando, 

assim, da historicização do Brasil.  

Ademais, embora determinados imigrantes tenham sofrido preconceito, o que 

indicia processos de exclusão, a identidade autodescrita do brasileiro é de alguém 

acolhedor, aberto, agradável, cordial, sempre pronto a dar um “jeitinho”, isto é, receptivo 

(FIORIN, 2009).  

Salientamos que, nesta tese, refletimos sobre o discurso da receptividade nacional 

a partir do que Holanda (1995) afirma sobre o homem cordial. Nesse sentido, assim como 

a caracterização do povo brasileiro enquanto cordial não significa bondade e civilidade, 

o discurso de receptividade engendra tanto as relações de integração entre os brasileiros 

e aqueles que são considerados imigrantes ideais, desejáveis, para cada época no país, 

quanto as relações de exclusão estabelecidas com imigrantes considerados indesejáveis 

em dados períodos. Dessa forma, apesar da autodescrição do povo brasileiro enaltecer as 

                                                           
2 Nesta tese, compreendemos por “imagem discursiva” a alteridade conferida para o imigrante pelo 

enunciador jornalístico, a qual se materializa nas matérias jornalísticas devido à adesão ou não a certos 

discursos sociais, que são indiciados pela expressão de determinados signos verbais, visuais ou verbo-

visuais. 
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relações integradoras e ocultar as relações excludentes, é inerente ao discurso de 

receptividade a tensão entre os discursos de participação e de exclusão. 

Essa autodescrição também faz parte da construção das agendas culturais da 

imprensa, conforme, inclusive, a edição de 19 de setembro de 1917 publicada pelo O Paiz 

(ANEXO O), comentada anteriormente, permite perceber.  

Diferentemente dos outros períodos, atualmente há uma intensificação das 

migrações internacionais espontâneas.  Neste cenário de imigração espontânea, o Brasil, 

que já foi um lugar de emigração, tem se tornado gradualmente um de imigração, 

impondo novos debates sobre imigração, inclusive no âmbito político.  

No primeiro semestre de 2012, uma equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

(SAE) da Presidência da República deu início à elaboração de uma política nacional de 

imigração, com a qual se priorizaria a entrada de imigrantes qualificados e se imporiam 

restrições à vinda de imigrantes de baixa qualificação. No entanto, outra proposta de 

política imigratória continua pendente. Trata-se da “Política Nacional de Imigração e 

Proteção ao Trabalhador Migrante”, formulada e aprovada pelo Conselho Nacional de 

Imigração (CNIg) em maio de 2010, submetida à consulta pública e encaminhada à 

Presidência da República. Observamos que a proposta do CNIg difere substancialmente 

daquela em elaboração pela SAE, pois objetiva orientar as entidades e órgãos brasileiros 

em sua atuação no que concerne às questões imigratórias, contribuir para a promoção e 

proteção dos Direitos Humanos dos migrantes – independentemente de seu status – e 

incrementar os vínculos das migrações com o desenvolvimento nacional. 

A elaboração de uma política imigratória restritiva por parte da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República é uma evidência de que o país poderá 

adotar uma posição de indiferença aos direitos humanos e de enrijecimento da legislação 

imigratória. No entanto, estudos de Alejandro Grimson (2011) demonstram que os países 

que adotaram tal enrijecimento não conseguiram controlar os fluxos imigratórios e 

deixaram os imigrantes mais vulneráveis, uma vez que se tornou mais difícil a entrada 

sancionada de estrangeiros e, com isso, muitos, além de se arriscarem para chegar aos 

países destinos, ao viverem à margem da legalidade, se submetem a regimes de trabalho 

e moradia precários.  

Diante do exposto, notamos que, possivelmente, o atual perfil de imigrante 

desejável para o país no âmbito político e econômico seja o imigrante altamente 

qualificado. Além disso, como nos outros períodos, a imigração e suas políticas foram 
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fruto da cobertura jornalística no país, uma vez que, como observado anteriormente, a 

mídia participa da construção de agendas culturais.  

Levando em consideração o acompanhamento da mídia impressa brasileira 

referente tanto ao período de estabelecimento do Estado brasileiro, às políticas de 

estímulo imigratório, que influenciaram na construção da imagem de que o brasileiro é 

receptivo e hospitaleiro, uma vez que este se constituiu a partir da miscigenação 

(SIMMAI, BAENINGER, 2011), quanto ao novo quadro de fluxos imigratórios 

espontâneos para o Brasil e à necessidade de se repensar a política imigratória do país, 

tecemos a hipótese deste estudo, a saber: as formas como as falas dos e sobre os 

imigrantes são citadas pela mídia impressa brasileira e a relação das afirmações contidas 

nessas formas de citação com os discursos que participaram e participam da historicização 

do Brasil revelam que o discurso da receptividade do povo brasileiro engendra e é 

engendrado pela tensão dialógica entre os variados valores atribuídos aos imigrantes. 

Para a comprovação ou refutação desta hipótese respondemos as seguintes 

questões: 1) como a memória da imigração na imprensa participa da historicização do 

Brasil?; 2) como a imprensa hoje altera essa memória nas formas empregadas para citar 

o discurso dos e sobre os imigrantes?; e 3) qual o impacto dessa memória e sua alteração 

para o discurso de receptividade do povo brasileiro? 

Definidas a hipótese de pesquisa e as questões que seriam respondidas para sua 

comprovação ou refutação, prosseguimos para a seleção do corpus.  

Primeiramente, determinamos quais veículos midiáticos seriam analisados. 

Selecionamos os jornais diários Folha de S. Paulo e O Globo e as revistas semanais Veja 

e Época. Esclarecemos que a escolha desses veículos midiáticos deve-se ao fato de 

pertencerem a três das “mais importantes, abrangentes e influentes” 

(CHRISTOFOLETTI, 2010, p.28) corporações midiáticas brasileiras, a saber: 

Organizações Globo, responsável pela publicação do jornal O Globo e da revista Época; 

Grupo Folha, a que faz parte o jornal Folha de S. Paulo; e Grupo Abril, que responde 

pela revista Veja.   

Na sequência, adotamos como critério que as matérias jornalísticas analisadas 

seriam as que tratassem de imigração e que tivessem sido publicadas no ano de 2012, 

devido a sua coincidência com o início da elaboração de uma política nacional de 

imigração por uma equipe da SAE da Presidência da República. Dessa forma, coletamos 

nos acervos digitais: 87 matérias da Folha de S. Paulo, 73 do O Globo, 5 da Veja e mais 

2 da Época, totalizando 167 matérias jornalísticas.  
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Finalmente, delimitamos o corpus ao estabelecer que as matérias jornalísticas 

tivessem como assunto central a imigração contemporânea no Brasil, permitissem que 

identificássemos uma imagem para os imigrantes e apresentassem distintas formas de 

construir as representações de estrangeiros. Com isso, chegamos a 4 matérias da Folha 

de S. Paulo, 3 do O Globo, 1 da Veja e 1 da Época, ou seja, a um montante de 9 matérias 

jornalísticas.  

Para a inserção das matérias jornalísticas na tese, coletadas na extensão pdf dos 

acervos digitais3 dos jornais e da revista Veja, elas foram transformadas em imagens 

através do mecanismo de conversão de formatos disponibilizado pelo site Smallpdf, o 

qual possibilitou a obtenção de arquivos de extensão jpg sem marcas d’água. Além disso, 

como o acervo digital da revista Época não permitiu que salvássemos a matéria 

jornalística, as páginas da revista impressa foram digitalizadas.  

Com relação à fundamentação teórico-metodológica, adotamos a perspectiva 

dialógica (Análise Dialógica do Discurso – ADD). Com isso, concebemos que as 

identidades se dão na e pela linguagem em relação aos outros. Isto é, em uma relação 

alteritária concreta, condição para que os valores e sentidos possam ser estabelecidos.  

Sublinhamos que, nesse prisma, não há forma sem conteúdo ou conteúdo sem 

forma. Assim, os signos são ideológicos, isto é, comportam uma dupla face indissolúvel: 

são formas verbais, visuais, verbo-visuais e são posicionamentos, valorações, axiologias, 

entonações, vozes sociais que refletem e refratam a realidade. São também esses signos 

coerentemente organizados que constituem os textos, ou, em uma terminologia mais 

amplamente empregada nas obras do Círculo, os enunciados concretos (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, BAKHTIN, 2010, etc.).   

Disso decorre que, para refletirmos sobre as imagens discursivas materializadas 

nos enunciados jornalísticos, devemos considerar as especificidades da esfera jornalística. 

Uma das características dessa esfera é que a produção das matérias, embora possam ser 

assinadas por determinados jornalistas e contenham os créditos das fotografias, é 

resultado de um trabalho de toda uma equipe (diagramadores, editores, responsáveis pela 

inserção de fotografias e atribuição de legendas, pessoas que elaboram infográficos, 

aqueles que decidem sobre a inclusão ou não de elementos publicitários em determinadas 

páginas, outros que impõem as coerções da editoria, etc.) (MAGALHÃES, 2010). Por 

isso, empregamos os termos enunciador jornalístico, enunciador da reportagem ou 

                                                           
3 Os acervos digitais disponibilizam o equivalente das páginas impressas dos jornais e revistas em arquivos 

digitais. 
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enunciador da matéria jornalística para fazer referência àquele que se enuncia em relação 

aos imigrantes e outras fontes. É na relação com esses enunciadores jornalísticos e os 

imigrantes que imagens discursivas são construídas, o que torna pertinente refletirmos 

sobre a forma com que aqueles se apropriam desses, enquanto objeto de seus discursos.  

De acordo com o prisma bakhtiniano, o discurso citado se caracteriza tanto por se 

tratar de um enunciado no enunciado como por ser um enunciado sobre enunciado, sendo 

que o enunciado citado deve se integrar ao enunciado citante na sua própria construção 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) 

Dessa maneira, entendemos que os enunciados sobre e dos imigrantes foram 

integrados nos enunciados jornalísticos (discurso citante) e, mais do que isso, que estes 

se constroem sobre aqueles. Assim, ao estudarmos os discursos citados pelas matérias 

jornalísticas que compõem o corpus desta tese, podemos refletir sobre os 

posicionamentos que são expressos em relação aos imigrantes e que conferem suas 

imagens discursivas, o que, consequentemente, impacta o discurso de que os brasileiros 

são receptivos, cordiais, hospitaleiros e acolhedores. Por esse motivo, buscamos refletir 

sobre a relação entre o discurso citante e os discursos citados pelos enunciados 

jornalísticos a partir das variantes do discurso citado, formuladas por Bakhtin/Volochínov 

(2009).  

Cabe pontuarmos que os enunciadores jornalísticos das matérias que analisamos 

não foram os primeiros a abordar os imigrantes no Brasil como objeto, o que faz com que 

eles coloquem imediatamente em cena um universo discursivo (AMORIM, 2009), que 

eles atualizam, revivem e retransmitem. Por esse motivo, o sentido pleno e denso do 

discurso desses enunciadores sobre tais imigrantes só se dá mediante a relação destes com 

os outros discursos que o habitam (AMORIM, 2009). Desse modo, as matérias 

jornalísticas são apropriadas como objetos culturais.  

Outra característica da mídia impressa é a materialidade verbo-visual, pois a 

construção de sentidos se dá na articulação de elementos verbais e visuais, como o 

tamanho e cor das fontes, o uso de negrito, a disposição de títulos, colunas, fotografias, 

infográficos, etc. (BRAIT, 2009; MAGALHÃES, 2010).   

Levando em conta a característica verbo-visual dos enunciados jornalísticos da 

mídia impressa, nas análises realizadas nesta tese procuramos observar como os 

elementos visuais se relacionavam com os elementos verbais na apreensão e transmissão 

das falas citadas (dos imigrantes e de outras fontes utilizadas nas matérias) que 

materializaram dados discursos. Para tanto, refletimos tanto sobre como determinados 
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aspectos visuais poderiam se configurar como possíveis variantes do discurso citado 

quanto sobre o modo como o uso de certos elementos gráficos contidos nas citações 

contribuíam para a produção de sentidos.  

Ressaltamos que, por esta tese apresentar as imagens discursivas de imigrantes na 

mídia impressa nacional – que evidenciam tanto o que se relaciona com as integrações e 

inclusões dos imigrantes quanto com os preconceitos e violências, isto é, aos processos 

de exclusão e participação, conforme designa Fiorin (2009) –, que revelam que é inerente 

ao discurso de receptividade do povo brasileiro a tensão dialógica entre os discursos 

integradores e excludentes, poderá auxiliar o entendimento de uma temática que vem se 

destacando devido ao crescente número de estrangeiros no país, exercendo influência na 

formulação de leis, políticas públicas e nas relações sociais e  internacionais brasileiras. 

A tese que segue está dividida em quatro capítulos. No primeiro, Identidade 

nacional, relações de alteridade e imigração, discorremos sobre as concepções 

bakhtinianas de identidade e alteridade; os conceitos de identidade nacional, 

considerando o que ele significa no contexto brasileiro, e de receptividade; e, estudos 

imigratórios.  

No segundo, Jornalismo impresso no Brasil e formas de presença do outro, 

apresentamos as características da esfera jornalística de periodicidade, de atualidade, da 

tensão entre objetividade e subjetividade, da verbo-visualidade, de seus produtos finais 

serem fruto de um trabalho coletivo e de seu papel como formadora de opinião, 

articulando-as com a cobertura da mídia impressa brasileira em relação aos imigrantes; o 

conceito bakhtiniano de gênero do discurso e considerações sobre o gênero reportagem, 

uma vez que, embora não tenha sido estabelecido um determinado gênero como critério 

de seleção do corpus, este é inteiramente composto por reportagens; as reflexões sobre o 

discurso citado e suas variantes (categoria de análise); e a noção de área semântica da 

existência (categoria de interpretação).  

No terceiro capítulo, Memória da imigração, imprensa e a historicização do Brasil, 

abordamos o conceito de memória do objeto, advindo do pensamento bakhtinano e 

proposto por Amorim (2009), a imigração no Brasil e as representações de imigrantes na 

mídia impressa brasileira de 1808 até 1939. O período compreende o estabelecimento da 

impressa nacional, os principais e mais intensos fluxos imigratórios para o país e a própria 

consolidação do Estado brasileiro, que influi na construção discursiva da receptividade 

do povo brasileiro. 



22 

 

No quarto, Imagens de imigrantes contemporâneos na mídia impressa nacional e 

o discurso de receptividade do povo brasileiro, analisamos o corpus desta pesquisa, 

levando em consideração as formas com que os discursos são citados, as relações das 

afirmações contidas nas citações com os discursos que participaram e participam da 

historicização do Brasil, as imagens discursivas de imigrantes que são construídas e o 

impacto dessas para o discurso de receptividade do brasileiro. Terminamos com nossas 

considerações finais. 
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Capítulo 1: Identidade nacional, relações de alteridade e imigração 

 

Neste capítulo refletimos tanto sobre as concepções de identidade e alteridade, de 

identidade nacional, de receptividade, quanto sobre as relações alteritárias relativas à 

imigração.  

 

1.1  Identidade e alteridade na e pela linguagem 

 

Nesta seção apresentaremos as concepções de identidade e alteridade advindas do 

pensamento bakhtiniano. Esclarecemos de antemão que, seguindo as reflexões de Bakhtin 

e do Círculo, observamos que a identidade é caraterizada por: a) abarcar temporalmente 

a existência de outros; b) manter uma relação dialética com a alteridade; e c) existir 

materialmente, isto é, ser de ordem sígnica. Ressaltamos que estas características não 

podem ser dissociadas. No entanto, a fim de didatizar a apresentação, dividimos esta 

seção em três subseções que correspondem às três características elencadas.  

Na primeira subseção, Identidade: habitação de outras vozes, iniciamos a reflexão 

sobre o conceito de identidade, explorando a sua associação com os valores qualitativos 

de um determinado alguém, os quais dependem de um outro.  

Na segunda subseção, A dupla orientação entre identidade e alteridade, a partir 

dos conceitos bakhtinianos de singularidade, excedente de visão, acabamento estético e 

exotopia, discorremos sobre a relação de interpendência existente entre identidade e 

alteridade.  

Na terceira subseção, A materialidade da identidade e alteridade, explicitamos 

que, sob o prisma bakhtiniano, a identidade e alteridade são concretas, ou melhor, 

sígnicas. Para tanto, recorremos aos conceitos de Bakhtin e do Círculo de signo semiótico-

ideológico e enunciado concreto. Além disso, apresentamos a maneira como, nesta tese, 

pudemos estabelecer as relações alteritárias entre os enunciadores jornalísticos e os 

imigrantes contemporâneos materializadas na cobertura da mídia impressa brasileira, as 

quais indiciam os processos de exclusão e participação desses migrantes internacionais 

no contexto nacional e, com isso, mostram a tensão dialógica inerente ao discurso de 

receptividade do povo brasileiro. Para tanto, abordamos: a) os aspectos que conferem 

singularidade ao enunciado concreto; e b) os conceitos bakhtinianos de enunciado 

emoldurador, relações dialógicas, extraverbal e esfera da atividade humana. 
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1.1.1 Identidade: habitação de outras vozes 

 

De acordo com Pires (2002, p.11), o termo “identidade” é originário da filosofia. 

No âmbito filosófico, o conceito de identidade “tem três definições fundamentais: 1.ª  I. 

como unidade de substância; 2.ª I. como possibilidade de substituição; 3.ª I. como 

convenção” (ABBAGNANO, 2007, p.612).  

 

1ª. A primeira definição é de Aristóteles, que diz: “Em sentido 

essencial, as coisas são idênticas no mesmo sentido em que são unas, já 

que são idênticas quando é uma só sua matéria (em espécie ou em 

número) ou quando sua substância é una. Portanto, é evidente que a I. 

é, de algum modo, uma unidade, quer a unidade se refira a mais de uma 

coisa, quer se refira a uma única coisa, considerada como duas, como 

acontece quando se diz que a coisa é idêntica a si mesma” (Met., V, 

9,1018 a 7). Em outros termos, como diz ainda Aristóteles, as coisas só 

são idênticas “se é idêntica a definição da substância delas” (ibid., X, 3, 

1054 a 34). A unidade da substância, portanto da definição que a 

expressa é, desse ponto de vista, o significado da identidade. Como nota 

Aristóteles, pode haver uma I. acidental, como quando dois atributos 

acidentais (“branco” e “músico”, p. ex.) se referem à mesma coisa, ao 

mesmo homem; contudo, essa I. acidental não significa de modo algum 

que o homem (em geral) seja branco ou músico (Ibid., V, 9, 1017 b 27). 

Esse conceito de I. como unidade de substância ou (o que dá no mesmo) 

de definição da substância foi conservado e ainda está presente em 

muitas doutrinas. Foi adotado por Hegel, que definiu a essência como 

“I. consigo mesma” e, consequentemente, I. como coincidência ou 

unidade da essência consigo mesma (Enc., §§ 115-6). Tal conceito de 

I. é, pois, análogo e correspondente à interpretação do ser predicativo 

como inerência (v. SER) e da essência como essência necessária (v. 

ESSÊNCIA). 

2ª. A segunda definição é de Leibniz, que aproxima o conceito de I. ao 

de igualdade (v.): “Idênticas são as coisas que se podem substituir uma 

à outra salva veritate. Se A estiver contido numa proposição verdadeira 

e se, pondo-se B no lugar de A, a proposição resultante continuar sendo 

verdadeira, e se o mesmo acontecer em qualquer outra proposição, diz-

se que A e B são idênticos; reciprocamente, se A e B são idênticos, a 

substituição a que nos referimos pode acontecer” (Specimen 

Demonstrandi, Qp., ed. Erdmann, p.94). Definição análoga foi aceita 

por Wolff, que definia como idênticas “as coisas que se podem 

substituir uma à outra, salvaguardando quaisquer de seus predicados” 

(Ont., § 181). Com base neste sentido da palavra, começou-se a falar de 

proposições idênticas, que Leibniz distinguiu em: afirmativas, do tipo 

“Cada coisa é aquilo que é”; negativas, que são regidas pelo princípio 

de contradição (v.); díspares, que afirmam que “o objeto de uma ideia 

não é o objeto de outra ideia” (Nouv. ess., IV, 2, § 1). Estas observações 

de Leibniz são repetidas com poucas alterações pela lógica 

contemporânea (CARNAP, Der Logische Aufbau der Welt, § 159; 

QUINE, From a Logical Point of View, 1953, VIII, 1). 

3ª. A terceira concepção diz que pode ser estabelecida ou reconhecida 

com base em qualquer critério convencional. De acordo com essa 
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concepção, não é possível estabelecer em definitivo o significado da I. 

ou o critério para reconhecê-la, mas, dentro de determinado sistema 

linguístico, é possível determinar esse critério de forma convencional 

porém oportuna. Esta concepção foi apresentada por F. Waismann num 

artigo de 1936 (“Über den Begriff der Identitãt”, em Erkenntniss, VI, 

pp.56 ss.), em polêmica aberta contra a definição carnapiana de I.; foi 

representada por P.T. Geach (em oposição a Quine), segundo o qual, 

quando se diz “x é idêntico a y”, tem-se uma expressão incompleta, 

abreviativa de “x é o mesmo A de y”, onde “A” é um nome cujo 

significado resulta do contexto (“Identity”, em Rev. of Met., 1967, pp.2-

12). Esta é a concepção menos dogmática e mais ajustada às exigências 

do pensamento lógico-filosófico. (ABBAGNANO, 2007, p.612). 

 

Essas três definições filosóficas fundamentais nos permitem observar, juntamente 

com Pires (2002, p.11), que o conceito de identidade  

 

refere-se primeiramente, aquilo que dá a alguém sua natureza essencial 

e sua continuidade; em seguida, ao que faz duas pessoas, ou grupos de 

pessoas, terem características comuns. O conceito envolve negação e 

diferença: algo é alguma coisa e não outra. 

 

A distinção entre uma identidade e outra (alteridade) é refletida pelo círculo 

bakhtiniano ao relacioná-la à linguagem. Assim, essa diferença é percebida 

concretamente, sendo entendida como enunciada por um dado alguém em um dado tempo 

e espaço. Por esse motivo, adotamos aqui a perspectiva bakhtiniana de identidade.    

Para Bakhtin, a definição qualitativa de uma pessoa, de um eu, relaciona-se aos 

valores, os quais são 

  

inerentes apenas ao outro. Só com ele é possível para mim a alegria do 

encontro, a permanência com ele, a tristeza da separação, a dor da perda, 

posso encontrar-me com ele no tempo e no tempo separar-me dele, só 

ele pode ser e não ser para mim. Eu estou sempre comigo, não pode 

haver vida para mim sem mim. Todos esses tons volitivo-emocionais, 

só possíveis em relação ao ser-existência do outro, criam para mim um 

peso-acontecimento particular da vida dele desconhecido por minha 

vida. Aqui não se trata do grau mas do caráter de qualidade do valor. 

Esses tons como que condensam o outro e criam originalidade do 

vivenciamento do todo de sua vida, dão colorido axiológico a esse todo. 

Em minha vida pessoas nascem, passam e morrem, e a vida-morte delas 

é frequentemente o acontecimento mais importante da minha vida, que 

lhe determina [...]. Os termos de minha própria vida não podem ter essa 

importância do enredo, minha vida é a existência que abarca no tempo 

as existências dos outros (2010c, p.96, grifos do autor).  

 

Assim, somente a existência qualitativa de outros pode determinar a existência 

qualitativa de um determinado alguém, isto é, a sua identidade, a qual engloba 
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temporalmente a existência de outros. Esta reflexão demonstra que conceber a identidade 

de modo bakhtiniano é distanciar-se da ideia de um eu que existe independentemente de 

um outro, uma vez que, nas palavras de Bakhtin (2010c, p.96), os tons volitivo-

emocionais “só são possíveis em relação ao ser-existência do outro” e, por outro lado, 

significa assumir que nossa existência concreta engloba a existência de outros, isto é, uma 

“existência que abarca no tempo as existências dos outros” (BAKHTIN, 2010c, p.96). 

No entanto, se pensarmos que todo valor existencial de um determinado homem 

reside no fato de este abarcar a existências de outros, poderíamos questionar o que o 

diferencia dos outros que o habitam. Este questionamento nos remete ao conceito de 

singularidade formulado pelo círculo bakhtiniano, o qual nos levará à segunda 

característica do conceito de identidade, a saber: a dupla orientação entre identidade 

alteridade. 

 

1.1.2 A dupla orientação entre identidade e alteridade 

 

Em Para uma filosofia do ato responsável (2010e [1920-24]), Bakhtin considera 

que a singularidade de alguém se relaciona à necessária não coincidência desta pessoa 

com o que /quem ela não é e que isso se deve ao fato de que um eu ocupa um lugar único 

no existir. Essa existência única conhece, pensa e não esquece os outros que também 

existem para ela. 

Diante do exposto, fica evidente que um eu só existe em relação a outro, mas que 

de maneira alguma essas existências se confundem, no sentido de uma tornar-se a outra, 

uma vez que ocupam lugares únicos no tempo e no espaço. Dessa forma, um eu é 

atravessado por outros com quem interagiu direta ou indiretamente e que o constituíram 

e o constituirão.  

A não coincidência da existência concreta entre o eu e o outro revelam a 

incapacidade que um eu tem em se ver (fisicamente e valorativamente) em toda sua 

completude, pois há, de acordo com o pensamento bakhtiniano, um excedente de visão. 

Nesse sentido, para Bakhtin (2010c), o próprio nascimento e a própria morte só podem 

ser vistos e vivenciados pelo outro, só podem ser sentidos enquanto presença e ausência 

pelo outro e não por um eu. Ao que ele aprofunda, afirmando que 

 

[E] eu posso, evidentemente, imaginar o mundo depois de minha morte, 

mas dentro de mim já não posso vivenciá-lo como um fato colorido 

emocional de minha morte, de minha inexistência; para tanto devo 
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compenetrar-me do outro e dos outros, para quem minha morte, minha 

ausência será um acontecimento de sua vida; ao empreender a tentativa 

de perceber emocionalmente (axiologicamente) o acontecimento de 

minha morte no mundo, torno-me possuído pela alma de um outro 

possível, já não estou só quando tento contemplar o todo da minha vida 

no espelho da história, assim como não estou só quando contemplo no 

espelho a minha aparência externa (BAKHTIN, 2010c, p.96).   

 

Ou seja, mesmo que o outro não esteja presencialmente diante de um eu, ou, ainda, 

mesmo que ele não tenha uma existência real fora da consciência do eu e só exista na 

forma de uma personagem criada (como uma ficção) na consciência do eu, são os outros 

que nos possibilitam atribuir sentidos, valores (bom, mau, justo, injusto, bonito, feio, 

certo, errado etc.), pois os discursos que nos atravessam são de ordem social (conforme 

poderá ser melhor observado no conceito de signo ideológico explicitado ainda neste 

capítulo). É por isso que Bakhtin afirma que “já não estou só quando tento contemplar o 

todo da minha vida no espelho da história, assim como não estou só quando contemplo 

no espelho a minha aparência externa” (BAKHTIN, 2010c, p.96). 

É devido a esse excedente de visão que o acabamento estético de um eu (pessoa 

ou objeto) só pode ser efetuado pelo outro. 

Nesse sentido, somente o outro pode ser o responsável pela possibilidade da 

definição de um eu, uma vez que uma definição sempre implica um outro alguém que 

está apto a enxergar aquilo que o eu não pode. Isto é, somente o outro é capaz de conferir 

acabamento estético e delimitar e definir o eu, dando ao eu aquilo que só ele pode ver de 

seu lugar único na existência. Podemos imaginar como somos, mas para tanto, 

implicaríamos o que os outros nos dizem sobre quem somos, e/ou, nos compararíamos a 

outros e, em ambos os casos, sempre traríamos o outro: o que ele fala, pensa, é, age etc. 

Desse modo, um eu só pode ser visto como um eu em relação a um outro, assim como, 

um outro só é outro em relação a um eu. De forma que uma singularidade só é em relação 

a outra singularidade. 

Com isso, um eu, existência que abarca outras existências, só é singular, isto é, 

caracterizado por uma certa identidade, em relação à existência de um outro, que também 

é caracterizado por uma determinada identidade/singularidade (a que designamos 

alteridade por se tratar da identidade do outro) e que, assim como o eu, engloba a 

existência concreta de outros. Estabelece-se, dessa maneira, uma relação dialética entre a 

identidade e a alteridade. Uma dialética em que se concebe a contradição como uma 

condição de existência (cf. KONDER, 1981), pois a identidade desse alguém só pode ser 
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contemplada ao ser colocada frente a um outro que também se constitui por outros. Como 

as identidades e alteridades foram atravessadas por outros, é ao serem confrontadas que 

elas permitem que as singularidades de cada uma sejam delineadas.  

No corpus analisado nesta tese, há uma relação entre alguns eus e outros. Os 

enunciados jornalísticos são realizados por jornalistas, editores, diagramadores, aqueles 

que selecionam as fotografias e atribuem legendas, produtores de infográficos e 

responsáveis pela imposição das coerções de dadas editorias etc. Todos esses eus se 

relacionam, mais direta ou indiretamente, com os outros das matérias jornalísticas, que 

são os imigrantes e pessoas que serviram como fonte, por exemplo, especialistas. Nesse 

sentido, a relação alteritária observada é a das equipes de editorias dos jornais O Globo e 

Folha de São Paulo e das revistas Veja e Época, a que designamos como enunciadores 

jornalísticos, em relação aos imigrantes e as outras fontes consultadas, sendo que é 

justamente essa relação que possibilita a expressão dos sentidos e os valores que 

caracterizam as singularidades, ou melhor, as identidades e alteridades.    

Até aqui almejamos mostrar que um eu é singularmente habitado por outros e sua 

identidade, aquilo que o torna valorativamente um determinado eu, só pode ser 

apreendido, percebido, se colocada em contraste (tensão) em relação a outro alguém, pois 

somente esse outro pode defini-lo, conferindo-lhe acabamento estético. No entanto, ainda 

não abordamos a forma com que um eu é atravessado por outros e como esse eu 

concretamente apresenta sua identidade em relação a dadas alteridades. Estes aspectos 

são o assunto da próxima subseção.  

 

1.1.3 A materialidade da identidade e alteridade 

 

Nesta perspectiva, a concretude da identidade e da alteridade está em sua 

materialidade, que é de ordem sígnica. A concepção de signo preconizada pelo círculo 

bakhtiniano dialoga com o materialismo histórico marxista e com as questões sobre 

ideologia a partir do prisma da filosofia de linguagem (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009; MEDVIÉDEV, 2012). Para tanto, Bakhtin/Volochínov reflete sobre a relação entre 

a realidade e o signo ideológico, reflexão que é uma reproblematização do que, em termos 

marxistas, seria a questão de como a infraestrutura – 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.  
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Para Bakhtin/Volochínov (2009), essa relação não pode ser explicada pela 

“causalidade”, porque esta poderia gerar uma visão mecanicista que entenderia todo signo 

ideológico, produto ideológico (ou toda a produção simbólica da cultura, cf. CARDOZO, 

2006, p.243), como uma mera e direta decorrência das estruturas socioeconômicas e, por 

isso, deixaria de levar em consideração “a diferença quantitativa entre as esferas de 

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

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.40). Tomar este cuidado é o que garante, de acordo 

com o autor, uma explicação que contemple o processo dialético de transformação social 

proveniente da infraestrutura e materializado nas superestruturas.  

Ao trazer à tona a questão da materialidade, Bakhtin/Volochínov (2009) advoga 

ser metodologicamente indispensável o tratamento da especificidade semiótica dos 

fenômenos ideológicos, evitando, assim, elucidações unicamente de valor racional, ao 

mesmo tempo em que orienta também ser crucial a abordagem social desses fenômenos 

para que se assegure uma análise que vá além do componente superficial, “técnico”. Isso 

significa que uma análise bakhtiniana dos fenômenos ideológicos deve considerar o 

percurso do fenômeno, o qual, então, reestrutura-se “como um todo único, orgânico, 

submetido às suas próprias leis específicas” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 p.42).  

A relevância da materialidade no pensamento bakhtiniano pode ser percebida na 

própria concepção da palavra, porque, para Bakhtin/Volochínov (2009, p.42), 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”, sendo justamente este o motivo para 

considerá-las como um indicador sensível das mudanças sociais (seja das quais 

engendraram uma nova forma ideológica, possuidora de um dado acabamento, seja das 

quais ainda não tiveram tempo de constituir um sistema ideológico específico). 

Além da concepção de palavra, o próprio entendimento sobre consciência se 

associa aos aspectos materiais. A perspectiva dialógica compreende que a consciência: a) 

não existe sem forma e que a conceber independentemente de sua realização objetiva 

(gesto, palavra, grito, ilustração, imagem etc.) é torná-la uma ficção; b) não está acima do 

ser, determinando assim a sua constituição, sendo ela uma parte do ser e uma de suas 

forças e, por este motivo, é possuidora de uma existência concreta que “representa um 

papel na arena do ser” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.122); c) adquire força real, 

atuante sobre as bases econômicas da vida social, ao passar pelas etapas da objetivação 

social, ao entrar para o sistema da ciência, da arte, da moral e do direito, e, antes disso, 

isto é, enquanto a consciência só estiver na cabeça do ser consciente sob a forma germinal 
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de seu discurso interior, o que se tem é um esboço com um campo de atuação muito 

limitado; d) exteriorizada, ou não, é sempre um fato social; e) estrutura e confere mais 

estabilidade e definição à vida interior (atividade mental ou expressão interior); f) 

enquanto mundo interior se adapta às possibilidades de expressão do ser e, não contrário.  

Observamos que o conjunto das atividades mentais relacionadas à vida cotidiana 

e das suas respectivas materializações – ou melhor, a palavra/discurso interior e a 

palavra/discurso exterior desordenadas e não fixadas em um sistema, que seguem todos 

os atos, gestos e estados da consciência humana – são designadas por Bakhtin/Volochínov 

(2009, p.123) como ideologia do cotidiano (e, na literatura marxista, como psicologia 

social).  

Esse conceito é desenvolvido de forma articulada ao conceito de ideologia oficial, 

que designa sistemas ideológicos constituídos (arte, moral, direito etc.). A constituição, 

estruturação e cristalização dos sistemas ideológicos se dá a partir da ideologia do 

cotidiano, que serve como uma avaliação crítica desses sistemas e determina sua situação 

social, uma vez que os indivíduos contemporâneos os interpretam de acordo com suas 

consciências. Assim, para um sistema ideológico constituído se manter vivo (continuar a 

desempenhar influência sobre os modos com os quais a sociedade se organiza e interage), 

ele deve ser apreendido como significante, o que, por sua vez, exige que este sistema 

esteja ininterruptamente em contato direto com a ideologia do cotidiano e se impregnando 

dela.  

Em contrapartida, os sistemas ideológicos exercem uma forte influência sobre a 

ideologia do cotidiano e, comumente, dão o tom para tal ideologia. Com isso, há uma 

relação de interdependência entre a ideologia do cotidiano e a ideologia oficial.  

A ideologia do cotidiano é classificada em dois níveis (estratos), inferior e 

superior. Esta classificação é orientada pela escala social (mais ou menos amplas, 

acidentais etc.), utilizada para medir a atividade mental e a expressão, e pelas forças 

sociais (muito ou pouco duráveis), para as quais os níveis da ideologia cotidiana devem 

se orientar diretamente.   

O nível inferior não é possuidor de lógica e unicidade (são como farrapos 

ideológicos, nos quais é difícil perceber leis sociológicas), possibilitando apenas a 

apreensão de regras estatísticas, uma vez que a descoberta de grandes linhas de uma 

ordem socioeconômica demandaria a consideração de uma grande massa de produtos 

dessa ordem. Trata-se do estrato menos estável, mais cambiante, mais efêmero da 

ideologia do cotidiano, sendo consideradas pertencentes a esse nível “todas as atividades 
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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).  

O nível superior da ideologia do cotidiano está em contato direto com os sistemas 

ideológicos estruturados (ideologia oficial), é substancial e é caracterizado pela 

responsabilidade e pela criatividade. Porém, se comparado à ideologia oficial, ele se 

apresenta como mais móvel, mais sensível, e por isso apto a “repercutir as mudanças da 

infraestrutura socioeconômica mais rápida e mais distintamente”. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.124). Por isso, as ideologias do cotidiano do 

estrato superior  

 

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 mais 

ou menos ampla), eles tiveram que se moldar aos efeitos das reações e réplicas, às 

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

Levando em consideração que a ideologia do cotidiano, ao passar pelo nível da 

expressão, teve de passar pelo crivo da avaliação social, da avaliação do outro, 

Bakhtin/Volochínov (2009) observa que a influência desempenhada pelos fatores 

biográficos e biológicos é relevante no nível inferior e se torna extremamente modesto do 

nível superior em diante. Com isso, ele afirma a primazia total do método sociológico 

para os níveis superiores da ideologia cotidiana e para a ideologia oficial. 
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Vale esclarecermos 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).  

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 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 linguístico é também signo ideológico e por isso é determinado e marcado 

por uma época e grupo social.  

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. 

Resta ainda respondermos de forma mais direta como se dá a relação do signo 

com a realidade. Para o Círculo, na realidade do mundo em que estamos, ocorre a 

coexistência de diversos signos ideológicos (não somos o Adão bíblico), por isso, um 
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determinado signo ideológico reflete e refrata tanto a realidade como os signos 

coexistentes. Assim, este signo expressa interpretações da realidade que se materializam 

em palavra, ou fala, ou livro, ou imagem, ou pintura, ou fotografia ou em uma combinação 

verbo-visual etc.  

A refração dos signos é determinada pelo embate de “interesses sociais 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.  

Além disso, nessa luta, a classe dominante é impulsionada a caracterizar o signo 

como intangível, independente das diferenças de classe, monovalente, o que acaba por 

encobrir os diferentes valores em tensão.   

Refletindo o signo ideológico sob a perspectiva de algumas linhas marxistas, 

podemos entendê-lo 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). 

Sintetizando a concepção bakhtiniana de signo ideológico, a qual está 

fundamentada essencialmente num método sociológico, temos: a) o signo reflete e refrata 

a realidade e os signos coexistentes a ela; b) não há ideologia sem signo, assim como não 

há signo sem ideologia; c) todo signo ideológico é determinado e marcado por uma época 

e grupo social, uma vez que os signos linguísticos são também signos ideológicos; e d) o 

signo não é monovalente, pois nele se confrontam índices contraditórios de valor. 

Sublinhamos 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, 

que 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 existente ou ocorrido anteriormente a ela e, por 

essa razão, pensarmos que se tem uma prova documental de uma Verdade, o que 
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consequentemente, causa a imposição de interpretações privilegiadas culturalmente em 

relação a outras. 

Frisamos que a relação entre signo e ideologia estabelecida pelos estudiosos 

russos se afasta da formulação de ideologia enquanto falsa consciência (acepção de 

algumas vertentes marxistas), pois isso significaria dizer que há uma consciência 

verdadeira e outra não, o que, fatalmente, entraria em conflito com o entendimento de que 

toda consciência expressa uma interpretação da realidade que é consoante com a situação 

sócio-histórica dos sujeitos. Além disso, essas consciências, independentemente da classe 

social a que pertençam, são sempre sígnicas (lembramos aqui que uma visão da 

consciência como imaterial é torná-la uma ficção) e, como as diferentes classes sociais 

de uma dada comunidade semiótica se servem de uma mesma língua, não seria possível 

que uma delas fosse tida como falsa. Observamos ainda que é por entender que as ideias 

da classe dominante desempenham forte poder sobre as demais ideias, aspecto caro a 

alguns marxistas, que Bakhtin/Volochínov (2009) aborda a tendência que a classe 

dominante tem de monologizar o signo e, assim, abafar os diferentes valores que podem 

ser expressos pelo signo. Assim o termo “ideologia” ou “ideológico” bakhtiniano refere-

se a um determinado posicionamento/valoração social da realidade que está em 

conformidade com uma época, classe, esfera da atividade humana etc. Devemos ainda 

ponderar que   

 

todas as valorações sociais principais que derivam dos traços 

particulares da existência econômica de um grupo determinado não 

costumam se enunciar, posto que formam parte da carne e do sangue de 

todos os representantes de um grupo dado; são as que organizam atos e 

modos de proceder; parecem haver se fundido com os objetos e 

fenômenos correspondentes, e por isso não necessitam de fórmulas 

verbais. (...). Pelo contrário, quando a valoração principal tem que se 

enunciar e se demonstrar, então já se tornou duvidosa, separou-se de 

seu objeto, deixou de organizar a vida, e, por conseguinte, perdeu seu 

vínculo com as condições de vida da coletividade dada 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p.81). 

 

Com isso, uma  

 

valoração saudável permanece na vida e já a partir dela organiza a 

própria forma de uma enunciação e sua entonação, apesar de estar 

distante de aspirar a uma expressão adequada no conteúdo da palavra. 

Tão logo a valoração migra das situações formais até o conteúdo, pode-

se dizer, com toda a segurança, que está se preparando uma re-

valoração. Uma re-valoração fundamentada desta maneira não se 
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encontra no conteúdo da palavra e não pode se deduzir desta, porém, ao 

contrário, determina a própria seleção da palavra, assim como a forma 

da totalidade verbal (VOLOCHÍNOV, 2013, p.81). 

  

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 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)4. 

 

Ao refletirmos sobre a concepção bakhtiniana de signo e as matérias jornalísticas, 

objeto de análise desta tese, acreditamos ser necessário ponderar que, mesmo que os 

signos sejam expressos por um dado enunciador jornalístico, esses são determinados 

socialmente e expressam índices sociais de valor em relação aos imigrantes. Assim, a 

escolha pela expressão de determinados signos revela a adesão ou não a certos discursos 

sociais, o que confere, simultaneamente, uma dada identidade ao enunciador jornalístico 

e uma particular alteridade, imagem discursiva, para o imigrante. Essa relação alteritária 

desvela processos de participação e de exclusão dos imigrantes na sociedade brasileira e, 

por isso, demonstra as tensões dialógicas inerentes ao discurso de receptividade do povo 

brasileiro.  

                                                           
4 Neste trecho, utilizamos a citação de Discurso na vida e discurso da arte, traduzido para fins didáticos por 

Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza e que tomou como base a tradução inglesa de I. R. Titunik 

(“Discourse in life and discourse in art – concerning sociological poetics”), publicada em V. N. Voloshinov, 

Freudism, New York. Academic Press, 1976. A escolha se deve ao não aparecimento de “estudada: em 

relação ao conteúdo, como sua avaliação ideológica e em relação ao material, como a realização técnica 

desta avaliação” na tradução para português de A construção da enunciação e outros ensaios, livro 

organizado, traduzido e com notas de João Wanderley Geraldi e editado e supervisionado por Valdemir 

Miotello, publicado pela Pedro e João editores em 2013. Na obra publicada pela Pedro e João editores o 

trecho deveria estar na página 89. Além disso, o trecho também está ausente em Hacia uma filosofia del 

acto ético. De lós borradores y otros escritos, com comentários de Irís M. Zavala e Augusto Ponzio e 

traduzido do russo por Tatiana Bubnova, publicado pela Anthropos e pela Universidad de Puerto Rico, 

1997. No caso da publicação em espanhol o trecho, caso constasse, estaria na página 126. 
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Ademais, salientamos que, em conformidade com a perspectiva bakhtiniana, as 

matérias jornalísticas, assim como qualquer texto, ou melhor, enunciado, enunciado 

concreto, enunciação (termos mais comumente empregados pelo Círculo, como em: 

VOLOCHÍNOV, 2013; BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009; BAKHTIN, 2010b etc.), são 

conjuntos coerentes de signos, o que nos direciona para a necessidade de retomarmos a 

reflexão bakhtiniana sobre o enunciado. 

Os enunciados concretos representam uma determinada realidade imediata 

(pensamento/vivência) e para tanto expressam um conjunto coerente de signos. Tal 

conjunto é simultaneamente determinado pelo sistema de linguagem que existe por trás 

de todo texto e pelo sujeito que o produz na interação com o outro em uma dada situação.  

Dessa forma, entre as matérias jornalísticas do corpus desta tese e as demais 

existem aspectos comuns, que são determinados pelo sistema de linguagem que existe 

por trás de qualquer enunciado. “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. A individualidade, a exclusividade e a singularidade 

que estão relacionadas à coerência encontrada no conjunto de signos, enunciado concreto, 

são de responsabilidade do sujeito, autor, ou responsável autoral, que seleciona dentre as 

opções materiais de expressão (linguísticas, imagéticas etc.) como o enunciado será 

construído. A seleção é decorrente da posição sócio-histórica do sujeito, o qual ocupa, 

portanto, uma determinada posição espaciotemporal. Por ocupar um posicionamento 

espaciotemporal específico, é possuidor de um determinado ponto de vista que, por sua 

vez, como salientado anteriormente, abarca outros discursos que o formaram (sejam 

discursos consoantes com sua visão, sejam discursos com que polemizam, etc.).  

Nesse sentido, a escolha dos possíveis materiais de expressão (linguísticas, 

imagéticas etc.) é resultante da posição sócio-histórica do enunciador, ou seja, do lugar 

que ele enuncia, o que faz com que seja relevante considerar as particularidades da esfera 

da atividade humana em que o enunciado concreto é produzido, pois esta é determinante 

tanto para o conteúdo quanto para a forma deste.  

Para Faraco (2009, p.121), “o dizer está imbricado com a práxis humana” e, por 

isso, “está também saturado dos valores que emergem dessa práxis”.  
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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).  

 

Nesta tese, os enunciados analisados são pertencentes à esfera jornalística e, mais 

especificamente ao meio impresso. Atentaremos às particularidades do jornalismo 

impresso no próximo capítulo. Adiantamos que uma das características do meio impresso 

é a verbo-visualidade. Isso significa que “a articulação entre os elementos verbais e 

visuais forma um todo indissolúvel, cuja unidade exige do analista o reconhecimento 

dessa particularidade” (BRAIT, 2009, p.142). Devido a isso, as análises empreendidas 

contemplaram as especificidades dessa dimensão verbo-visual. 

Ademais, essa dimensão das matérias é importante para este estudo, pois “ao 

participar ativamente da vida em sociedade”, ela consequentemente, faz parte “da 

constituição dos sujeitos e das identidades” (BRAIT, 2009, p.142).  

Observamos, ainda, que os enunciados, mesmo que recorram e citem passagens 

de outras obras, trechos de outros documentos, falas de outrem etc., criam o que Bakhtin, 

em “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas” (2010, 

p.309), designa como um texto emoldurador, porque esses enunciados estão mais do que 

simplesmente inserindo e citando essas passagens e trechos; eles estão comentando, 

avaliando e objetando os textos/trechos que são reproduzidos e, assim, produzem sua 

argumentação.  

As matérias jornalísticas, analisadas nesta tese, podem ser concebidas como textos 

emolduradores, pois as citações das falas dos e sobre os imigrantes, como em qualquer 

texto citante, estão envoltas por valorações dos enunciadores jornalísticos. São essas 

valorações que conferem determinadas identidades aos enunciadores e certas alteridades, 

imagens discursivas, aos imigrantes, isto é, estabelecem relações alteritárias entre as 

partes. Essas relações de alteridade, conforme dito anteriormente, apontam para os 

processos de participação e de exclusão dos imigrantes no contexto brasileiro, sendo que 

esses processos mostram as tensões dialógicas inerentes ao discurso de receptividade do 

povo brasileiro. Como as relações alteritárias se materializam nas formas das relações 

entre discursos citados e discursos citantes, a observação das formas com que os discursos 

citados são empregados pelos enunciadores se tornou pertinente para esta tese. Por este 

motivo, no próximo capítulo apresentamos as variedades dos discursos citados 
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formulados por Bakhtin/Volchínov (2009) que se mostraram relevantes para a leitura do 

corpus e adotamos essas variantes como um método de análise.  

Ainda no que tange ao texto emoldurador, cabe ponderarmos que, mesmo que um 

enunciado cite e referencie outros enunciados, texto emoldurador, ele representa um novo 

enunciado ao apresentar um sujeito responsável que, como vimos, seleciona as 

materialidades que constituem tal enunciado e que reflete e refrata a realidade. Essas 

materialidades não são vazias, mas são signos ideológicos que foram apreendidos de 

outros enunciados das diversas situações de interação de que o sujeito participou. Então, 

podemos perceber que qualquer enunciado/discurso representa um novo elo da cadeia 

textológica, ou melhor, ocasiona “um acontecimento novo e singular do texto, o novo elo 

na cadeia histórica da comunicação discursiva”, sendo que esse acontecimento só pode 

ocorrer minimamente “na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 

2010, p.311, grifos do autor).  

Essas características fazem com que o enunciado concreto se configure como o 

lugar onde se encontram ao menos dois pontos de vista, uma vez que nele se refletem 

diferentes enunciados concretos de um mesmo campo semântico que materializam 

determinados sentidos e específicos valores (entonações apreciativas). Essa reflexão de 

outros enunciados em um enunciado em particular 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).  

Os pontos de vista refletidos no enunciado concreto recebem diferentes 

entonações apreciativas (sentidos e valores) e por isso as relações dialógicas estabelecidas 

podem ser de consonância (o enunciado concreto, matéria jornalística, se mostra de 

acordo com a posição expressa no outro enunciado concreto); dissonância (a relação 

dialógica estabelecida entre os enunciados concretos é polêmica) ou de réplica (o 

enunciado concreto, matéria jornalística, responde diretamente a outro enunciado 

concreto) etc., conforme pode ser observado em “toda enunciação efetiva, seja qual for a 

sua forma, contém sempre, com maior ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou de 

um desacordo com alguma coisa” (BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2009, p.111).   

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

expressar diferentes refrações do mundo, por isso 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 
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(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 

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).  

 

É por isso que é nas relações dialógicas entre um determinado enunciado concreto 

e os outros enunciados que reside todo o sentido daquele, 

 

(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).    

 

Ademais todo e qualquer “enunciado em sua plenitude é enformado como tal pelos 

elementos extralinguísticos (dialógicos), está ligado a outros enunciados. Esses 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).  

Vale observar que o extralinguístico deve ser entendido neste estudo como “parte 

da enunciação como a parte integral necessária de sua composição semântica. Portanto, 

uma enunciação da vida real, enquanto um todo pleno de sentido, compõe-se de duas 

partes: 1) de uma parte realizada verbalmente e 2) do subentendido” (VOLOCHÍNOV, 

2013, p.79, grifos do autor).   

Dessa forma, os discursos sociais enunciados por um dado eu são habitados por 

outros discursos sociais com os quais esse eu interagiu direta ou indiretamente e que o 

constituíram e o tornaram singular em um dado tempo/espaço em relação a outro que, de 

seu lado, também foi constituído por outros discursos sociais que o singularizam.    
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Ainda sobre as relações dialógicas entre enunciados, ressaltamos que elas, “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, portanto,  

 

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 científica, 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.330-331, grifos do autor).     

 

Levando em consideração o que preconiza o círculo bakhtiniano a respeito das 

relações dialógicas, salientamos que, para a análise do corpus, estabelecemos relações 

dialógicas entre as palavras do enunciador e as falas dos imigrantes e de outras fontes, 

presentes nas formas de citação, em relação a outros já ditos sobre os migrantes 

internacionais, como os assimilacionistas, os de caldeamento, os originados no pós 

Segunda Guerra na Europa.  

Até aqui tentamos refletir sobre a constituição identitária do sujeito. Assumimos, 

junto ao círculo bakhtiniano, que as identidades são formadas na e pela linguagem em 

relação aos outros (que, por sua vez, também se constituem nessas interações), pois é na 

linguagem (enunciados concretos) que se materializa um dado eu posicionado no tempo 

e no espaço diante de um outro e, uma vez que, antes desse eu, outros enunciaram e se 

enunciaram, foi e é também pela linguagem que esse eu se vê atravessado por outros que 

o constituíram e o constituirão.        

Como na perspectiva bakhtiniana são essas identidades singulares que se 

relacionam aos sentidos e valores (belo, feio, certo, errado, bom, ruim etc.), buscamos as 

materialidades dessas singularidades e, mais especificamente, as singularidades 

atribuídas aos imigrantes pelos enunciadores jornalísticos. Assim, chegamos às imagens 

discursivas dos imigrantes contemporâneos na mídia impressa brasileira (adaptado, não 

adaptado, (in)desejavél, sobrecarga ao Estado, contraventor e mercadoria). Lembramos 
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que os enunciadores jornalísticos, ao conferirem determinadas alteridades aos imigrantes, 

enunciam também a sua identidade em relação a estes. Essa relação alteritária entre o 

enunciador jornalístico e os imigrantes, conforme já afirmamos, indiciou processos de 

participação e de exclusão destes na sociedade brasileira e, por isso, mostrou as tensões 

dialógicas inerentes ao discurso de receptividade do povo brasileiro. 

Para que essas singularidades inerentes a um determinado enunciado concreto 

pudessem ser reveladas, foram consideradas as formas com que as falas dos imigrantes e 

os discursos sobre estes foram citados. Além disso, consideramos as palavras do 

enunciador e dos citados contidas nestas formas de citação em relação a outros já ditos 

sobre imigração. Sublinhamos que a verbo-visualidade, constitutiva da mídia impressa, 

foi considerada tanto no que diz respeito às formas de citação como às palavras do 

enunciador e dos citados.  

 

1.2  Identidade brasileira e relações alteritárias em imigração  

 

Esta seção está organizada em duas subseções. Na primeira, “Identidade 

nacional”, discorremos a respeito desse conceito. Neste estudo, entendemos a identidade 

nacional enquanto um discurso e, como tal, dialógico. De forma mais específica, 

dissertamos sobre a autodescrição do brasileiro enquanto receptivo, descrição que exalta 

aquilo que está relacionado às formas de participação, de integração dos imigrantes e que 

oculta o que está associado às maneiras de exclusão, como as violências e preconceitos 

vividos por estes. Para tanto recorremos aos estudos de Thiesse (2016; 2002; e 2000), 

Hall (2005) Fiorin (2009), Simai e Baeninger (2011), Holanda (1995) e Gagnebin (2011).  

Na segunda subseção, “Identidade e alteridade nas relações imigratórias”, 

abordamos as formulações de Simmel (2005), Cogo (2001), Sayad (1998), Marx (2013), 

Castells (2008), Canclini (2003) e Augé (1997) que nos possibilitaram o estabelecimento 

das imagens discursivas dos imigrantes de adaptado, não adaptado, (in)desejável, 

sobrecarga ao Estado, contraventor e mercadoria, na cobertura da Folha de S. Paulo, O 

Globo, Veja e Época e, que, consequentemente, ao explicitar o que se opera pelos 

princípios de participação e de exclusão, desvela a tensão dialógica inerente ao discurso 

da receptividade brasileira.   
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1.2.1 Identidade nacional  

 

De acordo com o glossário disponibilizado no site da Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (2012), o termo “imigrante” pode ser 

empregado para designar qualquer pessoa que vive temporária ou permanentemente em 

uma nação em que não nasceu e com o qual estabeleceu alguns laços sociais 

significativos.  

Dessa forma, a configuração de uma pessoa enquanto estrangeira e imigrante nos 

obriga a pensar sobre o que é uma nação, pois é em relação a esta que se possibilita a 

configuração dos migrantes em imigrantes (os migrantes vistos pela sociedade receptora) 

e em emigrantes (os migrantes vistos pela sociedade de origem). 

Para Thiesse (2016, p.13-14),  

 

a nação, em sua concepção moderna, é definida concomitantemente a 

partir dos espaços da cultura e da política. A ideia de nação, no sentido 

que damos atualmente ao termo, saiu da grande revolução ideológica 

iniciada ao final do século XVIII, a qual transferiu a legitimidade da 

soberania para o povo e rechaçou a divisão da sociedade em estamentos 

distintos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

proclamada no início da Revolução francesa (26 de agosto de 1789) 

enuncia de forma efetiva esta definição política da nação:  

“O princípio de toda soberania origina-se essencialmente na nação. 

Nenhum grupo ou indivíduo pode exercer uma autoridade que não 

proceda expressamente dela.” (Artigo 3º da Declaração). “Os homens 

nascem e morrem livres e iguais em direitos. As distinções sociais 

somente podem ser baseadas na utilidade comum.” (Artigo 1º da 

Declaração). 

Essa definição revolucionária da nação opõe-se claramente aos 

princípios fundamentais do Antigo Regime: monarquia de direito 

divino – ou de conquista – e sociedade de estamentos com direitos e 

deveres distintos.  

 

No entanto, essa oposição clara aos princípios fundamentais do Antigo Regime 

não ocorreu incialmente no Brasil, pois, conforme Fiorin (2009, p.116),   

 

[C]conta-se, como aprendemos em nossos livros de História do Brasil, 

que D. João VI, ao deixar o Brasil, despediu-se de seu filho, dizendo: 

“Pedro, se o Brasil vier a separar-se de Portugal, põe a Coroa sobre tua 

cabeça, que hás de me respeitar, antes que algum aventureiro lance mão 

dela”.  
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Com isso, observamos juntamente com Fiorin (2009, p.116) que “D. João, como, 

aliás, qualquer outro rei europeu, não tinha nenhum sentimento nacional, tinha um 

sentimento dinástico”.  

Enquanto para os países europeus a definição de nação por um viés político, ao 

ser “enunciada como um universal abstrato”, “impede, de maneira decisiva, a definição 

dos critérios constituintes de uma nação determinada” (THIESSE, 2016, p.14), para o 

Brasil em formação ela apresentou um problema, pois a independência foi proclamada 

por um príncipe português, ou seja, um herdeiro do trono de Portugal, fazendo com que 

não houvesse, portanto, um rompimento integral com a antiga metrópole.   

Diante dos impasses, seja para os países europeus, seja para a constituição do 

Brasil enquanto independente, a definição de nação em âmbito político se mostra 

inadequada.  

Nesse sentido, Thiesse (2016, p.14) afirma que é no domínio cultural que se pode 

estabelecer “as bases das diversas nações e os critérios de distinção entre as nações”. A 

autora caracteriza a determinação cultural como “singularizante e concreta” (THIESSE, 

2016, p.14).   

Seguindo essa mesma linha raciocínio, Thiesse (2002, p.8) esclarece que o “que 

constitui uma nação é a transmissão, através das gerações de uma herança coletiva 

inalienável”, uma “herança simbólica e material” (THIESSE, 2000, p.16). Ou ainda, o 

“que faz a nação, segundo Renan, ‘é um legado rico de recordações’” (THIESSE, 2000, 

p.16).  

Partilhando dessa mesma visão de que a nação é constituída simbolicamente, Hall 

(2005, p.49) afirma que 

 

[U]uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu 

“poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade” (Schwarz, 

1986, p.106). As culturas nacionais são uma forma distintivamente 

moderna. A lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou 

em sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião 

e à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, 

à cultura nacional.  

 

Dessa maneira, pertencer “à nação é ser um dos herdeiros desse património 

comum e indivisível, conhecê-lo e venerá-lo” (THIESSE, 2000, p.16). Assim, a 

nacionalidade é uma possibilidade de identidade. 
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A formação de uma identidade nacional demanda “um trabalho muito grande de 

criação e de difusão das culturas formadoras” (THIESSE, 2016, p.14), que consiste “em 

determinar o património de cada nação e difundir o seu culto” (THIESSE, 2000, p.16).  

Para Hall (2005), a construção das identidades culturais, identidades nacionais, se 

dá mediante a transmissão de narrativas sobre a nação, de memórias passadas e de 

imagens que são criadas.   

Em conformidade com Thiesse (2000, p.17),  

 

[O]o resultado da construção colectiva das identidades nacionais não 

apresenta um molde único, mas sim, segundo a expressão provocadora 

do sociólogo Orvar Löfgren, uma espécie de kit “do-it-yourself”: uma 

série de variantes da “alma nacional” e um conjunto de procedimentos 

necessários à sua elaboração. Hoje podemos estabelecer a lista dos 

elementos simbólicos e materiais que uma nação digna desse nome 

deve apresentar: uma história que estabelece uma continuidade com os 

ilustres antepassados, uma série de heróis modelos das virtudes 

nacionais, uma língua, monumentos culturais, um folclore, locais 

eleitos e uma paisagem típica, uma determinada mentalidade, 

representações oficiais — hino e bandeira — e identificações pitorescas 

— trajes, especialidades culinárias ou um animal emblemático  

 

Vemos, assim, que a “nação nasce de um postulado e de uma invenção. Mas só se 

mantém viva com a adesão colectiva a essa ficção” (THIESSE, 2000, p.17). Com efeito, 

“as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação” (HALL, 2005, p.48, grifo do autor). Assim, 

as “pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da ideia da 

nação tal como representada em sua cultura nacional” (HALL, 2005, p.49, grifo do autor). 

Ainda segundo Hall (2005, p.59), embora a cultura nacional busque unificar 

pessoas que podem pertencer a etnias, gêneros e classes diferentes em torno de uma 

mesma identidade cultural, representando a todos como membros de uma “mesma e 

grande família nacional”, a identidade nacional não é unificada. Para ele, as culturas 

nacionais devem ser pensadas como um  

 

[D]dispositivo discursivo que representa a diferença unidade ou 

identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças 

internas, sendo “unificadas” apenas através do exercício de diferentes 

formas de poder cultural. Entretanto – como nas fantasias do eu 

“inteiro” de que fala a psicanálise lacaniana – as identidades nacionais 

continuam a ser representadas como unificadas (HALL, 2005, p.60).  
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Fiorin (2009) também compreende a identidade nacional como um discurso e, 

mais do que isso, compreende-o sob o prisma bakhtiniano, o que significa considerá-lo 

dialógico. 

A construção discursiva de nação no Brasil  

 

representou uma das primeiras experiências bem-sucedidas de criar 

uma nação fora da Europa. A nação é vista como uma comunidade de 

destino, acima das classes, acima das regiões, acima das raças. Para 

isso, é preciso adquirir uma consciência de unidade, a identidade, e, ao 

mesmo tempo, é necessário ter consciência da diferença em relação aos 

outros, a alteridade (FIORIN, 2009, p.117). 

 

Segundo Fiorin (2009), a principal relação para a formação da identidade nacional 

brasileira foi entre o país e Portugal. Conforme apresentamos anteriormente, como a 

proclamação da independência foi feita pelo príncipe português, herdeiro do trono de 

Portugal, o que fez com que não houvesse um rompimento integral com a antiga 

metrópole, a tarefa da construção da identidade nacional teve de ser iniciada com a 

nacionalização de Pedro I (cf. FIORIN, 2009). Para tanto, 

 

Pedro I é mostrado como alguém que renuncia a Portugal e assume a 

nacionalidade brasileira. Nossos livros de História repetem 

incessantemente o episódio do Dia do Fico, em que o Príncipe afronta 

as Cortes Portuguesa, para “fazer o bem de todos e a felicidade geral da 

Nação”. Na célebre representação da independência, produzida por 

Pedro Américo, D. Pedro, do alto de um cavalo, no ponto mais elevado 

da colina do Ipiranga, está com a espada desembainhada, apontada para 

o céu, gritando “Independência ou Morte”. A descrição desse fato nos 

manuais de História diz que D. Pedro, antes do grito inaugural de nossa 

nacionalidade, arrancou fora os laços portugueses. Confronte-se essa 

representação do episódio da Independência, cujos contornos épicos 

são marcados pela majestosa iconografia do Parque do Ipiranga, em São 

Paulo, com aquela apresentada pelo diário do Padre Belchior, confessor 

de D. Pedro. Na construção da identidade brasileira teria que ser levada 

em conta a herança portuguesa e, ao mesmo tempo, apresentar o 

brasileiro como alguém diferente do lusitano. É isso que explica o 

modelo adotado para descrever a cultura brasileira (FIORIN, 2009, 

p.117).  

 

Para o aprofundamento da explicação sobre o modelo utilizado para a descrição 

da cultura brasileira, Fiorin (2009) baseou-se nos princípios de exclusão e de participação 

dos semioticistas franceses Zilberberg e Fontanille, pois para ele 
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[E]esses princípios criam dois grandes regimes de funcionamento 

cultural. O primeiro é o da exclusão, cujo operador é a triagem. Nele, 

quando o processo de relação entre valores atinge seu termo leva à 

confrontação do exclusivo e do excluído. As culturas reguladas por esse 

regime confrontam o puro e o impuro. O segundo regime é o da 

participação, cujo operador é a mistura, o que leva ao cotejo entre o 

igual e o desigual. A igualdade pressupõe grandezas intercambiáveis; a 

desigualdade implica grandezas que se opõem como superior e inferior 

(2001, p.29). 

 

Assim, há dois tipos fundamentais de cultura: as da exclusão e as da 

participação, ou, em outras palavras, as da triagem e as da mistura.  

A cultura da triagem tem um aspecto descontínuo e tende a restringir a 

circulação cultural, que será pequena ou mesmo nula e, de qualquer 

maneira, desacelerada pela presença do exclusivo e do excluído. É uma 

cultura do interdito. Já a cultura da mistura apresenta um aspecto 

contínuo, favorecendo o “comércio” cultural. Nela, o andamento é 

rápido. É a cultura do permitido (FONTANILLE e ZILBERBERG, 

2001, p.20-30).  

 

A triagem e a mistura variam em termos de tonicidade: átona e tônica. 

Há triagens mais ou menos drásticas e misturas mais ou menos 

homogêneas (FIORIN, 2009, p.118).  

 

Após a explicitação dos princípios de exclusão e de participação em que se baseia, 

Fiorin (2009) analisa alguns textos, como O guarani, de José de Alencar, O cortiço, de 

Aluísio Azevedo, Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, Retrato do Brasil, de 

Paulo Prado etc., e conclui que  

 

[A]a cultura brasileira euforizou de tal modo a mistura que passou a 

considerar inexistentes as camadas reais da semiose onde opera o 

princípio da exclusão: por exemplo, nas relações raciais, de gênero, de 

orientação sexual etc. A identidade autodescrita do brasileiro é sempre 

a que é criada pelo princípio da participação, da mistura. Daí se 

descreve o brasileiro como alguém aberto, acolhedor, cordial, 

agradável, sempre pronto a dar um “jeitinho”. Ocultam-se o 

preconceito, a violência que perpassa as relações cotidianas etc. Enfim, 

esconde-se o que opera sob o princípio da triagem (FIORIN, 2009, 

p.124). 

 

Elucidamos que, partindo da maneira com que a autodescrição do povo brasileiro 

é construída, estabelecemos como hipótese que as formas como as falas dos e sobre os 

imigrantes são citadas pela mídia impressa brasileira e a relação das afirmações contidas 

nessas formas de citação com os discursos que participaram e participam da historicização 

do Brasil revelam que o discurso da receptividade do povo brasileiro engendra e é 

engendrado pela tensão dialógica entre os variados valores atribuídos aos imigrantes. 
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Assim, esta tese, a partir da análise das formas de citação do outro, propostas por 

Bakhtin/Volochínov (2009), e da reconstituição da memória do objeto, conceito 

formulado por Amorim (2009) - assuntos sobre os quais discorreremos, respectivamente, 

nos segundo e terceiro capítulos, encontrou tanto o que se opera sob o princípio da 

participação quanto sob o da exclusão, os quais, consequentemente viabilizaram a 

compreensão das imagens discursivas atribuídas aos imigrantes nas matérias jornalísticas 

da Folha de S. Paulo, O Globo, Veja e Época.  

Ressaltamos que estamos cientes de que, na contemporaneidade (marcada pela 

globalização), 

 

[A]alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos 

globais tem sido o de enfraquecer ou solapar formas nacionais de 

identidade cultural. Eles argumentam que existem evidências de um 

afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional, e um 

reforçamento de outros laços e lealdades culturais, “acima” e “abaixo” 

do nível do estado-nação. As identidades nacionais permanecem fortes, 

especialmente com respeito a coisas como direitos legais e de cidadania, 

mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais 

importantes. Colocadas acima do nível da cultura nacional, as 

identificações “globais” começam a deslocar e, algumas vezes, a 

apagar, as identidades nacionais.  

Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a 

uma maior interdependência global está levando ao colapso de todas as 

identidades culturais fortes e está produzindo aquela fragmentação de 

códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela ênfase no 

efêmero, no flutuante, no impermanente e na diferença e no pluralismo 

cultural descrita por Kenneth Thompson (1992), mas agora numa escala 

global – o que poderíamos chamar de pós-moderno global. Os fluxos 

culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades 

de “identidades partilhadas” – como “consumidores” para os mesmos 

bens, “clientes” para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas 

mensagens e imagens – entre pessoas que estão bastante distantes umas 

das outras no espaço e no tempo. À medida em que as culturas nacionais 

tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as 

identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural 

(HALL, 2005, p.73-74). 

 

No entanto,  

 

[A]a produção de imagens nacionais positivas como agenda política 

está, atualmente, em alta no Brasil. Se por um lado o crescimento 

econômico brasileiro e sua ascensão na esfera político-econômica 

internacional são inegáveis, do outro, há muito trabalho a ser feito em 

matéria psico-social para acompanhar estes avanços. A herança 

histórica da imigração internacional como elemento constituinte da 

formação social do país (Holanda, 1989, 21 ed; Furtado, 1961; Fausto, 
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1975) contribui muito, até hoje, para a reprodução de ambos os 

discursos, individual e governamental, tenderem a criar imagens de um 

país receptivo ao imigrante estrangeiro; um país com “vocação 

imigrante” em um ambiente quase xenófobo (SIMAI; BAENINGER, 

2011, p.45). 

 

Dessa forma, ainda que as identidades nacionais sejam vistas como enfraquecidas 

no contexto da contemporaneidade, o discurso de receptividade do povo brasileiro 

continua a ser constitutivo da autodescrição brasileira.  

Para refletirmos sobre a tensão dialógica inerente ao discurso de receptividade do 

povo brasileiro, recorremos à caracterização dos brasileiros enquanto homens cordiais, 

conforme a clássica formulação de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil 

(1995) [1936]. 

Holanda (1995, p.204, grifo do autor) explica que a expressão “homem cordial”  

 

é do escritor Ribeiro Couto, em carta dirigida a Alfonso Reyes e por 

este inserta em sua publicação Monterey. Não pareceria necessário 

reiterar o que já está implícito no texto, isto é, que a palavra “cordial” 

há de ser tomada, neste caso, em seu sentido exato e estritamente 

etimológico”.  

 

Contudo, essa expressão foi “contrariamente interpretada” em uma obra de 

Cassiano Ricardo, em que  

 

se fala no homem cordial dos aperitivos e das ‘”cordiais saudações”, 

“que são fechos de cartas tanto amáveis como agressivas”, e se antepõe 

à cordialidade assim entendida o “capital sentimento” dos brasileiros, 

que será a bondade e até mesmo certa “técnica da bondade”, “uma 

bondade mais envolvente, mais política, mais assimiladora” 

(HOLANDA, 1995, p.204-205). 

 

Diferentemente de Cassiano Ricardo, na obra de Holanda (1995), a expressão 

“cordialidade” deliberadamente exclui  

 

os juízos éticos e as intenções apologéticas a que parece inclinar-se o 

sr. Cassiano Ricardo, quando prefere falar em “ bondade” ou em 

“homem bom”. Cumpre ainda acrescentar que essa cordialidade, 

estranha, por um lado, a todo formalismo e convencionalismo social, 

não abrange, por outro, apenas e obrigatoriamente, sentimentos 

positivos e de concórdia. A inimizade bem pode ser tão cordial como a 

amizade, nisto que uma e outra nascem do coração, procedem, assim, 

da esfera do íntimo, do familiar, do privado. Pertencem, efetivamente, 

para recorrer a termo consagrado pela moderna sociologia, ao domínio 
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dos “grupos primários”, cuja unidade, segundo observa o próprio 

elaborador do conceito, “não é somente de harmonia e amor”. A 

amizade, desde que abandona o âmbito circunscrito pelos sentimentos 

privados ou íntimos, passa a ser, quando muito, benevolência, posto que 

a imprecisão vocabular admita maior extensão do conceito. Assim 

como a inimizade, sendo pública ou política, não cordial, se chamará 

mais precisamente hostilidade. A distinção entre inimizade e 

hostilidade, formulou-a de modo claro Carl Schmitt recorrendo ao 

léxico latino: “Hostis is est cum quo publice bellum habemus [...] in 

quo ab inimico differt, qui est is, quocum habemus privata odia...”. Carl 

Schmitt, Der Begriff des Politischen (Hamburgo, s. d. [1933]), p. 11, n. 

(HOLANDA, 1995, p.205, grifos do autor). 

 

Em conformidade com Holanda,  

 
[A]a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão 

gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um 

traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que 

permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de 

convívio humano, informados no meio rural e patriarcal (1995, p.146-

147).  

 

Já nessas linhas iniciais da descrição do brasileiro enquanto um “homem cordial”, 

feita por Holanda (1995), é possível ler nas entrelinhas, conforme aponta Gagnebin (2011, 

p.402) que 

  

são os outros que dizem dos brasileiros que eles são cordiais e não é 

qualquer outro (não são nem os angolanos escravizados nem os 

bolivianos clandestinos de hoje). São os estrangeiros vindos de 

civilizações pretensamente superiores (pretensão que vale até hoje), que 

ficam espantados ao encontrar tanta gentileza ali, onde poder-se-ia 

encontrar, sem sombra de dúvida, desconfiança e hostilidade. E esta 

qualidade de cordialidade atribuída pelo outro, pelo estrangeiro mais 

nobre, é, por assim dizer, reivindicada e assumida pelo brasileiro.  

 

Ao apresentar a “cordialidade” como herança da organização rural, familiar e 

patriarcal, revela-se que a cordialidade também possui uma faceta autoritária, uma vez 

que, conforme recorda Holanda (1995), o substantivo família é proveniente de famulus, 

ou seja, está ligada à ideia de escravidão e, assim, “mesmo os filhos são apenas os 

membros livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao patriarca” (HOLANDA, 

1995, p.81).  

Seguindo essa mesma esteira de pensamento, Holanda (1995) também afirma que 

a cordialidade prioriza as relações de parentesco, vizinhança e amizade, isto é, as relações 

do domínio privado em detrimento das relações mais objetivas da esfera propriamente 
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social do espaço público. Com isso, a cordialidade característica brasileira apresenta-se 

sob a forma de expressões emotivas que ocorrem em detrimento das “qualidades 

ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras” (HOLANDA, 1995, p.61).  

Ainda segundo Holanda (1995), a cordialidade, característica reivindicada e 

assumida pelos brasileiros, não significa   

 
“boas maneiras”, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de 

um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade há 

qualquer coisa de coercitivo – ela pode exprimir-se em mandamentos e 

em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez 

envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega ao ponto 

de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Já houve quem 

notasse este fato significativo, de que as formas exteriores de veneração 

à divindade, no cerimonial xintoísta, não diferem essencialmente das 

maneiras sociais de demonstrar respeito.  

Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que 

o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, 

justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência — e isso 

se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma 

espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no 

“homem cordial”: é a forma natural e viva que se converteu em fórmula. 

Além disso a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a 

sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, 

podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. 

Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intatas sua 

sensibilidade e suas emoções.  

Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da 

cordialidade, que não precisam ser legítimas para se manifestarem, 

revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa 

máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia ante o social. E, 

efetivamente, a polidez implica uma presença contínua e soberana do 

indivíduo (1995, p.147)   
 

Dessa forma, na compreensão de Holanda (1995, p.204), a cordialidade, ao 

significar a manutenção da supremacia individual ante o social, está longe de ser bondade, 

pois, a verdadeira bondade é universal e objetiva, ou seja, impessoal e abstrata. Por isso, 

na leitura de Gagnebin (2011, p.404), a característica de cordialidade, apresentada por 

Holanda (1995), pode ser entendida como “um tratamento de ‘favor’ com relação àqueles 

que foram eleitos como próximos ou como amigos, e ela, de forma alguma, impede uma 

grande agressividade contra os outros, contra os que não fazem parte do grupo dos 

escolhidos”.  

Ao entendermos a receptividade nacional a partir do que Holanda (1995) afirma 

sobre o homem cordial, notamos que ela não significa bondade ou civilidade, 

engendrando as relações de integração entre os brasileiros e aqueles que são considerados 
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como parte do grupo dos escolhidos; ou, mais especificamente, neste trabalho, no que 

tange às relações com os imigrantes, ela engendra as relações tanto entre aqueles que se 

considera como imigrantes ideais, desejáveis, para cada época no país, quanto as relações 

de exclusão estabelecidas com imigrantes tidos como indesejáveis em dados períodos. 

Dessa maneira, embora a autodescrição do povo brasileiro enquanto cordial, acolhedor, 

hospitaleiro, isto é, receptivo, enalteça as relações integradoras e oculte as relações 

excludentes, é inerente ao discurso de receptividade a tensão entre os discursos de 

participação e de exclusão. 

 

1.2.2 Identidade e alteridade nas relações imigratórias 

 

Para refletirmos sobre a relação alteritária entre os eus nacionais e os outros, 

imigrantes, baseamo-nos nos estudos de Simmel (2005), Cogo (2001), Sayad (1998), 

Marx (2013), Castells (2008), Canclini (2003) e Augé (1997).  

A concepção simmeliana de estrangeiro, apresentada no texto “O estrangeiro” de 

1908, permite que pensemos este conceito em caráter relacional e, dessa forma, revela-se 

adequada ao prisma bakhtiniano que adotamos teórica e metodologicamente e, mais 

especificamente, aos conceitos de identidade e alteridade que também são caracterizadas 

por sua inter-relação.   

Observamos que, embora Simmel não adote o termo “imigrante”, o fato de ele 

afirmar que nesse texto ele parte da concepção de que o estrangeiro é aquele que “vem 

hoje e amanhã pode permanecer” (2005, p.265), possibilita tomarmos suas reflexões 

sobre o estrangeiro como uma discussão sobre o imigrante. Isso se dá devido à presença 

da ideia de alguém que vem de fora associada à permanência em outra localidade, que, 

apesar de ampla, pode ser tida como definição para o termo, como vimos na citação da 

UNESCO na subseção 1.2.1 deste capítulo. 

Simmel (2005, p.265) afirma que o estrangeiro é “fixo dentro de um determinado 

raio espacial, onde sua firmeza transfronteiriça poderia ser análoga ao espaço, a sua 

posição neste é determinada largamente pelo fato de não pertencer imediatamente a ele, 

e suas qualidades não podem originar-se e vir dele, nem nele adentrar-se”. Assim, o 

imigrante “seria aquele que se encontra mais perto do distante” (SIMMEL, 2005, p.265). 

Ou seja, trata-se de um estranho que está circunscrito socialmente, sendo que, para 

Simmel (2005), sua condição de diferença só pode ser afirmada em relação ao que se 

concebe como diferente dele.   
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Nessa esteira de pensamento, Simmel (2005) afirma que há uma forma de 

interação específica entre os estrangeiros e a sociedade em que eles estão circunscritos. 

Essa forma de interação compreende, ao mesmo tempo, distâncias e proximidades, 

pertencimentos e não pertencimentos, pois  

 

[N]nos contatos possíveis ele, o estranho, é sempre considerado como 

alguém de fora, como um não membro do grupo, portanto, as relações 

se dão a partir de um certo parâmetro objetivo, mas partindo das 

características essenciais de que ele é membro de um outro determinado 

grupo. Como tal, os contatos com ele, são ao mesmo tempo, estreitos e 

remotos, na fragmentação das relações por onde uma abstrata igualdade 

humana em geral se encontra.  

Entre estes dois elementos em contato cria-se, no entanto, a consciência 

de haver conjuntamente uma tensão específica, ou geral e difusa, e mais 

precisamente, da existência de algo não comum, embora afável a um 

determinado acento específico, e possível de promover as relações 

desejadas. Este é, contudo, o caso de um país, de uma cidade, de etnias 

estranhas, ou outros tipos vários e, de forma alguma, se refere a 

questões individuais, porém, a uma estranha, difusa e abstrata origem, 

que seria comum a muitos estrangeiros ou, talvez, que poderia ser. 

Nestes termos, os estranhos não são tomados como indivíduos, mas 

como estrangeiros de um certo tipo socialmente definido. A distância 

em relação a ele não é mais abstrata e geral, se baseia agora em 

elementos socialmente objetivados em relação aos quais se dão às 

possibilidades de proximidade (p.270). 

 

Partindo da concepção de Simmel e refletindo tanto sobre a perspectiva 

bakhtiniana de identidade e alteridade quanto sobre a especificidade do corpus desta tese, 

observamos que é justamente na tensão específica e na existência de algo não comum 

entre os enunciadores jornalísticos (eus) e os imigrantes (outros) que as imagens 

discursivas são construídas, as quais, nas palavras de Simmel, seriam os acentos 

específicos. As imagens, acentos específicos, materializadas nas matérias jornalísticas 

impressas brasileiras não tomam os imigrantes como indivíduos, mas como tipos 

socialmente definidos, isto é, como adaptado, não adaptado, (in)desejável, sobrecarga ao 

Estado, contraventor e mercadoria.  

Nesse sentido, concordamos com a ideia de Cogo (2001, p.20) de que a construção 

das imagens discursivas dos imigrantes pela mídia, ao produzir uma certa 

homogeneização das representações, favorece “o apagamento ou diluição de outras 

posições identitárias”.  
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Assim como Simmel (2005) recorre a termos contraditórios (distâncias e 

proximidades, pertencimentos e não pertencimentos) para definir a figura do estrangeiro, 

Sayad (1998) discorre sobre uma dupla contradição para caracterizar o imigrante.  

Para Sayad (1998), a dupla contradição que caracteriza o imigrante se deve ao fato 

de nem sempre se conseguir conformar o direito e o fato, fazendo com que o imigrante 

oscile entre alguém: a) que se encontra provisoriamente em um outro país e que pode 

prolongar sua estadia indefinidamente; ou b) que se estabelece de forma mais duradoura 

em outro espaço geográfico, mas que conserva um intenso sentimento de provisoriedade.  

Essa contradição, considerada fundamental e que parece constituir a própria 

condição de imigrante, “impõe a todos a manutenção da ilusão coletiva de um estado que 

não é nem provisório nem permanente” (SAYAD, 1998, p.46). Essa ilusão é partilhada 

por todas as partes envolvidas pela imigração: a) os imigrantes, uma vez que, ao sentirem 

que se encontram em uma sociedade hostil, necessitam convencer-se de que estão ali 

provisoriamente; b) a comunidade de origem e, por vezes, a sociedade de emigração como 

um todo, que finge conceber “seus emigrantes como simples ausentes”, “estes últimos 

são chamados evidentemente (quando não por necessidade) a retomar ... o lugar que 

jamais deveriam ter abandonado e que só abandonaram provisoriamente” (SAYAD, 

1998, p.46); e c) a sociedade receptora que, “embora tenha definido para o trabalhador 

imigrante um estatuto que o instala provisoriamente enquanto estrangeiro (de direito, mas 

se não o é sempre, ou, se o é pouco, de fato)” e que, dessa forma, “nega-lhe todo o direito 

a uma presença reconhecida como permanente”, “consente em tratá-lo, ao menos 

enquanto encontra nisso algum interesse, como se o provisório pudesse ser  definitivo ou 

pudesse se prolongar de maneira indeterminada” (SAYAD, 1998, p.46). 

Com relação à sociedade receptora, que nos interessa por ser a ótica presente nas 

matérias jornalísticas, e refletindo sobre a imigração no Brasil, observamos que a 

naturalização e assimilação do imigrante considerado desejável ou ideal em determinadas 

épocas promoveram uma interrupção a uma concepção do imigrante enquanto provisório. 

No entanto, nesses períodos, a interrupção do estatuto de provisório demandava que os 

imigrantes, de alguma forma, abdicassem de sua identidade para, na maior parte das 

vezes, se integrar e formar uma sociedade e um povo “melhorados”.  

Abdelmalek Sayad (1998, p.48) elucida ainda que a provisoriedade também 

constitui “a verdade objetiva do que é imigração e do que é imigrante (ou um aspecto 

dessa verdade) que se desvenda. Essa verdade é a mesma que preside ao balanço contábil 

que se faz dos ‘custos e vantagens comparados’ da imigração”.  
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Seguindo a perspectiva de Sayad, esses custos e vantagens, que não são somente 

econômicos, mas também sociais e culturais, comparados apresentam a seguinte questão: 

 

Como maximizar as “vantagens” (principalmente as vantagens 

econômicas) da imigração, reduzindo ao mesmo tempo ao mínimo o 

“custo” (notadamente o custo social e cultural) que a presença do 

imigrante impõe? Esta é uma formulação que, ao mesmo tempo que 

condensa em si toda a história do fenômeno da imigração, revela a 

função objetiva (ou seja, secreta) da regulamentação aplicada aos 

imigrantes: mudando segundo as circunstâncias, segundo as populações 

relativas, essa regulamentação visa impor a todos a definição 

constituída em função das necessidades do momento (1998, p.50).  

 

Essa definição dos imigrantes constituída em função das necessidades do 

momento é colocada em questão simultaneamente através do trabalho jurídico (que 

dispõe os direitos dos imigrantes, uma vez que estes vão morar e trabalhar em um 

determinado país), político (que envolve convenções bilaterais e acordos de mão-de-obra) 

e social (que contempla uma variada gama de ações relativas à adaptação dos 

estrangeiros).  

Nesse balanceamento de custos e vantagens, notamos a enunciação de diferentes 

discursos que conferem distintas imagens aos diferentes imigrantes e que participam do 

processo de historicização do Brasil. De 1819 até início da década 1870, o imigrante ideal 

ou desejável para o Brasil foi o agricultor branco que emigra em família. Em meados de 

1870, o imigrante tido como ideal foi redefinido para estrangeiros com formação latina e 

católica. Ideal que durou até 1930. Nesses períodos, embora houvesse custos, inclusive 

financeiros, uma vez que se tratava de uma imigração subsidiada pelos governos, a ideia 

de que as vantagens superariam os custos também existia, pois a vinda de estrangeiros 

era vista como a possibilidade, respectivamente, de povoar e proteger as fronteiras e de 

civilizar o país, o que incluía o branqueamento populacional. Além disso, esse mesmo 

balanceamento pode ser observado nas imagens conferidas aos imigrantes pela cobertura 

impressa da mídia brasileira, a qual, conforme analisamos nesta tese, apresenta, de um 

lado, como vantajosa a imigração de trabalhadores altamente qualificados em cargos e 

em funções em que exista uma demanda não suprida por nacionais, e, de outro lado, como 

desvantajosa a imigração de estrangeiros que gerem sobrecarga ao Estado ou apresentem 

diferenças comportamentais e linguísticas ou, ainda, que sejam considerados 

contraventores.  
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No que tange às especificações pelas quais se definem e se identificam os 

imigrantes, Sayad esclarece que elas 

 

encontram seu princípio gerador, sua soma e sua eficiência, bem como 

sua justificação última, no estatuto político que é próprio do imigrante 

enquanto ele não é apenas um alógeno mas, mais do que isso, um “não-

nacional” que, a este título, só pode estar excluído do campo político. 

Política e polidez, e sem dúvida mais a polidez do que a política, exigem 

semelhante neutralidade, que é também chamada de “obrigação de ser 

reservado”: a forma de polidez que o estrangeiro deve adotar e que ele 

se sente na obrigação de adotar – e no limite, ele só deve adotar essa 

polidez porque se sente obrigado a adotá-la –, constitui uma dessas 

malícias sociais (ou malícias do social) pelas quais são impostos 

imperativos políticos e consegue-se a submissão a esses imperativos. 

Sem que se perceba perfeitamente a arbitrariedade (no sentido lógico) 

que existe em opor “nacional” e “não-nacional” e em reduzir todas as 

discriminações de fato a esta oposição (de direito) fundamental, a 

distinção legal, ou seja, refletida, pensada e confessa, que se opera 

assim no plano político de modo totalmente decisivo constitui como que 

a justificativa suprema de todas as outras distinções. Com efeito, porque 

todas essas distinções são suscetíveis de serem apresentadas como 

derivadas da primeira, elas se encontram fundadas na razão (frente a 

razão em si, posto que dela recebem explicação, mas igualmente frente 

à razão política, social, econômica e, mais ainda, ética); não sendo o 

imigrante um elemento nacional, isso justifica a economia de 

exigências que se tem para com ele em matéria de igualdade de 

tratamento frente à lei e na prática (1998, p.58).  

 

Ou seja, em última instância, é pelo imigrante ser considerado um alógeno e um 

não-nacional (estatuto político) que distinções em relação a ele são feitas na prática. Isso 

redundou nesta pesquisa na percepção de que frente aos enunciadores jornalísticos os 

imigrantes sejam passíveis da atribuição das imagens de (in)desejável, sobrecarga ao 

Estado, contraventor, mercadoria, adaptado e não adaptado. Observamos que a última 

imagem demonstra justamente a forma de polidez que deve ser adotada por esses 

imigrantes. 

Ademais, Sayad (1998) argumenta que a função dos fatos e dos discursos e o 

intuito de agir sobre o fenômeno imigratório faz com que a definição mais aproximada 

do modelo típico do imigrante seja 

 

essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho 

provisória, temporária, em trânsito. Em virtude desse princípio, um 

trabalhador imigrante (sendo que trabalhador e imigrante são, neste 

caso, quase um pleonasmo), mesmo se nasce para a vida (e para 

imigração) na imigração, mesmo se é chamado a trabalhar (como 

imigrante) durante toda a sua vida no país, mesmo se está destinado a 
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morrer (na imigração), como imigrante, continua sendo um trabalhador 

definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer 

momento. A estadia autorizada ao imigrante está inteiramente sujeita 

ao trabalho, única razão de ser que lhe é reconhecida: ser como 

imigrante, primeiro, mas também como homem – sua qualidade de 

homem estando subordinada a sua condição de imigrante. Foi o trabalho 

que o fez nascer “imigrante”, que o fez existir; é ele, quando termina, 

que faz “morrer” o imigrante, que decreta sua negação ou o empurra 

para o não-ser. E esse trabalho que condiciona toda existência do 

imigrante, não é qualquer trabalho, não se encontra em qualquer lugar; 

ele é o trabalho que o “mercado de trabalho para imigrantes” lhe atribui 

e no lugar em que lhe é atribuído (SAYAD, 1998, p.54-55).   

 

Cabe salientarmos que essa definição de Sayad (1998) que mais se aproxima do 

modelo típico de imigrante, isto é, uma força de trabalho provisória, sendo que sua 

qualidade de homem é subordinada a sua condição de imigrante, ou seja, de mão-de-obra 

de um mercado que lhe é atribuído, está em consonância à força de trabalho que Marx 

(2013) concebe enquanto mercadoria. 

Segundo Marx (2013, p.242-244), a força de trabalho pode ser entendida como 

mercadoria quando a primeira: a) “é colocada à venda ou vendida pelo seu próprio 

possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho”; b) é vendida por seu proprietário 

“apenas por um período de tempo, pois se ele a vende inteiramente, de uma vez por todas, 

vende-se a si mesmo, transforma-se de um homem livre num escravo”; c) é o que seu 

possuidor dispõe para vender, uma vez que ele não detêm meios de produção e, com isso, 

“carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua força de 

trabalho”.  

Ainda refletindo sobre a mão-de obra, mas situando-a no debate da globalização, 

Castells afirma que  

 

conforme relata o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1999 das 

Nações Unidas, “o mercado global da mão-de-obra integra-se cada vez 

mais para os capacitadíssimos - executivos de empresas, cientistas, 

artistas e muitos outros que formam a elite profissional global - com 

alta mobilidade e altos salários. Mas o mercado da mão-de-obra-não-

especializada sofre muitas restrições das barreiras nacionais”. Embora 

o capital seja global, e as principais redes de produção sejam cada vez 

mais globalizadas, o maior contingente da mão-de-obra é local. Só a 

elite dos mais especializados, de grande importância estratégica é 

realmente globalizada (2008, p.172). 

 

Esse descompasso entre os imigrantes mais especializados e os não, que faz com 

que os só primeiros sejam considerados globalizados, é visto por Canclini (2003) na 
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sociedade como um todo. Segundo ele, há um acesso desigual a economia e cultura 

globais. Assim, a globalização torna-se “imaginada”.   

Nessa esteira de pensamento, Canclini (2003) considera que a maioria das pessoas 

não está incluída e integrada à globalização, cabendo a elas imaginá-la.  Desse modo, as 

políticas culturais são políticas produzidas sobre os imaginários. A expansão global 

dessas políticas é incorporada à cultura dos povos, diluindo o estranhamento que se tinha 

em relação ao diferente em décadas passadas. Por isso, para Canclini (2003), o processo 

de globalização rompe com o paradigma moderno de identidades, que eram 

majoritariamente monolinguísticas, territoriais e caracterizadas por uma certa 

homogeneidade cultural e pela marcante presença da Nação como um organizador estatal, 

e permite o estabelecimento de identidades pós-modernas ou pós-coloniais, que, por sua 

vez, são multilinguísticas, transterritoriais e multiculturais. Estas são estruturadas mais 

pela lógica dos mercados do que pela organização estatal e baseadas nas interações 

viabilizadas pelas informações tecnológicas e pelas redes de comunicação.  

A respeito da diluição do estranhamento na contemporaneidade, vale 

ponderarmos que 

 

[O]os outros já não são diferentes, ou mais exatamente, a alteridade 

continua existindo, somente que os prestígios do exotismo se 

desvaneceram [...]. O outro, sem os prestígios do exotismo, é 

simplesmente o estrangeiro, frequentemente temido, menos porque é 

diferente que por estar demasiadamente próximo de nós (AUGÉ, 1997, 

p.25) 

 

Ou seja, ainda que os prestígios do exotismo tenham se desvanecido, as tensões 

da relação alteritária entre imigrantes e nacionais continuam a existir. Mas foram 

reacentuadas mediante as atualizações dos discursos sobre esses outros.  

Diante do exposto, ponderamos que, nesta tese, a análise e interpretação das 

matérias jornalísticas que resultaram nas imagens discursivas de adaptado, não adaptado, 

(in)desejável, sobrecarga ao Estado, contraventor e mercadoria, partiram:  

a) da concepção de Simmel (2005) – de que os imigrantes são estranhos de um 

certo tipo definido que se circunscrevem socialmente, sendo sempre considerados como 

alguém de fora, pertencentes a um outro grupo e com quem os membros da sociedade 

receptora entram em tensões específicas geradoras de acentos específicos; – e da 

consideração de Cogo (2001), de que, na cobertura sobre imigração, as representações 

dos imigrantes favorecem que se apaguem ou se diluam outras posições identitárias, 
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permitindo o estabelecimento de imagens discursivas mais homogêneas, embora as 

identidades e, consequentemente, as alteridades contemporâneas sejam mais 

heterogêneas. Assim, se consideraram os aspectos singulares da relação entre os 

enunciadores jornalísticos e determinados tipos de imigrantes. Com isso, os acentos 

específicos foram os responsáveis pela materialização de determinadas imagens nas 

matérias jornalísticas impressas brasileiras;  

b) das definições de imigrante e de suas obrigações apresentadas no trabalho de 

Sayad (1998). Nesse sentido, percebemos que as imagens dos imigrantes se relacionam 

com o balanço contábil de custos e vantagens comparados. Assim, retratar o imigrante 

como desejável dependia da percepção de que a vinda era vantajosa pelos enunciadores 

jornalísticos; por outro lado, apresentá-lo como indesejável ou sobrecarga ao Estado, 

significava que ele era percebido como custoso para esses mesmos enunciadores. As 

imagens do imigrante como (in)desejável e como mercadoria apresentaram os imigrantes 

como essencialmente uma força de trabalho provisória, concepção considerada por Sayad 

(1998) como a definição mais aproximada do modelo típico do imigrante. Já as imagens 

dos imigrantes enquanto não adaptados e contraventores se relacionam à ideia de que o 

imigrante não adotou uma certa forma polidez e não se adequaram a normas e regras 

sociais;  

d) da concepção de Marx (2013) da força de trabalho enquanto mercadoria, que 

nos possibilitou o entendimento de que a apresentação dos imigrantes como 

essencialmente uma força de trabalho provisória nas matérias jornalísticas conferiam aos 

imigrantes uma imagem de mercadoria; e  

e) da constatação de Castells (2008) de que somente os imigrantes mais 

especializados, importantes estrategicamente, são de fato globalizados, e da consideração 

de Canclini (2003) sobre a identidade pós-moderna ou pós-colonial ser multilinguística, 

transterritorial e multicultural, sendo esta mais regulada pela lógica de mercado. Essas 

contribuições teóricas possibilitaram a distinção entre as imagens discursivas dos 

imigrantes como adaptado e como mercadoria, pois a representação da primeira foi 

produzida de acordo com as características da identidade pós-moderna, o que foi 

desconsiderado para a segunda. Enfatizamos que o estabelecimento de tais imagens 

permitiu constatarmos o que se opera sob o princípio da participação, assim como sob o 

de exclusão e, com isso, como tem se reacentuado a tensão constitutiva do discurso de 

receptividade do brasileiro em sua autodescrição.  
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Capítulo 2: Jornalismo impresso no Brasil e formas de presença do 

outro 

 

O presente capítulo está organizado em três seções. Na primeira seção, Jornalismo 

impresso no Brasil, abordaremos a esfera jornalística, apresentando suas características 

de periodicidade, de atualidade, da tensão entre objetividade e subjetividade, da verbo-

visualidade, de seus produtos finais serem fruto de um trabalho coletivo e de seu papel 

como formadora de opinião, articulando-as com a cobertura da mídia impressa brasileira 

em relação aos imigrantes. Enfatizamos que é partindo da noção de que a sociedade 

brasileira é influenciada pelos grandes veículos de comunicação, o que influencia o modo 

como os imigrantes são vistos, que escolhemos como corpus as matérias jornalísticas das 

revistas Época e Veja e dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo.  

Na segunda seção, Gênero reportagem, dissertamos a respeito do conceito 

bakhtiniano de gênero do discurso e refletimos sobre o gênero reportagem, levando em 

consideração que, apesar do gênero não ter sido um critério para seleção do corpus, todos 

os enunciados jornalísticos que são objeto de análise nesta tese são reportagens.  

Na terceira seção, O discurso citado e o método sociológico em linguística, 

expomos: as reflexões bakhtinianas sobre a citação do discurso alheio e as variantes do 

discurso citado (categoria de análise neste estudo), estabelecendo aproximações entre o 

que estes apresentam com o que encontramos na análise das matérias jornalísticas desta 

tese; e, a noção de área semântica da existência (categoria de interpretação nesta 

pesquisa), relacionando-a ao que observamos no corpus. 

 

2.1 Jornalismo impresso no Brasil  

 

 Para Kellner (2001, p.8), a cultura que a mídia veicula via “imagens, sons e 

espetáculos ajuda[m] a urdir o tecido da vida cotidiana”, modela “opiniões políticas e 

comportamentos sociais” e fornece “o material com que as pessoas forjam sua 

identidade”. Ainda segundo o autor,  

 

[A]a cultura da mídia também fornece o material com que muitas 

pessoas constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de 

nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e “eles”. Ajuda a modelar a 

visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos: define o que 

é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. As 

narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os 
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mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para 

maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura 

veiculada pela mídia fornece o material que cria identidades pelas quais 

os indivíduos se inserem nas sociedades (KELLNER, 2001, p.8).  
  

Levando em consideração a importância da mídia para a construção do senso de 

“nós” e “eles”, que nesta tese são, respectivamente, os “enunciadores jornalísticos”, 

“brasileiros” e os “imigrantes”, é pertinente pensarmos como a mídia e, mais 

particularmente, como a esfera jornalística, é caracterizada, relacionando tais 

características com a cobertura sobre os imigrantes e seus possíveis impactos para a 

formação da opinião pública. 

Marcondes Filho (2000) traça as características da esfera jornalística de acordo 

com cinco diferentes épocas. Na primeira, designada “Pré-história do jornalismo”, de 

1631 a 1789, marcada por uma economia elementar, a produção era artesanal, 

assemelhando-se em sua forma aos livros. Na segunda, intitulada “Primeiro jornalismo”, 

de 1789 a 1830, caracterizada por uma economia deficitária, intelectuais, escritores e 

políticos produziam tanto conteúdos literários quanto textos críticos políticos. A terceira, 

denominada “Segundo Jornalismo”, de 1830 a 1900, sob a consolidação da economia da 

empresa, marca-se pela imprensa de massa e o início da profissionalização dos jornalistas. 

No período, também são criadas manchetes e reportagens e passa-se a contar com o uso 

da publicidade. Na quarta, sob o desígnio de “Terceiro Jornalismo”, de 1900 a 1960, 

particularizada pela imprensa monopolista com um elevado número de tiragens, grandes 

rubricas políticas e fortes grupos editoriais monopolizavam o mercado e pelas relações 

públicas. A quinta, nomeada “Quarto Jornalismo”, de 1960 até os dias atuais, devido aos 

avanços tecnológicos, é singularizada pela maior velocidade com que as informações 

devem ser transmitidas, pela relevância atribuída ao visual, pelo conteúdo eletrônico e 

interativo. Tais características ocasionaram tanto mudanças nas funções desempenhadas 

pelos jornalistas - que passaram a utilizar amplamente a tecnologia, quanto geraram uma 

crise na própria mídia impressa.  

Sobre essa crise da mídia impressa, tendo em vista que o corpus desta tese é 

constituído, justamente, por matérias jornalísticas impressas, cabe observarmos que, na 

contemporaneidade brasileira, embora a grande mídia nacional concorra com publicações 

online e independentes pela formação de opinião pública, são ainda os jornais, revistas e 

tevês da impressa nacional tradicional os “responsáveis pelas notícias mais lidas e 

compartilhadas” (CORNILS, 2016, p.8). Ou seja, apesar de uma diminuição de leitores 
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dos textos jornalísticos impressos, a grande mídia nacional continuou como uma 

importante formadora de opinião.  

O maior acesso aos sites da mídia tradicional foi constatado pela pesquisa “Meios 

de comunicação e confiabilidade da mídia”, realizada em parceria pelas empresas Ideia 

Inteligência e CDN Comunicação. De acordo com Maurício Moura, diretor-geral da Ideia 

Inteligência,  

 

[O]o mais importante apontado na pesquisa é que o leitor busca 

informações em marcas com credibilidade, como a dos jornais e 

revistas. O que os entrevistados citaram é que a credibilidade é 

resultado da história da marca, do tempo em circulação e, claro, das 

pessoas que estão por trás de um jornal, como os colunistas 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS, 2016). 

 

Vemos com isso que, embora tenha ocorrido uma diminuição na circulação dos 

jornais e revistas impressos – inclusive no ano de 2012, período de publicação coletado 

para este corpus, conforme apontam as pesquisas do Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC) em relação aos anos anteriores – essa redução, ou crise da imprensa 

escrita, não significa a perda ou uma limitação no exercício da influência desempenhada 

pela grande mídia nacional, uma vez que os acessos e assinaturas online a compensou – 

conforme os estudos do IVC relativos tanto à circulação dos jornais no período de 2012 

quanto às revistas no período de 2014 indicam, quando os formatos digitais destas 

passaram a ser auditados pelo Instituto. Isso significa que os jornais e revistas continuam 

a ser tão lidos quanto antes, o que os mantêm como importante fonte de formação de 

opinião pública. Essa manutenção da relevância da grande mídia nacional na formação 

de opinião é motivada, segundo os dados encontrados na pesquisa “Meios de 

comunicação e confiabilidade da mídia”, pela visão dos leitores de que se trata de veículos 

confiáveis devido à história das marcas, do tempo de circulação e de seus colaboradores. 

Com isso, a seleção feita nesta tese pelos veículos de comunicação pertencentes à grande 

mídia nacional se mostra relevante. 

Ademais, as matérias jornalísticas analisadas nesta tese também estão disponíveis 

online, o que significa que há um grande público que é, possivelmente, influenciado pelos 

enunciados jornalísticos do corpus deste estudo, justificando assim, mais uma vez, sua 

pertinência.  

Retomamos as características do jornalismo. Para Pena (2012, p.36), a publicação 

jornalística é caracterizada pela periodicidade e pela atualidade.  
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Para abordar a primeira característica, a periodicidade, o autor recorre à noção de 

tempo. Segundo Pena (2012, p.38), o tempo é: a) relacional, uma vez que a percepção da 

velocidade com que o tempo transcorre depende das situações que são vivenciadas pelos 

sujeitos e, por isso, baseando-se no filósofo Norbert Elias, o autor compreende que 

“vivemos a ilusão do tempo como objeto mensurável”; e b) regulado socialmente, pois 

mesmo os ritmos biológicos (por exemplo, a hora de dormir e comer) são controlados, 

disciplinados, condicionados pelas organizações sociais. Dessa forma, ainda se pautando 

em Elias, Pena (2012, p.38) afirma que é pelo tempo não ser “visível, tangível ou 

mensurável” que “a regulação social privilegia a sincronia e não a diacronia, encurralando 

o indivíduo na infinita repetição do presente”. Após advogar que os sujeitos estão 

confinados a viver continuamente o presente, Pena (2012) conclui que o jornalismo, ao 

trabalhar com a periodicidade, nos aprisiona em uma eterna repetição do presente, o que 

pode ser observado pela falta de variação temática. Essa conclusão é ilustrada pelas pautas 

dos jornais cariocas que sempre abordam “crise na economia, corrupção na política, 

violência nas ruas, agenda do presidente da República e do governador, o domingo de sol 

na praia e notícias sobre os times de futebol” (PENA, 2012, p.38).  

A repetição temática da mídia impressa brasileira no que se refere à imigração 

pode ser observada se contrastarmos o que a pesquisadora Denise Cogo (2001) encontrou 

em seu corpus (formado por matérias jornalísticas veiculadas entre agosto de 2000 e julho 

de 2001) com o que nos deparamos no corpus desta tese (constituído por enunciados 

jornalísticos do ano de 2012).  

São comuns às duas pesquisas (a de Cogo, 2001, e esta tese) os seguintes eixos 

temáticos: a) “a imigração ‘ilegal’ no contexto brasileiro” (COGO, 2001, p.16). O mesmo 

tema pode ser observado em 5 reportagens do corpus desta tese, a saber: “Imigrante ilegal 

com benefícios do Brasil” (O Globo); “O Haiti é aqui” (O Globo); “Serviços públicos em 

Tabatinga estão à beira do colapso” (O Globo); “Sul do país tem onda imigração de 

imigração ilegal” (Folha de S. Paulo); e “Posto de controle na fronteira possui brechas” 

(Folha de S. Paulo); e b) “as imigrações ‘sofisticadas’” (COGO, 2001, p.16), sendo estas 

relativas aos imigrantes altamente qualificados. Enquadrando-se neste eixo estão 2 

reportagens: “Eles descobriram o ‘Basil’” (Veja); e “Bem-vindos ao Brasil” (Época).  

Salientamos que a cobertura sobre os imigrantes no Brasil estar sob as égides da 

imigração qualificada tanto como ilegal quanto como sofisticada, nos permite perceber  
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um confronto enunciativo da experiência migratória contemporânea no 

corpo das mídias: a uma migração simples (dos indesejados), 

representada pelos ilegais, indocumentados, clandestinos e refugiados, 

contrapõem-se uma migração sofisticada (dos desejados e disputados), 

que, designada como “evasão ou drenagem de cérebros”, é representada 

pela mobilidade de acadêmicos e profissionais especializados em busca 

de melhor status profissional e ascensão socioeconômica (COGO, 

2001, p.18, grifos da autora).  

 

Nesse sentido, a questão da repetição temática se mostra relevante, pois, conforme 

apontado por Danton Jobim (apud Bahia, 2015, verbete Opinião):   

 

dois aspectos em que se exerce influência de um grande jornal sobre a 

formação da opinião pública: 1) intensidade dos estímulos: o jornal se 

publica diariamente e insiste numa política, utilizando-se do princípio 

sempre eficaz da repetição; 2) variedade dos apelos à consciência e ao 

sentimento do leitor: a doutrinação direta nos editoriais, e a indireta, 

através da seleção e hierarquização das notícias. 

 

Ou seja, levando em consideração tanto a citação de Cogo (2001) como a de 

Danton Jobim (apud Bahia, 2015), temos que a constante cobertura dos imigrantes 

enquanto ilegais ou altamente qualificados contribui para a formação da opinião pública 

de que indocumentados, clandestinos e refugiados são indesejados para o país enquanto 

acadêmicos e profissionais especializados são desejados.  

Apesar de os imigrantes indocumentados, clandestinos e refugiados receberem, na 

maior parte das vezes, uma tônica negativa nos enunciados jornalísticos que compõem o 

corpus desta tese, o que poderá ser melhor percebido no capítulo de análise, ressaltamos 

que a cobertura sobre tais imigrantes nem sempre resultou na conferência de uma imagem 

discursiva a eles de indesejados, pois encontramos, também, a imagem de mercadoria.  

Para refletir sobre a segunda característica do jornalismo, atualidade, Pena (2012, 

p.39) propõe a distinção entre esta e a novidade, defendendo a ideia de que a “novidade 

nem sempre é atual e a atualidade nem sempre é nova”. Essa ideia é exemplificada abaixo, 

conforme o trecho que reproduzimos a seguir.  

 

Suponha que você é um meteorologista sendo entrevistado para o jornal 

de sua cidade e suas previsões dizem que haverá sol no dia seguinte. 

Esse fato é uma novidade? Não necessariamente.  

Para começar, seus colegas de profissão já estão fartos de saber as 

previsões e podem ser excluídos do grupo. Pescadores, moradores do 

campo e outros personagens com mais intimidade com a meteorologia 

idem. Além disso, se, por exemplo, estivermos no verão, e o dia anterior 

tiver sido claro com o anoitecer estrelado, o fato também não vai 
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parecer nenhuma novidade para a grande maioria dos leitores. 

Entretanto, para um turista recém-chegado à cidade, a notícia 

certamente se encaixa na categoria novidade. E, em todos os casos, ela 

é atual, pois se refere àquele dia. Ou melhor, à veiculação naquele dia 

(PENA, 2012, p.40).  

 

A partir do exemplo, constatamos que a novidade é algo dependente da pessoa 

que a recebe, isto é, trata-se de, por exemplo, um acontecimento novo para um dado 

alguém em um determinado momento. Já a atualidade está atrelada a algo relativo a um 

dia específico que é enunciado nesse mesmo dia. Isto é, há sincronia.  

Nesse sentido, observamos que alguns eixos temáticos encontrados neste corpus 

de pesquisa são novidades em relação ao analisado por Cogo (2001), devido ao fato de 

serem atuais ao tempo da publicação selecionado para esta tese (2012). Os novos temas 

são: a) as medidas tomadas em âmbitos locais para lidar com as diferenças culturais, caso 

da reportagem “Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios” (Folha de S. Paulo); e b) a 

contratação de imigrantes vulneráveis por empresários, em conformidade com o que é 

apresentado em “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos” (Folha de S. Paulo).  

Na esfera jornalística,  

 

[A]a publicação regular dos jornais ou a transmissão de programas 

noticiosos sempre resulta em pressa. Por isso a seleção jornalística 

tende para a atualidade, para as preferências do público, para o 

facilmente digerível - noutras palavras, para o sensacionalismo. A fim 

de justificar a compulsão pela atualidade, recorre-se ao argumento 

antropológico segundo o qual as pessoas são seres curiosos que se 

interessam pelo novo. Mas a novidade pela novidade produz um 

“jornalismo de retalhos”, como já foi mencionado. A realidade social é 

representada como um mosaico colorido de eventos que não guardam 

relação alguma entre si (KUNCZICK, 2002, p.365) 

 

Essa apresentação da realidade social enquanto um mosaico colorido de eventos 

dissociados é considerada por Abramo (2016) como um dos padrões de manipulação 

utilizados pela grande imprensa. Trata-se do padrão da fragmentação. De acordo com 

Abramo (2016, p.41-42), a realidade é apresentada pela mídia jornalística impressa não  

 

com suas estruturas e interconexões, sua dinâmica e processos próprios, 

suas causas, suas condições e suas consequências. O todo real é 

estilhaçado, despedaçado, fragmentado em milhões de minúsculos fatos 

particularizados, na maior parte dos casos desconectados entre si, 

despojados de seus vínculos com o geral, desligados dos seus 

antecedentes e de seus consequentes no processo que ocorrem, ou 

reconectados e revinculados de forma arbitrária e que não 
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correspondem aos vínculos reais, mas a outros ficcionais, e 

artificialmente apresentados.  

 

Enfatizamos que esse padrão de fragmentação não está relacionado ao que se 

designa no pensamento bakhtiniano por excedente de visão. Isto é, não se trata daquilo 

que o enunciador das matérias jornalísticas não pode perceber devido ao lugar que ocupa 

no tempo e espaço, mas sim da forma com que ele seleciona o que abordar e como fazê-

lo. Ademais, a maneira como os acontecimentos são noticiados, conforme considera 

Abramo (2016), muitas vezes é dissociada de antecedentes e consequentes no processo 

que ocorrem ou associada a esses arbitrariamente, ocasionando assim uma transmissão 

que, em termos bakhtinianos, refrata mais que reflete, ou seja, deformando os 

acontecimentos.  

Nesse sentido, a reportagem “Bem-vindos ao Brasil”, que integra o corpus de 

pesquisa e foi publicada pela revista Época na edição de número 718, é exemplar da 

fragmentação dos acontecimentos em minúsculos fatos particularizados, ao apresentar o 

crescimento da imigração de bolivianos, paraguaios e peruanos entre os anos de 2009 e 

2011 em infográfico e não adicionar nenhum outro comentário sobre esses imigrantes, 

possibilitando, assim, a autodescrição do povo brasileiro enquanto receptivo, o que 

contempla somente os processos de integração entre os brasileiros e os imigrantes.  

Continuamos a seguir com a caracterização da esfera jornalística. De acordo com 

Magalhães (2010, p.22-23) o jornalismo se configura  

 

como produto prototípico do pensamento moderno com as coerções e 

implicações que a relação entre a demonstração e a noção de “fato real” 

traz. Como o jornalismo se estruturou na modernidade, a importância 

de verdade como aquilo experimentável ocupou lugar essencial nessa 

produção discursiva. Então, a maneira de compreender a tendência 

sócio-cultural pós-moderna aponta o grande desafio do exercício 

jornalístico na contemporaneidade. O processo de substituição da noção 

de “verdade” pelo de “eficácia” como princípio de valor da cultura 

coloca em xeque um importante pilar: o da objetividade jornalística, 

que, conforme discutem Kunczik (2002) e Ward (2004), a despeito de 

sua instabilidade conceitual, é cara ao exercício ético profissional.  

 

Concordamos com Magalhães (2010) que a objetividade é relevante ao exercício 

jornalístico, sendo um dos itens abordados pelas empresas jornalísticas que compõem 

corpus desta pesquisa, conforme explicitamos s seguir.  

Nos princípios editoriais do Grupo Globo (2016), do qual o jornal o Globo e a 

revista Época fazem parte, afirma-se que 
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Antes, costumava-se dizer que o jornalismo era a busca pela verdade 

dos fatos. Com a popularização confusa de uma discussão que remonta 

ao surgimento da filosofia (existe uma verdade e, se existe, é possível 

alcançá-la?), essa definição clássica passou a ser vítima de toda sorte de 

mal-entendidos. A simplificação chegou a tal ponto que, hoje, não é 

raro ouvir que, não existindo nem verdade nem objetividade, o 

jornalismo como busca da verdade não passa de uma utopia. É um 

entendimento equivocado. Não se trata aqui de enveredar por uma 

discussão sem fim, mas a tradição filosófica mais densa dirá que a 

verdade pode ser inesgotável, inalcançável em sua plenitude, mas 

existe; e que, se a objetividade total certamente não é possível, há 

técnicas que permitem ao homem, na busca pelo conhecimento, 

minimizar a graus aceitáveis o subjetivismo.  

 

No Novo manual de redação (2016) da Folha S. Paulo se explicita que  

 

Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir 

um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida 

subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. 

Isso não o exime, porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. 

Para relatar um fato com fidelidade, reproduzir a forma, as 

circunstâncias e as repercussões, o jornalista precisa encarar o fato com 

distanciamento e frieza, o que não significa apatia nem desinteresse. 

Consultar outros jornalistas e pesquisar fatos análogos ocorridos no 

passado são procedimentos que ampliam a objetividade possível. 

 

Diferentemente dos demais, O Manual de estilo (1990) da Editora Abril e o 

Código de conduta do Grupo Abril, responsável pela publicação da revista Veja, não 

fazem menção à objetividade. Apesar de o texto Manual de estilo (1990) focalizar apenas 

as normas adotadas para a produção do material publicado, na p.11 aparece a preocupação 

com a “clareza” e a “precisão”. De acordo com Sponholz (2003, p.114, grifos nossos), 

“Clareza, exatidão e precisão afetam sobretudo a objetividade textual. No caso da 

exatidão e precisão, pode-se falar também em objetividade jornalística, no sentido de 

que o jornalista deve levantar informações de maneira mais exata e precisa quanto 

possível”. Dessa forma, compreendemos que a referência à “clareza” e à “precisão” 

implica a afirmação de uma “objetividade” textual e jornalística. 

De formas distintas, as três empresas jornalísticas (o Grupo Globo, responsável 

pelas publicações do jornal O Globo e pela revista Veja; o Grupo Folha, ao qual pertence 

o jornal Folha de S. Paulo; e o Grupo Abril, que publica a revista Época) negam a 

existência de uma objetividade absoluta, mas afirmam o emprego de técnicas para 

produzir matérias jornalísticas objetivas no maior grau possível e, assim, reduzir ao 
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máximo a subjetividade nas publicações. Assim, torna-se notável a tensão entre 

objetividade e subjetividade no fazer jornalístico.  

Nesse sentido, Magalhães (2010, p.48) pontua que  

 

o privilégio dado à objetivação não implica anulação do processo de 

subjetivação. Pelo contrário, a dialética tece o sujeito jornalístico 

moderno. Se a objetivação, que orienta a prática jornalística, é 

constitutiva do processo de subjetivação, essa tensão é atravessada por 

questões éticas, o que traz para a discussão a questão da 

responsabilidade. Se o sujeito se constrói na relação com a não-pessoa, 

há de se considerar tanto a responsabilidade quanto à apropriação da 

não-pessoa quanto ao que se faz dessa apropriação. 

 

As observações de Magalhães (2010) na passagem supracitada são pertinentes 

para esta tese, porque a) a constatação de que, na esfera jornalística, a primazia conferida 

à objetivação não implica a ausência de subjetivação nos permite entender que os 

enunciadores das matérias jornalísticas constroem imagens discursivas para imigrantes 

no Brasil, o que, consequentemente, impacta o discurso de receptividade do povo 

brasileiro; e b) cientes de que os enunciadores jornalísticos (o sujeito) se constroem na 

relação com os imigrantes e suas outras fontes – o que Magalhães (2010), baseando-se 

em Benveniste, refere como não-pessoas do discurso, por serem objetos dos enunciados, 

percebemos ser necessário atentar para as formas com que as falas dos imigrantes são 

apropriadas por esses enunciadores jornalísticos, o que nos levou a empregar as variantes 

do discurso citado propostas por Bakhtin/Volochínov (2009) como método para análise 

do corpus, assunto explorado mais detalhadamente na seção 2.3 deste capítulo. Desse 

modo, pela pertinência que a discussão apresentada por Magalhães (2010) tem para esta 

tese, seguiremos explicitando as formulações do autor.   

Ainda no que diz respeito à questão da responsabilidade e da forma com que as 

falas das fontes são apreendidas no fazer jornalístico, Magalhães (2010, p.70-71) assevera 

que 

 

[U]uma vez que o sujeito do enunciado jornalístico tem o desafio de 

reger vozes e fazer circular sentidos que são veiculados para um grande 

público e com implicações para a organização social, é possível afirmar 

que seu exercício profissional, ou seja, seus atos são de natureza 

heterogênea. Ao mesmo tempo que gere as relações dialogais, referenda 

de um modo a relação simbólica. Como articulador de enunciados, sua 

imparcialidade e objetividade, normalmente entendidas como resultado 

da distribuição democrática de espaço para os diferentes pontos de vista 

pertinentes ao reportado, constituem-se, de fato, na responsabilidade 
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quanto ao modo de inscrever o objeto do enunciado, seja como objeto 

também falante ou apenas falado. 

 

Nesta tese, ao refletirmos sobre a responsabilidade dos enunciadores jornalísticos 

quanto à forma com que inscrevem os imigrantes nas matérias jornalísticas, notamos tanto 

o tratamento deles como falantes quanto falados, inclusive, a partir de outras fontes. 

Ademais, a partir da observação do modo como foram utilizadas as variantes do discurso 

citado, formuladas por Bakhtin/Volochínov (2009), foi viabilizada a percepção de que, 

em alguns casos, embora os imigrantes tenham sido circunscritos como falantes, suas 

falas ficaram sob grande influência da tônica empregada pelo enunciador.  

Para Magalhães (2010, p.65), 

 

[A]ao lidarem com os fatos, os jornalistas, as empresas de informação, 

ou quem quer que seja autorizado a enunciar dentro do âmbito 

jornalístico buscam uma objetivação assim como a ciência. O real é 

concebido como fato observável, experimentado objetivamente. 

Enquanto descrevem os fatos, mantêm uma relação com a realidade 

objetiva e pretendem uma isenção de subjetividade, o que, por sinal, já 

constitui um elemento de subjetivação, e assim como nas ciências 

humanas, essa descrição constitui um ato eticamente posicionado.   

 

Na sequência, entretanto, o pesquisador apresenta qual seria a diferença das 

produções jornalísticas e as pesquisas realizadas em ciências humanas, a saber:  

 

A principal diferença, no entanto, está no fato ressaltado na epígrafe 

deste capítulo. O texto jornalístico se encerra em sua própria 

temporalidade. Apesar de inscrito socialmente, portanto, mergulhado 

num universo simbólico, é projetado para funcionar no nível de 

pequenas narrativas. A circunscrição em grandes narrativas fica a cargo 

da enunciação, mas o enunciado por si só se orienta para o plano da 

pequena narrativa de que faz parte (MAGALHÃES, 2010, p.65). 

 

Como o trecho supracitado de Magalhães (2010) se baseia em um texto de Bakhtin 

utilizado como epígrafe do primeiro capítulo de sua tese, nós o citamos a seguir para 

melhor elucidar a distinção promovida para depois a comentarmos.  

 

O jornalista é acima de tudo um contemporâneo. É obrigado a sê-lo. 

Vive na esfera de questões que podem ser resolvidas em sua atualidade 

(ou ao menos num tempo próximo). Participa de um diálogo que pode 

ser terminado e até concluído, que pode passar à ação, pode tornar-se 

força empírica (BAKHTIN, 2010g, p.388-389). 
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O jornalista ser condicionado sobretudo pela contemporaneidade se relaciona às 

características do jornalismo da periodicidade e da atualidade apontadas por Pena (2012). 

Lembramos que, embora estas sejam caracterizadoras tanto da esfera quanto de 

seu enunciador, a primeira (periodicidade) pode, como consequência, confinar os 

destinatários a uma repetição do presente ao, por exemplo, não apresentar variações 

temáticas. A repetição, como vimos anteriormente, se configura como uma das formas 

com que a mídia exerce influência na formação de opinião e, no caso da cobertura sobre 

a imigração, mediante as repetições dos eixos temáticos da “imigração ‘ilegal’ no 

contexto brasileiro” e das “imigrações ‘sofisticadas’”, conforme o paralelo estabelecido 

neste capítulo entre aquilo encontrado por (COGO, 2001) e esta tese. Tal repetição pode 

favorecer uma tônica pública negativa em relação aos imigrantes indocumentados, 

clandestinos e refugiados, e um acento positivo aos estrangeiros acadêmicos e 

profissionais especializados.  

A segunda característica, atualidade, por sua vez, pode gerar uma representação 

do real como “um mosaico colorido de eventos que não guardam relação alguma entre 

si” (KUNCZICK, 2002, p.365), mecanismo que pode vir a ser utilizado como um padrão 

de manipulação da opinião pública pois, ao fragmentar a cobertura dos eventos, pode-se 

desconectá-los, despojá-los de seus vínculos com o geral, desligá-los de seus antecedentes 

e de seus consequentes no processo que ocorrem, ou reconectá-los de forma arbitrária. 

No que concerne às matérias jornalísticas sobre a imigração, isso possibilita, por exemplo, 

a manutenção da autodescrição do brasileiro enquanto um povo receptivo, a qual não 

inclui os processos de exclusão sofridos pelos imigrantes no Brasil, ao não se 

apresentarem as questões relativas ao que motivou a substituição de cada fluxo 

imigratório recebido ao longo dos anos pelo país, o que implicaria enunciar processos de 

exclusão, em conformidade com o que expusemos previamente neste capítulo.  

A característica da orientação dos textos jornalísticos para o plano das pequenas 

narrativas, que é mais imediato e próximo à cobertura, é redimensionada nesta tese para 

as grandes narrativas, que se estende no tempo, isto é, não começa com a cobertura 

contemporânea, pois relacionarmos as matérias jornalísticas de 2012 sobre a imigração 

no Brasil aos fluxos imigratórios anteriores recebidos pelo país e às entonações que foram 

atribuídas a esses fluxos imigratórios no âmbito social e jornalístico. 

Outra característica do jornalismo apresentada por Magalhães (2010, p.72), mais 

particularmente referenciando o jornalismo impresso, é a verbo-visualidade, pois a 

“construção de sentidos no meio impresso hoje perpassa necessariamente pela interação 
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de elementos de ordem verbal e visual, mas não de maneira estanque, como unidades 

separadas, pelo contrário, como elementos que co-constroem o sentido”.   

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). 

 

Com isso, compreendemos que as imagens discursivas dos imigrantes são 

construídas verbo-visualmente. Assim, nas análises empreendidas nesta tese buscamos 

refletir sobre como as fotografias e suas legendas, infográficos, aspas, fontes maiúsculas, 

negrito e outros elementos visuais se relacionam com os elementos verbais na apreensão 

e transmissão das palavras das fontes utilizadas nas matérias, entendendo determinados 

aspectos verbo-visuais, como possíveis variantes do discurso citado, o que foi 

possibilitado pela inclusão da visualidade ao que foi apresentado por Bakhtin/Volochínov 

(2009).  

A consideração de elementos verbo-visuais como uma forma de citação em 

enunciados jornalísticos impressos, embora não seja o foco da pesquisa de Magalhães 

(2010), é referenciada. De acordo com o autor, “o infográfico pode funcionar como um 

modo de citar próprio do texto jornalístico impresso”. (2010, p.115).  

Ainda em conformidade com Magalhães (2010, p.115), ampliar  

 

o leque de recursos materiais para articular o discurso citado também 

traz desafios teórico-metodológicos para descrever os movimentos 

discursivos que a tecnologia favorece com cada avanço que permite 

uma inovação na relação conteúdo-material-forma. 

 

Nesta tese, discorreremos mais atentamente sobre essa questão, na seção sobre o 

discurso citado e no capítulo de análise, expondo como observamos e analisamos a 

articulação dos elementos verbais e visuais em certas formas de citações e o 

funcionamento dessas, considerando a sua inserção no do projeto verbo-visual das 

páginas das reportagens.  

Essa composição verbo-visual dos enunciados jornalísticos impressos (devido à 

articulação dos elementos verbais e visuais, o que inclui palavras negritadas, infográficos 
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e fotografias e legendas, para citar alguns) também impõe uma reflexão sobre a 

responsabilidade sobre esses enunciados, pois  

 

[P]por mais que jornalistas específicos assinem a matéria e sejam 

fornecidos os créditos das fotografias presentes no produto final do 

texto, existe toda uma equipe de pessoas do mundo biossocial que 

atuaram na composição de uma série: aqueles responsáveis pela 

diagramação, pela edição, pelos elementos publicitários presentes (ou 

ausentes) na página do jornal, aqueles que decidiram quais fotografias 

incluir e quais excluir, que legenda atribuir, os que elaboraram os 

infográficos, ainda aqueles que impõem as coerções da editoria 

propriamente dita, entre outros. O produto jornalístico, embora 

frequentemente assinado por jornalistas específicos, não faz referência 

a todas as pessoas concretas que trabalham na constituição da produção 

discursiva. Entretanto, o fato é que o resultado final só configura uma 

série de reportagens porque é referendado por uma editoria que imprime 

sua marca no produto final do trabalho de uma equipe (MAGALHÃES, 

2010, p.107-108). 

 

É por estarmos cientes de que os enunciados jornalísticos analisados nesta tese 

são fruto de um trabalho coletivo, conforme o trecho supramencionado, que optamos pelo 

uso de “enunciador jornalístico”, “enunciador da matéria jornalística” ou “enunciador da 

reportagem” para fazer menção ao responsável pelas matérias jornalísticas.   

 

2.2 Gênero reportagem  

 

Bakhtin (2010i, p.33), ao estudar a peculiaridade da percepção artística do mundo 

de Dostoiévski, afirma que o escritor  

 

polemiza constantemente, e polemiza com certa hostilidade orgânica, 

com a teoria do meio independentemente da forma em que esta se 

manifeste (por exemplo, nas justificações dos fatos pelo meio alegadas 

pelos advogados); ele quase nunca apela para a história como tal e trata 

qualquer problema social e político no plano da atualidade. Isso não se 

deve apenas à sua condição de jornalista, que requer tratamento de tudo 

num corte da atualidade; (...) achamos que sua propensão pelo 

jornalismo e seu amor pelo jornal, a compreensão profunda e sutil da 

página do jornal como reflexo vivo das contradições da atualidade 

social no corte de um dia.  

 

A partir dessa citação, observamos que, embora esse não fosse o foco de Bakhtin 

(2010i), o autor caracteriza o jornal impresso como um lugar em que variadas vozes 

sociais convivem. Assim, ao nos propormos estudar o discurso citado, buscamos o 

entendimento de como se dá esse convívio nos enunciados jornalísticos que, como vimos, 
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são produzidos a partir de uma tensão entre subjetividade e objetividade e pela atualidade 

(lembramos aqui que o fazer jornalístico é condicionado sobretudo pela 

contemporaneidade).  

Ressaltamos que a caracterização dos enunciados jornalísticos enquanto um local 

de convivência de diferentes vozes sociais não significa a ausência de um determinado 

posicionamento axiológico, uma vez que “Para a fala cotidiana, o sujeito que fala e sua 

palavra não é um objeto de representação literária, mas um objeto de transmissão 

praticamente interessado” (BAKHTIN, 2010h, p.140). É justamente pela transmissão do 

discurso de outrem ser interessada que podemos, a partir das formas com que as palavras 

alheias são citadas, perceber a construção de imagens discursivas para imigrantes. 

Diante do exposto, concordamos com Grillo (2005, p.1165) que  

 
A transmissão e a interpretação das palavras alheias é um dos temas 

mais importantes para a compreensão dos modos de constituição dos 

gêneros do jornal impresso, pois a maior parte das informações por ele 

veiculadas tem sua origem no discurso alheio.  

 

Observamos que, apesar de não termos estabelecido como critério de seleção do 

corpus um determinado gênero discursivo, todas as matérias jornalísticas que o compõem 

são o que se comumente se designa por reportagem. Assim, apresentarmos o conceito 

bakhtiniano de gênero do discurso, articulando-o com algumas ponderações a respeito da 

reportagem. 

O conceito bakhtiniano de gênero do discurso merece ser observado com cuidado, 

pois tem sido empregado de forma muito diversa e, por vezes, escapa do sentido dado 

pelo Círculo (cf. FARACO, 2009). 

Nesse sentido, Brait e Pistori (2012, p.374, grifos no original) explicam que  

 

A maioria dos leitores que se socorre do conceito de gênero (...) em 

algum momento se depara com (ou é a ele dirigido) o clássico “Os 

gêneros do discurso”, trabalho de Bakhtin, escrito entre 1951-53, que 

aparece na coletânea cuja primeira edição russa é de 1979, e que está ao 

alcance dos brasileiros na cuidadosa tradução de Paulo Bezerra. Em 

geral, a maioria desses leitores acaba entendendo gênero do discurso 

como uma fórmula mágica, reduzida exclusivamente a três elementos: 

forma de composição, conteúdo temático e estilo, concluindo que, uma 

vez aplicada, essa receita dará conta da compreensão e ensino de 

gêneros e, consequentemente, da leitura e produção de textos. O que se 

desconsidera com essa atitude é que tanto os textos de forma geral, 

quanto o conceito de gênero produzido pelo pensamento bakhtiniano, 

são frutos de um contexto, de uma época, de uma maneira de conceber 

conhecimento, linguagem, relação homem-mundo.  
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Vemos com isso que na perspectiva bakhtiniana, os gêneros não são pensados em 

si mesmos, “como conjuntos de artefatos que partilham determinadas propriedades 

formais” (FARACO, 2009, p.125), enfocados como produtos (formas) estáticos, por isso, 

para refletir sobre o conceito de gênero, é necessário abordar alguns aspectos da 

concepção de linguagem bakhtiniana.  

Para a apresentação do conceito de gênero discursivo recorremos a Bakhtin 

(2010a e 2010b), “Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras de 

Dostoiévski” e “Os gêneros do discurso”, Medviédev (2012), O método formal nos 

estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica, e Bakhtin/Volochinov 

(2009), Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem.  

Segundo Bakhtin (2010b), o uso da linguagem, nas suas mais variadas formas e 

caráter, está relacionado a todos os campos da atividade humana, que, por sua vez, 

também são variados, sendo que essas variações não comprometem a unidade nacional 

da língua. 

A utilização da língua se dá mediante o pronunciamento de um enunciado 

concreto e singular por um determinado alguém de um dado campo de atividade humana. 

Esse enunciado é uma unidade de comunicação discursiva, e uma enunciação plena e 

acabada   

 

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).  

 

Dessa forma, “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 

de outros enunciados” (BAKHTIN, 2010b, p.272) e responde a outros enunciados que o 

antecederam e busca uma resposta ou uma compreensão responsiva.  
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Salientamos que, mesmo que as enunciações tenham distintos volumes, conteúdos 

e construções composicionais, “elas possuem como unidades da comunicação discursiva 

peculiaridades estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente precisos” 

(BAKHTIN, 2010b, p.274-275, grifo do autor). 

Elucidamos que as particularidades estruturais comuns e constitutivas dos 

enunciados são: a) alternância dos sujeitos; b) conclusibilidade; e c) relação do enunciado 

com o próprio falante.  

A alternância dos sujeitos do discurso é o que demarca as fronteiras do enunciado 

concreto; assim, cada enunciado possui um começo 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).  

Nesta tese, tomamos como enunciado concreto de análise as reportagens e 

observamos a forma com que o enunciador jornalístico estabelece os limites entre o seu 

enunciado e o enunciado das fontes citadas no interior da matéria jornalística. Lembramos 

aqui que os enunciados jornalísticos, mais do que citar enunciados sobre e dos imigrantes, 

se constroem sobre estes, sendo, por esse motivo, possível a reflexão sobre as posições 

que são enunciadas no que tange aos imigrantes, 

Ainda no que concerne à alternância de sujeitos, vale considerarmos que, mesmo 

nos enunciados concretos em que não se tem uma alternância real, existe uma alternância 

interna, pois 

 

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 outras 

obras da mesma corrente, das obras de correntes hostis combatidas pelo 

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

 

Na reportagem, enunciado concreto analisado nesta tese, também notamos uma 

alternância interna, pois o enunciador jornalístico de um determinado veículo confere a 

todos os elementos de uma reportagem por ele produzida a visão de mundo da instituição 

a que ele pertence e, com isso, separa sua reportagem das demais reportagens de outras 

instituições, das reportagens que apresentam uma diferente perspectiva etc.  

Após termos apresentado brevemente o que Bakhtin elucida sobre a primeira 

peculiaridade (alternância dos sujeitos) constitutiva do enunciado (unidade de 
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comunicação discursiva), discorremos sobre a segunda, isto é, a conclusibilidade, a qual, 

para Medviédev (2012a), é um dos aspectos mais importantes da teoria dos gêneros. Essa 

particularidade se faz presente na própria definição de gênero, como pode se perceber no 

trecho reproduzido a seguir:  

 

o gênero é uma forma típica do todo da obra, do todo do enunciado. 

Uma obra só se torna real quando toma a forma de determinado gênero. 

O significado construtivo de cada elemento somente pode ser 

compreendido na relação com o gênero (MEDVIÉDEV, 2012a, p.193).  

 

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

(BAKHTIN, 2010b, p.280), e pode ocorrer quando o enunciador falou tudo o que 

almejava em um certo momento sob dadas condições e quando se percebe o fim de um 

enunciado.  

A percepção do término de um enunciado é determinada pela viabilidade de 

resposta, que se estabelece mediante a inteireza acabada desse enunciado. A inteireza 

acabada é definida por três fatores: exauribilidade do objeto e do sentido (apresentando 

diferentes graus, levando em conta que, por vezes, essa só se dá devido ao enunciado se 

tornar tema e estar sob determinada condição, situação, material e objetivo definidos pelo 

enunciador); projeto de discurso e vontade do enunciador (imagina-se o que o enunciador 

quer falar); formas típicas composicionais e acabamento do gênero (a escolha por um 

gênero limita o enunciado, pois o liga a uma situação concreta e a todas as suas 

circunstâncias particulares). 

Enfatizamos com Medviédev que “[C]cada gênero é um tipo especial de 

construção e acabamento do todo, sendo que, repetimos, trata-se de um tipo de 

acabamento temático e essencial, e não convencional e composicional” (2012a, p.194).  

No que concerne à vontade discursiva de um enunciador (segundo fator), Bakhtin 

afirma que esta 

 

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

do autor). 

 

Ao considerarmos as reflexões bakhtinianas apresentadas e, mais 

especificamente, o modo como se dá a conclusibilidade do objeto estudado nesta tese, 

observamos que um enunciador jornalístico da grande mídia impressa brasileira, ao 

escrever uma reportagem sobre imigrantes haitianos em Tabatinga, atinge a 

conclusibilidade em sua matéria jornalística ao enunciar tudo aquilo que foi possibilitado 

no momento da produção desse enunciado concreto sob condições específicas (por 

exemplo, pertencer ao jornal O Globo, ter um tempo e espaço determinados para 

publicação da matéria, ser fruto de um trabalho coletivo etc.), adequando-se às formas 

típicas composicionais e acabamento da reportagem, o que possibilita o seu término.  

A terceira peculiaridade do enunciado, ou seja, a relação do enunciado com o 

próprio enunciador e com outros participantes da comunicação discursiva, está 

relacionada à escolha desse enunciador. Ponderamos que: a) a escolha do enunciador 

decorre da ideia que ele tem do objeto e do sentido e da “relação subjetiva 

emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do seu sentido” 

(BAKHTIN, 2010b, p.289) – as palavras são neutras apenas enquanto recursos 

linguísticos, porque não têm aspecto expressivo como os enunciados concretos, os quais 

são acabados e têm um sentido concreto; b) as palavras do enunciador são caracterizadas 

pela assimilação das palavras do outro com um grau variado de alteridade, assimilação, 

aperceptibilidade e relevância (as palavras trazem a sua expressão, o seu tom valorativo, 

que são assimilados, reelaborados e reacentuados); c) as escolhas do enunciador também 

decorrem da antecipação de seu destinatário (características e reações) e de suas respostas.  

Ao refletirmos sobre a presença da terceira peculiaridade do enunciado em relação 

às reportagens, objeto deste estudo, percebemos que os enunciadores jornalísticos 

escolheram discorrer sobre imigrantes no Brasil, em 2012, pela relação emocionalmente 

valorativa que eles conferiram ao fenômeno imigratório naquele momento. As palavras 

desses enunciadores jornalísticos, assim como a de todos enunciadores de um modo geral, 

são caracterizadas pela assimilação das palavras do outro, por exemplo, o uso da 

expressão “política da boa vizinhança” na reportagem “Mandarim entra no ‘cardápio’ dos 

edifícios”, publicada pela Folha de S. Paulo. Nessa matéria jornalística, o emprego da 

expressão assumiu um grau de assimilação, pois o mesmo posicionamento da iniciativa 

implementada no governo de Franklyn Delano Roosevelt em 1933, data em que a 
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expressão foi emprega pela primeira vez, foi mantido. Conforme poderá ser observado 

mais detalhadamente no capítulo de análise, em ambos os contextos (o de origem da 

expressão e o da reportagem analisada), o posicionamento é o de adoção de estratégias 

que forjam tanto identidades e alteridades quanto uma relação de solidariedade e 

cordialidade entre povos.  

Em conformidade com a perspectiva bakhtiniana, mesmo o enunciado concreto 

sendo realizado por um indivíduo, e por isso podendo refletir o estilo individual do 

enunciador, ele está submetido a certo gênero, que pode ser mais propenso à 

individualidade, como por exemplo a literatura de ficção, ou menos, no caso de formas 

padronizadas, como os documentos oficiais. Uma reportagem produzida por um 

enunciador jornalístico, ao submeter-se ao gênero reportagem, não apresentará o estilo 

individual de seu produtor de forma tão contundente como na literatura de ficção, mas 

também não será tão restritivo da individualidade como os documentos oficiais.  

Refletindo sobre o estilo do gênero reportagem e o emprego de citações, podemos 

notar que, possivelmente, as formas de citação que delimitam mais claramente – mediante 

o uso de recursos gráficos, como as aspas – a fronteira entre os discursos citado e citante 

sejam mais recorrentes no gênero reportagem por auxiliarem na construção da concepção 

de que o enunciador jornalístico é objetivo e preciso na transmissão do conteúdo, 

conforme discorremos mais atentamente na seção sobre o discurso citado e no capítulo 

de análise desta tese.  

Considerando que o gênero reportagem possibilita certa reflexão da 

individualidade e observando as formas de citação encontradas no corpus de pesquisa, 

vimos que dentre as 54 citações analisadas, somente uma apresentou a voz do enunciador 

jornalístico conjuntamente com a voz da fonte citada no limite de uma só e mesma oração. 

Acreditamos que essa forma seja evitada, pois poderia ocasionar uma diminuição da 

objetividade, da precisão da transmissão do conteúdo (que contribui para construção da 

imagem de credibilidade), da facilidade de leitura etc. que é buscada pelo enunciador 

jornalístico.  

Diante do exposto, vemos que a relação entre estilo e gênero é orgânica e 

indissolúvel e que o gênero delimita a individualidade que poderá ser expressa em 

determinado enunciado. Os estilos de linguagem são estilos de gênero de dadas esferas 

da atividade humana que se adequam às condições específicas de um determinado campo. 

Com isso, o estilo, um elemento do gênero do discurso, se mostra indissociável de certas 
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unidades composicionais (relacionadas com a construção do conjunto, acabamento, 

relação entre o locutor e seus interlocutores) e temáticas.  

Para compreender o que se refere por unidade temática é pertinente observamos o 

que afirma Medviédvev  

 

[O]o tema transcende sempre a língua. Mais do que isso, o tema não 

está direcionado para a palavra, tomada de forma isolada, nem para a 

frase e nem para o período, mas para o todo do enunciado como 

apresentação discursiva. O que domina o tema é justamente esse todo e 

suas formas, irredutíveis a quaisquer formas linguísticas. (...). Por 

conseguinte, o tema é inseparável tanto do todo da situação do 

enunciado quanto dos elementos linguísticos. (...) fica evidente que as 

formas do todo, isto é, as formas do gênero, determinam 

substancialmente o tema. (...). Como consequência, a unidade temática 

da obra é inseparável de sua original orientação na realidade 

circundante, isto é, inseparável das circunstâncias espaciais e temporais 

(2012a, p.196-197). 

 

A unidade temática das reportagens do corpus desta tese é a imigração 

contemporânea para o Brasil. Essa unidade temática deve-se  

 

ao aumento significativo no processo de imigração, tanto em termos de 

quantidade de imigrantes, como na diversidade de nacionalidades. 

Passamos a receber pessoas de outras regiões do mundo, que não 

tinham a tradição de vir ao Brasil. Embora não se possa dizer que o 

Brasil viva um grande movimento migratório, o número de imigrantes 

no Brasil passou a crescer de forma acelerada. (ALMEIDA, 2014, 

p.105) 

 

Isso porque no final da década passada e o início da atual, enquanto se enfrentava 

uma crise financeira internacional, o sucesso das políticas de desenvolvimento 

econômico-sociais do Brasil era exposto no exterior (cf. ALMEIDA, 2014).  

O tema das reportagens, além de serem determinados por essas circunstâncias 

espaciais e temporais, também é indissociável das formas desse gênero que é 

caracterizado por ser uma notícia extensiva que conjuga apuração, seleção, redação e 

valorização do noticiado, envolvendo aspectos técnicos e estéticos (cf. BAHIA, 2015). 

Ou seja, os temas das reportagens cobrem desdobramentos contemporâneos de um 

acontecimento, como é o caso da unidade temática dos enunciados analisados nesta tese.   

Além de a realidade circundante ser inseparável da unidade temática dos 

enunciados, a própria percepção dessa realidade é mediada pelo gênero, que no caso do 

corpus desta pesquisa, do gênero reportagem (cf. MEDVIÉDEV, 2012a). Assim, 
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percebemos que há uma simultaneidade do processo de ver/pensar e conceitualizar a 

realidade e representá-la, o que demonstra uma orgânica relação entre a realidade do 

gênero e a realidade acessível ao gênero. Observamos, com isso, que dados aspectos da 

realidade são somente apreendidos sob a ótica de um gênero específico e que esse, por 

sua vez, só pode apreender dados aspectos da realidade (cf. MEDVIÉDEV, 2012a). 

 

Desse modo, a realidade do gênero e a realidade que o gênero pode 

alcançar estão organicamente ligadas. Porém, vimos que a realidade do 

gênero é a realidade social de sua realização no processo de 

comunicação social. Dessa forma, o gênero é um conjunto de meios de 

orientação coletiva na realidade, dirigido para seu acabamento. Essa 

orientação é capaz de compreender novos aspectos da realidade. A 

compreensão da realidade desenvolve-se e origina-se no processo da 

comunicação social ideológica. Por isso, uma autêntica poética do 

gênero pode ser apenas uma sociologia do gênero (MEDVIÉDVEV, 

2012a, p.200). 

 

Considerando o que foi exposto sobre a orgânica relação entre a realidade do 

gênero e a realidade acessível ao gênero, podemos notar uma dupla orientação dos 

gêneros do discurso. Isto é, sua orientação externa – em direção ao tempo e lugar 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 particular 

audiência/reação, realizado em uma dada esfera ideológica) – e sua orientação interna 

(princípios específicos de seleção, forma, compreensão da realidade, escopo e 

profundidade de penetração).  

A partir da compreensão da dupla orientação dos gêneros do discurso, podemos 

perceber que os gêneros discursivos são infinitamente ricos e variados, pois assim 

também são as atividades humanas e seu campo que, ao se desenvolverem e se tornarem 

complexas, fazem com que os gêneros cresçam e se distingam. Com isso,  

 

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). 

 

Ainda sobre a dupla orientação dos gêneros discursivos, observamos com 

Medviédev que  
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entre a primeira e a segunda orientação da obra na realidade (orientação 

imediata a partir de fora e temática a partir de dentro), estabelece-se 

uma ligação e uma interdependência indissolúveis. Uma é determinada 

pela outra. A dupla orientação acaba por ser única, porém, bilateral 

(2012a, p.197).  

 

A realidade do gênero reportagem e a realidade acessível a esse gênero possui 

como uma de suas características a apresentação de versões, ângulos e indagações sobre 

um acontecimento (cf. BAHIA, 2015). Por isso concordamos com Grillo (2005, p.1164) 

que esse gênero se constitui “em objeto privilegiado para observar como o ponto de vista 

do jornal organiza as vozes em conflito dos envolvidos”.  

Consideramos, junto com Grillo (2005, p.1165), que “[O]o discurso citado é fator 

de organização da sua [da reportagem] forma composicional, por meio do confronto entre 

os diversos pontos de vista envolvidos nos fatos”, sendo que “[A]a apreensão do discurso 

alheio é marcada pelas formas híbridas do discurso citado (...) que servem para interpretar 

ao mesmo tempo que produzem efeitos de fidelidade às vozes dos atores”. Por isso, o 

posicionamento do enunciador jornalístico é desvelado pela forma com que ele seleciona 

e organiza o discurso citado (cf. GRILLO, 2005).  

É por compreendermos a importância do discurso citado para a produção de 

enunciados jornalísticos e, mais especificamente, para a reportagem, que na seção 

seguinte dissertamos sobre o discurso citado sob o prisma bakhtiniano.  

 

2.3 O discurso citado e o método sociológico em linguística 

 

Nesta seção discorremos sobre o discurso de outrem sob o prisma bakhtiniano, as 

formas de citar o discurso alheio (categoria de análise nesta tese) e as áreas semânticas da 

existência (categoria de interpretação).  De antemão, observamos que não abordaremos 

todas as formas de citação, pois iremos nos restringir àquelas que apareceram no corpus.  

O discurso citado se configura como o “discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação 

sobre a enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.150, grifos do autor), o que é 

complementado com a concepção de que a enunciação citada deve se integrar ao discurso 

na sua própria construção.  

 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo 

o que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no 
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discurso interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é 

um ser mudo, privado de palavra, mas ao contrário um ser cheio de 

palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar 

o “fundo perceptivo”, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é 

por aí que se opera a junção com o discurso apreendido exterior. A 

palavra vai a palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a 

apreensão do discurso de outrem, sua compreensão e sua apreciação, 

isto é, a orientação ativa do falante. Esse processo efetua-se em dois 

planos: de um lado a enunciação de outrem é recolocada no contexto do 

comentário efetivo (que se confunde em parte com o que se chama o 

fundo perceptivo da palavra); na situação (interna e externa), um elo se 

estabelece com a expressão facial, etc. Ao mesmo tempo prepara-se a 

réplica (Gengerede). Essas duas operações, réplica interior e o 

comentário efetivo são, naturalmente, organicamente fundidos na 

unidade da apreensão ativa e não são isoláveis senão de maneira 

abstrata. Os dois planos de apreensão exprimem-se, objetivam-se no 

contexto narrativo citado (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.153-

154, grifos do autor).  

 

Compreendemos que os discursos sobre e dos imigrantes estão presentes nos 

discursos das matérias jornalísticas (contexto narrativo) e, mais do que isso, que estes se 

constroem sobre aqueles. Assim, ao estudarmos os discursos citados pelas matérias 

jornalísticas que compõem o corpus desta tese, podemos refletir sobre os 

posicionamentos que são expressos em relação aos imigrantes e suas imagens discursivas.  

De acordo com Bakhtin (2010h, p.153), entre o discurso citado e o discurso citante 

ocorre “uma interação tensa e um conflito”, “um processo de delimitação ou de 

esclarecimento mútuo”.  

Cabe observarmos que o estudo dos discursos citados sob uma perspectiva 

bakhtiniana difere de outros estudos linguísticos sobre o discurso citado, em que temos 

as classificações de discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. No círculo 

bakhtinano, ao “dotar de uma orientação sociológica o fenômeno de transmissão da 

palavra de outrem” se “traça os caminhos do método sociológico em linguística” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.149). Isto é, Bakhtin/Volochínov (2009) reflete 

sobre o modo como as formas de citação materializa visões de mundo, sobre como são 

demarcadas as fronteiras do discurso citado e citante. E é por este motivo que 

Bakhtin/Volochínov acredita que o trabalho com o discurso citado pode “trazer à luz um 

potencial metodológico oculto” (2009, p.149). 

É compactuando com o círculo bakhtiniano e alguns de seus estudiosos (como 

MARINHO, 2010 e 2014; CASTRO, 2014, e MACIEL, 2014) que estabelecemos 

aproximações entre o que eles apresentam sobre o discurso citado com o que encontramos 

na análise do corpus desta tese. Nesse sentido, observamos que as reflexões relacionadas 
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às formas de apreensão do discurso de outrem da maior parte dos estudos mencionados 

são da literatura (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009; MARINHO, 2010 e 2014, 

CASTRO, 2014). No entanto, concordamos com Castro (2014, p.39, grifos nossos) que 

“a importância heurística da citação” abrange “os estudos da narração literária e da 

comunicação” por promover “uma compreensão alargada da interação socioverbal”, o 

que interessa particularmente para esta tese, que buscou olhar para as imagens discursivas 

de imigrantes construídas pela matérias jornalísticas da mídia impressa brasileira e como 

estas imagens impactam o discurso de que o povo brasileiro é receptivo, cordial, 

acolhedor.  

O discurso citado nesta tese se configura como uma sustentação teórica e 

metodológica para uma primeira abordagem do objeto. A adoção dessa sustentação para 

a tese não se deu a priori ou ao acaso, mas se deve ao diálogo constante com a perspectiva 

teórica adotada e com o corpus, isto é, ao movimento de escuta.  

Nesse movimento, percebemos a presença de 54 discursos citados que 

viabilizaram a construção de imagens discursivas para os imigrantes – os quais incluem 

as citações verbais, visuais - uma vez que as fotografias se configuraram no corpus como 

um modo de citar a presença do estrangeiro no Brasil – e verbo-visuais – pois os 

infográficos, esquemas e quadros se apresentaram, mediante a expressão das fontes, como 

citações indiretas.  

Ressaltamos a relevância do discurso citado para esta tese, justamente por ser um 

lugar privilegiado onde se expressa a tensão entre a objetividade e a subjetividade que 

constituem o fazer jornalístico. 

Segundo Bakhtin/Volochínov (2009, p.151), a integração do discurso de outrem 

na composição de outra enunciação é feita a partir da elaboração de “regras sintáticas, 

estilísticas e composicionais” e conservam, mesmo que rudimentarmente, “a autonomia 

primitiva do discurso de outrem”. “Manifesta-se assim, nas formas de transmissão do 

discurso de outrem, uma relação ativa de uma enunciação a outra, e isso não no plano 

temático, mas através de construções estáveis da própria língua” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.151, grifos do autor), as quais serão analisadas 

nesta tese.  

Essa relação ativa de uma enunciação a outra,  

 

[E]esse fenômeno da reação da palavra à palavra é, contudo, 

radicalmente diferente do que se passa no diálogo. Aí, as réplicas são 
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gramaticalmente separadas e não integradas num contexto único. Com 

efeito, não existem formas sintáticas com a função de construir um 

diálogo. Se o diálogo se apresenta no contexto do discurso narrativo, 

estamos simplesmente diante de um caso do discurso direto, isto é, uma 

das variantes do fenômeno (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.152, 

grifos do autor). 

 

Na sequência, Bakhtin/Volochínov (2009, p.152) explica que o mecanismo de 

apreensão do discurso de outrem se situa na sociedade, que “associa às estruturas 

gramaticais da língua” “os elementos da apreensão ativa, da enunciação de outrem que 

são socialmente pertinentes e constantes e que, por consequência, têm seu fundamento na 

existência econômica de uma comunidade linguística dada”.  

O estudioso russo distingue a recepção ativa da enunciação de outrem e sua 

transmissão no interior de um contexto. Para Bakhtin/Volochínov,  

 

[T]toda transmissão, particularmente sob forma escrita, tem seu fim 

específico: narrativa, processos legais, polêmica científica, etc. Além 

disso, a transmissão leva em conta uma terceira pessoa – a pessoa a 

quem estão sendo transmitidas as enunciações citadas. Essa orientação 

para uma terceira pessoa é de primordial importância: ela reforça a 

influência das forças sociais organizadas sobre o modo de apreensão do 

discurso (2009, p.152). 

 

Notamos na análise do corpus que as escolhas por determinadas formas de 

transmissão possivelmente levaram em consideração a terceira pessoa, seja para exercer 

influência sobre a opinião que os destinatários poderão ter sobre os discursos citados, 

como para possibilitar uma construção da imagem do enunciador jornalístico enquanto 

confiável e objetivo juntamente a seus leitores, conforme poderá ser melhor observado 

no quarto capítulo.   

Ponderamos que os modos, tendências dominantes, de apreensão do discurso de 

outrem não devem ser confundidas com formas sintáticas abstratas, pois, conforme afirma 

Bakhtin/Volochínov (2009, p.153),  

 

[E]estamos bem longe de afirmar que as formas sintéticas – por 

exemplo as do discurso direto ou indireto – exprimem de maneira direta 

ou imediata as tendências e as formas de apreensão ativa e apreciativa 

da enunciação de outrem. É evidente que o processo não se realiza 

diretamente sob a forma do discurso direto ou indireto. Essas formas 

são apenas esquemas padronizados para citar o discurso. Mas esses 

esquemas e suas variantes só podem ter surgido e tomado forma de 

acordo com as tendências dominantes da apreensão do discurso de 

outrem; além disso, na medida que esses esquemas assumiram uma 
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forma e uma função na língua, eles exercem uma influência reguladora, 

estimulante ou inibidora, sobre o desenvolvimento das tendências da 

apreensão apreciativa, cujo campo de ação é justamente definido por 

essas formas.  

 

Observamos ainda que a distinção entre a recepção ativa e a transmissão do 

discurso alheio nos interessa, pois os enunciadores jornalísticos das matérias jornalísticas, 

além de apreenderem os discursos sobre e dos imigrantes, também os transmitem e, por 

isso, consideram seus destinatários, o que significa, por exemplo, que retomadas das 

próprias palavras dos próprios enunciadores podem ser feitas nas matérias a fim de prover 

o destinatário com informações, diferentemente do que habitualmente ocorreria em uma 

situação real de diálogo, em que isso não aconteceria. 

Outra diferenciação produzida por Bakhtin/Volochínov (2009) está relacionada às 

direções com que a dinâmica inter-relação entre o discurso narrativo e o discurso citado 

podem desenvolver. Para o autor, há duas orientações principais para a integração 

dinâmica do discurso citado no discurso narrativo: o estilo linear e o estilo pictórico.  

No estilo linear, as fronteiras entre o discurso citado e o discurso narrativo seriam 

mais claramente demarcadas, pois “os esquemas linguísticos e suas variantes têm a função 

de isolar mais clara e mais estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltração 

pelas entoações próprias do autor, de simplificar e consolidar suas características 

linguísticas individuais” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.155). Assim, nessa forma 

de integração, a apreensão ativa do falante, que se exprime e se objetiva no contexto 

narrativo, pode ter em vista à conservação da integridade e da autenticidade do discurso 

de outrem.  

Na análise do corpus, observamos as formas de integração do discurso citado e do 

discurso narrativo, considerando os esquemas linguísticos e visuais e variantes que 

viabilizam tanto uma demarcação mais clara entre esses discursos como as que permitem 

uma maior interação entre as vozes do enunciador e das fontes citadas.   

No âmbito jornalístico, essa conservação da integridade e da autenticidade da 

palavra alheia pode auxiliar na imagem discursiva de credibilidade e objetividade aos 

ditos dos veículos de comunicação, uma vez que a intervenção do enunciador jornalístico 

no discurso citado é limitada por esquemas linguísticos e visuais e variantes que separam 

mais claramente o discurso citado e o discurso narrativo, conforme poderá ser visto nas 

subseções sobre as variantes e nas análises.  
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No estilo pictórico, ocorre uma maior interação entre o discurso de outrem e o 

discurso narrativo mediante uma atenuação da fronteira entre esses discursos. Neste caso,  

 

[A]a língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao 

autor infiltrar suas réplicas e comentários no discurso de outrem. O 

contexto narrativo esforça-se por desfazer a estrutura compacta e 

fechada do discurso citado, por absorvê-lo e apagar suas fronteiras 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.156).  

 

Com isso, “sua tendência é atenuar os contornos exteriores nítidos da palavra de 

outrem” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.157). 

Na esfera jornalística, essa atenuação das fronteiras dos discursos citado e citante 

pode possibilitar uma maior influência na formação de uma determinada opinião, pois, a 

partir de meios linguísticos sutis e versáteis que permitem ao enunciador jornalístico a 

inserção de seus comentários no discurso alheio, a própria fala do outro é infiltrada pelas 

avaliações do enunciador. Esse é o caso, por exemplo, do título da reportagem “Eles 

descobriram o ‘Basil’” em que a voz do enunciador e do imigrante são apresentadas 

conjuntamente em uma mesma e única oração, o que é melhor explorado no capítulo de 

análise.  

Bakhtin/Volochínov (2009) compreende que há no estilo pictórico três correntes: 

a decorativa, uma segunda que não é nomeada e a impressionista. Como nesta tese, não 

encontramos variante das segunda e terceira correntes, nos ateremos à apresentação da 

primeira. 

A corrente decorativa é caracterizada pelo “tratamento do discurso citado” que, 

por vezes, negligencia “o significado de uma enunciação em favor de sua ‘cor’” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.157). Nessa corrente, os discursos citados podem 

perder “todo o seu sentido objetivo, tornando-se objeto decorativo, da mesma forma que 

o vestuário, a aparência, a mobília, etc.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.157). Isso 

ocorre, por exemplo, quando a caracterização do imigrante feita pelo enunciador 

jornalístico antecipa a citação da fala desse imigrante e, com isso, lança espessas sombras 

sobre a fala citada (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) 

A presença de discursos citados dessa corrente em enunciados jornalísticos, ao 

viabilizar o esvaziamento do sentido objetivo da palavra de outrem, mediante, por 

exemplo, uma antecipação temática da fala a ser citada, permite que o enunciador 

jornalístico imprima de forma mais contundente o seu posicionamento.  
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Na continuidade da explicação sobre as formas de apreensão do discurso de 

outrem, Bakhtin/Volochínov (2009) explora algumas variantes. Para a apresentação das 

reflexões sobre as variantes observadas por Bakhtin/Volochínov (2009) que se mostraram 

pertinentes para esta pesquisa seguiremos a organização proposta na tese de doutorado de 

Maciel (2014). Esta escolha se deve à relação das variantes de acordo com o estilo linear 

e estilo pictórico realizada por Maciel (2014)5, a partir das discussões de 

Bakhtin/Volochínov (2009). Essa relação possibilitou uma melhor compreensão das 

formas de interação dos discursos do enunciador jornalístico e da fonte citada.   

 As variantes do discurso de estilo linear significativos para esta tese são: a) 

discurso direto monumental; e, b) discurso indireto analisador do conteúdo. As variantes 

do discurso de estilo pictórico relevantes para este estudo são: a) discurso direto esvaziado 

(corrente decorativa); b) discurso direto preparado (corrente decorativa); e c) discurso 

indireto livre (não pertence à nenhuma das correntes, pois não há relação de dominância 

entre discurso citante e discurso citado).  

 

2.3.1 Estilo linear: discurso direto monumental 

 

O discurso direto monumental ocorre quando a enunciação de outrem é percebida 

“como um todo compacto, inanalisável, imutável e impenetrável”, não comportando 

“nenhum outro esquema além do esquema primitivo e inerte do discurso direto” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.164). Bakhtin/Volochínov (2009) não ilustram 

essa variante com nenhum exemplo. No entanto, concordamos com Maciel (2014) que a 

definição expressa pelo autor indica a possibilidade de considerarmos que a citação direta, 

ou seja, que a transcrição textual literal de trechos de obras consultadas, possa 

exemplificar este tipo de discurso.  

Ao olharmos para as matérias jornalísticas, percebemos que as citações das falas 

do discurso de outros que são destacadas, ao serem, por exemplo, apresentadas deslocadas 

do corpo da matéria, podem se configurar como um discurso monumental. Embora não 

tenhamos acesso à fala original reproduzida que possa nos garantir que tenha ocorrido 

uma citação ipsis litteris.  Para ilustrar, reproduzo uma página do jornal Folha de S. Paulo.  

 

                                                           
5 Na tese de doutorado de Maciel (2014), o corpus analisado era composto por redações narrativas eleitas 

pela Comissão Permanente para Vestibulares Unicamp (Comvest) como as melhores dos vestibulares 

realizados pela instituição entre os anos de 2000 e 2010.  
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Fonte: “Sul do país tem onda de imigração ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui 

brechas”, Folha de S. Paulo, publicadas no dia 30 de julho de 2012 no caderno “Cotidiano”, 

p.C4. 

Na imagem da reprodução da reportagem, vemos que duas falas aparecem 

deslocadas do corpo do texto, ao lado direito da fotografia com três passaportes, sendo a 

primeira delas destacada por grandes aspas azuis. As falas são: a) “’Já teve dia em que 

chegaram uns 15 africanos em um só ônibus’, Ramon Sosa, taxista de Paso dos Libres, 

cidade do lado argentino”; e b) “’Eles [os imigrantes ilegais] sempre dizem que foram 

assaltados e perderam os documentos’, Elisabeth Felice, secretária da Assistência Social 

de Uruguaiana”.  

O enunciador, ao trazer a voz de outros, a mantém sob distância, colocando-a entre 

aspas e apresentando-a deslocada do corpo do texto de forma que, dentro do possível, não 

interfere nessa voz. Supomos que essas falas sejam um exemplo de discurso direto 

monumental, pois a voz do outro, as falas de Ramon Sosa, taxista de Paso dos Libres, e 

da Elisabeth Felice, secretária da Assistência Social de Uruguaiana, são claramente 

isoladas mediante o uso do recurso gráfico das aspas e a disposição das falas na página, 

que servem como uma demarcação bem delineada entre o discurso citante e o discurso 

citado. 

Nessa reportagem, como veremos no capítulo de análise, as vozes do enunciador 

jornalístico e das fontes citadas apresentam uma tônica negativa e uma entonação de 

situação alarmante. Na primeira fala citada ocorre uma ênfase numérica, a qual se 
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materializa no emprego do advérbio “já”, relativo ao dia, que é seguido da oração 

subordinada substantiva objetiva indireta “em que chegaram uns 15 africanos em um só 

ônibus”. Segundo Cogo (2001), a ênfase numérica é um dos recursos retóricos usados 

pela mídia, sendo que esse instaura uma semântica do pânico. Com isso, vemos que a 

primeira citação apresenta uma entonação de situação alarmante em relação aos africanos. 

Na segunda fala, ao expressar alegações habituais dos estrangeiros que são inconsistentes 

com o status imigratório desses, indicia-se que os migrantes internacionais irregulares 

estão evitando revelar seu status, o que, por sua vez, sinaliza a impressão de uma tônica 

de dissimulados para esses imigrantes.  

  Por trataram-se de vozes consoantes, ambas apresentam uma tônica negativa em 

relação aos estrangeiros, essas duas citações, ao serem isoladas e não diretamente 

penetradas pela voz do enunciador, se mostram como vozes fortes e auxiliam na 

argumentação do discurso do enunciador jornalístico, ao ressoar e fundamentar o discurso 

citante, que, por sua vez, apresentou também a tônica de alarmante, a semântica do pânico 

(como no título “Sul do país tem onda de imigração ilegal”) e caracterizou os imigrantes 

irregulares como estrangeiros que se escondem, se ocultam (como, por exemplo na 

fotografia) .  

Observamos, no entanto, que isso não significa que, ao fazer uso do discurso direto 

monumental, a relação do discurso citante (nesta tese, o enunciador das matérias 

jornalísticas) e discurso citado seja sempre de concordância. Caso se apresentem vozes 

dissoantes, contribui-se para a promoção da imagem do enunciador jornalístico (veículo 

midiático) enquanto uma fonte confiável e ética.  

 

2.3.2 Estilo linear: discurso indireto analisador do conteúdo 

 

O discurso indireto analisador do conteúdo, assim como as demais variantes que 

do estilo linear, apresenta nítidas e invioláveis fronteiras entre o discurso citado e o 

discurso citante. 

Além disso, essa variante se caracteriza pela apreensão da enunciação de outrem 

“como uma tomada de posição com conteúdo semântico preciso por parte do falante, e 

nesse caso, através da construção indireta, transpõe-se de maneira analítica sua 

composição objetiva exata (o que disse o falante)” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, 

p.166).  
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De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009, p.168), essa variante é principalmente 

empregada “nos contextos epistemológicos ou retóricos (de natureza científica, filosófica, 

política, etc.), nos quais o autor é levado a expor opiniões de outrem sobre um 

determinado assunto, a opô-las e delimitá-las”.  

Essa variante não é exemplificada pelo autor russo, no entanto, ele indica que ela 

aparece em Turguiêniev e Tolstói. Para exemplificar, transcrevemos a citação do discurso 

do secretário da Justiça do Acre, Nilson Mourão, que ocorre no último parágrafo do 

enunciado jornalístico “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos”, publicado 

pela Folha de S. Paulo do dia 12 de janeiro de 2012 e analisado no quarto capítulo desta 

tese. A citação é: “O secretário da Justiça do Acre, Nilson Mourão, afirma que uma 

empresa mineira de construção contratou 40 haitianos para trabalharem em uma obra no 

Mato Grosso”.  

Nessa citação, o enunciador, após usar a expressão “afirma que”, apresenta, na 

medida possível (por exemplo, somente adequando-a as coerções editoriais de limite 

espaço), o “conteúdo semântico preciso” da fala de Nilson Mourão, interferindo o mínimo 

possível no discurso citado. O uso do verbo dicendi “afirmar” e da conjunção “que” 

funcionam como um demarcador entre discurso citado e discurso citante, sendo que o que 

antecede a conjunção “que” é o discurso do enunciador e o que procede, o discurso do 

outro. Dessa forma, ocorre uma transposição de maneira analítica da “composição 

objetiva exata” do que Mourão disse. 

Observamos que a precisão do conteúdo semântico transmitido e a exatidão da 

composição objetiva transposta não são absolutas, uma vez que se trata de uma citação, 

mas há no uso dessa variante pelo enunciador uma interferência mínima. É por essa 

limitada intervenção na palavra do outro, que o uso desse tipo de citação na esfera 

jornalística auxilia na manutenção da imagem de que o enunciador jornalístico (veículo 

de comunicação) é uma fonte confiável, embora a força para essa preservação seja menor 

que no discurso direto monumental, que emprega as palavras ipsis litteris. 

 

2.3.3 Estilo pictórico: discurso direto esvaziado (corrente decorativa) 

 

No discurso direto esvaziado, o contexto narrativo “é construído de tal forma que 

a caracterização objetiva do herói, feita pelo autor, lança espessas sombras sobre o seu 

discurso direto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.172-173). A fim de ilustrar essa 

variante, Bakhtin/Volochínov (2009, p.173) afirma que “[D]de maneira semelhante, 
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quando reconhecemos uma personagem cômica no palco por seu estilo de maquilagem, 

sua roupa e sua atitude geral, já estamos prontos a rir mesmo antes de apreender o sentido 

de suas palavras”. Assim, notamos que nessa variante o enunciador já imprime o tom com 

que o discurso direto e a fonte deste serão recebidas.  

Além da ilustração feita a partir do paralelo com o teatro, nenhum trecho de obra 

foi transcrito a fim de exemplificar essa variante, Bakhtin/Volochínov apenas afirma que 

ela é comum em Gógol e nos representantes da escola natural. 

Concordamos com Maciel (2014) ao afirmar que, apesar de Bakhtin/Volochínov 

(2009) não ter expressado a que corrente do estilo pictórico essa variante se vincula, ao 

permitir que o enunciador “no tratamento do discurso citado” possa até “negligenciar o 

significado de uma enunciação em favor de sua ‘cor’” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p.157), refere-se a uma variante do discurso que pode ser relacionado à corrente 

decorativa. 

Para ilustrar, transcrevemos a caracterização promovida pelo enunciador 

jornalístico a Pierre Merzier, imigrante haitiano, e a citação direta do discurso desse 

migrante internacional, que é posterior ao discurso citante. Essas ocorrem na reportagem 

“O Haiti é aqui”, escrita por Cleide Carvalho e com fotografias de Michel Filho, publicada 

na página 3 do caderno “O País” do jornal O Globo.   

 

Transcrição  

 

Enunciador jornalístico: “Pierre Merzier, de 28 anos, chegou dez dias antes do Natal a 

Brasileia. Na fila para ser atendido no posto de saúde, onde fez exames básicos, pensa 

em trabalhar como pedreiro. Soube que em Porto Velho há emprego, devido à 

construção de usinas. Na República Dominicana, era cozinheiro” 

 

 Pierre Merzier: “Quero trabalhar em alguma coisa” - diz ele, arranhando um espanhol, 

sentado ao lado de outro haitiano, o padeiro Ilfrancoeur Saint Gerard, que fala apenas 

crioulo 

 

 

O enunciador jornalístico, em seu discurso próprio, caracteriza Pierre Merzier 

como usuário do posto de saúde – o que é evidenciado por ele ser o sujeito “Na fila para 

ser atendido no posto de saúde, onde fez exames básicos” – e como desempregado – o 

que é sinalizado pelo haitiano ser o sujeito de “pensa em trabalhar como pedreiro”.   

Salientamos que, considerando que anteriormente o enunciador da reportagem 

afirmou que não havia médicos suficientes para o atendimento da população local, a 
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caracterização do haitiano como usuário do posto de saúde e desempregado reforçou a 

imagem dos haitianos enquanto uma sobrecarga aos serviços públicos e, mais 

especificamente, aos serviços de saúde.   

Abaixo da caracterização de Pierre Merzier, ocorre a citação direta dele, em que 

o imigrante exprime a sua vontade de conseguir um emprego, o que é marcado pelo uso 

do volitivo “querer” no presente, seguido do verbo “trabalhar”.  

A disposição da citação direta do discurso do imigrante haitiano no contexto 

narrativo, posterior a materialização da imagem de sobrecarga aos serviços públicos de 

saúde brasileiros construída pelo enunciador jornalístico, proporciona a concepção de 

que, pelo imigrante haitiano estar desempregado, ele depende do auxílio do governo 

brasileiro. Essa concepção do imigrante como dependente do auxílio público do Brasil 

corrobora com a imagem de sobrecarga, conforme exploramos mais detalhadamente no 

capítulo de análise. Por isso, entendemos que essa forma de citação é consoante ao que 

Bakhtin/Volochínov (2009) designou como discurso direto esvaziado.  

Essa forma de interação entre discurso citado e citante, pode auxiliar ao 

enunciador jornalístico no desempenho de maneira mais contundente seu papel de 

formador de opinião, uma vez que é possibilitado o desempenho de maior influência na 

maneira com que a fala citada será concebida 

 

2.3.4 Estilo pictórico: discurso direto preparado (corrente decorativa) 

 

Bakhtin/Volochínov (2009) compreende que o que caracteriza o discurso direto 

preparado é o fato de o discurso citado direto ser precedido por um discurso indireto que 

antecipa os temas básicos daquele e, dessa forma, colorindo-o com as entonações do 

enunciador.  

Observamos que Bakhtin/Volochínov (2009, p.172) não fornece nenhuma 

passagem para exemplificar essa variante, mas menciona que “a descrição do estado de 

espírito do príncipe Míchkin à beira de um ataque epilético, em O Idiota, de Dostoiévski, 

constitui um exemplo clássico dessa variante”. 

Semelhantemente ao emprego do discurso direto esvaziado na esfera literária, 

julgamos que a utilização discurso direto preparado pela mídia permite ao enunciador 

influir na forma com que o destinatário vai valorar o tema básico do discurso citado.  

Ilustramos com o trecho da reportagem “Eles descobriram o ‘Basil’”, escrita por 

Helena Borges e Renata Betti, publicada pela Veja na edição de número 2258, ano 45, 



92 

 

número 9, datada de 29 de fevereiro de 2012, analisada no quarto capítulo desta. O excerto 

é: “Na escola que frequentava em Wuhu, cidade de 2 milhões de habitantes no sudeste da 

China, o especialista em relações internacionais Kevin Xie, 28 anos, ouvia dizer que o 

Brasil era uma terra tomada de flora exuberante e animais selvagens, como uma grande 

Amazônia. Hoje executivo da montadora chinesa Chery, ele acaba de aceitar um convite 

para assumir um posto no Brasil, país sobre o qual diz saber o que realmente importa: - É 

um dos Brics, né? E está crescendo, né?”.  

Nessa passagem, o enunciador jornalístico apresenta o conhecimento de Kevin 

Xie sobre o Brasil. Essa apresentação é construída pelo enunciador da seguinte forma: a) 

primeiro, introduz a imagem que o imigrante possuía anteriormente do país, o que é 

marcado pela conjugação no passado do verbo “frequentar”, relativo à escola de Xie em 

Wuhu, e da locução verbal “ouvir dizer”, que tem como objeto o topônimo “Brasil”. A 

imagem era relativa aos aspectos naturais, conforme marcam os substantivos “flora” e 

“animal” – respectivamente, qualificados como “exuberante” e “selvagem” – e o advérbio 

“como”, que aproxima visão que o imigrante chinês tinha do Brasil à “uma grande 

Amazônia”; e, em seguida, b) expressa  o conhecimento de aspectos econômicos 

brasileiros no período da veiculação da matéria jornalística, o que é materializa no 

advérbio “hoje” (precedendo a citação),  no acrônimo “Brics” e no verbo “crescer” 

(presentes no discurso citado), os quais demonstram que o migrante internacional sabe 

que o país faz parte do bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul e que a economia na época da publicação da reportagem estava próspera.  

A maneira que o enunciador jornalístico expõe o conhecimento de Kevin Xie 

sobre o Brasil, mediante uma antecipação temática da fala do imigrante, permite ao 

enunciador da reportagem distinguir a imagem que o imigrante possuía do país enquanto 

uma selva, a qual é considerada como um estereótipo (cf. VILELA-ARDENGHI; 

MOTTA, 2013), para o conhecimento de ordem econômica. Essa diferenciação entre o 

que conhecia e o que, no período de publicação da reportagem, conhece o migrante 

internacional sobre o Brasil, evidencia um aprofundamento do conhecimento sobre o 

território nacional e, assim, o enunciador jornalístico imprime, como anteriormente 

indiciado no enunciado jornalístico e conforme poderá ser melhor observado no capítulo 

de análise, uma tônica de descoberta do país pelo imigrante chinês.  

A forma que o discurso de outrem foi citado permitiu ao enunciador jornalístico, 

mediante a antecipação temática da fala do estrangeiro, o desempenho de maneira mais 

contundente do seu papel de formador de opinião, pois o seu acento de que o imigrante 
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chinês é um descobridor, ao anteceder a voz do estrangeiro, influencia na maneira com 

que é compreendido o discurso citado.  

   

2.3.5 Estilo pictórico: discurso indireto livre  

 

O discurso indireto livre é caracterizado pelo fato de o herói e de o autor 

“exprimirem-se conjuntamente, de, nos limites de uma mesma e única construção, 

ouvirem-se ressoar as entoações de duas vozes diferentes” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p.184). No caso do corpus desta tese, temos uma citação que se aproxima dessa 

variante ao materializar a voz do enunciador jornalístico e aquele que é citado (os 

imigrantes) dentro dos limites de uma mesma oração, sendo possível o reconhecimento 

de duas posições valorativas distintas – tanto do enunciador quanto a dos imigrantes– que 

revestem o enunciado.  

 

Com efeito, do ponto de vista estritamente gramatical, trata-se do 

discurso do autor; conforme o sentido é o do herói. Mas esse “conforme 

o sentido” não é representado por nenhum signo linguístico particular. 

Estamos pois diante de um fenômeno extralinguístico 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.186).  

 

Reconhecemos, então, que o sentido está sob duas posições valorativas que 

ressoam tanto a voz do autor, enunciador, quanto do herói. Portanto, há no discurso 

indireto livre uma dupla acentuação. Nesse sentido, Bakhtin/Volochínov (2009, p.184) 

considera que o discurso indireto livre tem “duas faces, como Jano”.  

Sobre a relação das duas entonações, Bakhtin/Volochínov (2009, p.198) esclarece 

que  

  

O discurso indireto livre, longe de transmitir uma impressão passiva 

produzida pela enunciação de outrem, exprime uma orientação ativa, 

que não se limita meramente à passagem da primeira à terceira pessoa, 

mas introduz na enunciação citada suas próprias entoações que entram 

em contato com as entoações da palavra citada, interferindo nela. 

 

De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009, p.198), geralmente, “os acentos e 

entonações do autor estão senão interrompidos por esses julgamentos de valor de outra 

pessoa”. Em outras palavras, certas vezes, dadas entonações do herói culminam por 

emergir no discurso do enunciador.  
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Bakhtin/Volochínov (2009, p.200) exemplifica essa variante com um trecho de O 

Idiota, de Dostoiévski, que, segundo o teórico russo, não pode ser percebida 

adequadamente em uma leitura em voz alta. Na sequência, reproduzimos a passagem. 

 

E por que então o príncipe agora não se aproximou dele [de Rogójin]? 

Por que, ao contrário, se afastou como se não o tivesse visto, embora 

seus olhos tivessem se encontrado? (Sim, seus olhos se encontraram e 

eles se haviam olhado.) Não queria ele há pouco tempo tomá-lo pela 

mão para irem juntos lá? Não queria ele ir amanhã à sua casa para lhe 

contar que estivera na casa dela? Não havia ele renunciado ao seu 

demônio, no caminho para lá, quando a alegria subitamente inundara 

sua alma? Ou havia realmente alguma coisa em Rogójin, isto é, no 

Rogójin de hoje, no conjunto de suas palavras, gestos, comportamento, 

olhares, que pudesse justificar os terríveis pressentimentos do príncipe 

e as insinuações revoltantes do seu demônio? Havia nisso qualquer 

coisa que parecia evidente mas que era difícil de analisar e relatar. Era 

impossível explicar as suas causas, mas, apesar da sua 

inverossimilhança e sua impossibilidade, essa coisa qualquer deixava 

uma impressão clara e incontestável que fazia nascer uma certeza 

completa.  

Mas que certeza? Oh, como a “baixeza” desta certeza, desse “vil 

pressentimento” fazia sofrer o príncipe desmesuradamente e como ele 

se incriminava.  

 

No corpus, a citação que se aproxima dessa variante é o título verbo-visual da 

reportagem “Eles descobriram o ‘Basil’”, ” escrita por Helena Borges e Renata Betti, 

publicada pela Veja na edição de número 2258, ano 45, número 9, datada de 29 de 

fevereiro de 2012, o qual reproduzimos a seguir.  

 

 

Fonte: Eles descobriram o “ Basil”, Veja, edição 2258, ano 45, nº.9, de 29 de fevereiro de 2012, 

p.90-91. 

O título verbo-visual da reportagem, semelhantemente ao que ocorre nos discursos 

indireto livre, apresenta conjuntamente as vozes do enunciador jornalístico (autor) e dos 
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imigrantes asiáticos (herói) em uma mesma e única oração ressoando os acentos das duas 

vozes.  

Na oração “Eles descobriram o Basil’”, o uso do verbo “descobrir” pelo 

enunciador jornalístico, materializa a legitimação do discurso dos colonizadores 

portugueses e dos seus feitos, atribuindo uma valoração positiva à vinda dos estrangeiros, 

conforme poderá ser melhor observado no capítulo de análise.  

A fotografia e a utilização de “Basil” entre aspas evidenciam a palavra de outrem, 

isto é, dos imigrantes asiáticos. A imagem retrata: no plano de fundo três telas monitores 

que exibem uma mesma imagem de uma construção com as extremidades do telhado 

levemente apontando para cima e uma escultura dourada, aspectos que indiciam uma 

arquitetura chinesa; e, em um primeiro plano sete jovens de olhos puxados e sorrindo, em 

sua maioria vestidos com camisas sociais, com os braços apoiados no que parece ser uma 

grande mesa de reunião, representando, assim, os imigrantes enquanto asiáticos, jovens e 

executivos. A grafia do topônimo indicia que não se trata de alguém que seja fluente em 

língua portuguesa, retratando um possível sotaque dos estrangeiros.  

Ao tomarmos o título sob o prisma da voz dos imigrantes chineses temos um 

acento da descoberta do país que era desconhecido para eles, conforme analisamos no 

quarto capítulo.   

Dessa forma, há no sentido dessa mesma e única oração do título uma dupla 

acentuação e, por isso, o consideramos como semelhante ao discurso indireto livre. No 

entanto, o uso de aspas marca um discurso direto dos imigrantes asiáticos, o que não 

ocorreria no emprego do discurso indireto livre.  

Ponderamos que no corpus analisado, das 54 citações, tivemos somente essa 

ocorrência que se aproxima do discurso indireto livre. Diante disso, acreditamos que o 

uso dessa variante seja incomum e, possivelmente, evitado em matérias jornalísticas, uma 

vez que a presença de duas vozes, do enunciador e de sua fonte, em uma mesma oração 

ou frase poderia ocasionar uma diminuição da objetividade, da precisão da transmissão 

do conteúdo (que contribui para construção da imagem de credibilidade), da facilidade de 

leitura etc. que é buscada pelos veículos de comunicação.  

As diferentes formas de citar o discurso sobre e dos imigrantes contemporâneos 

empregadas pela mídia impressa nacional, ao propiciar distintas maneiras de integração 

do discurso citante no discurso citado (que participam da própria construção deste), 

podem viabilizar ao enunciador jornalístico: a) reforçar seu posicionamento, ao empregar 

a citação para fundamentar ou justificar o discurso próprio, fortalecendo, portanto, a 
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argumentação do discurso citante (discurso direto monumental); b) conferir maior 

credibilidade e objetividade (discurso indireto analisador do conteúdo); c) influenciar na 

tônica com que as falas dos estrangeiros seriam concebidas, e assim, favorecer seu 

desempenho como formador de opinião (discurso direto esvaziado e discurso direto 

preparado); e d) oferecer uma maior integração entre a sua voz e a da fonte (citação 

semelhante ao discurso indireto livre). Outras possibilidades poderão ser vistas no 

capítulo de análise, como por exemplo a de eximir-se de comentar os processos de 

exclusão que os imigrantes enfrentaram.  

Além disso, os discursos citados e citantes materializaram determinadas relações 

alteritárias entre os enunciadores jornalísticos e os imigrantes contemporâneos. Para a 

intepretação dessas relações alteritárias, observamos a que área semântica da existência 

elas se relacionavam. Nesse sentido, entendemos esta noção em conformidade com 

Magalhães (2015) e Bakhtin/Volochínov (2009).  

Bakhtin/Volochínov afirma que  

 

Os novos aspectos da existência, que foram integrados no círculo do 

interesse social, que se tornaram objetos da fala e da emoção humana, 

não coexistem pacificamente com os elementos que se integraram à 

existência antes deles; pelo contrário, entram em luta com eles, 

submetem-nos a uma reavaliação, fazem-nos mudar de lugar no interior 

da unidade do horizonte apreciativo. Essa evolução dialética reflete-se 

na evolução semântica. Uma nova significação se descobre na antiga e 

através da antiga, mas a fim de entrar em contradição com ela e de 

reconstruí-la. 

O resultado é uma luta incessante dos acentos em cada área semântica 

da existência. Não há nada na composição do sentido que possa colocar-

se acima da evolução, que seja independente do alargamento dialético 

do horizonte social. A sociedade em transformação alarga-se para 

integrar o ser em transformação. Nada pode permanecer estável neste 

processo. É por isso que a significação, elemento abstrato igual a si 

mesmo, é absorvida pelo tema, e dilacerada por suas contradições vivas, 

para retornar enfim sob a forma de uma nova significação com uma 

instabilidade e uma identidade igualmente provisórias (2009, p.141). 

  

Compreendemos que os novos aspectos da existência dos imigrantes no Brasil, 

que se tornaram objeto dos enunciados jornalísticos analisados nesta tese, entram em 

tensão dialógica com os discursos que participaram da historicização do Brasil, 

submetendo os migrantes internacionais a uma reavaliação, o que se reflete nas áreas 

semânticas.  

Esclarecemos que, no que tange à existência dos imigrantes no Brasil, 

encontramos nesta tese as seguintes áreas semânticas da existência: a) economia em sua 
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atual ordem capitalista; b) civilização; c) relações da vida cotidiana; d) economia; e) 

híbrida que articula economia e civilização; f) híbrida que associa economia e políticas 

sociais; e g) jurídica.   

Por área semântica da existência da “economia em sua atual ordem capitalista” 

nos referimos ao que comumente se entende por globalização.  

 

A globalização do mundo expressa um novo ciclo de expansão do 

capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório de 

alcance mundial. Um processo de amplas proporções envolvendo 

nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos 

e classes sociais, economias e sociedades, culturas e civilizações. 

Assinala a emergência de uma sociedade global, como uma totalidade 

abrangente, complexa e contraditória. (IANNI, 2001, p.11). 

 

Alia-se a isso, conforme visto no primeiro capítulo, o fato de que o acesso à 

economia e à cultura globais é desigual, tornando essa globalização “imaginada” 

(CANCLINI, 2003).  

Compreendemos a área semântica da existência da “civilização” como  

 

uma grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de 

maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias 

religiosas e aos costumes. Pode-se referir ao tipo de habitações ou à 

maneira como homens e mulheres vivem juntos, à forma de punição 

determinada pelo sistema judiciário ou o modo como são preparados os 

alimentos. Rigorosamente falando, nada há que não possa ser feito de 

forma “civilizada” ou “incivilizada”. Daí ser sempre difícil sumariar em 

algumas palavras tudo o que pode descrever como civilização (ELIAS, 

1990, p.23).  

 

Por “relações da vida cotidiana” fazemos menção às interações sociais que se dão 

no âmbito mais pessoal, como a relação entre vizinhos.  

Por “economia” nos referimos às “relações sociais próprias à atividade 

econômica, que é o processo que envolve a produção e a distribuição dos bens que 

satisfazem as necessidades individuais ou coletivas dos membros de uma sociedade” 

(NETTO; BRAZ, 2009, p.29, grifos do autor). 

Entendemos por área semântica da existência “híbrida que articula economia e 

civilização” os discursos que englobam conjuntamente fatos relativos ao nível da 

tecnologia e desenvolvimento dos conhecimentos científicos e as “relações sociais 

próprias à atividade econômica” (NETTO; BRAZ, 2009, p.29) 



98 

 

Já por área semântica da existência “híbrida que articula economia e políticas 

sociais” compreendemos as “relações sociais próprias à atividade econômica” (NETTO; 

BRAZ, 2009, p.29) que, similarmente ao Welfare State (cf. WINCKLER & NETO, 

1992), contam com um sistema público de financiamento dos gastos sociais com 

educação, saúde, aposentadoria, seguro-desemprego, moradia etc. No âmbito nacional, 

podemos citar alguns programas sociais, como o “Bolsa-família”, “Minha casa, minha 

vida”, “Brasil sem miséria”, entre outros.  

Por área semântica da existência “jurídica” nos referimos ao que, na ciência do 

direito, se designa “direito penal”. Ou melhor, as  

 

normas atinentes aos crimes e às penas correspondentes. [Direito penal] 

Regula a atividade repressiva do Estado, para preservar a sociedade do 

delito.  

O direito penal ocupa-se dos atos puníveis, isto é, do crime e da 

contravenção no plano normativo, vendo-os como entidades abstratas, 

ou seja, como condutas que não devem ser praticadas, por serem 

punidas por lei. Ao definir as condutas delituosas relaciona-as a uma 

sanção, pena (de natureza repressiva) ou medida de segurança (de 

finalidade preventiva), por ele previamente prevista e que deve ser 

aplicada pelo juiz aos delinquentes (DINIZ, 1999, p.260).   

 

Para o estabelecimento das áreas semânticas da existência que se ligavam à 

configuração de dadas relações alteritárias, observamos o que materializava os acentos 

dessas áreas, isto é, os seus índices temáticos.  

Nessas relações alteritárias foram retransmitidos ou alterados os acentos 

valorativos das vozes que participaram da historicização do Brasil, enunciados na 

cobertura da mídia da época. Disso resultou o estabelecimento das imagens discursivas 

dos imigrantes como: a) adaptado, efeito de sentido causado pelas áreas semânticas da 

existência “economia em sua atual ordem capitalista” e “civilização”; b) não adaptado, 

efeito de sentido ocasionado pelas áreas semânticas da existência “relações da vida 

cotidiana” e “civilização”; c) desejável e indesejável, efeito de sentido gerado pela área 

semântica da existência “híbrida que articula economia e civilização”; d) sobrecarga ao 

Estado, efeito de sentido causado pela área semântica da existência “híbrida que articula 

economia e políticas sociais”; e) contraventor, efeito de sentido ocasionado pela área 

semântica da existência “jurídica”; e f) mercadoria, efeito de sentido gerado pela área 

semântica da existência “economia”.  

Dessa forma, foram mobilizadas como categorias de análise as formas de citação 

do discurso de outrem e, como categoria de interpretação, as áreas semânticas da 
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existência, materializadas por determinados índices temáticos que causaram 

determinados efeitos de sentidos, construindo, assim, determinadas imagens discursivas 

para dados imigrantes.  
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Capítulo 3: Memória da imigração, imprensa e a historicização do 

Brasil  

 

Este capítulo está organizado em duas seções. Na primeira seção, Memória da 

imigração no Brasil, discorremos sobre o conceito de memória do objeto (também pode 

ser designado como memória coletiva, ou memória social), tal como formulado por 

Amorim (2009), a partir da teoria e metodologia de Bakhtin e do Círculo. A relevância 

do conceito para esta tese se deve à possibilidade de lermos os enunciados jornalísticos 

do corpus no plano das grandes narrativas e, assim, estabelecermos as imagens 

discursivas de adaptado, não adaptado, (in)desejável, sobrecarga ao Estado, contraventor 

e mercadoria para os imigrantes contemporâneos que vieram para o Brasil e, 

consequentemente, considerarmos o impacto dessas para o discurso de receptividade do 

povo brasileiro. Para tanto, observamos o modo como as matérias jornalísticas dos jornais 

O Globo, Folha de S. Paulo e das revistas Veja e Época no ano de 2012 atualizaram, 

modificaram ou reproduziram os discursos sobre os imigrantes no Brasil referentes aos 

fluxos imigratórios recebidos anteriormente pelo país.  

Na segunda seção abordamos a imigração no Brasil e as representações dos 

imigrantes na mídia impressa brasileira de 1808 até 1939. O período compreende o 

estabelecimento da impressa nacional, os principais e mais intensos fluxos imigratórios 

para o país (cf. SEYFERTH, 2008) e a própria consolidação do Estado brasileiro (cf. 

SEYFERTH, 2008), que influi na construção discursiva da receptividade do povo 

brasileiro.  

Essa seção está dividida em duas subseções que foram organizadas de acordo com 

as imagens discursivas dos imigrantes enquanto desejáveis, mediante a análise das 

matérias mídia impressa brasileira de 1808 até 1939. No entanto, a definição dos 

imigrantes vistos como desejáveis e as experiências com a imigração no Brasil foram 

acompanhadas do delineamento dos imigrantes concebidos como indesejáveis, bem como 

do construto discursivo de que os brasileiros são hospitaleiros, acolhedores e cordiais. 

Na primeira subseção, “Mão-de-obra: o bom agricultor”, dissertamos sobre o 

período compreendido pelos anos de 1819 e 1875; na segunda, “Adequado e integrado 

socialmente”, apresentamos as discussões e cobertura da mídia impressa brasileira que 

ocorreram entre 1876 e 1939.   
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3.1 Memória da imigração no Brasil 

 

No artigo “Memória do objeto – uma transposição bakhtiniana e algumas questões 

para a educação”, publicado em 2009 em Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso e 

de autoria de Marília Amorim, desenvolve-se não só o conceito de memória do objeto, 

conforme o título permite antever, como também o de memória dos sujeitos. Para cumprir 

tal tarefa de desenvolver esses conceitos, a pesquisadora recorre à teoria e metodologia 

bakhtiniana e vale-se principalmente dos conceitos de valor/entonação apreciativa e ato, 

os quais lhe possibilitaram refletir sobre a importância da memória para cultura 

contemporânea, bem como para a educação. 

Embora não tenhamos como objeto questões de educação, abordamos na tese uma 

problemática cultural e, conforme apresentado no primeiro capítulo, os conceitos de 

valor/entonação apreciativa e ato são fundamentais para pensarmos bakhtinianamente as 

identidades e alteridades, conceitos que são basilares para esta tese. Aqueles conceitos 

são retomados aqui para a compreensão do conceito de memória do objeto.  

Conforme apresentamos anteriormente, para Amorim (2009), a noção de memória 

apresenta-se na obra de Bakhtin em pelo menos dois níveis importantes: memória dos 

sujeitos e memória do objeto. Ponderamos, juntamente com Amorim (2009), que para os 

dois níveis de memória encontrados na obra bakhtinana a temporalidade desempenha um 

papel fundamental, uma vez que o sentido de um dado enunciado concreto ou objeto se 

constrói em relação ao que veio antes, ao que ocorre no momento e o que está por vir.  

A memória dos sujeitos é dividida em memória do passado e memória do futuro. 

Para conceituar ambas as memórias dos sujeitos, a estudiosa fundamenta-se em “O autor 

e a personagem na atividade estética” (2010c) e, mais especificamente, no conceito de 

exotopia.  

Nesse texto, o conceito bakhtiniano de exotopia está relacionado a um duplo 

movimento realizado pelo autor em relação à personagem. Primeiramente, o autor se 

movimenta para o mais próximo possível da personagem em uma tentativa de conhecer 

o seu lugar, o seu posicionamento. Depois, modificado por essa primeira ação, ele se 

afasta da personagem e retoma a seu lugar de autor. Com isso, a movimentação exotópica 

implica a relação de dois sujeitos: a personagem que vive e que de sua posição enxerga o 

vivido e o autor que confere novos sentidos a essa personagem e ao seu modo ver, o que 

é possibilitado pela posição externa que esse autor possui. 
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Dessa forma, a exotopia está associada à não coincidência do olhar do eu com o 

outro, fazendo com que o primeiro possa ver aquilo que o último não consegue ver, 

perceber, sobre si mesmo, o seu excedente de visão.  

De acordo com Bakhtin (2010c, p.11, grifos do autor),  

 

[O]o autor não só enxerga e conhece tudo que cada personagem em 

particular e todas as personagens juntas enxergam e conhecem, como 

enxerga e conhece mais que elas, e ademais enxerga algo que por 

princípio é inacessível a elas, e nesse excedente de visão e 

conhecimento do autor, sempre determinado e estável em relação a cada 

personagem, é que se encontram todos os elementos do acabamento do 

todo, quer das personagens, quer do acontecimento conjunto de suas 

vidas, isto é, o todo da obra. De fato, a personagem vive de modo 

cognitivo e ético, seu ato se orienta em um acontecimento aberto e ético 

da vida ou no mundo dado do conhecimento; o autor guia a personagem 

e sua orientação ético-cognitiva no mundo essencialmente acabado da 

existência, a qual descartando o sentido imediatamente seguinte do 

acontecimento, é de índole axiológica pela diversidade mais concreta 

da sua presença.    

 

Vemos, assim, que é justamente pela não coincidência entre a posição do eu e do 

outro e pelo excedente de visão que aquele possui em relação a este que é viabilizado ao 

eu a atribuição de um dado sentido, um dado acabamento para seu enunciado concreto de 

sua posição valorativa. É por isso que, para Amorim (2009), a produção de um dado 

enunciado concreto afirma justamente a relação de alteridade entre as partes.   

Partindo daí, Amorim concebe a memória do passado como a “memória que outro 

guarda de mim” e que é “fundamental para a construção de minha unidade” (2009, p.9). 

Esta fundamentação faz com que Amorim (2009) caracterize a memória do passado como 

uma memória: a) produzida posteriormente à compreensão (por necessitar da diferença 

dos pontos de vista do eu e do outro, que é possibilitada pelo movimento exotópico); e b) 

conferidora de totalidade, unidade, forma e acabamento de diferentes aspectos daquele 

em que se vive, graças a sua exterioridade, e, por isso, uma memória da ordem do estético.  

Transpondo as considerações de Amorim (2009) para o escopo desta tese, mais 

especificamente para a produção das matérias jornalísticas que compõem o corpus, 

percebemos que a memória do passado, que é produzida depois do encontro entre o eu e 

o outro, é realizada, como vimos anteriormente no segundo capítulo, por uma equipe de 

pessoas (pelo jornalista, pelo diagramador, pelo editor, pelos responsáveis pela inserção 

ou exclusão de fotografias e pela atribuição de determinadas legendas, pelos elaboradores 

dos infográficos, por aqueles que se dedicam à imposição das coerções editoriais etc.), 
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ou, como adotamos nesta pesquisa, pelo enunciador jornalístico em relação aos discursos 

dos imigrantes e sobre os imigrantes.  

Enquanto a memória do passado é relativa à posição do autor, a memória do futuro 

é concernente ao herói, que pauta o seu olhar pelo horizonte, ocupando-se do que está 

por-vir. Este aspecto da memória futura (memória do herói) faz com que ela seja 

inacabada e por isso considerada como da ordem do ético. Observamos que, para esta 

tese, são os imigrantes e as outras fontes citadas que possuem a memória futura.  

Após a diferenciação entre a memória do passado e a memória do futuro, Amorim 

(2009) pondera que a memória do passado também é ética, no entanto, o ato ético do 

artista não se confunde com o ato ético do herói. Para a autora, “a memória em questão é 

memória dos sujeitos ou, mais precisamente, da posição onde se encontra o sujeito”, 

sendo que os diferentes posicionamentos indicam mais do que distintos pontos de vista, 

eles produzem “qualidades distintas de memória” (2009, p.10). 

Diferentemente das memórias dos sujeitos (autor e herói) que puderam ser 

discutidas tomando como referência um único texto, “O autor e a personagem na 

atividade estética” (2010c), a memória do objeto (segundo nível de memória) aparece de 

forma extensiva na obra de Bakhtin e do Círculo – apenas para citar alguns textos a que 

Marília Amorim faz menção: “Formas do tempo e do cronotopo no romance (ensaios de 

poética histórica)”, 2010f; “Apontamentos de 1970-1971”, 2010g; “Peculiaridades do 

gênero, do enredo e da composição das obras de Dostoiévski”, 2010a; “Os gêneros do 

discurso”, 2010b etc.  

Ainda em conformidade com Amorim (2009), a memória do objeto é uma 

memória que está presente na cultura e nos seus objetos, que penetra as relações 

intersubjetivas e é atualizada por estas relações.  

Na continuidade da exposição, a autora afirma que a memória do objeto é 

claramente diferente de uma memória individual. Para ilustrar essa afirmação, Amorim 

(2009) cita a passagem que reproduzimos a seguir. 

 

As tradições culturais e literárias (inclusive as mais antigas) se 

conservam e vivem não na memória individual e subjetiva de um 

homem isolado em algum “psiquismo” coletivo, mas nas formas 

objetivas da própria cultura (inclusive nas formas linguísticas e 

verbais), e nesse sentido elas são intersubjetivas e interindividuais 

(consequentemente, também sociais); daí elas chegam às obras 

literárias, às vezes quase passando por cima da memória individual 

subjetiva dos autores (BAKHTIN, 2010f, p. 354).  
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E é por isso que, na sequência, Amorim (2009) afirma que a memória do objeto 

se afasta das tentativas de psicologização, ao que ela encontra sustentação em outro texto 

de Bakhtin:  

 

A tentativa de compreender a interação com a palavra do outro por meio 

da psicanálise e do “inconsciente coletivo”. Aquilo que os psicólogos 

(predominantemente os psiquiatras) descobrem existiu algum dia; 

manteve-se não no inconsciente (ainda que coletivo) mas se consolidou 

na memória das línguas, dos gêneros, dos rituais; daí ele penetra nos 

discursos e nos sonhos (narrados, conscientemente, lembrados) dos 

homens (dotados de determinada constituição psíquica e situados em 

um determinado estado) (BAKHTIN, 2010g, p.380). 

 

Portanto, após tornar claro que a memória do objeto está entre os sujeitos e não 

contida neles, Amorim (2009) disserta que é no conceito de gênero que a memória do 

objeto aparece de forma mais regular. Ao que ela exemplifica com o trecho bakhtiniano: 

“O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. É o 

representante da memória criativa no processo de desenvolvimento literário” 

(BAKHTIN, 2010a, p.121) e com uma outra passagem de Bakhtin, apresentada a seguir.  

 

Poderíamos concluir que Dostoiévski partiu direta e conscientemente 

da menipeia antiga? Absolutamente! Ele não foi, em hipótese alguma, 

um estilizador de gêneros antigos [...] Em termos um tanto paradoxais, 

podemos dizer que quem conservou as particularidades da menipeia 

antiga não foi a memória subjetiva de Dostoiévski mas a memória 

objetiva do próprio gênero com o qual ele trabalhou (BAKHTIN, 

2010a, p.138). 

 

Tecendo um paralelo com os gêneros do discurso, Amorim (2009) assevera que a 

própria palavra é portadora de memória coletiva e recorda que os enunciadores não são o 

Adão bíblico, o Adão mítico, que se encontram diante de objetos que ainda não foram 

nomeados ou designados.  

A consideração da própria palavra como portadora de memória coletiva é também 

objeto de reflexão de Magalhães (2011). De acordo com o autor, 

 

Pensando as implicações dialógicas de diferentes contextos em que a 

palavra mandioca atualiza enunciados, Brait (2009) assinala modos 

como cada esfera discursivo-ideológica se manifesta nesses contextos 

enunciativos e, assim, reconstrói memória. Apesar de não ser este o 

foco da autora, também seu trabalho demonstra os dois níveis de 

memória aqui apresentados, e é possível identificar como o objeto 

guarda uma memória que não perpassa os sujeitos enunciativos. 
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Recolho do ensaio, em especial, dois pontos: 1) a implicação da esfera 

discursiva na atualização da memória e 2) o reconhecimento da 

pluralidade material da linguagem no processo de perpetuação e 

transformação da memória. 

Na esfera do cotidiano, na do mito, no contexto etnográfico, 

considerando a passagem da oralidade para a escrita e sua articulação 

visual, em cada uma dessas esferas de produção e circulação, a palavra 

mandioca traz discurso e sobre ela discursos são projetados. A palavra 

guarda sua memória, validando a postulação teórica de Bakhtin 

(1979c), de que há sentidos e discursos fixados nas línguas, nos 

gêneros, nos rituais, ou seja, nos objetos culturais. Isso se dá, não apenas 

por meio dos elementos verbais (signos linguísticos), mas também por 

elementos verbo-visuais (signos ideológicos). Assim, Brait (2009) 

constrói seu argumento a partir da demonstração do modo como a 

palavra verbal se atualiza verbo-visualmente na representação artística 

francesa com a ilustração do artista brasileiro Rego Monteiro (2011, 

p.31-32). 

 

Levando em consideração que o objeto possui memória e é discursivo, percebe-

se que os imigrantes no contexto brasileiro, objeto das matérias jornalísticas analisadas 

nesta tese, não são só falados verbalmente e visualmente (no caso, por exemplo, das 

fotografias) pelos enunciadores jornalísticos e falantes, mas também são já falados por 

outros.  

Dessa forma, os enunciadores jornalísticos, ao situarem os imigrantes no Brasil 

como objeto de suas matérias jornalísticas, colocam “em cena imediatamente um universo 

discursivo” (AMORIM, 2009, p.12), que eles atualizam, revivem e retransmitem. O 

discurso desses enunciadores sobre tais imigrantes “só faz sentido, ou pelo menos, um 

sentido pleno e denso, na relação com os outros discursos que o habitam” (AMORIM, 

2009, p.12). Por isso, foi ao relacionarmos os discursos encontrados nos enunciados 

jornalísticos que compõem o corpus desta tese aos demais discursos sobre os imigrantes 

no Brasil que nos foi possível chegar às imagens de adaptado, não adaptado, (in)desejável, 

contraventor e mercadoria aos imigrantes e seu impacto na  autodescrição do brasileiro 

enquanto um povo receptivo.  

Após falar sobre as vozes que habitam o objeto, a autora aborda o lugar do 

esquecimento no pensamento bakhtiniano. Dentro dessa perspectiva, o esquecimento da 

alteridade se dá quando a palavra alheia é completamente assimilada e assim é tomada 

pela consciência enquanto sua (conforme buscamos evidenciar ao abordar as questões 

sobre signo ideológico). O esquecimento da alteridade é, segundo Amorim (2009), de 

suma importância, pois permite a monologização da consciência criadora e assim a sua 

inserção em um novo diálogo.  
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Outro esquecimento também é tratado por Amorim (2009). Isto é, quando os 

sujeitos não recordam da memória que a palavra/objeto cultural possui. Em conformidade 

com a autora, quando esquecemos a memória da palavra/objeto cultural retiramos-lhe a 

vida e, com isso a sua memória (que é memória coletiva), pois a tiramos de circulação e 

transmissão, não a recriamos e não a reinterpretamos. 

É com a finalidade de contribuir para a recuperação da memória sobre os debates 

concernentes à imigração no Brasil, suas políticas, legislação e cobertura na mídia 

impressa brasileira que, na próxima seção deste capítulo, buscamos apresentar um 

histórico da migração internacional no país e a sua presença em matérias jornalísticas.  

Salientamos que o fato de a teoria e metodologia bakhtinana comportar esses dois 

diferentes níveis de memória a distingue de outros linguistas e fundadores de uma teoria 

da enunciação (como Benveniste) que possibilitaram olhar para o lugar do sujeito, mas 

não o do objeto (cf. AMORIM, 2009). É por contemplar esses dois níveis de memória 

que o pensamento bakhtiniano apresenta não somente uma teoria da enunciação, mas 

também uma teoria da cultura (cf. AMORIM, 2009).   

Além de Amorim (2009), James V. Wertsch, professor dos departamentos de 

Educação e Antropologia da Washington University, no artigo “Texto e dialogismo no 

estudo da memória coletiva”, também se fundamenta no prisma bakhtinano para discutir 

a questão da memória coletiva. Para ele a abordagem bakhtiniana de memória difere tanto 

da de psicólogos que tratam a memória humana sem contemplar as suas formas coletivas, 

quanto da de historiadores e sociólogos que conhecem pouco sobre a memória individual 

(cf. WERTSCH, 2010).  

Wertsch (2010) afirma que as vantagens da abordagem bakhtiniana para lidar com 

as questões de memória consistem em: a) numa síntese da memória coletiva com a 

memória individual; e b) na percepção da memória como material (sígnica), 

diferentemente do que se costuma observar em muitas discussões que notadamente 

apresentam a memória coletiva como “alguma sorte de presença vaga que paira ‘logo ali’ 

no mundo cultural etéreo” (2010, p.123). 

Com isso, observamos que, para trabalharmos com a memória da imigração no 

Brasil sob a perspectiva bakhtiniana, levamos em consideração a forma material (os 

elementos verbais, imagéticos e a articulação entre esses) com que os enunciados 

jornalísticos, publicados pelos veículos de comunicação O Globo, Folha de S. Paulo, Veja 

e Época no ano de 2012 e selecionados de acordo com os critérios estabelecidos nesta 

tese, atualizaram, alteraram ou retransmitiram os discursos sobre os imigrantes no Brasil 
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referentes aos fluxos imigratórios recebidos anteriormente pelo país. Discorremos sobre 

esses fluxos na seção a seguir.  

 

3.2 As representações dos imigrantes na mídia impressa brasileira (1808 - 1939) 

 

A história do Brasil é costumeiramente narrada sob a perspectiva do português. 

Assim, a  

 

chegada dos lusitanos em 1500 tem sido referida como “descobrimento 

do Brasil”, ou, “achamento do Brasil”, como já registrara Pero Vaz de 

Caminha em sua Carta ao Rei, uma das primeiras narrativas a significar 

este espaço da perspectiva a ser consolidada nos discursos da história 

do Brasil. A designação descobrimento do Brasil guarda um tom 

inaugural, como se tudo começasse ali, e ratifica o ponto de vista do 

qual se conta essa história (MAGALHÃES, 2012, p.100)  

 

Designar o período como “descobrimento do Brasil” suscita questionamentos, 

pois “como é possível falar em descobrimento ou achamento de um território habitado, 

com sociedades organizadas, ainda que organizadas de um modo diferente daquele dos 

supostos descobridores” e qual o sentido dessa designação em um “território que não se 

identificava ou se definia como Brasil” (MAGALHÃES, 2012, p.100).  

De acordo com Magalhães (2012, p.100),  

 
a ideia de descobrimento evidencia que o que se passou nesse lugar 

antes do projeto comercial e colonizador português não é alcançado 

pelo foco lançado desse ponto de vista e, por isso, não integra a 

dinâmica dessa história. Por vezes, o que antecede à presença lusitana 

no Brasil aparece como cenário, mas nunca como força dramática, por 

assim dizer. Por outro lado, a designação Brasil não condiz com o nome 

dado às terras conhecidas pelos portugueses por ocasião do 

“achamento”, mas recolhe em uma palavra um conjunto de designações 

que remontam às nuanças da organização política deste espaço a partir 

da colonização: Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Brasil 

(Colônia), Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil, República 

Federativa do Brasil. Mais do que escolha lexical, falar em 

“descobrimento do Brasil” implica falar dos sentidos que atravessam 

fatos históricos determinantes do que o Brasil é hoje; sentidos 

mobilizados de um lugar social que permite significar tais fatos de uma 

maneira, e não de outra, e a língua portuguesa tem uma função 

preponderante nesse processo de historicização.  

 

Essa designação confere ao português não a imagem do outro, do estrangeiro, mas 

de um eu, a partir do qual se “dá início a um processo de transformação da ordem social 
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local” (MAGALHÃES, 2012, p.100). Nesse processo, os valores sociopolíticos dos 

povos indígenas, que já habitavam o território, vão, gradualmente, 

  

perdendo relevância simbólica para o funcionamento europeu, que se 

impunha como padrão. Organização política, língua de comunicação, 

religião, relações familiares etc.; muitos eram os pontos de conflito de 

valores. A Carta de Pero Vaz de Caminha documenta, em língua 

portuguesa, os primeiros contatos entre lusitanos e indígenas e 

fundamenta um modo de fazer sentido do Brasil no qual o índio não é 

população autóctone, mas o outro, o exótico, de conhecimento lacunar. 

Falta roupa, falta vergonha, falta temor à religião cristã e, portanto, do 

ponto de vista europeu, falta conhecimento de Deus, falta rei, falta 

escrita, entre tantas outras ausências. A Carta de Pero Vaz registra um 

ponto de vista que passa a regular as relações de identidade/alteridade 

aqui entretecidas e que encaminha possibilidades vernaculares. Aquilo 

que é definido como próprio desta terra é mediado por esse olhar, e o 

fato de uma carta funcionar como registro válido de memória dessa 

historicização evidencia o sucesso do empreendimento português 

(MAGALHÃES, 2012, p.100-101). 

 

Ressaltamos que os estudos sobre imigração no Brasil são também mediados, 

inicialmente, pelo ponto de vista do lusitano, o que, por sua vez, bem como o 

funcionamento da Carta de Pero Vaz como registro válido da historicização brasileira, 

indicia o êxito desse empreendimento. Isso pode ser percebido no que se considera o seu 

marco inicial, a saber a fundação da colônia de Nova Friburgo, em 1818 (cf. SEYFERTH, 

2008).  

A fundação dessa colônia é considerada uma referência histórica da imigração por 

marcar a primeira vinda de não lusitanos, ou não pertencentes a alguma colônia 

portuguesa, com o propósito fixar residência no que hoje conhecemos como território 

brasileiro. Dessa forma, ficam de fora do cômputo da imigração os açorianos e macaenses 

que se estabeleceram na então colônia lusitana, uma vez que não são considerados 

estrangeiros por serem proveniente de outras colônias portuguesas.  

Vemos com isso que a primeira relação alteritária que os estudos imigratórios 

brasileiros estabelecem é do eu - português, em relação ao estrangeiro - não lusitano e 

não oriundo de uma colônia de Portugal.   

Não discorreremos sobre esses primeiros fluxos de açorianos e macaenses 

recebidos pelo Brasil, pois esses ocorreram antes do estabelecimento de qualquer forma 

de imprensa no país, que é particularmente cara para esta tese. Iniciaremos a exposição a 

partir de 1808, mais especificamente, de 13 de maio.  
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4.1 Mão-de-obra: o bom agricultor  

 

O decreto de 13 de maio de 1808 possibilitou a instalação no Rio de Janeiro da 

primeira tipografia, Impressão Régia. De acordo com Campos (2015), essa era 

responsável, entre outras funções, pelo exame de papéis e livros que fossem mandados 

para publicação e pela fiscalização de que nada fosse impresso contra o governo, a 

religião e os bons costumes. Com isso, em 10 de setembro de 1808, foi publicado o 

primeiro número da Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal produzido pela imprensa oficial 

(cf. CAMPOS, 2015). Além do jornal oficial, circulava no Brasil o Correio Braziliense, 

com publicação anterior ao Gazeta do Rio de Janeiro (primeira edição de junho de 1808) 

e edição em Londres (cf. CAMPOS, 2015).  

Segundo Magalhães (2011, p.34),  

 

as condições de produção dos dois jornais que inauguraram a imprensa 

no Brasil revelam aspectos importantes do posicionamento ético de 

cada projeto editorial. Em 1808, a vinda da família real muda 

consideravelmente a organização social no Brasil. A presença dos 

monarcas no Brasil promove o desenvolvimento local, do qual destaco 

a Impressão Regia, que permite que se imprima, entre editos, decretos 

e tantos outros documentos oficiais do governo, o primeiro jornal no 

Brasil: GRJ [Gazeta do Rio de Janeiro]. Como tantos já destacaram 

(SODRÉ, 1999; MARTINS e LUCA, 2008, por exemplo), a Impressão 

Regia viabiliza o processo de impressão do ponto de vista tecnológico, 

mas atendia aos interesses europeus do ponto de vista sociopolítico. Por 

isso, os créditos de primeiro jornal do Brasil são, em geral, dados ao CB 

[Correio Braziliense], de Hipólito da Costa; jornal independente, 

publicado em Londres para circulação no Brasil. Esses são os primeiros 

a estabelecerem a periodicidade no Brasil, o que possibilita a 

instauração de estabilidade interacional importante para a construção da 

esfera. Nesse cenário, a observação das epígrafes escolhidas por cada 

projeto editorial configura recurso metodológico pertinente para flagrar 

como a orientação ética se atualiza discursivamente nesses jornais a 

partir da memória dos objetos eleitos para ocuparem tal lugar no texto. 

 

Ao analisar as epígrafes do Correio Braziliense6 e do Gazeta do Rio de Janeiro7, 

Magalhães (2011, p.40) conclui que essas funcionam “como metonímias das posturas 

                                                           
6 A partir da segunda edição do Correio Braziliense, publicada em 1808, a epígrafe “na quarta parte nova 

os campos ara;/ e, se mais mundo houvéra, lá chegara” passa a compor a assinatura do jornal (Cf. 

MAGALHÃES, 2011, p.34).   
7 O Gazeta do Rio de Janeiro (GRJ) teve duas epígrafes ao longo das edições do jornal. “A primeira epígrafe 

apresenta-se em duas formas diferentes: o formato 1, com citação completa de dois versos da Ode IV do 

Livro IV de Horácio, e o formato 2, com uma palavra suprimida e sem referência ao texto primeiro” 

(MAGALHÃES, 2011, p.34).  Assim, o formato 1 da primeira epígrafe era: “Doctrina sed vim promovet 

insitam, Rectique cultus pectora roberant. Horat. Ode III, Lib. IV”. O formato 2 era “Doctrina ... vim 
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éticas assumidas nos dois primeiros periódicos que circularam no Brasil” e revelam “uma 

tensão sociodiscursiva que permite identificar um jogo de memórias objetivas”. Para o 

autor (2011, p.40), 

 

as epígrafes recuperam valores sustentados nas e pelas esferas em que 

circulam o texto citado. O fragmento de Camões convoca um valor de 

coletivo que a epopeia atualiza. A esfera literária, localizada na 

interface da linguagem e do funcionamento cultural, ao mesmo tempo 

constrói, reflete e transforma esse valor tão caro à coesão de uma nação, 

de um povo. O senso de coletivo, como valor cultural, atualizado na 

epígrafe do primeiro jornal do Brasil empreende uma postura política e 

instaura um núcleo de reflexão e ação sociodiscursiva em prol de uma 

nação. Essa postura ética parece favorecer o princípio da participação 

(FIORIN, 2009) na construção do Brasil, uma vez que mobiliza um 

senso de unidade agregadora. Desse ponto de vista, o lusitano está 

projetado no interior desta nação em devir e constitui um conquistador-

construtor, que frutifica fora do contexto europeu, e a brasilidade 

configura um fruto. Diferentemente, a lírica [de Horácio] evocada nas 

epígrafes recupera um tom de singularidade articulado de maneira 

moralista que segrega e hierarquiza os sujeitos. Aí é possível identificar 

o princípio da exclusão (FIORIN, 2009) delineando traços da 

brasilidade. Desse ponto de vista, o lusitano é marcado como 

estrangeiro, como outro, e a brasilidade se define pela exclusão do 

europeu. 

 

No mesmo ano do decreto que viabilizou a publicação do primeiro número da 

Gazeta do Rio de Janeiro, “D. João VI, preocupado em povoar e colonizar o território 

brasileiro”, emitiu outro decreto, que permitia o estabelecimento de não lusitanos no 

Brasil (VIEIRA, 2007, p.1). 

Após o decreto de 1808 que permitia imigração de não portugueses, seguiram-se 

outros,  

 
como o decreto datado de 1820, que propunha a formação de colônias 

com imigrantes europeus a serem fixados em pequenas propriedades. 

Essas iniciativas, que foram retomadas por Pedro I, deram origem a 

vários núcleos coloniais voltados para a colonização em pequenas 

propriedades agrícolas, como a colônia Vianna, no Espírito Santo 

(1817), a colônia de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro (1819), São 

Leopoldo, em São Pedro do Rio Grande (1824), São Pedro de 

Alcântara, em Santa Catarina (1826), Itapecerica e Santo Amaro, em 

São Paulo (1829), entre outros (VIEIRA, 2007, p.1).   

 

                                                           
promovet insitam, Rectique cultus pectora roberant”. O “GRJ suspende o uso de epígrafes em 24 de abril 

de 1821 e retoma em 12 outubro de 1822, com a citação de outro texto: ‘Novus abintegro saeclorum nascitur 

ordo’. Apesar da ausência de referência, o fragmento remete a um verso de uma écloga de Virgílio: ‘magnus 

ab integro saeclorum nascitur ordo’ (VIRGÍLIO, IV Bucólica)” (MAGALHÃES, 2011, p.39). 
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O objetivo dessas colônias era o de povoamento, valorização fundiária de 

territórios desocupados e proteção de fronteiras (cf. VIEIRA, 2007). Ponderamos que, 

somente a partir da consolidação do Estado brasileiro na década de 1840, a categoria 

“imigrante” passa a ser contemplada em documentos políticos (cf. SEYFERTH, 2008). 

Assim, a documentação concernente à colônia de Nova Friburgo, por exemplo,   

 

não faz referência a imigrantes. A palavra-chave é colono, com a 

respectiva nacionalidade – suíço – e religião – católica romana. Exceto 

pela nacionalidade, aí está delineado o imigrante ideal reafirmado ao 

longo do século XIX: pequeno produtor rural familiar, 

preferencialmente católico. A carta compromisso de S. N. Gachet, o 

agenciador, trata da colonização suíça no Brasil e do preço por pessoa, 

arbitrado em moeda espanhola. O decreto de D. João VI, de 06/05/1818, 

esclarece a determinação de “promover e dilatar a civilização do vasto 

reino do Brasil”, trazendo novos habitantes “afeitos aos diversos 

gêneros de trabalhos com que a agricultura e a indústria costumam 

remunerar os Estados que os agasalham”. No Tratado de Colonização, 

de 11/05/1818, fica claro o interesse na localização de famílias num 

núcleo colonial cuja base devia ser a pequena propriedade por 

concessão do rei. Os textos legais não contêm as palavras imigrante e 

imigração, mas nos decretos reais e no tratado mencionado, a 

colonização com suíços (brancos europeus) é vinculada a povoamento, 

abastecimento (através da atividade policultora e artesanal) e 

civilização. O tratado prometeu a naturalização plena aos estabelecidos 

na colônia, na condição de “verdadeiros portugueses” vassalos do rei. 

A imigração para Nova Friburgo, motivada pela crise agrária na Suíça, 

devia ser um experimento distinto da grande propriedade escravista e 

voltada para a produção de alimentos (SEYFERTH, 2008, p.4-5, grifos 

do original).  

 

Esse empreendimento português de colonização do Brasil com imigrantes suíços 

se tornou inviável por diversos motivos, dentre eles os grandes custos do agenciamento e 

da manutenção do núcleo colonial, as elevadas taxas de mortalidade (muitos imigrantes 

morriam durante a vinda ou nos primeiros meses de sua chegada), as terras a serem 

colonizadas eram consideradas de baixa qualidade e/ou isoladas em relação ao mercado, 

o que fez com que maior parte dos colonos suíços retornassem ao seu país (cf. 

SEYFERTH, 2002, p.119). 

No entanto, a cobertura da Gazeta do Rio de Janeiro não divulgou as mortes ou 

as inadequações da terra, limitando-se a informar o número de imigrantes que chegaram 

(cf. CAMPOS, 2015), conforme pode ser observado nas passagens reproduzidas a seguir:  
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Na Gallera Hollandeza Elisabeth, chegada de Amsterdam em 58 dias, 

vierão mais 228 Suissos, Colonos para a Nova Friburgo, termo da Villa 

de Cantagalo (Gazeta do Rio de Janeiro, 11/12/1819, p.28; ANEXO C).  

 

Na Galera Prussiana, Deigluckkache Reise, chegada de Rotherdam no 

dia 16 do corrente, vierão mais 432 Suissos para Colonos de Nova 

Friburgo, segundo as acertadas providencias, que em outros Nºs temos 

mencionado (Gazeta do Rio de Janeiro, 18/12/1819, p.19; ANEXO D). 

 

Nas edições de 6 de novembro de 1819 (ANEXO A) e 01 de dezembro de 1819 

(ANEXO B) desse jornal oficial, além da divulgação a respeito de quantos imigrantes 

estavam chegando ao Brasil e da ausência dos dados relativos aos falecimentos ocorridos, 

qualificou-se positivamente o terreno de Nova Friburgo, ao empregar, respectivamente, 

os adjetivos “agradavel” e “fertilissimo” (caso da publicação de 06 de novembro) e 

“riquissimo” (edição de 01 de dezembro), embora as terras não fossem muito férteis e/ou 

próximas ao mercado, em conformidade com os trechos que seguem.   

 

No dia 4 do corrente entrou neste porto a Galera Hamburgueza, Daphne, 

vinda de Rotherdam com mui breve viajem de 47 dias, e conduzindo 

197 Suissos dos que Sua Magestade Houve por bem mandar vir para 

Colonos do agradavel e fertilissimo terreno da Nova Friburgo (Gazeta 

do Rio de Janeiro, 06/11/1819, p.110; ANEXO A).  

 

Pela Galera Americana, Debby Eliza, chegada de Rotherdam a 26 do 

corrente com 72 dias de viagem, forão conduzidos 233 colonos Suissos 

(entre homens, mulheres e crianças) destinados a povoar, e cultivar o 

riquissimo terreno da Nova Friburgo, segundo mencionado no nosso Nº 

89. Desembarcarão todos pela do dia seguinte ao da sua chegada, e já 

se achão em Tamby primeiro lugar destinado para repousarem do 

incommodo e enjôo da viagem (Gazeta do Rio de Janeiro, 01/ 12/1819, 

p.111; ANEXO B) 

 

Com isso, a forma como se deu a cobertura sobre os imigrantes suíços da Gazeta 

do Rio de Janeiro se mostra consoante com sua condição de produção, isto é, com a 

posição de um jornal oficial. Assim, dados que, de algum modo, situassem o jornal como 

contrários ao governo português não foram contemplados.  

                                                           
8 A publicação, referenciada em Campos (2015, p.87), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1819/gazeta_rj_1819_099.pdf> 
9 A edição, mencionada em Campos (2015, p.87), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1819/gazeta_rj_1819_101.pdf> 
10 A publicação, referenciada em Campos (2015, p.86), está disponível, no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1819/gazeta_rj_1819_089.pdf>  
11 A edição, mencionada em Campos (2015, p.86), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1819/gazeta_rj_1819_096.pdf> 
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A edição do Correio Braziliense de janeiro de 1820, ou seja, posterior à chegada 

dos imigrantes, apresenta uma cobertura diferente do outro jornal. A publicação, 

intitulada “Emigraçaõ para o Brazil”, é mais extensa que as do Gazeta do Rio de Janeiro, 

perfazendo o total de 6 páginas, das quais reproduzimos três trechos a seguir. 

 

Por diversas vezes temos tractado o assumpto de augmentar a 

população do Brazil, e com boa gente Europea. A importancia da 

materia parece ter sido bem conhecida pelo Governo do Brazil, vista a 

circumstancia de se haver nomeado para Suissa um Ministro, que 

mostra ter objecto principal o facilitar a emigração de Suissos para o 

Brazil; e sem duvida, não se póde fazer na Europa escolha de melhor 

gente. (Correio Braziliense, janeiro de 1820, p.28112; ANEXO E). 

 

Ja observamos, que o lugar destinado para ésta colonia de Suissos no 

Brazil, não fôra o mais bem escolhido; e notamos tambem, que se 

mostrou logo ao principio grande falta de economia, no desarrazoado 

preço por que se comprou o terreno, em que se quer fundar a nova 

colonia.  

Depois, o individuo, que mandáram á Suissa negociar o anno passado a 

partida de alguns colonos, tem entrado em despezas, que nos parecem 

de todo alheias de sua missão; e nos informam entre outras cousas, que 

comprára, em Paris, trastes e alfaias de casa, para certos empregados 

publicos, no Rio-de-Janeiro, em somma de mais de 50.000 francos, e os 

gastos com os transportes dos colonos montáram a sommas immensas. 

As consequencias destes desperdicios saõ, que o Governo no Rio-de-

Janeiro se desgostará de um plano tam dispendisso (Correio 

Braziliense, janeiro de 1820, p.28113; ANEXO E) 

 

E quando as condiçoens razoaveis de tal medida, e a conexaõ bem 

pensada de todas as partes do plano fossem bem explicadas ao mundo, 

livrar-se-hia o Governo do Brazil da satyra, que se tem espalhado, 

dizendo-se, que manda buscar os degradados das galés de Napoles para 

com elles augmentar a populaçaõ do Brazil; o que naõ he pequeno 

desdouro áquelle paiz. (Correio Braziliense, janeiro de 1820, p.28214; 

ANEXO E) 

  

No primeiro trecho se expressa a necessidade de povoar o Brasil com imigrantes 

europeus, o que se marca em “augmentar a população do Brazil, e com boa gente 

Europea”. Ademais, qualifica-se positivamente essa imigração europeia com o uso do 

adjetivo “boa”, sendo, dentre os europeus, os suíços considerados uma excelente escolha 

o que é indiciado pelo adjetivo “melhor” em “sem duvida, não se póde fazer na Europa 

                                                           
12 A publicação foi pesquisada no site da Biblioteca Nacional e está disponível em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/correio_braziliense/volume24.pdf> 
13 Ver nota de rodapé anterior.  
14 Ver nota de rodapé 11. 
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escolha de melhor gente”. Essa consideração se deve a adequação deles ao ideal de 

pequeno produtor rural.  

No segundo trecho materializam-se as inadequações da terra – em “Ja 

observamos, que o lugar destinado para ésta colonia de Suissos no Brazil, não fôra o mais 

bem escolhido”, o que se marca pelo adverbio de negação “não”, empregado em relação 

a escolha da área da colônia. 

Ainda nesse segmento, enuncia-se os elevados custos desse empreendimento que 

poderiam ter sido menores: a) seja pelo valor pago pela terreno em que se estabeleceu a 

colônia, em “notamos tambem, que se mostrou logo ao principio grande falta de 

economia, no desarrazoado preço por que se comprou o terreno, em que se quer fundar a 

nova colônia”, o que evidenciado pelo adjetivo “desarrazoado” que qualifica o 

substantivo “preço”; b) seja pelo responsável pelo agenciamento, S. N. Gachet, usar os 

recursos indevidamente, em “Depois, o individuo, que mandáram á Suissa negociar o 

anno passado a partida de alguns colonos, tem entrado em despezas, que nos parecem de 

todo alheias de sua missão” e em “os gastos com os transportes dos colonos montáram a 

sommas imensas”, o que se indicia, respectivamente, pelo substantivo “despesas”, 

qualificado pelo adjetivo “alheio”, e pelos adjetivo “imenso” que qualifica o substantivo 

“somas”.  

No terceiro trecho se exprime a difamação que o Governo vinha sofrendo – em 

“livrar-se-hia o Governo do Brazil da satyra, que se tem espalhado, dizendo-se, que 

manda buscar os degradados das galés de Napoles para com elles augmentar a populaçaõ 

do Brazil; o que naõ he pequeno desdouro áquelle paiz”, o que é apontado pelo uso do 

substantivo “satyra” e pelo verbo “espalhado”.  

Para compreendermos a difamação enunciada pela publicação recorremos a Bon 

(2006). De acordo com o autor (2006, p.48), a autoridade suíça (que era formada por um 

conglomerado de estados, cantões, semi-independentes) teria se encarregado “de 

estimular a migração dos ‘heimatlossem’ (apátridas ou vagabundos, segundo o jargão da 

época) utilizando métodos pouco ortodoxos”.  Enquadravam-se sob este rótulo “veteranos 

das campanhas napoleônicas, revolucionários perseguidos pela Restauração, 

estrangeiros, bastardos, órfãos, mães solteiras e alguns condenados” (BON, 2006, p.48). 

No entanto, famílias suíças inteiras e “com pleno direito de cidadania, sem dívidas sociais, 

aderem espontaneamente ao movimento”, embora tenham sofrido “grande pressão das 

autoridades” e são “eles e não os indesejáveis, a esmagadora maioria de imigrantes, 

respondendo por mais de 80% do seu total” (BON, 2006, p.48). 
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Com isso, a publicação, que se apresenta favorável à vinda de imigrantes mas 

critica a forma como eles foram agenciados e a terra para qual foram destinados, se mostra 

em concordância com seu status de jornal independente.  

Ponderamos que a diferença nas formas com que os jornais cobriram a vinda de 

suíços ao Brasil indicia que os dois primeiros periódicos que circularam no país 

assumiram distintos posicionamentos: da Gazeta do Rio de Janeiro consoante ao governo 

português e o do Correio Braziliense mais crítico as políticas implementadas. 

Um ano após a publicação analisada do Correio Braziliense, mais 

especificamente, em 28 de agosto de 1821, um aviso real decretou o fim da censura prévia 

no Brasil, o que possibilitou o surgimento de vários panfletos e jornais, como: O Amigo 

do Rei e da Nação; O Bem da Ordem, O Conciliador do Reino Unido, O Jornal do 

Commercio, A Voz do Brasil, O Povo, etc. (cf. CAMPOS, 2015). 

Ademais, observamos que a inviabilidade do empreendimento português de trazer 

imigrantes suíços para o Brasil, bem como o posterior encaminhamento dos lotes 

abandonados de Nova Friburgo a imigrantes alemães, revela que a imigração no Brasil 

também foi pensada em termos de maximização das vantagens e redução dos custos.  

A presença dos imigrantes alemães e 

 

o envolvimento de alguns desses imigrantes nas disputas políticas 

suscitou, por sua vez, uma demanda em torno da regulamentação da 

legislação referente à naturalização de estrangeiros. A questão da 

naturalização veio à tona, sobretudo, após o processo de independência, 

devido ao acirramento das rivalidades existentes entre “portugueses” e 

“brasileiros” (VIEIRA, 2007, p.2).   

 

Esse acirramento das rivalidades entre portugueses e brasileiros fica evidente 

durante a Assembleia Constituinte de 1823. Do diário dessa assembleia destacamos dois 

trechos da fala do deputado Sr. Andrada Machado, o qual está indignado com o caso do 

boticário David Pamplona Corte Real, que solicitou justiça à Assembleia Geral após ter 

sido agredido pelas tropas que supunham ser ele autor de Cartas impressas com a 

assinatura “Brasileiro Resoluto”. Ressaltamos que o caso de David Pamplona Corte Real 

foi considerado o “estopim do fechamento da Assembleia Geral Constituinte” 

(MARTINS, 2008, p.163). Os dois excertos destacados a seguir também nos interessam 

pela menção aos conceitos de “cidadania”, “nação” e “soberania”, os quais são 

importantes para refletir sobre o fenômeno imigratório. 
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Eu vejo que dois oficiais portugueses foram atacar a casa de um 

cidadão brasileiro, e como eu tenho aqui falado a favor da minha 

pátria, e contra tudo o que é lusitano, receio que qualquer dia me façam 

o mesmo. Ainda a pouco aqui falei contra esses três oficiais admitidos 

ao nosso serviço, e assim como os dois que foram dar aquelas pancadas, 

não sei porque irão estes três Lusitanos fazer-me o mesmo, por me ter 

oposto às suas pretensões. [...] demais neste caso revestiu-se, é verdade, 

a tropa de uma autoridade que não lhe compete, mas ainda não é isso o 

que eu chamo grande mal, o maior crime é o ataque ao poder Legislativo 

como se fez no Rio Grande. Era então obrigação nossa enfrentar um 

punhado de soldadesca, que se inculcou diretora da vontade Soberana 

da Nação; o que era um atentado mui perigoso, maiormente para uma 

Assembleia, que está em uma Corte rodeada de tropas (BRASIL, 2003, 

p. 388, grifos nossos) 

 

Sr. Presidente: assaz desagradável me é ter de dizer hoje coisas que não 

sejam muito em decoro da Assembleia. Na última sessão casos se 

passaram, que obrigaram a perguntar a mim mesmo: ubinam gentium 

sumus? É no Brasil, é no seio da Assembleia Geral Constituinte do 

Brasil que eu ergo a minha voz? Como, Sr. Presidente, dá-se um ultraje 

feito ao nome Brasileiro na pessoa do Cidadão David Pamplona, e 

nenhum sinal de marcada desaprovação aparece no seio do ajuntamento 

dos Representantes Nacionais? Diz até um Representante Nacional que 

ele mesmo se não acha seguro, e nenhuma mostra de indignação dão os 

ilustres Deputados? Morno silêncio de morte, filho da coação, pelas 

línguas; ou sorriso, ainda mais criminoso, da indiferença, salpica os 

semblantes sustos. Céu! E somos nós representantes? De quem? Da 

Nação Brasileira não pode ser. Quando se pode ser. Quando se perde a 

dignidade, desaparece também a nacionalidade [...]. Não, não somos 

nada, se estúpidos vemos, sem os remediar, os ultrajes que fazem ao 

nobre povo do Brasil estrangeiros que adotamos nacionais, e que 

assalariamos para nos cobrirem de baldões [sic]. Como disse pois que 

a Comissão que o caso devia remeter-se ao Poder Judiciário, e que não 

era nossa competência? Foi ele simples violação de um direito 

individual, ou antes, um ataque a toda a Nação? Foi um cidadão 

ultrajado e espancado por ter ofendido os indivíduos agressores, ou foi 

por ser brasileiro e ter aferro e afinco à Independência do seu país, e 

não amar o bando de inimigos, que por descuido nosso se apoderou 

das nossas forças? [...]. Os cabelos me eriçam, o sangue ferve-me em 

borbotões, à vista do infando atentado, e quase maquinalmente grito: 

vingança! Se não podemos salvar a honra brasileira, se é a 

incapacidade, e não traição do governo, quem acoroçoa os acelerados 

assassinos, digamos iludido Povo, quem em nós se fia: “Brasileiros, nós 

não vós podemos assegurar a honra e vida; tomai-vos mesmos a defesa 

da vossa honra e direitos ofendidos” (BRASIL, 2003, p.392-393, grifos 

nossos). 

 

No que se refere à questão de cidadania, percebemos na fala de Andrada Machado 

o emprego de “cidadão” para qualificar brasileiro e David Pamplona Corte Real. 

Esclarecemos, no entanto, que, anteriormente, a Assembleia Geral Constituinte ainda não 

havia se definido no Brasil os fundamentos jurídicos que regeriam o então jovem Estado, 
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e foi nessa Assembleia que se problematizou quem poderia ser considerado politicamente 

um cidadão brasileiro, isto é, quem teria o direito de votar e de se candidatar em uma 

eleição no Brasil15, assunto que foi um dos mais polêmicos durante a Assembleia. 

Salientamos que para um indivíduo ser considerado um cidadão pleno (em termos de 

direitos), ele deve ser tido como um nacional, portanto, um não imigrante. Um imigrante 

só pode ser concebido politicamente como um cidadão pleno de um país que não seja o 

de sua origem mediante a sua naturalização, ou seja, mediante um processo legal que 

torna o imigrante um nacional. Com isso, o uso de cidadão em oposição à qualificação 

dos oficiais como “portugueses” e como “bando de inimigos” na fala de Andrada 

Machado é, antes de qualquer coisa, como veremos adiante, uma reivindicação por um 

Estado soberano em sua plenitude. 

Outro conceito a que Andrada Machado faz menção é o conceito de “nação”. De 

acordo com Hobsbawn (1995, p.27), antes de 1884 nação significava somente “o 

agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino”. Levando em 

consideração que o aparecimento de nação se dá em “Céu! E somos nós representantes? 

De quem? Da Nação Brasileira não pode ser. Quando se pode ser.”, percebemos que está 

sendo questionada a representatividade dos deputados na Assembleia em relação aos 

habitantes do Brasil.  

No que concerne à representatividade de um povo, à possibilidade de legislar num 

dado território e, com isso, a vinda e permanência de pessoas de outros neste território, o 

estabelecimento de Estados Nacionais é de extrema importância. Isso porque é somente 

com a criação desses Estados que os migrantes, pessoas que se deslocam, passam a 

receber o estatuto de imigrantes. Uma pessoa que sai de um determinado lugar e se 

estabelece em outro, anteriormente ao estabelecimento dos Estados Nacionais, era um 

migrante, um nômade, que se deslocava em busca de alimentação etc. No entanto, é 

quando os povos se fixam em um dado território e se organizam politicamente, 

demarcando os direitos e deveres desse povo e também definindo quem pode ser 

considerado do povo e, por isso, quem detém determinados direitos dentro daquela 

comunidade – ou seja, estabelecem um Estado – que a chegada de uma pessoa passa a ser 

                                                           
15 Em conformidade com a Constituição Federal Brasileira, Artigo 14, § 2, um imigrante, ou seja, um 

estrangeiro não naturalizado, não pode votar nem se candidatar no Brasil.  “Efetivamente, o Brasil é o único 

país da América do Sul hoje que não garante nenhum direito político para os imigrantes que se encontram 

em seu território. Venezuela, Colômbia, Peru, Paraguai, Bolívia e Argentina reconhecem o direito a voto 

nas eleições municipais. Equador, Chile e Uruguai garantem esse direito nas eleições presidenciais. 

Paraguai e Peru reconhecem também o direito dos migrantes a se candidatarem a cargos nas eleições 

municipais” (PARREIRA, 2016, p.5). 
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percebida como de fora do território daquela comunidade, como um sujeito não 

pertencente àquele povo, assim, essa pessoa passa a ter o estatuto de um imigrante. 

Portanto, é com a criação dos Estados Nacionais que se marca quem pertence e quem não 

pertence a uma dada comunidade de um dado território que possui uma organização 

política que prevê determinados direitos e deveres.  

É justamente pelo fato de o conceito de imigrante marcar um não pertencimento 

que Bourdieu reflete sobre este sociologicamente e argumenta que  

 

[C]como Sócrates, o imigrante é atopos, sem lugar, deslocado, 

inclassificável. Aproximação essa que não está aqui para enobrecer, 

pela virtude da referência. 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; (1998, p.11) 

 

Ainda em conformidade com esse sociólogo, o não pertencimento total do 

imigrante a nenhum lugar provoca incômodo para ambas as sociedades (a de origem e a 

receptora). 

Além de os Estados serem fundamentais para a própria definição do estatuto de 

imigrante, eles também são relevantes por se basearem no conceito de soberania, palavra 

a que Andrada Machado também faz menção em sua fala na Assembleia. A soberania 

jurídica refere-se à compreensão de que o Estado representa uma ordem suprema que não 

necessita ser validada por nenhuma outra ordem superior. Dessa forma, é a soberania 

desses Estados Nacionais que lhes dá, dentre outras coisas, o poder de controlar a 

movimentação de imigrantes em seu território.  

Sublinhamos que o Estado Nacional é o detentor da soberania de uma determinada 

nação e é por isso que o Andrada Machado afirma: “Era então obrigação nossa enfrentar 

um punhado de soldadesca, que se inculcou diretora da vontade Soberana da Nação”. 

Nesse trecho, isso é marcado no uso do substantivo “obrigação”, que indicia qual é a 

responsabilidade dos deputados, e na contraposição entre as ações destes de “enfrentar” 

e dos oficiais de “inculcar”. Com isso, estas escolhas demonstram que, para Andrada 

Machado, é dever dos deputados da Assembleia assegurar que a soberania seja, antes de 

qualquer coisa, uma decisão de ordem política e não algo do qual alguns oficiais se sintam 

detentores e, com isso, se sintam livres para agredir qualquer um por um motivo que eles 

decidam. E, no caso de Machado, o problema era até mesmo maior, uma vez que, para 



119 

 

ele, a agressão de David Pamplona Corte Real baseou-se no fato de ele se afirmar 

brasileiro, como observamos na caracterização que se constrói para o cidadão (David 

Pamplona Corte Real) e  para os oficiais em “Foi um cidadão ultrajado e espancado por 

ter ofendido os indivíduos agressores, ou foi por ser brasileiro e ter aferro e afinco à 

Independência do seu país, e não amar o bando de inimigos, que por descuido nosso se 

apoderou das nossas forças?”. No segmento em questão, o cidadão é caracterizado como 

“ultrajado”, “espancado” e “brasileiro”, possibilitando a construção de uma imagem de 

um brasileiro que foi vítima, enquanto os oficiais foram qualificados como “indivíduos 

agressores” e “bando de inimigos”, viabilizando o dimensionando deles como maus 

elementos. Na continuidade, a pergunta retórica feita pelo Sr. Andrada Machado é 

respondida em “Os cabelos me eriçam, o sangue ferve-me em borbotões, à vista do 

infando atentado, e quase maquinalmente grito: vingança! Se não podemos salvar a honra 

brasileira” (BRASIL, 2003, 393). Nesse sentido, constatamos que o Machado está 

preocupado em defender o Brasil enquanto um Estado realmente independente, soberano, 

o que é assinalado pelo adjetivo “infando” para qualificar o evento, referenciado como 

“atentado”, pelo substantivo “vingança”, grito que Andrada Machado estava próximo a 

fazer, e pelo uso do verbo “salvar” para fazer menção ao que os deputados devem fazer 

em relação à “honra brasileira”. 

A necessidade de firmar durante a Assembleia Geral Constituinte de 1823 a 

soberania brasileira deve-se à maneira com que o país, antiga colônia de exploração, 

tornou-se independente de Portugal, antiga metrópole. Sabemos pela história nacional 

que foi o futuro herdeiro do trono de Portugal que proclamou a independência do Brasil, 

o que tornou essa independência relativa durante alguns anos. E, no final das contas, o 

que se debatia na Assembleia era essa relatividade, que incomodava a deputados como o 

Andrada Machado. Ou seja, buscava-se a ruptura que não havia sido alcançada com a 

independência, que pode ser flagrada na oposição argumentativamente construída na fala 

de Machado. 

Nesse sentido, é válido considerarmos que o “grande outro (sem trocadilhos 

lacanianos, mas visto bakhtinianamente) da criação da nacionalidade brasileira é 

Portugal” (FIORIN, 2009, p.117). Os discursos de ruptura com Portugal no período, por 

vezes, materializavam uma lusofobia. Para Campos (2015, p.101),  

 

Em grande parte do século XIX, a lusofobia era uma constante em 

muitos meios da imprensa brasileira, apesar de ter sido, em nossa 
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avaliação, minoritária já nos últimos anos do século, com os maiores 

jornais se abstendo de práticas xenófobas contra os portugueses. 

Mesmo assim, em meio a episódios como a Revolta Armada (1893), 

jornais como O Jacobino, que funcionou no Rio de Janeiro entre 1894 

e 1897 em apoio à personalidade de Floriano Peixoto, pregavam o ódio 

à herança colonial e monárquica, promovendo um “antilusitanismo 

radical” motivado pela instabilidade do sistema político vigente e pelo 

receio de que a monarquia – identificada como herança portuguesa – 

voltasse.  

 

A Constituição de 1824, outorgada após a dissolução da Assembleia Geral 

Constituinte de 1823, que teve como estopim o caso de David Pamplona Corte Real, 

marca, no âmbito do discurso jurídico, a consideração da herança portuguesa 

concomitantemente a uma distinção em relação ao lusitano, pois, nessa constituição, 

definiu-se como cidadão brasileiro todos que nasceram em Portugal ou em suas 

possessões que já residiam no Brasil desde a proclamação da Independência e escolheram 

viver no país. Isto é, os lusitanos que já moravam na colônia e quiseram ficar, puderam 

ser concebidos como brasileiros, o que promove a inclusão de portugueses. Em 

contrapartida, os nascidos em Portugal, que não habitavam ou não optaram por 

permanecer em solo brasileiro, foram compreendidos como estrangeiros, o que os exclui.  

Além disso, também eram considerados cidadãos perante essa constituição: a) 

quem nasceu no Brasil e fosse liberto (incluindo filhos de escravos nascidos livres no 

Brasil e filhos de pai estrangeiro que não resida no território nacional); b) filho de pai ou 

mãe brasileira que, embora tenham nascido em outro país, residam no Brasil; c) filho de 

pai brasileiro que resida no exterior, desde que o seu nascimento deva-se ao fato de o pai 

estar prestando serviço ao Império no exterior; e d) estrangeiros naturalizados, 

independentemente de sua religião, sendo que a lei determinaria quais requisitos seriam 

exigidos para a obtenção da carta de naturalização. 

Sobre essa Constituição cabe observarmos três aspectos. O primeiro deles é que 

ainda que a cidadania civil tenha contemplado uma gama maior de indivíduos, a cidadania 

política ali estabelecida definiu que poderiam votar homens acima dos 25 anos e com uma 

renda líquida anual de mil réis, ou seja, excluía mulheres, escravos e negros libertos. O 

segundo aspecto é que, embora já se previsse na Constituição de 1824 a possibilidade de 

estrangeiros obterem a cidadania brasileira, as naturalizações durante o Primeiro Reinado 

(1822-1831) eram emitidas a partir de “resoluções especiais”, favorecendo aqueles 

imigrantes bem relacionados e que conseguiam que os deputados e senadores 

encaminhassem suas solicitações (cf. VIEIRA, 2007, p.2). O terceiro é que, apesar de a 
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palavra “estrangeiro” ter aparecido na Constituição de 1824 para prever uma possível 

naturalização, o seu uso em decretos e outros documentos não era usual. No período 

compreendido entre 1818 e 1830, a designação empregada é a de “colono”. De acordo 

com Seyferth (2008, p.5), a utilização da designação “colono” na época pode, por um 

lado, ser tomada como evidência de que por colono se entendia estrangeiro, uma vez que 

a colonização estava sujeita à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas, por 

outro lado, o emprego dessa designação em enunciados que abordam as gratificações 

pagas aos agenciadores, como por exemplo “os colonos deviam ser ‘importados’, ou 

‘fornecidos’, por um preço per capita” promove também “uma certa desqualificação 

social” causando, posteriormente, repercussões na Europa “numa analogia com o tráfico 

negreiro”. 

Ainda que as naturalizações dependessem das “resoluções especiais”, o Estado 

continuou com o agenciamento de imigrantes com propósito colonizador até 1830, como 

por exemplo, a fundação da colônia de São Leopoldo no Rio Grande do Sul em 1824, 

formada por alemães. 

A cobertura do Diário do Rio de Janeiro sobre alemães se deteve ao número de 

imigrantes e a função que eles desempenhariam, o que pode ser observado no trecho 

abaixo.  

 

Entrarão hontem a Lancha Santa Anna de Caravelas em 8 dias: 

passageiro Manoel José Delgado; a Galera Hamburgueza Carolina, de 

Hambourg em 80 dias: traz 164 Alemães, dos quaes huns vem para o 

serviço do Imperio, e outros para Colonos; 16 mulheres, e 51 crianças 

(Diário do Rio de Janeiro, 15/04/1824, p.5216, grifos nossos; ANEXO 

F). 

 

A afirmação sobre a função a ser desempenhada, “dos quaes huns vem para o 

serviço do Imperio, e outros para Colonos”, indicia o que refletiu Sayad (1998) sobre a 

estadia autorizada ao imigrante.  Isto é, uma estadia que “está inteiramente sujeita ao 

trabalho, que é a única razão de ser que lhe é reconhecida: ser como imigrante, primeiro, 

mas também como homem – sua qualidade de homem estando subordinada a sua 

condição de imigrante”. (SAYAD, 1998, p.55). E, mais do que isso, “esse trabalho que 

condiciona toda existência do imigrante, não é qualquer trabalho, não se encontra em 

                                                           
16 A edição, mencionada em Campos (2015, p.92), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://bit.ly/1EyE9EE> 
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qualquer lugar; ele é o trabalho que o ‘mercado de trabalho para imigrantes’ lhe atribui e 

no lugar em que lhe é atribuído”. (SAYAD, 1998, p.55).  

Partindo dessas reflexões de Sayad (1998), vemos que, no trecho destacado, o 

trabalho que condiciona a existência dos imigrantes alemães é o trabalho de colono e o 

de serviço para o Império. 

Outras vezes, as publicações do Diário do Rio de Janeiro desempenham uma 

função de organizar os serviços de imigração. Veja-se o trecho seguinte da publicação da 

edição de 28 de dezembro de 1824 do Diário do Rio de Janeiro.  

 

Toda a pessoa que se julgar credora ao encarregado do fornecimento 

dos Colonos Alemães, José Ribeiro de Almeida, pelo que respeita à 

Comissão do mesmo fornecimento que lhe foi encarregado, desde o 

principio della até ao presente: póde comparecer no termo de 15 dias, 

em casa do Snr. João Caetano Teixeira Vahia, na rua de S. Pedro da 

Cidade Nova; defronte da Estalagem com os competentes documentos 

da sua divida, que lhe serpa promptamente saptisfeita (Diário do Rio de 

Janeiro, 28/12/1824, p.8717, grifos nossos; ANEXO G). 

 

Nesse excerto, cabe ainda destacar o indiciamento do tratamento dos imigrantes 

enquanto mercadorias, o que se materializa na posição de objeto em “fornecimento dos 

Colonos Alemães”. Enfatizamos aí o emprego do substantivo “fornecimento” que marca 

um caráter de processo de produção. Lembramos que, de acordo com Seyferth (2008, 

p.5), o uso de “fornecimento”, ao apresentar “uma certa desqualificação social” dos 

imigrantes, gerou repercussões na Europa “numa analogia com o tráfico negreiro”. 

Além de mercadoria (força de trabalho no campo enquanto agricultor), o alemão 

era considerado imigrante ideal por também representar a possibilidade de ser soldado. 

 
Afinal, havia forte tensão na fronteira internacional ao sul, envolvendo 

a disputa pela “província Cisplatina” (o atual Uruguai), que teve como 

consequência uma guerra com a Argentina, iniciada em fins de 1825. 

Assim, a colonização não seguiu, exclusivamente, o princípio 

civilizatório que exigia imigrantes brancos europeus; tampouco 

significou uma recusa ao modelo escravista de exploração agrícola. 

Surgiu de uma lógica geopolítica de povoamento, articulada à ocupação 

de terras públicas consideradas “vazias” – sem qualquer consideração 

pela população nativa, classificada como nômade e incivilizada, na 

medida em que esse sistema de ocupação territorial avançou a partir da 

década de 1840 (quando terminou a Revolução Farroupilha). A escolha 

do colono ideal, porém, teve seus determinantes biológicos articulados 

à pressuposição da superioridade europeia, e o sistema esteve associado 

à imigração pelo menos até meados do século XX, com participação 

                                                           
17 A publicação foi pesquisada no site da Biblioteca Nacional e está disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/094170_01/4850> 
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extremamente limitada da população nacional. Nem o radicalismo 

nacionalista, contrário à imigração alemã, no início da república, abriu 

maior espaço para o assentamento de colonos nacionais. (...). A escolha 

de imigrantes alemães para efetivar os primeiros projetos coloniais – 

criticada mais tarde por muitos nacionalistas preocupados com a 

etnicidade germânica dos descendentes não teve qualquer relação com 

premissas raciais: eram europeus, havia um fluxo imigratório para os 

Estados Unidos e um número significativo de alemães circulava na 

corte brasileira, inclusive o principal agenciador até 1830, o Major G. 

A. Schäffer, que pertencia ao Corpo de Guardas de D. Pedro I. 

Entretanto, há uma premissa articulada a essa imigração: a classificação 

do colono alemão como agricultor eficiente, um critério presente em 

toda legislação imigratória vinculada à colonização. Nas regras de 

admissão de estrangeiros o imigrante ideal, o único merecedor de 

subsídios, é o agricultor; mais do que isso, um agricultor branco que 

emigra em família (SEYFERTH, 2002, p.119). 

 

Essa primeira fase de fluxo imigratório no Brasil foi até 1830, quando a Lei 

Orçamentária de dezembro deste mesmo ano impediu gastos com a colonização (cf. 

TRAMONTINI, 1994). Em termos práticos, a lei significou uma interrupção da vinda de 

imigrantes ao Brasil, uma vez que os recursos destinados para o agenciamento ficaram 

proibidos e que o país não tinha fluxo espontâneo, isto é, imigrantes que viessem sem o 

agenciamento (cf. SEYFERTH, 2002). 

Esta interrupção demonstra o que Sayad (1998), conforme exposto no primeiro 

capítulo, denominou balanceamento de custos e vantagens. Isto é, a partir do momento 

em que o imigrante é visto como custoso, ele deixa de ser atrativo e, neste caso, 

estimulado e agenciado.  

Apesar de os fluxos imigratórios terem cessado, o debate sobre imigração 

continuou. Seyferth (2008) argumenta que, na década de 1830, a designação “estrangeiro” 

passou a aparecer em decretos e documentos oficiais com mais frequência. Nesse mesmo 

período, a naturalização foi regulamentada. 

 

Em 1832, entrou em pauta na Câmara dos Deputados um projeto de lei 

de autoria do baiano Francisco Gê Acaiaba de Montesuma, que 

propunha a regulamentação da naturalização dos estrangeiros. A ideia 

de naturalizar imigrantes, porém, não era consensual, pois muitos 

parlamentares alegavam que era preciso dificultar o acesso à cidadania 

brasileira, porque os maiores interessados nesse título era os indivíduos 

oriundos de Portugal, que estavam à procura de emprego público. 

Aqueles que eram favoráveis à naturalização defendiam-na, alegando a 

necessidade de submeter os imigrantes às leis brasileiras, o que somente 

seria possível mediante a concessão da nacionalidade brasileira. Além 

disso diziam que era preciso promover a admissão de “cidadãos úteis”, 

que se dedicariam à agricultura, à literatura e aos serviços públicos 

(ANAIS DO PARLAMENTO BRASILEIRO, 1832: 186-187). É 
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interessante observar que em meio a essa discussão, ocorreu a 

solicitação para que se naturalizasse em massa os imigrantes da colônia 

de São Leopoldo. Pedido esse que foi, nesse contexto, negado, sendo 

aprovada, em 23 de outubro de 1832, apenas o projeto de lei que 

regulamentava os critérios para naturalizar os imigrantes residentes em 

todo o Império (VIEIRA, 2007, p.2).  

  

A lei aprovada em 1832 estabelece que o Governo pode conceder carta de 

naturalização a estrangeiros mediante o cumprimento das seguintes exigências: a) ter 

idade mínima de 21 anos; b) gozar dos direitos civis em sua pátria de origem (uma 

exceção poderia ser concedida em casos em que a perda de direitos civis tivesse ocorrido 

por motivos absolutamente políticos); c) ter declarado à Câmara Municipal onde residia 

seus princípios religiosos, sua pátria e seu desejo de fixar-se no Brasil; d) comprovar 

residência no Brasil de pelo menos 4 anos consecutivos após ter feito a declaração à 

Câmara Municipal (a exceção prevista era para aqueles que já residiam por quatro anos 

no Brasil antes de a lei ser promulgada, isto é, desde de 1828, e, com isso, deviam 

comprovar residência de 1 ano após terem declarado na Câmara); e) ter bens de raiz e 

pagar taxas (cf. BRASIL, 1906).   

Também se prevê na lei de 1832 que os casados com uma brasileira, ou que os 

inventores/introdutores de algum de tipo de indústria domiciliados no Brasil, ou que os 

pais adotivos de um(a) brasileiro(a), ou os que tivessem sido gravemente feridos durante 

uma ou mais campanhas a serviço do Brasil, ou os que tivessem sido admitidos ao 

Magistério das Universidades, Lycêos, Academias ou Cursos jurídicos do Império, ou os 

que tivessem sido propostos pelo Poder Executivo e tivessem sido declarados 

beneméritos pelo corpo legislativo devido a relevantes feitos em prol do Brasil deveriam 

somente atender o critério de declaração de seus princípios religiosos, sua pátria e de seu 

desejo de estabelecer-se no Brasil (cf. BRASIL, 1906). 

Além disso, a lei também estabeleceu que o filho, maior de 21 anos, de um cidadão 

naturalizado que tenha nascido antes da naturalização de seu pai, obterá a carta de 

naturalização mediante a declaração na Câmara Municipal de onde reside, de sua vontade 

de continuar a residir no Brasil e a comprovação de que possui um meio de subsistência 

honesto (cf. BRASIL, 1906). 

Enquanto, por um lado, a lei de 1832 estabeleceu os critérios para a naturalização 

de estrangeiros, por outro lado, no mesmo período, Decisões e Avisos de alcance legal 

“dimensionam os estrangeiros indesejáveis ou, no mínimo, problemáticos: rebeldes 
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(basicamente aqueles que reclamam das condições de assentamento), gente que se desloca 

sem autorização escrita, etc.” (SEYFERTH, 2008, p.6). 

Dentre as publicações sobre os imigrantes considerados indesejáveis ou 

problemáticos, chama a atenção o edital da edição de 19 de abril de 1832 do Diário do 

Rio de Janeiro.  

Nesse edital, assinado por Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, 

desembargador da relação de Pernambuco com exercício na Casa da Suplicação e 

intendente geral da polícia da corte e império, afirma-se: 

 

Faço saber, que tendo-se reconhecido pela Estatistica dos presos desta 

Corte, que a maior parte são Extrangeiros, que por vadiação, bebedice, 

furtos e assassinios enchem as Cadeias, perturbão a tranquilidade, a 

segurança dos Cidadãos, e aggravão o Thesouro Nacional com os 

socorros, que se lhes presta nas prisões (Diário do Rio de Janeiro, 

19/04/1832, p.118). 

 

No trecho ocorre a caracterização dos estrangeiros como constituindo a maioria 

dos presos, bem como aborda os crimes por eles cometidos e os impactos sociais causados 

por tais atos. Os indesejáveis ou problemáticos, os quais, de acordo com o enunciado, não 

são poucos (o que se evidencia na utilização do verbo “encher”), são os desempregados, 

os que bebem, os ladrões e os assassinos – o que se marca, respectivamente, pelo uso dos 

substantivos “vadiação”, “bebedice”, “furtos” e “assassínios”.  

Sobre a questão do desemprego dos imigrantes, lembramos que, de acordo com 

Sayad (1998), a ausência de um trabalho faz com que o estrangeiro não seja reconhecido 

e, no período, se configurava inclusive como um crime. Mais uma vez, vemos que o 

trabalho é um dos importantes fatores que condicionam o imigrante. Assim, trata-se de 

imigrantes considerados contraventores por não se adequarem às regras morais e às 

normas do país.  

Os impactos causados pelos imigrantes, indiciados pelos verbos “pertubar”, para 

fazer menção à tranquilidade e à segurança dos cidadãos, e “agravar”, em relação ao 

Thesouro Nacional, demonstram que eles estão sendo considerados custosos no âmbito 

social e econômico.  

Em outra passagem do edital, o desembargador Aureliano de Sousa e Oliveira 

Coutinho ordena:  

                                                           
18 O edital, referenciado em Campos (2015, p.101), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/094170_01/13502> 
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 [Q]que todo o Extrangeiro residente nesta Corte se appresente dentro 

do prazo de 30 dias na Intendencia Geral da Policia, onde declarará sua 

morada, officio, ou occupação, idade, naturalidade, e tempo em que 

desembarcou nos nossos Portos, appresentando seus passaportes ou 

attestados dos respectivos Consules na Fórma do mesmo Alvará, as 

quaes declarações serão lançadas alphabeticamente em Livro proprio, 

dando-se aos ditos Extrangeiros hum titulo (permis de sejour) com que 

se deveraõ appresentar ao respectivo Juiz de Paz para lhe por o - visto, 

- e observar a sua conducta, ficando sugeito todo aquelle que assim não 

o cumprir no praso marcado a ser posto em custodia até ser remettido 

para fóra do Imperio (Diário do Rio de Janeiro, 19/04/1832, p.1; 

ANEXO H19). 

 

Nessa citação, além de se reafirmar a necessidade de o imigrante possuir uma 

ocupação, o que é salientado por uma das informações a serem prestadas ser justamente 

“officio, ou ocupação”, vemos a ação de deportação dos suspeitos ou não obedientes à lei 

em vigor ser enunciada. A deportação é marcada pelo verbo “remeter” e pelo advérbio 

“fora”. A caracterização do estrangeiro enquanto suspeito ou desobediente às leis são 

indiciadas pelo verbo “observar”, que tem como objeto o substantivo “conduta”, e pelo 

advérbio “não”, que modifica o verbo “cumprir”.   

Enquanto na década de 1830 a vinda de imigrantes para o Brasil foi interrompida 

(processo iniciado com a Lei Orçamentária de dezembro de 1830, conforme explicitado 

anteriormente), na década de 1840 a imigração para fins de colonização foi retomada no 

país. Esse processo aconteceu concomitantemente com a proibição da escravidão nas 

colônias. Para Seyferth, 

 

[N]na prática, ao tomar essa iniciativa, os governos provinciais 

separaram ainda mais os dois regimes de trabalho quando se avizinhava 

a proibição do tráfico de africanos para o Brasil. A promulgação quase 

simultânea da Lei de Terras e da Lei Euzébio de Queirós marca ainda 

mais esse distanciamento – a colonização definitivamente vinculada ao 

trabalho livre. Apesar dessas evidências, a ausência de negros e 

mestiços na maioria das áreas coloniais foi atribuída ao preconceito 

racial dos imigrantes e dos diretores de empresas colonizadoras. Na 

verdade, a imigração europeia está naturalizada no debate sobre 

colonização e nele, negros e mestiços, livres ou escravos, só 

eventualmente aparecem como atores sociais descartáveis sob um 

argumento simplista – o do indireto restabelecimento do tráfico. Essa 

figura retórica tem o propósito de desqualificar a imigração de 

africanos, em geral considerados inaptos ao trabalho livre na condição 

de pequenos proprietários rurais (2002, p.120).  

 

                                                           
19 Ver nota de rodapé anterior.  
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Por serem considerados como inaptos ao trabalho livre, conforme a citação acima, 

os africanos, consequentemente, não eram tidos como imigrantes potenciais. Portanto, 

nos debates sobre imigração da época, os africanos estavam automaticamente excluídos. 

Discutiam-se, para fins colonizadores, quais nacionalidades europeias seriam 

consideradas as mais adequadas ao propósito, isto é, quem seriam os melhores 

agricultores. Assim, classificou-se hierarquicamente  

 

brancos pautados por habilidades agrícolas, nas quais o fator “raça” não 

aparece como limitação, e que adentram o século XX. Nas 

classificações imperam os atributos usualmente associados ao 

campesinato, incluindo a adjetivação da submissão: o bom colono deve 

ter amor ao trabalho e à família e respeito às autoridades, além de ser 

sóbrio, perseverante, morigerado, resignado, habilidoso, etc. Alemães e 

italianos são as nacionalidades mais frequentemente situadas no topo 

da hierarquia dos desejáveis “bons agricultores” (SEYFERTH, 2002, 

p.120).  

 

Do recomeço dos fluxos imigratórios (década de 1840) até os anos de 1870 havia 

uma ampla discussão relativa às reformas necessárias para tornar o país um lugar de 

imigração (cf. SEYFERTH, 2002). Isso porque, na segunda metade do século XIX, 

 

“o Governo Imperial, com apoio da maioria das elites, buscava alinhar 

o país às ‘nações civilizadas’. Para tanto, projetava banir os ‘atrasos’ da 

sociedade por meio da educação, do aprimoramento das técnicas 

agrícolas e da substituição da mão de obra escrava pela do imigrante” 

(LIMA, 2015, p.29) 

 

Vemos, com isso, que o Governo Imperial e maioria das elites associava a 

imigração à modernidade e a escravidão a um modelo econômico retrógrado. Essas 

associações se materializam em enunciados jornalísticos da época. Este é o caso do artigo 

“Comunicado”, subintitulado “Attenção Leitores!”, assinado por O Cincinato e publicado 

no Diário do Rio de Janeiro de 27 de setembro de 1836. Destacamos a seguir um trecho 

deste artigo.  

 

Quanto não ganharão os Brasileiros com a Colonização Európea? Então 

a Agricultura receberá pasmoso crescimento. A Industria avançará com 

passos agigantados. O Commercio ganhará um novo impulso, e 

florecerá maravilhosamente. A Nação crescerá em riqueza, em 

população. Os Cofres Públicos, se encherão. A sciencia terá entre nós 

um maior lustre. Nossa População se tornará mais homogenea. Os 

Povos conhecerão melhor seus verdadeiros interesses. Em uma palavra, 
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o Brasil ocupará entre as Nações cultas o lugar a que tem direito 

chamado á representar uma brilhante figura no mundo civilizado.  

Taes são os bens com que nos acena o futuro, si, no remanso da paz, 

coidarmos mui seriamente em promover os meios de corrigir o maior 

dos males, que nossos avós nos legárão; isto é, si tratarmos de ir 

substituindo braços africanos por braços europeos, escravos por 

homens livres (Diário do Rio de Janeiro, 27/09/1836, p.120; ANEXO I) 

 

No primeiro parágrafo dessa passagem, que se inicia com a pergunta retórica 

“Quanto não ganharão os Brasileiros com a Colonização Európea?”, enuncia-se que o 

estímulo à imigração de europeus trará benefícios para diferentes setores do Brasil e para 

o país de um modo geral. A resposta a essa pergunta é perseguida na continuidade do 

trecho. Primeiramente, cita-se a agricultura, afirmando que essa terá um grande 

desenvolvimento, o que se marca pelo verbo “receber”, conjugado no futuro e seguido do 

adjetivo “pasmoso” que qualifica o substantivo “crescimento”. Em seguida, menciona-se 

a indústria, asseverando que essa progredirá, o que é indiciado pelo verbo “avançar”, 

conjugado no futuro e seguido do substantivo “passos” que é qualificado pelo adjetivo 

“agigantado”. Depois, reporta-se ao comércio, declarando que esse será estimulado pela 

vinda de estrangeiros e prosperará, o que se materializa nos verbos, conjugados no futuro, 

“ganhar”, que tem como objeto o adjetivo “novo” que qualifica o substantivo “impulso”, 

e “florescer”, que é modificado pelo advérbio de modo “maravilhosamente”. Na 

continuidade, refere-se à nação, dizendo que essa se enriquecerá e aumentará sua 

população, o que é evidenciado pelo verbo “crescer”, conjugado no futuro e 

complementado pelos substantivos “riqueza” e “população”. Na sequência, cita-se os 

recursos públicos, afirmando que esses aumentarão, o que se marca pelo verbo “encher”, 

conjugado no futuro. Adiante, menciona-se a ciência, asseverando que essa terá maior 

apuro intelectual, o que é indiciado pelo verbo “ter”, conjugado no futuro e seguido do 

substantivo “lustre” que é qualificado pelo adjetivo “maior”. Em seguida, reporta-se a 

população, declarando que essa se homogeneizará, o que se materializa no verbo “tornar”, 

conjugado no futuro e seguido do substantivo “homogêneo”. Depois, refere-se aos povos, 

dizendo que esses se compreenderão melhor, o que é evidenciado pelo verbo “conhecer”, 

conjugado no futuro e seguido do adjetivo “melhor” que qualifica ao substantivo 

“interesse”. Após ter elencado as diferentes áreas que serão beneficiadas pela imigração 

de europeus, sintetiza-se tais benefícios. Para tanto, afirma-se que o Brasil se destacará 

                                                           
20 A publicação, mencionada em Campos (2015, p.107), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/094170_01/18666> 
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entre os demais países. Isso se marca tanto pelo verbo “ocupar”, conjugado no futuro, 

seguido da preposição “entre”, que situa o país juntamente as “nações” qualificadas como 

“cultas”, como pelo adjetivo “brilhante” que qualifica o substantivo “figura” em 

“chamado a representar uma brilhante figura no mundo civilizado” (nona linha da 

passagem).  

No segundo parágrafo, apresenta-se a concepção que se tem do regime 

escravocrata. Isto é, trata-se de um grande erro, o que pode ser percebido pelo emprego 

do verbo “corrigir” e do adjetivo “maior”, que qualifica ao substantivo “males”. Um 

equívoco que foi herdado, o que se verifica no substantivo “avós” e no verbo “legar”.  

Ao contrastarmos a construção discursiva sobre a imigração e escravidão, 

notamos que enquanto aquela é sempre referenciada no futuro e qualificada 

positivamente, imprimindo uma tônica de progresso e sucesso, esta é vista como um 

negativo legado, conferindo um acento de regresso e equívoco.  

Além disso, o trecho também demonstra uma consideração do imigrante enquanto 

mão-de-obra, o que se verifica no uso do substantivo “braços” em “braços europeos” 

(penúltima linha da passagem).  

Em 1843, aprovou-se uma resolução na qual se permitia que um imigrante com 

dois anos de residência no Brasil pudesse requerer a cidadania brasileira. Essa resolução  

 

marcou uma nova etapa sobre o desenvolvimento da problemática da 

naturalização no Império, na medida que seus defensores, ressaltando a 

relação entre uma maior facilidade de acesso à naturalização com a 

necessidade de promover a imigração, conquistaram outros adeptos. 

(VIEIRA, 2007, p.7).  

 

No entanto, a “naturalização não era fácil para os estabelecidos em núcleos 

coloniais, isolados da sociedade nacional; para a maioria dos colonos, a naturalização só 

ocorreu na República, por decreto e compulsória” (SEYFERTH, 2008, p.8). 

Além das dificuldades com a naturalização, havia entraves para a prática religiosa 

que não fosse católica, como, por exemplo, a necessidade de autorização legal para a 

realização de cultos, a proibição de construir templos e direitos civis prejudicados pelo 

poder que a igreja católica exerceu temporalmente. A questão religiosa afligiu muitos 

imigrantes, uma vez que até 1875 a maioria dos estrangeiros/colonos eram alemães e 

pertenciam à religião evangélica luterana (cf. SEYFERTH, 2002; 2008).   
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Aos poucos, o colono estrangeiro tornou-se também um problema 

político ao fazer reivindicações e mostrar-se menos resignado e 

submisso. A liberdade religiosa e os direitos civis estavam entre as 

solicitações encaminhadas aos administradores de colônias, e vários 

movimentos sociais, envolvendo colonos descontentes com as 

condições de assentamento, ocorreram no sul quando os fluxos 

migratórios se intensificaram depois de 1850 (cf. Roche, 1969; 

Seyferth, 1999) (SEYFERTH, 2008, p.8).   

 

O colono alemão enquanto um problema político devido às suas reivindicações e 

sua postura menos resignada e submissa é assunto de “A colonia de Martim de Sá”, 

enunciado jornalístico publicado pelo Jornal do Commercio, em 2 de agosto de 1855, do 

qual reproduzimos os excertos a seguir.  

 

Nas immediações da ponta de Joatinga, balisa maritima que divide a 

provincia de S. Paulo da do Rio de Janeiro, jaz, ha cerca de 3 annos, a 

colonia germanica Martim de Sá. Como empresario desse 

estabelecimento cumpre me agora fazer ao publico a historia de sua 

fundação, e traçar as phases extraordinárias de sua existencia até o 

momento actual. 

Forneça a pintura de meus sofffrimentos em exemplo vivo, uma 

advertencia salutar áquelles que sacrificão sommas consideraveis, e 

lutão arca por arca com milhares de difficuldades e dissabores para 

conseguir a substituição do trabalho de Africanos pelos de braços livres, 

e plantar a colonisação no imperio.  

[...] 

Foi satisfactorio o preliminar procedimento dos novos hospedes. Se 

bem que não demonstrassem uma actividade infatigavel, todavia 

trabalhavão regularmente. Estes bellos tempos tão ferteis em 

esperanças para o futuro, desapparecerão bem depressa. Cedo 

patentearão elles os seus instinctos de indolencia e seu caracter 

turbulento e desmoralisado. Luxuosamente vorazes, começarão a exigir 

maior somma de alimentos do que aquella que bastava para satisfação 

de suas necessidades, pretendendo igualmente que o proprietario da 

fazenda os tratasse com iguarias delicadas e bebidas alcoolicas. 

[...]  

os colonos negavão se ao trabalho, e unicamente se entregavão á 

ociosidade e á embriaguez 

[...] 

Das declarações feitas nessa occasiao por varias pessoas do lugar, e 

reduzidas a termo, resulta prova plena de que os colónos destruião as 

roças daquelles que violavão o pacto de ociosidade, e furtavão feijão, 

mandioca e café, não só do empresario como de varios vizinhos. (Jornal 

do Commercio, 02/08/1855, p.121; ANEXO J) 

 

                                                           
21 A edição, referida em Campos (2015, p.120), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/364568_04/10220> 
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Consoante à posição de foco econômico, o Jornal do Commercio apresentou nessa 

publicação o posicionamento de um empresário da época com relação aos colonos 

alemães. Em sua narrativa, de um lado, o enunciador se caracteriza como vítima, o que é 

evidenciado pelo uso dos substantivos “sofrimentos”, “dificuldade” e “dissabor” e dos 

verbos “sacrificar” e “lutar”. De outro lado, o empresário constrói discursivamente a 

imagem dos imigrantes alemães da colônia Martim de Sá como: a) desrespeitosos, o que 

é marcado pelo emprego do substantivo “indolência” (caso o sentido seja tomado como 

um instinto em que falte uma disposição moral) e dos adjetivos “turbulento” e 

“desmoralizado” que qualificam o caráter dos estrangeiros como sendo agressivo e 

contrário a moral; b) preguiçosos, o que é indiciado pelos substantivos “indolência” (se 

compreendido como  um instinto em que falte uma disposição física) e “ociosidade”, 

objeto do verbo “entregar” que tem como sujeito o substantivo “colono”, e pelo verbo 

“negar”, que tem como objeto o substantivo “trabalho”; c) contraventores, o que é  

materializado pelo substantivo “embriaguez” (lembramos que, no período, beber se 

configurava como um crime, conforme demonstra o edital do Diário do Rio de Janeiro, 

assinado por Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, desembargador da relação de 

Pernambuco com exercício na Casa da Suplicação e intendente geral da polícia da corte 

e império) e pelos verbos “destruir” e “furtar”, que indicam as negativas ações dos 

estrangeiros; e, d) espaçosos, o que é evidenciado pelo advérbio “luxuosamente” que 

modifica o adjetivo “voraz”, e pelos verbos “exigir”, seguido do adjetivo “maior” que 

qualifica a locução substantiva “somas de alimentos”, e “pretender”, modificado pelo 

advérbio “igualmente” que é seguido da oração subordinada “o proprietario da fazenda 

os tratasse com iguarias delicadas e bebidas alcoolicas”.  

Observamos que sobre as iguarias delicadas e bebidas, Campos (2015, p.122) 

esclarece que  

 

entre as “iguarias delicadas” estavam alimentos nos quais muitos dos 

europeus estavam acostumados: presunto, queijo, manteiga e ameixa, 

entre outros. Em relação às bebidas alcoólicas, certamente não era a 

cachaça que preferiam: os europeus consumiam sobretudo vinho e 

cerveja.  

 

Ainda de acordo com o autor (2015), no Brasil oitocentista, o consumo desses 

produtos era exclusivo da elite.  
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A situação conflituosa entre os colonos e os brasileiros não se restringiu a colônia 

de Martim de Sá, pois outros alemães “decidiram agir diante dos desmandos” (CAMPOS, 

2015, p.122). Com isso,   

 [A]as situações conflituosas, o aparente desafio às leis e autoridades, o 

não pagamento da dívida colonial, a mobilidade espacial motivada pela 

fundação de novos núcleos (portanto, o abandono de um lote por outro, 

alhures), deixaram à mostra um colono indesejado, politizado – 

estrangeiro, problemático (SEYFERTH, 2008, p.8).   

 

Outra desqualificação promovida em relação aos imigrantes é a caracterização 

desses enquanto comunistas.  

 
No Vale do Itajaí, por exemplo, alguns administradores acusaram os 

agenciadores do governo imperial de recrutar imigrantes de forma 

descuidada, permitindo o engajamento de revolucionários de 1848 e 

comunistas. Reivindicações e manifestações públicas de 

descontentamento, algumas resolvidas à força, deixaram em evidência 

o emigrado por motivos políticos, acusado de entrar no país disfarçado 

como agricultor. No regime de trabalho por contrato (parceria), em São 

Paulo, também ocorreram manifestações. A revolta dos colonos 

alemães e suíços na fazenda de Ibiacaba, do Senador Vergueiro, 

ocorrida em 1857, é o movimento mais conhecido por causa da sua 

repercussão na Europa depois da publicação do livro de um de seus 

líderes, Thomas Davatz. Tais ocorrências tiveram um efeito indesejado 

adicional pois ajudaram a reforçar uma imagem negativa de país 

escravista no exterior, prejudicando o engajamento de imigrantes. O 

relato de Davatz e as condições precárias da maioria das colônias 

denunciadas por viajantes e representantes de associações que, no país 

de origem, procuravam dar assistência aos emigrados, foram fatores 

decisivos para a promulgação da lei prussiana que criou entraves à 

emigração para o Brasil (SEYFERTH, 2008, p.8).   

 

Mesmo com o dimensionamento de alguns imigrantes enquanto indesejáveis, por 

mostrarem-se menos resignados e fazerem reivindicações em relação aos seus 

assentamentos, a imigração continuou a ser associada com a modernidade e desejada pelo 

o governo imperial e pela maioria das elites. Assim, o governo continuou a estimulá-la.  

 

A partir de 1846 e, sobretudo, após a promulgação da Lei de Terras, 

surgiram no Rio Grande do Sul e Santa Catarina inúmeras “colônias 

alemãs”, fundadas por empresas particulares, pelos governos 

provinciais ou pelo governo imperial – etnicamente homogêneas, pelo 

menos nos seus primórdios. (SEYFERTH, 2002, p. 121). 

 

Além da vinda de imigrantes alemães, imigrantes norte-americanos, que fugiram 

da guerra civil nos EUA, se estabeleceram no Brasil. Embora estes imigrantes 
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representassem um número pouco expressivo, a chegada deles foi coberta por jornais da 

época. Nesse sentido, propomos a leitura de três passagens de uma publicação do Diário 

de Minas, datada de 9 de outubro de 1867.  

 

Ha cerca de dous mezes a esta parte algumas dezenas de cidadãos norte-

americanos, trazendo alguns tambem suas familias, se tem dirigido a 

esta capital, de onde o governo sollicito em dar-lhes a protecção, auxilio 

e instrucções, de que tanto necessitao, que fazião parte do extincto 

vinculo Jaguára nas ferteis e aprasiveis margens do Rio das Velhas. 

O governo não podia deparar melhor localidade, situação mais 

vantajosa e appropriada para o estabelecimento dos novos hospedes, 

que por certo em nada terão que se queixar, antes terão sobejos motivos 

para congratular-se pelo commodo asylo que lhe oferece a hospitalidade 

brasileira (Diário de Minas, 09/10/1867, p.122; ANEXO K). 

 

A imprensa opposcionista da côrte, que em todos os acontecimentos da 

quadra actual não encherga senão males, mostrava-se possuida de 

apprehensões funestas a respeito da emigração norte-americana, e não 

via nos novos emigrados senão o lixo da população de Nova-York, que 

deixavão seo paiz por necessidade ou por espirito de vagabundagem, 

homens turbulentos e pouco affeitos ao trabalho e dos quaes nenhum 

beneficio, mas antes males se devião esperar.  

Os factos felizmente vão dissipando semelhantes asserções, que 

parecem não ter outro fim do que amesquinhar e denegrir todos os 

factos, que se dão debaixo dos auspicios e á esforços do partido, que 

hoje domina a situação.  

Se alguma duvida ainda podessemos nutrir a esse respeito, ella se 

desvaneceria completamente depois que parte dessa emigração tem-se 

encaminhado para esta provincia. Os colonos que para aqui tem vindo, 

são homens importantes e abastados de Luisiana e da Carolina do Sul, 

que se puzerão a testa dos grupos emigrantes, compostos de 

camponezes laboriosos e morigerados com suas familias, e que 

abandonando uma patria, que se lhes tornou odiosa, só procurão um 

canto do mundo, onde vivão tranquilamente do fructo de seo trabalho 

(Diário de Minas, 09/10/1867, p.123; ANEXO K).  

 

Esses infelizes forasteiros, que são forçados a abandonar seus lares e 

seo paiz talados pelos horrores de uma das mais furiosas guerras civis, 

que se tem visto, são duplamente credores de protecção do estado e 

sympathias da nação, que os acolhe. Activos, intelligentes e 

industriosos, esses advenas vem augmmentar os elementos da 

prosperidade e riqueza nacional (Diário de Minas, 09/10/1867, p.124; 

ANEXO K). 

 

Nessa publicação, o enunciador jornalístico confere uma tônica positiva aos 

imigrantes, que pode ser observada: a) na menção de que alguns norte-americanos vieram 

                                                           
22 A publicação, mencionada em Campos (2015, p.128), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/376523/1303> 
23 Ver nota de rodapé anterior.  
24 Ver nota de rodapé 21.  
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acompanhados por suas famílias em “trazendo alguns tambem suas famílias” (segunda 

linha da primeira passagem) e em “com suas famílias”(décima sétima linha do segundo 

trecho), uma vez que, desde o início do estímulo à vinda de estrangeiros para o Brasil, 

dentre as características do imigrante ideal estava a de emigrar em família, conforme 

apresentamos anteriormente nesta seção a partir de Seyferth (2002); b) na qualificação 

deles enquanto “importantes”, “abastados”, “camponeses laboriosos”, “morigerados”, 

“ativos”, “inteligentes” e “industriosos”; c) na asseveração, de que eles buscam um lugar 

que lhes permita viver em paz e sobreviver de seu trabalho, o que é enunciado em 

“procurão um canto do mundo, onde vivão tranquilamente do fructo de seo trabalho” 

(duas últimas linhas do segundo excerto) e evidenciado pelos verbos “procurar” e “viver”, 

sendo este modificado pelo advérbio “tranquilamente”, pelos substantivo “canto” e pela 

locução substantiva “fruto do trabalho”; d) na afirmação de que a emigração deles deve-

se à tensão que viviam nos Estados Unidos, o que é materializado em “forçados a 

abandonar seus lares e seo paiz talados pelos horrores de uma das mais furiosas guerras 

civis” (primeira e segunda linhas do terceiro trecho), pelo adjetivo “forçado”, seguido 

pela preposição “a” que antecede a oração subordinada que apresenta que eles sofriam 

com uma violenta guerra civil, conforme sinalizado pelos substantivos “lar”, “país”, 

“horror” e pela locução substantiva “guerra civil”, sendo esta qualificada como “furiosa”; 

e, e) na consideração de que os imigrantes trarão benefícios para o país, o que é 

materializada em “vem augmmentar os elementos da prosperidade e riqueza nacional” 

(duas últimas linhas da terceira passagem) e indiciado pelo verbo “aumentar” que tem 

como objeto a locução substantiva “elemento de prosperidade e riqueza”, sendo esta 

qualificada pelo adjetivo “nacional”.   

De acordo com essa matéria jornalística, a imprensa oposicionista da corte 

apresentava um acento negativo em relação aos imigrantes norte-americanos, o que pode 

ser percebido: a) na caracterização dos imigrantes enquanto provenientes de uma camada 

baixa da sociedade norte-americana – o que se expressa pela locução substantiva “lixo da 

população de Nova-York” (quarta linha da segunda passagem), não moderados e 

preguiçosos – o que se enuncia em “homens turbulentos e pouco affeitos ao trabalho” 

(sexta linha do segundo excerto) e se indicia pelos adjetivos “turbulento” e “afeito”, sendo 

este modificado pelo advérbio “pouco” e empregado em referência ao substantivo 

“trabalho”; b) na motivação para migrarem se dar por precisarem ou por serem errantes 

– o que se expressa em “deixavão seo paiz por necessidade ou por espirito de 

vagabundagem” (quinta e sexta linhas do segundo trecho) e se marca pelo substantivo 
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“necessidade” e pela locução substantiva “espírito de vagabundagem” (recordamos que, 

na época, vagabundagem era considerada um crime, conforme vimos no edital assinado 

por Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, desembargador da relação de Pernambuco 

com exercício na Casa da Suplicação e intendente geral da polícia da corte e império); e, 

c) na asseveração de que a expectativa em relação aos norte-americanos deveria ser a de 

que eles possivelmente trariam malefícios para o Brasil, o que é afirmado em “dos quaes 

nenhum beneficio, mas antes males se devião esperar” e se indicia pelo pronome 

indefinido “nenhum”, seguido do substantivo “benefício”, pelo substantivo “mal” e dos 

verbos “dever” e “esperar”.   

Nesse enunciado jornalístico, materializa-se uma tônica negativa em relação à 

imprensa oposicionista da corte, o que pode ser visto: a) na asseveração de que essa se 

mostra negativa em relação aos eventos daquele período, o que é enunciado em “em todos 

os acontecimentos da quadra actual não encherga senão males” (duas primeiras linhas do 

segundo excerto) e evidenciado tanto pelo substantivo “todo”, seguido da locução 

substantiva “acontecimentos da quadra”, sendo esta qualificada pelo adjetivo “atual”, 

como pelo advérbio “não” que modifica o verbo “enxergar”, seguido da preposição 

“senão” e do substantivo “mal”, apresentando que somente se observa o que é negativo; 

b) na afirmação de que essa demonstrava ter concepções danosas em relação ao imigrante 

norte-americano, o que é expresso em “mostrava-se possuida de apprehensões funestas a 

respeito da emigração norte-americana” (segunda e terceira linhas da segunda passagem) 

e indiciado pelo adjetivo “funesto” que qualifica o substantivo “apreensão”; e, c) na 

declaração de que afirmações como essas (analisadas no item anterior) parecem ter a 

finalidade de depreciar os acontecimentos, o que é enunciado em “semelhantes asserções, 

que parecem não ter outro fim do que amesquinhar e denegrir” (oitava, nona e décima 

linha do segundo excerto) e evidenciado pelo adjetivo “semelhante”, que qualifica o 

substantivo “asserção”, pelo substantivo “fim” e pelos verbos “amesquinhar” e 

“denegrir”.  

Levando em consideração as tônicas contrárias entre o enunciador jornalístico e a 

atribuída a outra imprensa no enunciado jornalístico analisado aqui, o acento negativo 

conferido a esta na publicação do Diário de Minas e a caracterização dessa outra imprensa 

enquanto “oposicionista da corte”, podemos inferir que o Diário assume um 

posicionamento favorável ao governo.    

A publicação imprime ainda um acento positivo ao estado e a nação, conforme 

pode ser percebido em “[infelizes forasteiros] são duplamente credores de protecção do 
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estado e sympathias da nação, que os acolhe” (terceira e quarta linhas do terceiro trecho)” 

e se materializa nas locuções substantivas “proteção do estado” e “simpatias da nação” e 

no verbo “acolher”, ação empreendida pela nação em relação aos estrangeiros. Assim, 

constrói-se uma imagem de que o país é receptivo aos imigrantes norte-americanos.  

Ainda sobre o período de 1840 até 1870, houve em 1868 a proposta de criação de 

um Conselho de Imigração, apresentada para o Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas e formulada por Joaquim Maria de Almeida Portugal, segundo tenente do 

Ministério da Marinha. Na proposta aparece uma crítica à ideia defendida no folheto “A 

crise da Lavoura”, do jornalista e político Quintino Bocaiúva, publicado em 1868, de que 

a imigração de chineses seria mais fácil, conveniente e profícua para o Brasil. O autor se 

posiciona contrariamente a isto, pois, para ele, os chineses não demonstraram ser 

desenvolvidos ou ter tendência para o desenvolvimento e são alheios ao cristianismo; 

considera, então, que seria menos custoso a catequese dos índios do que qualquer 

investimento com a imigração chinesa e que os chineses só poderiam ser tidos como mais 

industriosos se comparados com os africanos (cf. SEYFERTH, 2002).  

De acordo com Lesser (2001), sobre o tema da mão-de-obra chinesa como uma 

política nacional, a posição do senador alogoano João Lins de Vieira Cansação de 

Sinimbu foi de grande relevância.  

 

Em 1875, ele convenceu o ministro da Agricultura, Coelho de Almeida, 

a solicitar a Nicolão Joaquim Moreira, membro da Sociedade 

Auxiliadora e da delegação brasileira à Exposição do Centenário de 

Filadélfia, realizada em 1876, que examinasse o papel da imigração nos 

Estados Unidos. Moreira redigiu um relatório detalhado, e sua posição 

antichinesa anterior não foi modificada pela experiência em primeira 

mão. Numa denúncia severa, Moreira insistia que o Brasil precisava de 

uma “população sedentária e moral”, e que “a importação dos chins ou 

de collies em condições idênticas, senão inferiores à dos escravos 

africanos [levará ao] empobrecimento de nossa educação civil e 

política”. 

Os comentários de Moreira, que tiveram ampla divulgação, juntamente 

com outros relatórios de brasileiros que se encontravam nos Estados 

Unidos, circularam rapidamente entre as elites. A revista mensal 

Mephistópheles, do Rio de Janeiro, atacou a colonização chinesa em 

uma caricatura editorial de página inteira, em oito quadros, afirmando 

que o ministro da agricultura, Coelho de Almeida, adorava “sardinhas 

e camarão frito”, e que o chá viria a competir com o café brasileiro, 

tanto no mercado interno quanto nos internacionais. O aspecto cômico 

das caricaturas do Mephistópheles, contudo, não obscurecia seu feio 

racismo. Um dos quadros mostrava um vendedor chinês de aparência 

suspeita vendendo sardinhas a um padre “a preço de ouro”, e outro 

mostrava um barco chegando ao Rio de Janeiro transbordando de uma 

massa indistinta de asiáticos. O texto dizia que os brasileiros teriam que 
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guardar suas galinhas, à noite, e, no último quadro, um esquálido chinês 

de trancinha e expressão debochada vestia um uniforme militar 

brasileiro. A legenda dizia: “nossa raça será mais aperfecionada, e 

poderemos contar talvez com algum Sr. Tcham-tchim-Bum... da Silva 

no número de nossos mais importantes políticos” (LESSER, 2001, 

p.51-52).   

 

Como vimos até aqui, desde 1818, data da fundação de Nova Friburgo, até 1870, 

foi o governo o grande responsável pelo fluxo imigratório no país, pois via a imigração 

como a solução para a necessidade de proteger fronteiras, expandir a produção agrícola e 

formar uma civilização moderna nos moldes da época. Diante desses propósitos, o recém-

formado Estado definiu, para além de quem eram seus cidadãos civis e políticos e das 

regras para naturalização de estrangeiros, o tipo ideal de imigrante para o país, isto é, 

delineou como colono ideal o imigrante europeu com habilidades para agricultura, 

destacando-se os empreendimentos de colonização alemã no sul do Brasil. Mais do que 

desenhar quem seria o colono ideal, também foram se definindo quem seriam os 

indesejados – caso dos chineses (só havia ocorrido até então uma cogitação de que seria 

um bom empreendimento, ainda assim havia na proposta do Conselho de Imigração um 

posicionamento desfavorável a esse empreendimento) e, de forma mais geral, dos tidos 

como problemáticos (como os politizados, vistos como “comunistas” e dos que 

reclamavam dos assentamentos) – e quem nem se aplicaria à condição de imigrante, caso 

dos africanos que eram enunciados como inaptos ao trabalho livre. Ainda que com a 

imposição de alguns entraves (principalmente religiosos), a fim de estimular os 

imigrantes desejados, vistos como necessários, o Estado subsidiou majoritariamente um 

sistema imigratório, o qual contava com o agenciamento por empresas colonizadoras e 

pelo governo imperial e com a concessão de terras públicas, e diminuiu o tempo 

estipulado para que imigrantes pudessem requerer a sua naturalização. 

Na próxima subseção, trataremos os debates e as publicações da mídia impressa 

brasileira sobre os imigrantes que aconteceram no período compreendido pelos anos de 

1876 e 1939.   

 

4.2 Adequado e integrado socialmente  

 

De acordo com Seyferth (2002, p.126) os “dados referentes às entradas de 

imigrantes durante o Império apontam para a maior relevância numérica dos portugueses, 

e após 1875 os alemães foram amplamente superados pelos italianos”. Esses dados 
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indiciam uma mudança no que se considerava ser o imigrante ideal para o país que 

continuava com motivações econômicas colonizadoras e com o discurso da necessidade 

de ocupar terras.  

A polêmica em torno dos imigrantes alemães colocou em confronto dois grupos 

políticos. Um primeiro grupo continuava considerando os alemães como o colono ideal, 

uma vez que eram tidos como importantes tanto para a modernização da agricultura do 

país, pois o regime escravista estaria chegando ao fim, quanto para a ocupação do 

território e defesa de fronteiras, tendo em vista o número de imigrantes que já ocupavam 

a Argentina. O segundo grupo era formado por nacionalistas, que concebiam a 

concentração de imigrantes no sul do país, por estrangeiros não assimilados e cultural e 

religiosamente distintos (não católicos), como perigosa. Os nacionalistas não se 

posicionavam contrários à colonização estrangeira, mas pregavam a necessidade de 

imigrantes de origem latina, respeitando, assim, a civilização ocidental da qual o Brasil 

deveria ser parte, isto é, de formação latina, falante de português e de religião católica (cf. 

SEYFERTH, 2002; 2008). 

Alguns fatores corroboraram com os argumentos dos nacionalistas, preocupados 

com a assimilação e contrários à presença de alemães no sul: o elevado número desses 

imigrantes até o início da década de 1870; a concentração deles em colônias consideradas 

homogêneas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina; e as sugestões de reformas tanto 

as realizadas pelos próprios colonos alemães quanto as presentes nos textos de 

propagandas de empresas colonizadoras (essas propostas incluíam a liberdade religiosa 

e, por vezes, igualdade de direitos civis) (cf. SEYFERTH, 2008). Além disso, o contínuo 

uso da língua alemã nas colônias, o protestantismo, o desenvolvimento de uma identidade 

teuto-brasileira (pregando a manutenção da índole e espírito germânicos, os quais se 

relacionavam com a concepção de jus sanguinis, isto é, de que a nacionalidade de um 

dado sujeito pode ser reconhecida por sua ascendência) motivaram os discursos 

assimilacionistas e a consequente desqualificação da imigração de alemães (cf. 

SEYFERTH, 2002).    

Todos os argumentos nacionalistas que desqualificam a imigração alemã são 

enunciados em “Uma supposta theoria nova da historia latino-americana”, assinado pelo 

escritor, jornalista e político Sílvio Romero, publicado pelo Os Annaes, em 22 de 

fevereiro de 1906. Neste, lê-se:  
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ao passo que nos Estados Unidos os allemães e seus descendentes se 

deixam attraír gostosamente pela sociedade anglo-saxonia, no Brazil 

fazem vida á parte e nos aborrecem evidentemente. 

As provas do facto são innumeraveis. 

O aferro que mostram por sua língua e tradições, que não trocam pelas 

nossas, é uma dellas e da maior importância. 

Si nos estimassem, deixar-se-íam assimilar no meio de nossas 

populações. 

[...] 

São raros moços, filhos das cidades, ordinariamente nascidos dos 

raríssimos consórcios de allemães com brazileiras, desviados em parte 

do pensar genuinamente germânico, que se deixam attraír por ambição 

politica. E' excepção singular, que nada vale. 

Sua aversão, seu desprezo por tudo que é brazileiro, menos a terra, que 

chamam sua, é attestado pelos poucos nacionaes que ouzam viver no 

meio delles nas colônias compactas. 

Começam os nossos por ter vergonha de falar a nossa lingua, por serem 

chasqueados quando o fazem. Elles é que teem de aprender a língua 

estrangeira!.. . 

 [...] 

Ora, os allemães do Brazil são, socialmente, completamente distinctos 

e independentes dos nacionaes. Teem outra lingua, outra religião, 

outros costumes, outros hábitos, outras tradições, outros anhelos, outros 

gêneros e systemas de trabalho, outros idéaes. 

E' innegavel. Logo, estão presos a nós somente pelo laço do território 

(Os Annaes, 22/02/1906, p.114-11625; ANEXO L).   

 

O enunciador dimensiona os alemães no Brasil enquanto imigrantes que não 

valorizam os brasileiros, Em “O aferro que mostram por sua língua e tradições, que não 

trocam pelas nossas, é uma dellas e da maior importância. Si nos estimassem, deixar-se-

íam assimilar no meio de nossas populações.” (quinta, sexta, sétima e oitava linhas do 

primeiro trecho). Para tanto, primeiro, enuncia-se a conservação da língua e tradições 

alemães, o que é evidenciado: a) pelo emprego do substantivo “aferro” para fazer 

referência a relação que os alemães têm com sua língua e tradições; e, b) pelo advérbio 

“não”, que modifica o verbo “trocar” e sinaliza que os alemães não se mostram dispostos 

a substituir a língua e as tradições alemãs pela língua e tradições do Brasil. Depois, 

expressa-se que caso os imigrantes alemães tivessem apreço aos brasileiros, eles se 

permitiriam ser assimilados, o que se marca pelo uso da conjunção “se”, seguida pelo 

verbo “estimar” no pretérito imperfeito do subjuntivo – os quais formam uma oração 

subordinada condicional – e do uso da locução verbal “deixar-se-íam assimilar”, estando 

o primeiro verbo dessa locução conjugado no futuro do pretérito. Ao enunciar que os 

                                                           
25 A publicação foi pesquisada no site da na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindin Digital e está 

disponível em <http://www.brasiliana.usp.br/bitstream/handle/1918/060047-071/060047-

071_COMPLETO.pdf> 
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imigrantes mantêm a língua e tradições alemãs e ao equacionar a disposição à assimilação 

ao apreço que se tem ao povo, o enunciador expressa que os alemães não são afeitos aos 

brasileiros.  

A concepção de que os alemães não apreciam os brasileiros reaparece em “Sua 

aversão, seu desprezo por tudo que é brazileiro, menos a terra, que chamam sua, é 

attestado pelos poucos nacionaes que ouzam viver no meio delles nas colônias 

compactas” (quinta, sexta e sétima linhas do segundo excerto), o que se materializa no 

emprego dos substantivos “aversão” e “desprezo” em referência ao que é brasileiro.  

Evidencia-se também que a terra é o único elemento nacional valorizado e, mais do que 

isso, que os alemães entendem que são donos daquela, o que se indicia: a) pelo uso da 

preposição “menos” antecedendo o substantivo “terra”, sinalizando que esta é a única 

exceção aquilo que eles têm aversão e desprezo; e, b) pelo uso do pronome possessivo 

“sua” posterior ao verbo “chamar” em oração subordinada adjetiva explicativa que 

detalha a relação dos imigrantes alemães com a terra. Além disso, caracteriza-se as 

colônias alemãs como homogêneas, o que se marca no adjetivo “compacta” para 

qualificar o substantivo “colônia”. Lembramos que essa característica era vista como um 

índice de não assimilação pelos nacionalistas, conforme explicitamos anteriormente a 

partir de Seyferth (2008).    

Na última passagem destacada, enuncia-se que somente o território liga os 

alemães aos brasileiros. A construção desse posicionamento se dá mediante: a) a 

caracterização dos imigrantes enquanto diferentes e independentes dos brasileiros, o que 

se exprime “Ora, os allemães do Brazil são, socialmente, completamente distinctos e 

independentes dos nacionais” (nas primeira e segunda linhas), pela utilização dos 

advérbios “socialmente” e “completamente” para modificar os adjetivos “distinto” e 

“independentes”. Na sequência, a diferença entre os alemães e brasileiros é elencada em 

“Teem outra lingua, outra religião, outros costumes, outros hábitos, outras tradições, 

outros anhelos, outros gêneros e systemas de trabalho, outros idéaes” (nas segunda, 

terceira e quarta linhas), o que se materializa na antecedência dos substantivos  “língua”, 

“religião”, “costume”, “hábito”, “anhelo” e “ideal” e da locução substantiva “gênero e 

sistema de trabalho” pelo pronome indefinido “outro” (conjugado em conformidade ao 

gênero e ao número); e, b) a apresentação da conclusão que é só o solo que une os alemães 

aos nacionais em “Logo, estão presos a nós somente pelo laço do território” (última linha), 

o que se marca pelos advérbios “logo” e “somente”, pelo substantivo “preso” e pela 

locução substantiva “laço do território”.  
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A caracterização dos alemães enquanto imigrantes que possuem língua, religião, 

costume e tradição distintos e alheios dos brasileiros e não se deixam ser assimilados e a 

concepção de que eles se mantêm em colônias homogêneas recebem uma tônica negativa 

do enunciador jornalístico, o que pode ser percebido em “fazem vida á parte e nos 

aborrecem evidentemente” (terceira linha do primeiro trecho), o que se marca pelo uso 

de “à parte”, o qual expressa que os alemães vivem no Brasil de modo particular e isolado 

em relação aos nacionais, e pelo verbo “aborrecer”, para fazer referência ao que os 

brasileiros sentem em relação aos alemães. 

   Observamos ainda um acento negativo em relação a manutenção do uso da 

língua alemã nas colônias em “Começam os nossos por ter vergonha de falar a nossa 

lingua, por serem chasqueados quando o fazem. Elles é que teem de aprender a língua 

estrangeira!..” (três últimas linhas da segunda passagem), o que é evidenciado pela: a) 

afirmação de que os brasileiros estão se sentindo acanhados de falar português, pois ao 

fazê-lo são ridicularizados, que se materializa nos empregos do substantivo “vergonha” e 

do verbo “chasquear”(flexionado); e, b) expressão de que são os alemães que deveriam 

aprender a língua portuguesa, que se marca no uso da locução verbal “ter de aprender” 

para fazer referência à língua estrangeira.  

Ao imprimir um acento negativo para as características dos alemães e de sua 

colônia no Brasil, projeta-se um eu consoante aos discursos nacionalistas e 

assimilacionistas, para quem o imigrante alemão, por não se misturar e não se integrar 

socialmente ao Brasil, torna-se uma presença indesejável.  

Sob a influência dos discursos assimilacionistas e nacionalistas, ocorre a mudança 

do perfil do imigrante ideal: deixa de ser o do imigrante europeu com habilidades 

agrícolas para o dos imigrantes passíveis de assimilação. Para o Brasil da época, 

“assimilar significava uma adequação do estrangeiro à formação latina e católica do país, 

mantendo-se, por certo, a opção preferencial pelos brancos, agora da Península Ibérica e 

da Itália” (SEYFERTH, 2002, p. 129).  

Na edição do dia 20 de janeiro de 1900 do jornal O Paiz, em “Visitas 

presidenciaes”, a entonação positiva dos imigrantes latinos para a formação do povo 

brasileiro e da identidade nacional se exprime mediante a veiculação do brinde proferido 

pelo Sr. J. M da Cunha Vasco, diretor da companhia de fiação e tecidos Confiança 

Industrial, em resposta à saudação que o Dr. Joaquim Murtinho fez à companhia. Por isso, 

reproduzimos um excerto desse brinde a seguir:  
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A maneira que as vagas se abriram, foram sendo preenchidas pelos mais 

aptos, sem exigencias de attestados, nem se indagar tampouco o ponto 

do planeta em que tinham nascido. 

O facto auspicioso, esta independencia de tutelas impertinentes, 

realizado no estreito ambito das nossas fabricas, ha de generalizar-se a 

todo o paiz; e da fusão dos seus principaes elementos ethnicos da 

actualidade, brazileiros, portuguezes, italianos e hespanhóes, surgirá, 

decerto, o brasileiro do futuro, realizando o typo latino por excellencia 

- concrecção e synthese de todas as conquistas da cultura európea e das 

punjanças de vida e de riqueza desta formosa terra americana. 

[...] 

Brindo pela futura civilização brazileira. 

Brindo pela felicidade do Brazil (O Paiz, 20/01/1900, p.226; ANEXO 

M).   

 

Nesse trecho, é perceptível a tônica positiva no que concerne à mistura de povos 

latinos para a formação do povo e da identidade nacional, o que se materializa tanto no 

substantivo “fusão” – relativo aos “principaes elementos ethnicos da actualidade”, 

especificados pelos gentílicos “brazileiros”, “portuguezes”, “italianos” e “hespanhóes”, 

quanto na subsequente caracterização do “brasileiro do futuro” como “o typo latino por 

excellencia, que é considerado como “concrecção e synthese de todas as conquistas da 

cultura európea e das punjanças de vida e de riqueza”. Ou seja, são expressos o que Fiorin 

(2009, p.29) concebe como os processos que se operam sob o princípio de participação.   

Apesar de os portugueses se adequarem ao princípio de assimilação almejado, eles 

não figuraram como o preferido entre os imigrantes devido “as manifestações de 

antilusitanismo (inclusive nos meios intelectuais)” (SEYFERTH, 2002, p.132). 

Recordamos que os portugueses são considerados imigrantes desde a Constituição de 

1824, conforme discorremos na subseção anterior.    

Enquanto o ideal de latinidade preconizado para os imigrantes desejáveis revela 

princípios da participação portuguesa para a formação do povo brasileiro, que se dá 

mediante à ideia de língua, tradição e costumes mais similares às lusitanas, o 

antilusitanismo indica princípios de exclusão. Assim, concordamos com Fiorin (2009) 

quando afirma que é tendo em conta a herança portuguesa e, concomitantemente, se 

distinguindo do lusitano que a identidade brasileira é construída.  

De acordo com Silva (2012, p.92),  

 

os periódicos caracterizados pela disposição antilusitana, tais como o 

jornal carioca “O Jacobino” (dirigido por Deocleniano Martyr), aqui 

                                                           
26 A edição foi pesquisada no site da Biblioteca Nacional e está disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/178691_03/118> 
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tomado como exemplo, facilitaram (ou reforçaram) a construção do 

estereótipo desse grupo específico (TRICHES, 2009), não somente pelo 

aviltamento de sua cultura e costumes, mas também pela depreciação 

de seus usos linguísticos. Analisando algumas edições publicadas entre 

1895 e 1896, encontramos uma grande quantidade de piadas, charges, 

notícias e artigos voltados à caracterização do imigrante português 

como explorador, desonesto, sujo e também como portador de uma 

língua ruim, “atamancada” (TRICHES, 2009). 

[...] 

Segundo os editores do jornal, essa exposição verbal e figurada 

assegurava a faina de “por meio do ridículo e do descrédito” fazer “essa 

galegada infame e desmoralizadora” tomar vergonha e “deixar de 

intrometer-se nos negócios do Brasil”  

 

Além da rejeição aos portugueses devido ao antilusitanismo, havia também a 

recusa a imigrantes de outras localidades. Alguns não desejavam a imigração de asiáticos, 

asseverando que a miscigenação deles com os brasileiros geraria uma degeneração física 

e moral. Essa posição era defendida, por exemplo, pelo conselheiro João Cardoso de 

Menezes e Souza (cf. SEYFERTH, 2002).  

Ao se redelinear os imigrantes desejados e indesejados evidencia-se que as 

questões de assimilação e de caldeamento, ou melting pot, passam a influenciar as 

discussões de política imigratória no Brasil.  

 

A ideia de raça influenciou o pensamento social brasileiro, sendo 

debatida, inclusive, por altos funcionários públicos e políticos voltados 

para o “problema imigratório”, em grande parte vinculado à 

miscigenação. Nem todos os cientistas dedicados ao estudo das raças 

humanas aceitaram o pressuposto da desigualdade biológica, uma 

noção que predominou na era do imperialismo, reforçada pelo 

evolucionismo social. A “ciência das raças” classificou a humanidade 

em “tipos”, arbitrando certas características fenotípicas por suas 

frequências em diferentes grupos humanos; algumas correntes que 

usaram esse princípio classificatório – caso da eugenia e do darwnismo 

social, por exemplo – acreditavam que a diversidade humana era 

produzida pela desigualdade das raças, e isso permitia localizar os 

brancos civilizados no topo da hierarquia e, em geral, os negros 

“bárbaros” em aproximação com os grandes macacos antropóides, na 

base. Não cabe aqui discutir o racismo científico e seu pressuposto de 

que as diferenças sociais e culturais refletiam leis “naturais” incidentes 

nos processos civilizatórios. Arendt (1976) chamou esse racismo de 

“doutrina orgânica da história”. Ele se manifestou no Brasil 

especialmente através da tese do branqueamento, modo de imaginar, no 

futuro, uma nação moderna, civilizada, com um povo formado pela 

miscigenação seletiva com o concurso da imigração europeia. O ideal 

de branqueamento aparece desde os primórdios da imigração, mas na 

república recebeu o respaldo da ciência baseada na noção de seleção 

social e na máxima de Gobineau sobre miscigenação, apropriada à 

realidade nacional. Segundo Gobineau, a dosagem certa de mistura 
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racial teria sido fundamental para desencadear processos civilizatórios, 

mas a miscigenação em larga escala produz decadência. A seleção 

social – um imaginado mecanismo de depuração das características das 

raças “inferiores” – estaria atuando na sociedade brasileira porque os 

mestiços escolhem cônjuges mais claros. O avanço da genética, e os 

estudos sobre grupos mestiços, arruinaram esse modo de apreender a 

mestiçagem como processo de formação de uma raça histórica. Mesmo 

assim, a tese do branqueamento persistiu na discussão da política 

imigratória até meados do século XX (SEYFERTH, 2008, p.10).  

 

A concepção do que seria ser civilizado e da maneira com que o Brasil se tornaria 

um país moderno e adequado à ordem econômica capitalista, que redundou no estímulo 

à vinda e ao estabelecimento desses imigrantes no país, relacionou-se, como argumenta 

Seyferth (2002 e 2008) e diversos outros estudiosos (cf. BORGES PEREIRA, 2011; 

DOMINGUES, 2002; LOSADA MOREIRA, 2008), com um projeto de branqueamento 

da população. Para Borges Pereira, 

 

[A]as estatísticas expressam em número e percentuais a preocupação 

que perpassava pelos políticos e intelectuais da época: havia um 

“perigoso” equilíbrio entre o contingente branco e o não branco na 

população brasileira. Deixar que esse desequilíbrio se rompesse a favor 

do segmento branco por meio da reprodução natural da população era 

aguardar um processo histórico-biológico longo e de resultados 

imprevisíveis, talvez indesejados. As teses a favor da imigração de 

povos ideais brancos, latinos e católicos, que iriam, rapidamente, fazer 

a balança pender para o lado dos brancos, perpassavam toda a retórica 

da época (2011, p.1-2). 

 

Influenciados pelas ideias de Gobineau de que a mistura racial na medida certa é 

desencadeadora dos processos civilizatórios e pelo pensamento assimilacionista, houve a 

promulgação de dois decretos, um no dia 14/12/1889 e outro no dia 14/03/1890, e uma 

Decisão, do dia 14/03/1890. 

No Decreto 58ª, promulgado em 14 de dezembro de 1889, início do período 

conhecido como República Velha, estabelece-se que todos os estrangeiros que estavam 

no país antes do dia 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da república, seriam 

naturalizados, obtendo também o direito a voto. Os que não desejassem se naturalizar 

deviam manifestar-se. Para os que chegaram posteriormente à data do decreto continuou 

a se exigir (conforme a resolução de 1843) dois anos de residência para solicitação da 

naturalização (cf. BRASIL, 1889). Esse decreto garantiu tanto o acesso ao status de 

cidadão civil como ao de cidadão político para a grande maioria dos colonos. 
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A participação política dos colonos foi ampliada com a Decisão 38, de 14 de 

março de 1890, uma vez que, mesmo que os estrangeiros alfabetizados e naturalizados 

não soubessem a língua portuguesa, era-lhes permitido votar (cf. SEYFERTH, 2008).  

Já o Decreto 528, promulgado no dia 28 de junho de 1890, ao mesmo tempo em 

libera a entrada de trabalhadores imigrantes que não tenham cometido crime em seu país, 

determina que os trabalhadores imigrantes provenientes da África e da Ásia só poderão 

entrar no país mediante a autorização do Congresso Nacional, conforme consta no artigo 

primeiro, citado abaixo.  

   

Art. 1º E' inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos 

individuos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos 

á acção criminal do seu paiz, exceptuados os indigenas da Asia, ou da 

Africa que sómente mediante autorização do Congresso Nacional 

poderão ser admittidos de accordo com as condições que forem então 

estipuladas (BRASIL, 1890). 

 

O Decreto 528 também estabeleceu o impedimento do desembarque de mendigos 

e indigentes. Dessa maneira, os decretos e a decisão de 1889 e 1890 evidenciam que “as 

restrições a asiáticos e africanos mostram que o imigrante aceitável devia ser branco 

preferencialmente europeu e de moral ilibada” (SEYFERTH, 2008, p.11).  

A restrição feita à entrada livre de trabalhadores asiáticos foi parcialmente alterada 

com a Lei 97, datada de 15 de outubro de 1892, pois nela se  

 

[P]permitte livre entrada no territorio da Republica de immigrantes de 

nacionalidade chineza e japoneza; autorisa o Governo a promover a 

execução do tratado de 5 de setembro de 1890 com a China; a celebrar 

tratado de commercio, paz e amizade com o Japão, e dá outras 

providencias attinentes á immigração daquellas procedencias 

(BRASIL, 1892).  

 

Não são todos os trabalhadores imigrantes vindos do continente asiático que terão 

livre entrada, serão somente os da China e do Japão, países com que o Governo havia 

assinado um tratado de comércio.  

Embora a entrada livre dos trabalhadores imigrantes da China e do Japão tenha 

sido estabelecida pela Lei 97, a intensificação do fluxo de entrada de japoneses, imigração 

iniciada em 1908, gerou novos embates. Por um lado, havia o “reconhecimento quase 

geral da ‘aptidão’ desses imigrantes para o trabalho agrícola” (SEYFERTH, 2008, p.11), 

porém, de outro lado, foi retomada a questão da assimilação. Essa questão, referindo-se 
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aos imigrantes japoneses, recebeu um novo contorno se comparada ao momento quando 

se debatia a respeito dos alemães, pois, ao tratar dos japoneses, além de se abordar o 

aspecto concernente à integração social também se considerou que eles eram inadequados 

para o processo de branqueamento da população (cf. SEYFERTH, 2008, p.11). 

Esses discursos assimilacionistas e de caldeamento racial, bem como a recusa ao 

imigrante asiático se materializam nos enunciados jornalísticos da época, dos quais 

propomos a observação do trecho do artigo “A questão da immigração”, escrito por Sr. 

Fidelis Reis a convite do jornal O Paiz e publicado no dia 28 de junho de 1924.  

 

Nem se diga que negamos qualidades de intelligencia e de trabalho, 

cultura e patriotismo do povo japonez, como de outro lado não se pode 

disfarçar o atrazo das nações africanas, mesmo sob o domínio européu 

e de outros povos como o indiano, sob o jugo inglez.  

Mas como elemento colonizador, o amarelo - japonez e chinez - de 

forma alguma nos convém. Fórmal é a nossa opposição a qualquer 

corrente immigratória de origem amarela. E isso do ponto de vista 

ethico, moral, social, esthetico e economico. As razões, já as 

expendemos mais devidamente alhures.  

Raças de outra mentalidade, outra moralidade, outras crenças, falando 

idioma muito differente, sem nenhum contacto com a nossa, ainda que 

se adapte ao meio physico não se affeiçoará ao nosso ambiente moral. 

(O Paiz, 28/06/1924, p.5; ANEXO N). 

 

No primeiro parágrafo, o enunciador jornalístico imprime uma tônica positiva 

para os japoneses e um acento negativo em relação aos africanos. A tônica positiva é 

materializada em “Nem se diga que negamos qualidades de intelligencia e de trabalho, 

cultura e patriotismo do povo japonez” (duas primeiras linhas) e é indiciado pela dupla 

negativa expressa pelo advérbio “nem” e pelo verbo “negar”, que se refere a locução 

substantiva “qualidades de inteligência e de trabalho” e aos substantivos “cultura” e 

“patriotismo”. O acento negativo é expresso em “não se pode disfarçar o atrazo das nações 

africanas” (segunda e terceira linhas) e é marcado pelo emprego do substantivo “atraso”, 

relativo as “nações africanas”.  

No segundo parágrafo, o acento positivo em relação aos japoneses é alterado para 

uma tônica negativa pelo enunciador ao abordar a possibilidade de tê-los como imigrantes 

em “Mas como elemento colonizador, o amarelo - japonez e chinez - de forma alguma 

nos convém. Fórmal é a nossa opposição a qualquer corrente immigratória de origem 

amarela. E isso do ponto de vista ethico, moral, social, esthetico e econômico” (primeira, 

segunda, terceira e quarta linha), o que se exprime pelo uso da conjunção adversativa 

“mas”, que introduz a mudança de posição, pela utilização da expressão “de forma 
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alguma” em relação ao verbo “convir”, e pelo uso do substantivo “oposição” para fazer 

referência à imigração de asiáticos. Essa tônica negativa, de oposição à vinda de 

imigrantes asiáticos é sinteticamente explicada como sendo de ordem ética, moral, social, 

estética e econômica – conforme marca o emprego da locução substantiva “ponto de 

vista”, qualificada pelos adjetivos “ético”, “moral”, “social”, “estético” e “econômico”. 

Ao apresentar esses motivos para a recusa da imigração asiática se indicia uma possível 

consonância do enunciador jornalístico aos discursos de caldeamento racial e 

branqueamento populacional, uma vez que em conformidade com esses discursos uma 

miscigenação seletiva seria fundamental para se desencadear processos civilizatórios.  

No terceiro parágrafo, a tônica negativa a imigração de asiáticos conferida pelo 

enunciador jornalístico é detalhada em “Raças de outra mentalidade, outra moralidade, 

outras crenças, falando idioma muito differente, sem nenhum contacto com a nossa, ainda 

que se adapte ao meio physico não se affeiçoará ao nosso ambiente moral” (primeira, 

segunda e terceira linhas). Esse detalhamento do enunciador se dá mediante a 

apresentação dos asiáticos como muito diferentes dos brasileiros – o que é materializado 

no uso do pronome indefinido “outro”, antecedendo os substantivos “mentalidade”, 

“moralidade” e “crença”, e no emprego do adjetivo “diferente”, modificado pelo advérbio 

“muito” e qualificando o substantivo “idioma” – e a concepção desses imigrantes como 

não passíveis de integração à moralidade nacional – o que é indiciado pelo adverbio de 

negação “não”, modificando o verbo “afeiçoar”, o qual tem como objeto “ambiente 

moral”.  

Nessa matéria jornalística, vemos que o enunciador jornalístico, embora 

reconheça as qualidades dos japoneses, ao atribuir uma tônica negativa à imigração 

asiática devido à uma ordem estética, aos imigrantes serem muito diferentes dos 

brasileiros no que se refere à mentalidade, moralidade, religião e língua e à concepção de 

que os asiáticos não são passíveis de integração à moral nacional, isto é, não são 

assimiláveis, mostrou-se em consonância aos discursos assimilacionista, nacionalista, de 

caldeamento racial e branqueamento e, em conformidade com estes, conferiu uma 

imagem de indesejável aos imigrantes asiáticos.  

No período compreendido pelos anos de 1875 e 1939, sob a influência dos 

discursos assimilacionista, nacionalista, de branqueamento e caldeamento racial, 

enquanto alguns imigrantes foram claramente classificados como desejáveis (caso dos 

italianos e espanhóis) e outros como indesejáveis (alemães, africanos e asiáticos), os 

imigrantes do Oriente Médio dividiam opiniões.  
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De acordo com Campos (2015, p.209),  

 

Mais de 100 mil pessoas vindas do Oriente Médio chegaram ao Brasil 

entre 1884 e 1939 – segundo Lesser, em sua maioria gregos católicos 

(melquitas) e maronitas ou ortodoxos, colocando em choque mais uma 

vez tradições distintas de grupos oriundos da mesma região. Mais de 

90% das pessoas que vieram neste segundo grupo, já a partir do final 

do século XIX, veio da região formada posteriormente pela Síria e 

Líbano, com os relatórios consulares franceses sugerindo que havia 

cerca de 130 mil destes imigrantes em São Paulo e em Santos, 20 mil 

no Pará, 15 mil no Rio de Janeiro, 14 mil no Rio Grande do Sul e 12 

mil na Bahia. Apenas uma minoria, cerca de 15%, era de muçulmanos, 

com os demais sendo compostos de católicos (65%) e ortodoxos gregos 

(20%). 

Os “turcos”, como eram registrados em sua entrada no país, passaram 

de mascates – os árabes representavam cerca de 90% dos vendedores 

ambulantes oficialmente registrados na cidade de São Paulo – a 

destacados empresários, comerciantes e profissionais liberais em pouco 

tempo, em um movimento que chamava a atenção de grande parte da 

sociedade brasileira. 

 

A materialização de discursos que valoram positivamente a vinda de imigrantes 

do Oriente Médio pode ser observada em duas edições do jornal Monitor Mercantil de 

1923, das quais reproduzimos dois trechos a partir do estudo de Campos (2015, p.209).  

 

O que caracteriza o commércio syrio e lhe assegura o êxito indiscutível 

no nosso paíz, onde se tem infiltrado tão beneficamente, é seu método 

moderno de negociar, limitando os seus lucros e facilitando o crédito, 

de sorte que disputa a concorrência com os melhores elementos de 

triumpho. E a base desse systema, usado pelos pequenos negociantes 

que vendem nos meios populares, nas classes mais pobres, está no 

amparo e apoio que lhes dão as grandes firmas. 

 

(…) Isso, aliás, confirma a impressão que se tem do homem syrio, cuja 

ação se caracteriza pela multiplicidade e pela intensidade. E é de 

homens dessa envergadura que precisamos, para levar a effeito o 

trabalho hercúleo do nosso engrandecimento geral.  

 

No primeiro trecho, o enunciador jornalístico valora positivamente o comércio 

sírio no Brasil. Essa valoração se materializa em “O que caracteriza o commércio syrio e 

lhe assegura o êxito indiscutível no nosso paíz, onde se tem infiltrado tão beneficamente, 

é seu método moderno de negociar, limitando os seus lucros e facilitando o crédito, de 

sorte que disputa a concorrência com os melhores elementos de triumpho” (primeiras 

cinco linhas) e é evidenciada: a) pela caracterização do comércio enquanto de sucesso, o 

que é marcado pelo substantivo “êxito”; b) pela concepção de que a presença do comércio 
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sírio no Brasil é positiva, o que é indiciado pelo advérbio “beneficamente” que modifica 

o verbo “infiltrar”; c) pela qualificação positiva conferida ao método de negociação dos 

sírios, o que é sinalizado pelo adjetivo “moderno”, utilizado para qualificar o substantivo 

“método”; e, d) pela consideração de que os sírios dispõem de excelentes meios para 

vencer a concorrência, conforme aponta o uso do adjetivo “melhor”, que qualifica a 

locução substantiva “elementos de triunfo” . 

Na segunda passagem, o enunciador expande a valoração positiva do comércio 

sírio no Brasil, encontrada no primeiro excerto, para os imigrantes sírios, o que se verifica 

no emprego dos substantivos “multiplicidade” e “intensidade” para fazer referência aos 

sírios, e no verbo “precisar” em relação aos imigrantes e que apresenta como finalidade 

o substantivo “engrandecimento”, o qual é precedido pelo pronome possessivo “nosso”.  

Com isso, constrói-se a imagem discursiva do imigrante sírio como um bom comerciante 

e desejável.  

Nessa matéria jornalística, a tônica positiva conferida aos imigrantes sírios pelo 

enunciador jornalístico devido às qualidades comerciais se mostra consoante a posição 

do jornal Monitor Mercantil, periódico especializado em economia e negócios.  

A materialização de discursos que valoram negativamente a vinda de imigrantes 

do Oriente Médio pode ser notada no artigo de 1929 de Vivaldo Coaracy, que integra a 

série “Problemas nacionais” do jornal Estado de S. Paulo. Reproduzimos o trecho citado 

por Lesser (2001, p.115).  

 

É a corrente semita dos levantinos de nariz adunco cuja atividade 

essencial é comprar e vender, e não produzir. Mas não há apenas o 

aspecto econômico a considerar. Trazem estes indivíduos consigo a 

mentalidade oriental, a moralidade oriental, sinuosa e estranha aos 

nossos hábitos, às nossas tradições e à nossa educação de ocidentais. 

Trazem modos de pensar e modos de agir que vêm daquele Oriente 

Próximo, tortuoso e sinistro, o Oriente pitoresco talvez, mas perigoso 

sempre… do Oriente cujo contato todos os povos civilizados procuram 

evitar.   

 

Nessa passagem, os imigrantes semitas dos levantinos (sírios, libaneses, armênios 

e coptas) são dimensionados como muito diferentes dos brasileiros e como estrangeiros a 

serem evitados. Essa dimensão se constrói da seguinte forma: a) primeiro, distingue-se os 

imigrantes dos brasileiros, o que pode ser observado o uso do adjetivo “oriental” para 

qualificar os substantivos “mentalidade” e “moralidade”, os quais são, na sequência, 

caracterizados pelos adjetivos “sinuoso” e “estranho” em relação aos hábitos, tradições e 
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educação dos brasileiros; b) depois, reforça-se essa distinção e caracteriza-se o Oriente 

negativamente, o que se verifica pela ação dos imigrantes de “trazer” os “modos de 

pensar” e os “modos de agir” do “Oriente”, o qual é qualificado pelos adjetivos 

“próximo”, “tortuoso”, “sinistro”, “pitoresco” (modificado pelo advérbio “talvez”, o que 

indica certa tendência) e “perigoso”, sendo este enfatizado pelo advérbio “sempre” e, 

sinalizando, assim, que o perigo é uma característica constante dessa localidade; e, c) 

conclui-se que trata-se de um Oriente a ser evitado, o que pode ser percebido pelo 

emprego da locução verbal “procurar evitar”, que tem como sujeito o “povo”, qualificado 

como “civilizado”, e como objeto o contato com o Oriente, e, confere-se, por expansão, 

que os imigrantes semitas dos levantinos devem ser evitados.   

A compreensão desses imigrantes como muito diferentes dos brasileiros e como 

estrangeiros a serem evitados traz como consequência a construção da imagem discursiva 

dos imigrantes semitas dos levantinos como indesejáveis pelo enunciador jornalístico. 

Durante a República Velha (de 15 de novembro de 1889 até 14 de outubro de 1930 

– Revolução de 1930) ocorre o maior fluxo imigratório no Brasil (cf. SEYFERTH, 2008). 

Diferentemente do que ocorria até então (os imigrantes concentravam-se principalmente 

no sul e no Rio de Janeiro), os imigrantes foram direcionados para São Paulo, uma vez 

que a abolição, juntamente com as questões de branqueamento, com as preocupações com 

a assimilação e com a concepção de que os negros não eram adequados para o trabalho 

livre, aumentou a demanda de mão de obra. Assim, durante aquele período verificou-se 

também a entrada de imigrantes urbanos (para além dos agrícolas) e, na maioria, 

“latinos”, isto é, italianos, espanhóis e portugueses.  

A expressividade do novo tipo de imigração pode ser percebida também na 

alteração do termo mais frequente para designar os trabalhadores estrangeiros que antes 

eram referidos como colonos e passaram a ser mencionados como imigrantes, constando, 

inclusive, a definição de quem são os imigrantes que serão recebidos no país em 

conformidade com a lei, segundo o trecho do Decreto 6455, datado de 19/04/190727, que 

estabelece as bases aprovadas para o povoamento do Brasil. 

 

Art. 2. Serão acolhidos como immigrantes os estrangeiros menores de 

60 annos, que, não soffrendo de doenças contagiosas, não exercendo 

profissão illicita, nem sendo reconhecidos como criminosos, 

desordeiros, mendigos, vagabundos, dementes, ou invalidos, chegarem 

                                                           
27 O decreto está disponível na página da Câmara dos Deputados 

em<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-6455-19-abril-1907-502417-

publicacaooriginal-1-pe.html> 
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aos portos nacionaes com passagem de terceira classe, á custa da União, 

dos Estados ou de terceiros; e os que, em igualdade de condições, tendo 

pago as suas passagens, quizerem gozar dos favores concedidos aos 

recem-chegados. 

Os maiores de 60 annos e os inaptos para o trabalho só serão admittidos 

quando acompanhados de suas familias, ou quando vierem para a 

companhia destas, comtanto que haja, na mesma familia, pelo menos, 

um individuo valido para outro invalido, ou para um até dous, maiores 

de 60 annos (BRASIL, 1907).  

 

Pelo Decreto, são considerados imigrantes a serem recebidos os trabalhadores 

estrangeiros e suas famílias. Outro aspecto é a classe social a que pertencem esses 

imigrantes. Em sua maioria, os imigrantes pertenciam a uma classe social baixa, aspecto 

explicitado em “com passagem de terceira classe, á custa da União, dos Estados ou de 

terceiros”. 

Embora alguns imigrantes fossem considerados indesejados (sob a influência dos 

discursos assimilacionista, nacionalista, de branqueamento e caldeamento racial, por 

serem considerados pessoas não civilizadas ou que não se integrariam à população ou que 

não contribuíam para a miscigenação almejada, caso dos alemães, africanos e asiáticos), 

até o ano de 1900 a legislação e as ações governamentais estimularam a vinda e 

permanência de estrangeiros (mediante agenciamento do governo ou de empresas de 

navegação ou das sociedades colonizadoras), em um processo de imigração dirigida, e 

não impuseram muitas restrições à imigração espontânea (processo sem muita intensidade 

até o século XX).  No entanto, no começo do séc. XX,  

 

nosso particular e frágil projeto de democracia, a intransigência 

convivia com essa nova ideia de cidade moderna, aberta para o mundo, 

cheia de elementos adquiridos de fora, principalmente do continente 

europeu. Juntavam-se elementos de um governo democrático e 

instrumentos arbitrários, como a restrição aos direitos sociais. Como 

instrumento de consolidação dessa agenda urbana são desenvolvidas 

políticas de promoção e legitimação de certos projetos arbitrários que 

faziam parte de uma política de hegemonia do pensamento e ação sobre 

as cidades. Tudo aquilo que não aderisse a essa dinâmica, a essa política 

feita desde cima, era interpretado como estímulo à ingovernabilidade 

ou perturbação da ordem urbana e que, portanto, devia ser desalojado 

do panorama da modernização. Esse conceito de modernidade incluía 

alguns e excluía outros. Nem todos podiam pertencer ao complexo 

intercâmbio entre a transformação material e o simbolismo cultural, 

onde as práticas político-ideológicas vão construindo e perfilando os 

discursos e as imagens. 

Começaram, então, a aparecer políticas de exclusão em relação à 

população sem recursos e ao imigrante. O elemento vindo de fora 

deveria se ajustar à imagem que se exigia dele, à de trabalhador honesto, 

qualificado e exemplar, e sempre ausente das questões políticas 
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nacionais. Não lhe era permitido qualquer tipo de manifestação que 

interferisse na ordem nacional, principalmente aquelas ligadas à 

natureza política, sindical ou operária (SILVA, 2007, p.142). 

 

No que concerne a concepção de que o imigrante não deveria se posicionar 

politicamente, o incômodo com imigrantes envolvidos com política é estampado nas 

páginas dos jornais da época. Nesse sentido, propomos a leitura de trechos da matéria 

jornalística “Os indesejáveis”, não assinada e publicada no jornal O Paiz no dia 19 de 

setembro de 1917: 

 

Quando, por ocasião das ultimas greves, ocorridas nesta capital, em S. 

Paulo e em outras circumscripções da Republica, se procurava indagar 

até que ponto eram justas as reivindicações operarias então trazidas para 

a agitação tumultuaria das ruas, tivemos a oportunidade de assignalar a 

acção pertubadora que, no seio do proletariado nacional vêm exercendo 

certos elementos estrangeiros empenhados na propaganda das perigosas 

doutrinas anarchistas. 

[...] 

Por maior que seja a hospitalidade que offerecemos a todos os 

estrangeiros que procuram o Brasil; por mais premente que seja a 

necessidade de incrementarmos o povoamento do nosso solo, não 

poderíamos ir ao extremo de transigir, eternamente, com os 

immigrantes que não sabem ou não querem corresponder ao 

acolhimento amigo que lhe dispensamos e, cuja permanencia, entre nós, 

passa, assim, à ser, de facto, indesejável. (O Paiz, 19/09/1917, p.128; 

ANEXO O). 

 

No primeiro trecho, o enunciador jornalístico dimensiona os imigrantes como 

perturbadores e anarquistas, o que pode ser observado em “acção pertubadora que, no 

seio do proletariado nacional vêm exercendo certos elementos estrangeiros empenhados 

na propaganda das perigosas doutrinas anarchistas” (três últimas linhas) e se indicia: a) 

pelo agente da passiva de “exercer” a ação, qualificada como “perturbadora”, serem 

“certos elementos estrangeiros”; e, b) pela caracterização dos estrangeiros ser a de 

estarem “empenhados na propaganda das perigosas doutrinas anarchistas”. 

No segundo excerto, o enunciador constrói uma imagem de receptivo aos 

brasileiros e de indesejável aos imigrantes considerados anarquistas. A imagem de 

receptividade materializa-se em “Por maior que seja a hospitalidade que offerecemos a 

todos os estrangeiros que procuram o Brasil” (duas primeiras linhas) e exprime-se pelo 

uso do substantivo “hospitalidade” e pelo emprego do verbo “oferecer”, que tem como 

                                                           
28 A publicação, mencionada em Silva (2007, p.142), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/178691_04/36120> 
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objeto direto “hospitalidade” e como objeto indireto “a todos os estrangeiros que 

procuram o Brasil”. A imagem de indesejável desses estrangeiros pode ser percebida em 

“immigrantes que não sabem ou não querem corresponder ao acolhimento amigo que lhe 

dispensamos e, cuja permanencia, entre nós, passa, assim, à ser, de facto, indesejável” 

(três últimas linhas). A construção desta imagem se dá mediante: a) a caracterização dos 

imigrantes enquanto mal-educados, o que é indiciado pela locução verbal “saber/querer 

corresponder” ser precedida pelo advérbio de negação “não” e ter como objeto 

“acolhimento amigo que lhe dispensamos”; e b) a consideração de que a presença desses 

imigrantes tornou-se indesejável, o que se marca pelo uso do adjetivo “indesejável” como 

objeto da ação expressa pela locução verbal  “passar a ser” que tem como sujeito 

“permanência”.        

Ademais, com o fim da Primeira Guerra Mundial [1918], novos Estados Nacionais 

surgiram e, com isso, ocorre uma grande imigração de pessoas sem cidadania, designadas 

como stateless person (cf. SEYFERTH, 2008, p.13). 

A intensificação do deslocamento dessas pessoas gerou debates na Liga das 

Nações e adicionou duas novas categorias para a lista dos imigrantes indesejados: os 

refugiados e os apátridas29 (cf. SEYFERTH, 2008, p.13). A última designação refere-se 

àqueles que perderam a nacionalidade, o pertencimento a um Estado, por isso, 

desprovidos de pátria.  

 

Para o refugiado não existe definição unívoca e a própria concessão do 

refúgio, ou asilo, depende da avaliação dos motivos que forçaram a 

migração. Na década de 1920 o termo era usado para designar uma 

pessoa que, por força maior, deixou seu lar, dependendo da 

hospitalidade dos outros. Numa definição sociológica da mesma época, 

refugiado é alguém que deixou o território do estado do qual é nacional 

e não possui mais sua proteção, conforme registra verbete da 

Encyclopaedia of the Social Sciences (Macartney, 1934). Em termos 

mais gerais, marca uma pessoa desenraizada, sem lar e sem status e 

proteção nacional – um migrante involuntário. O epíteto “sem raízes”, 

e o estigma que o acompanha, com sua desvinculação territorial, 

categoriza o refugiado e seus homólogos – exilado, deslocado 

(SEYFERTH, 2008, p.13). 

 

Até a década de 1930, embora por “refugiados” se entendessem estrangeiros que 

migravam ou desejavam migrar por motivos de força maior, diferenciando-os de 

                                                           
29 Antes do fim da Primeira Guerra Mundial, já existiam grupos minoritários e apátridas, que, por vezes, 

possuíam direitos civis, mas não políticos. No entanto, foi com o término da guerra que surgiu uma grande 

massa de apátridas e refugiados, o que levou à intensificação dos debates sobre esses grupos e do ponto de 

vista legal como seriam tratadas essas pessoas (cf. SEYFERTH, 2008). 
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“migrantes”, um termo genericamente empregado, a distinção legal, em âmbito 

internacional, só ocorre na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 (cf. 

LONG, 2013). Ela surge como um instrumento internacional e específico de proteção dos 

direitos dos refugiados30.  

 
Diante dessa conjuntura internacional entre as duas guerras mundiais, a 

legislação imigratória brasileira foi novamente alterada, agora pelo 

decreto 4247, de 1921, que regulou a entrada de estrangeiros no 

território nacional. A partir daí, o termo empregado passa a ser 

estrangeiro e a legislação posterior, além das condições exigidas para a 

entrada no país, trata, com minúcias, da expulsão dos indesejáveis, 

sobretudo aqueles que foram banidos ou expulsos de outro país 

(SEYFERTH, 2008, p.13). 

 

Um novo decreto (nº 16.761, de 31 de dezembro de 1924) estabelece que:  

 

A entrada no territorio nacional sômente será permitida ao immigrante 

que apresentar á autoridade competente, na fronteira ou porto de 

desembarque, os documentos devidamente authenticados que provem 

sua boa conducta, bem como a respectiva carteira de identidade, com 

photographia, indicação de idade, nacionalidade, estado civil e 

profissão, impressões digitaes e caracteristicos pessoaes (BRASIL, 

1924). 

 

Para Seyferth (2008), o decreto, além da exigência do visto e das comprovações 

descritas anteriormente, continha especificações de cunho eugenistas e morais, o que se 

verifica na proibição dos passageiros de segunda e terceira classes, na exigência de que 

comandantes dos navios tinham que apresentar a lista de passageiros com informações 

pessoais deles, dentre elas, a religião e o grau de instrução, na obrigação das empresas, 

associações e companhias de imigração de solicitar uma autorização prévia em que devia, 

dentre outros aspectos, relatar os recursos dispostos pelos imigrantes. De acordo com a 

autora, “os decretos do início da década de 1930 não modificaram tais dispositivos, mas 

incluíram ciganos, prostitutas e nômades entre os indesejáveis; e, vagamente, 

mencionavam ‘razões político-sociais’ para recusar o visto de entrada” (2008, p.14).  

Embora não tenhamos encontrado matérias jornalísticas relativas à imigração de 

ciganos, estrangeiras prostitutas no país e/ou nômades, temos um dimensionamento sobre 

                                                           
30 De acordo com a ONU (2016), os termos “migrantes” e “refugiados” não são substituíveis entre si, 

embora sejam usados como sinônimos pela mídia e em discussões públicas, pois implicam em diferenças 

legais. “Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito internacional. Refugiados são 

pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados temores de perseguição, conflito, violência 

ou outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de 

‘proteção internacional’” (ONU, 2016).  
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a concepção social que se tinha dos ciganos em resenha, não assinada, do dia 20 de junho 

de 1930 sobre o filme “General Crack”, publicada pelo jornal O Paiz. Dela, reproduzimos 

o seguinte trecho:  

 

As suas tropas, tropas barbaras, dispersas, sem organização e sem 

carreira de armas, elle as tirava das tribus vagabundas de ciganos, elle 

as constituia de desordeiros de toda a casta, amparando aquelles a quem 

a lei perseguia e a quem a sociedade não queria receber (O Paiz, 

20/06/1930, p.731; ANEXO P). 

 

Nesse segmento, a rejeição aos ciganos é construída mediante a sua caracterização 

enquanto bárbaros, vagabundos e desordeiros. Ou seja, compreendemos daí que eles não 

se enquadravam aos ideais de civilização que se almejava para o país, assim como as 

prostitutas e os nômades.  

Mesmo com as restrições apresentadas nos decretos, a colonização permanece 

associada à imigração.  

 

No decreto 14.258, de 1934, a categoria imigrante é atribuída apenas a 

agricultores, artífices e técnicos, especialmente aqueles destinados a 

núcleos coloniais. Esse mesmo decreto instituiu as “cartas de chamada”, 

que facilitavam a entrada de imigrantes que tivessem parentes 

estabelecidos no Brasil. Elas depois foram revogadas, sob suspeita de 

permitir a vinda de gente não idônea. No mesmo ano surgiu o regime 

de cotas, incluído na Constituição, sob o argumento de preservar o país 

de uma imigração desordenada e prejudicial à sua formação étnica, 

cultural e social – pretexto que marcou as discussões da política 

imigratória do Estado Novo, em parte assentadas nas mesmas noções 

de raça e miscigenação que embasaram a tese do branqueamento 

(SEYFERTH, 2008, p.14). 

 

No mesmo ano desse decreto, a imigração de assírios foi fruto de debate social e 

cobertura na imprensa nacional.  

Para a apresentação das discussões sobre esses imigrantes nos apoiaremos em 

Lesser (2001). Os debates se iniciaram em 1932, quando a Liga das Nações e a Agência 

Internacional Nansen para Refugiados se articularam para auxiliar 20 mil refugiados 

assírios. Eram  

 

membros caldeus da Igreja Nestoriana, que viviam numa comunidade 

semi-autônoma e legalmente separada, no interior do Império Otomano. 

                                                           
31 A resenha foi pesquisada no site da Biblioteca Nacional e está disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/178691_04/36120>http://memoria.bn.br/DocReader/178691_06/1599> 
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Dois batalhões assírios, sob comando britânico, haviam lutado contra 

os nacionalistas iraquianos e, por ocasião da independência do Iraque, 

em 1923, o novo regime, dominado por muçulmanos, recusou-se a 

conceder cidadania aos assírios (LESSER, 2001, p.118).  

 

Diante da situação dos assírios, a Paraná Plantantions Ltd., empresa britânica de 

colonização, apresentou como solução o assentamento da população assíria em uma 

extensa área do Paraná onde já havia colônia de austríacos, tcheco-eslovacos, alemães, 

japoneses e poloneses.  

Inicialmente, o governo varguista considerou a possibilidade devido à necessidade 

de ocupação territorial e à religiosidade dos assírios. Além disso, eles migrariam em 

famílias. Assim, em janeiro de 1934, as autoridades do Brasil comunicaram à Liga das 

Nações que concordariam com a vinda desses refugiados desde que o país não tivesse que 

arcar com os custos e que eles fossem agricultores.  

No entanto, a divulgação dessa comunicação na imprensa britânica fez com que o 

governo de Vargas se tornasse alvo de críticas dos brasileiros nacionalistas que 

consideravam os assírios nômades, maometanos e de difícil, senão impossível, 

assimilação. 

A cobertura na imprensa da época, em sua maioria, se mostrou alinhada aos 

discursos nacionalistas (cf. CAMPOS, 2015). Nesse sentido, chamamos a atenção para o 

artigo de O. Martins Gomes, no jornal Correio da Manhã, em 24 de março de 1934. 

Transcrevemos deste os excertos que seguem.  

 

A soberania nacional será posta em cheque, desde logo, com a 

localização dos assyrios, sob a protecção da Inglaterra, no logar já a 

elles destinado  

[...] 

Porque, sob o ponto de vista da formação ethnica do Brasil, a projectada 

immigração absolutamente não nos convém. O motivo principal desta 

asserção se escuda na fôrma de instalação do agrupamento assyrio no 

Paraná. 

Em notável maioria no meio escassamente habitado a que serão 

lançados, farão vida, entre elles, de exclusivismo, sob seu patriarcha, 

hostis, quiça, à disciplina social que a nossa organização política  e 

administrativa terá de impor-lhes. Desse modo, tende a augmentar o 

núcleo humano, conservando as suas caracteriticas raciaes, os seus 

costumes e o seu ativismo histórico. (Correio da Manhã, 24/03/1934, 

p.432; ANEXO Q) 

 

                                                           
32 A edição, referenciada em Campos (2015, p.288), está disponível no site da Biblioteca Nacional, em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_04/21189> 
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Nos excertos citados, o enunciador se posiciona contrariamente à possível 

imigração assíria devido à maneira que se configurará a colônia no Paraná. A construção 

desse posicionamento ocorre da seguinte forma: a) primeiro, expressa-se que essa 

imigração não é conveniente para a formação étnica brasileira, conforme pode ser 

observado em “Porque, sob o ponto de vista da formação ethnica do Brasil, a projectada 

immigração absolutamente não nos convém” (duas primeiras linhas do segundo 

parágrafo), o que é indiciado pelo emprego do advérbio de negação “não”, que modifica 

o verbo “convir” e que tem como sujeito o substantivo “imigração” – exprimindo sua 

posição contrária à imigração síria –, e pelo uso do adjetivo “étnica”, que qualifica o 

substantivo “formação” e que está relacionado à locução substantiva “ponto de vista”, o 

qual é precedido pela preposição “sob” – explicando que posição contrária está 

influenciada pelo prisma da formação étnica; b) na sequência, assevera-se que a 

motivação para considerar a imigração assíria como inconveniente para formação étnica 

brasileira é relativa ao modo que será a colônia, conforme pode ser notado em “O motivo 

principal desta asserção se escuda na fôrma de instalação do agrupamento assyrio no 

Paraná” (segunda, terceira e quarta linha do segundo parágrafo), o que se materializa na 

locução substantiva “forma de instalação do agrupamento”, qualificada pelo adjetivo 

“assírio” e que é agente da voz passiva da ação de “escudar”, o qual tem como sujeito “o 

motivo principal desta asserção”; c) depois, detalha-se o modo que será a colônia, 

conforme pode ser visto em “Em notável maioria no meio escassamente habitado a que 

serão lançados, farão vida, entre elles, de exclusivismo, sob seu patriarcha, hostis, quiça, 

à disciplina social que a nossa organização política  e administrativa terá de impor-lhes” 

(primeira, segunda, terceira e quarta linha do terceiro parágrafo), o que se marca pelos 

substantivos “maioria” – que faz referência ao assírios e que é contraposto ao lugar em 

que viverão que é considerado como “escassamente habitado” –  e “exclusivismo” – que 

é relativo ao modo que farão à vida e, com isso, indiciando que viverão em colônias 

homogêneas; e, d) por último, conclui-se que os assírios conservarão suas características, 

conforme pode ser percebido em “Desse modo, tende a augmentar o núcleo humano, 

conservando as suas caracteriticas raciaes, os seus costumes e o seu ativismo histórico”, 

o que é evidenciado pelo verbo “conservar” que tem como objeto os substantivos 

“característica” (qualificado pelo adjetivo “racial”), “costume” e “ativismo”.   

Ao posicionar-se contrariamente à possível imigração assíria devido a concepção 

de que a colônia será homogênea e que os assírios manterão suas características raciais e 
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costumes é sinalizado que o enunciador jornalístico se mostra em concordância com os 

discursos nacionalistas e assimilacionistas.  

Em abril daquele ano, o governo descartou o assentamento dos assírios. 

No ano de 1937 se publica outro texto constitucional que preserva o sistema de 

cotas com a mesma definição do que fora incluído na Constituição em 1934. Isto é, “2% 

sobre o volume de entrada de cada nacionalidade entre 1884 e 1934 – favorecendo os 

“latinos” pois os maiores fluxos vieram da Itália, Portugal e Espanha (SEYFERTH, 2008, 

p.14)”. 

Ainda em 1937, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu circulares 

secretas que regulavam a entrada dos judeus, considerados indesejáveis por sua “raça” 

(cf. CARNEIRO, 2007, p.2). Eram circulares secretas, pois perante a “Liga das Nações, 

o Brasil devia sustentar a imagem de nação identificada com os ideais democráticos e de 

defensor dos direitos humanos” (CARNEIRO, 2007, p.2). Dessa forma, não era 

conveniente  

 

a divulgação de notícias de que o governo brasileiro era contrário à 

entrada e à presença de judeus no país. Qualquer prática anti-semita por 

parte do Estado Novo poderia identificá-lo com o ideário do governo 

de Hitler, que desde 1933 executava um plano de exclusão dos judeus 

da sociedade alemã, posteriormente transformado em plano de 

extermínio, ou “solução final” (CARNEIRO, 2007, p.2). 

 

A primeira das circulares é a de nº 1.127, datada de 07 de junho de 1937: 

 

foi redigida na gestão do ministro Mario de Pimentel Brandão (1889-

1959), das Relações Exteriores, com o objetivo de  combater o caráter 

“desordenado” e “tumultuado” desta emigração, que, para o governo 

brasileiro, deveria ser interrompida imediatamente. Ao assumir a chefia 

do Itamaraty em março de 1938, Oswaldo Aranha (1894-1960) deu 

continuidade a esta política de intolerância: emitiu a “circular secreta” 

nº 1.249 (de 27 de setembro de 1938), com o objetivo de “disciplinar” 

o fluxo dos judeus indesejáveis. (CARNEIRO, 2007, p.2) 

 

Ao todo foram emitidas pelo menos 24 circulares pelo Itamaraty, no período 

compreendido pelos anos de 1937 e 1948 (cf. CARNEIRO, 2007).  

 

Ao negar vistos aos judeus interessados em emigrar para o Brasil, o 

governo Vargas deixou de salvar milhares de vidas. Assim como o 

Brasil, outros países têm uma responsabilidade histórica diante da 

morte de milhares de judeus que, não conseguindo vistos para emigrar, 
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acabaram seus dias nos campos de extermínio nazistas (CARNEIRO, 

2007, p.2) 

 

No entanto, as autoridades nacionais 

 

acreditavam que, proibindo a entrada de judeus no Brasil, estariam 

impedindo a proliferação de doutrinas perigosas à segurança nacional, 

como o comunismo e o socialismo, e também o ingresso no país de 

representantes de uma raça que consideravam inferior. A lógica era de 

que o equilíbrio social, racial e político só poderia ser alcançado por 

meio da intervenção direta do Estado que, sob a liderança de Getúlio 

Vargas (1897-1954), se apresentava como capacitado a transformar o 

Brasil numa nação forte e gerar um “novo homem” brasileiro 

(CARNEIRO, 2007, p.1). 

 

Mesmo com as circulares, alguns judeus conseguiram vir para o Brasil com o 

auxílio de associações judaicas do Brasil ou do exterior.  

 

Por intermédio de líderes comunitários, essas entidades se valiam das 

brechas na Constituição de 1934, que instituíra no Brasil o regime de 

cotas para a imigração, estabelecendo determinado percentual de vistos 

para cada nacionalidade. Por esse sistema, mantido pela Constituição 

de 1937, os judeus poderiam obter vistos de entrada pelas cotas de 

várias nacionalidades, já que tinham diferentes origens: franceses, 

alemães, ingleses, tchecos, austríacos etc. O fato dos judeus serem 

avaliados como “raça”, ainda que cadastrados por sua religião 

(israelita), criava sérios embaraços às autoridades da imigração. Estas 

perceberam que, apresentando nacionalidades distintas, os refugiados 

tinham múltiplas oportunidades de entrada (CARNEIRO, 2007, p.2). 

 

Em meio a tantas medidas secretas para barrar a entrada de judeus e da chegada 

destes estrangeiros devido a brechas legais, é oportuno observar o enunciado jornalístico, 

“No Brasil não há preconceito de raças”, publicado no dia 15 de janeiro de 1938 pelo 

Correio Paulistano. Neste, lê-se 

 

A imprensa norte-americana vem commentando a ordem do presidente 

Getulio Vargas, suspendendo a deportação de innumeros immigrantes 

judeus, mostrando como essa iniciativa traduz antes de tudo a falta de 

preconceitos no nosso paiz. Sobre esse assumpto, o ministro Francisco 

Campos, abordado hoje pela reportagem, que teve a occasião de alludir, 

entre outras, a uma nota do “Washington Post”, declarou que já 

conhecia o commentario em apreço, bem como as demais, limitando-se 

a dizer que realmente, e conforme transparecia de varias declarações do 

Sr. Getulio Vargas, o Brasil estava longe de nutrir qualquer prevensão 

ou animosidade contra aquelles estrangeiros.  

A nossa lei de expulsão, bem como seu processo, eram rigorosos, e não 

faziam distinção entre nacionalidades, ou raças. No caso em questão 



160 

 

tratava de estrangeiros que aqui vieram como turistas e aqui 

permaneciam expirando o prazo estipulado em lei. Esses estrangeiros, 

pelo geral, afóra, essa contravenção, nada tem que lhes inquine a 

permanencia no Brasil. Dahí a justiça da resolução do Sr. Getulio 

Vargas, suspendendo-lhes a deportação e dando-lhes um prazo para que 

regularizem de vez a situação (Correio Paulistano, 15/01/1938, p.333; 

ANEXO R). 

 

Nota-se, desde o título, “No Brasil não há preconceito de raças”, uma construção 

discursiva do povo brasileiro como receptivo. No título, esta imagem é materializada pelo 

advérbio de negação “não”, que modifica o verbo “haver”, que tem como sujeito o 

“Brasil” e como objeto “preconceito”, sendo este qualificado pelo adjetivo “racial”. 

Assim, nesse enunciado, nega-se a existência de preconceitos e indicia-se que todos são 

aceitos e bem tratados no país e, com isso, constrói-se uma imagem positiva do país 

enquanto receptivo.  

No primeiro parágrafo, a construção dessa imagem ocorre em “A imprensa norte-

americana vem commentando a ordem do presidente Getulio Vargas, suspendendo a 

deportação de innumeros immigrantes judeus, mostrando como essa iniciativa traduz 

antes de tudo a falta de preconceitos no nosso paiz” (quatro primeiras linhas) e é marcada 

pelo emprego do verbo “faltar”, que tem como objeto indireto “preconceitos no nosso 

país”. A afirmação da ausência de preconceitos, assim como no título, sinaliza que no 

Brasil todos são bem-vindos e, dessa forma, dimensiona-se o país como receptivo. 

No segundo parágrafo, o enunciador jornalístico conserva a imagem de 

receptividade nacional ao asseverar que o tratamento legal dado aos estrangeiros 

independe da nacionalidade ou da raça do imigrante, conforme pode ser observado em 

“A nossa lei de expulsão, bem como seu processo, eram rigorosos, e não faziam distinção 

entre nacionalidades, ou raças” (duas primeiras linhas desse parágrafo), o que é expresso 

pelo emprego da advérbio de negação “não”, que modifica o verbo “fazer” que tem como 

sujeito “A nossa lei de expulsão, bem como seu processo” e objeto direto “distinção entre 

nacionalidades, ou raças”. A asseveração da não existência de um sistema legal que 

diferencie sua aplicação por nacionalidade ou raça reforça a concepção de um tratamento 

igualitário aos estrangeiros e, com isso, mantêm a positiva imagem de receptividade 

brasileira.  

                                                           
33 A publicação foi pesquisada no site da Biblioteca Nacional e está disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/090972_08/22315> 
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Desse modo, a cobertura indicia a exaltação do que se opera sob o princípio de 

participação e a não menção do que se opera sob o princípio de exclusão da identidade 

nacional, conforme Fiorin (2009).  

Não temos informações sobre qual foi a motivação de Getúlio Vargas para a 

suspensão da deportação dos judeus, tendo em vista que secretamente se tomavam 

medidas para barrar a entrada deles em território nacional. No entanto, hipoteticamente, 

pode ter sido para evitar uma possível divulgação de notícias que danificassem a imagem 

pública de país democrata e defensor dos direitos humanos e que o identificassem com o 

hitlerismo (cf. CARNEIRO, 2007, p.2).  

De 1938 em diante, outros decretos e projetos de lei são emitidos. De acordo com 

Seyferth (2008), todos eles indiciam que, para o governo varguista, apesar da necessidade 

de povoamento e desenvolvimento agrícola, a imigração devia ser controlada. “Segundo 

imperativos de segurança nacional”, o governo buscou selecionar os fluxos imigratórios 

“sob o aspecto eugênico, étnico e político”, sendo que, nesse contexto, “étnico é 

eufemismo para racial, e político diz respeito a ideologias de esquerda e aos refugiados e 

apátridas” (SEYFERTH, 2008, p.16). 

Ademais, durante a campanha de nacionalização, ocorre a atribuição da categoria 

de alienígena a  

 

estrangeiros e a descendentes de imigrantes não assimilados, portanto, 

desprovidos da própria condição de nacionalidade brasileira. O 

“abrasileiramento” forçado durante o Estado Novo, com intervenção 

direta, inclusive das forças armadas, nas organizações comunitárias 

étnicas, baseava-se no mesmo princípio de “segurança nacional” que 

orientou a exclusão de imigrantes por motivos raciais e políticos. 

Cidadãos sem brasilidade e grupos minoritários, emigrados por motivos 

políticos, indivíduos ou grupos com fenótipo inadequado (o conjunto 

dos não brancos) perturbam a desejada unidade do Estado-nação. 

Alienígena, nesse sentido, não é simplesmente alguém que nasceu em 

outro país; é o outro, cultural e etnicamente diferente, não compartilha 

a mesma identidade, não é copartícipe da formação nacional. Trata-se, 

mais uma vez, do duplo sentido da assimilação e seu pressuposto de 

acomodação aos cânones da brasilidade que incluem o “melting pot” 

(ou crisol de raças) nacional (SEYFERTH, 2008, p.16, grifos da 

autora). 

 

Conforme Seyferth (2008, p.16), o entendimento dos migrantes internacionais 

sobre o significa ser imigrante “aproxima-se da definição geral: pessoas ou grupos que se 

estabelecem em outro país onde não são nacionais”, sendo que esta condição de não 

nacional pode ser alterada mediante a naturalização.  
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Em alguns depoimentos e escritos memorialistas, a condição de 

imigrante é assumida no desembarque (exatamente de 2ª e 3ª classe), 

como na fala de um pastor luterano liderando pequeno grupo de 

seguidores: “O Hamburg parte, e lentamente desaparece no horizonte a 

última coluna de fumaça. A última ponte para a velha pátria está 

rompida. Se alguém me tivesse dito que seria para sempre! Mas agora 

importa não olhar para trás, e sim para frente” (Lange, 2003: 85). 

Nesse parágrafo do seu memorial, o Pastor Lange parece hesitar, mas o 

sentimento de apátrida dura pouco pois ser imigrante supõe a fixação 

num lar, na nova pátria. A partir daí, emergem novas identidades, 

pertencimentos comunitários, etnicidades, que os grupos migrantes 

constroem, e que no período de nacionalismo xenófobo do Estado Novo 

parecia traição ao espírito nacional (SEYFERTH, 2008, p.16). 

 

Neste capítulo, ao observarmos os discursos, circunscritos entre 1808 e 1939, que 

influenciaram na conferência das imagens discursivas de desejáveis ou indesejáveis dos 

imigrantes e que implicaram, inclusive, um maior estímulo e agenciamento de uns em 

detrimento de outros (lembrando que, na época, o fluxo de imigração espontânea não 

tinha intensidade), fez-se notar tanto os princípios de participação quanto os de exclusão 

vivenciados pelos estrangeiros no país, o que, por sua vez, revela que, desde esses anos, 

o discurso de receptividade do povo brasileiro engendra e é engendrado pela tensão 

dialógica entre os variados valores atribuídos aos imigrantes. 

Ademais, verificamos que os enunciados jornalísticos cobriram: a) o número de 

imigrantes que estavam vindo para o Brasil, qualificaram positivamente o local em que 

esses se estabeleceriam (embora esse fosse infértil e/ou muito distante do mercado) e não 

divulgaram as mortes que aconteciam na trajetória – edições do Gazeta do Rio de Janeiro 

de 06 de novembro e 01 de dezembro de 1819 ; b) a quantidade de estrangeiros que 

estavam chegando no país e não informaram sobre os que faleceram na viagem e a 

inadequação da terra a que eles foram dirigidos – publicações do Gazeta do Rio de Janeiro 

dos dias 12 e 18 de dezembro de 1819; c) favoravelmente a imigração de europeus, de 

um modo geral, e dos suíços, mais especificamente, e criticamente o terreno em que eles 

foram locados – matéria do Correio Braziliense de janeiro de 1820; d) subordinando a 

condição de homem ao trabalho a ser desempenhado pelos imigrantes – edição do Diário 

do Rio de Janeiro de 15 de abril de 1824; e) reificando os estrangeiros – publicação do 

Diário do Rio de Janeiro de 28 de dezembro de 1824; f) desfavoravelmente aos migrantes 

internacionais que fossem contraventores (o que, na época, incluía desempregados e os 

que bebessem, roubassem e matassem) e custosos ao Estado – edital publicado pelo 

Diário do Rio de Janeiro em 19 de abril de 1832; g) positivamente à imigração de 

europeus e negativamente aos negros (escravos até então) – edição do Diário do Rio de 
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Janeiro de 27 de setembro de 1836; h) contrariamente aos estrangeiros que não fossem 

morigerados e sóbrios e situaram o enunciador enquanto vítima – publicação do Jornal 

do Commercio de 02 de agosto de 1855; i) simpaticamente e defensivamente aos norte-

americanos que foram para Belo Horizonte – edição do Diário de Minas Gerais de 09 de 

outubro de 1867; j) desfavoravelmente à vinda de chineses – revista Mephistópheles 

(apud, LESSER, 2001, p.51-52); k) desqualificando aos alemães – artigo veiculado por 

Os Annaes no dia 22 de fevereiro de 1906; l) valorizando os latinos para a formação do 

povo brasileiro e da identidade nacional – brinde reproduzido pelo jornal O Paiz no dia 

20 de janeiro de 1900; m) depreciando aos portugueses – O Jacobino (apud, SILVA, 

2012, p.92); n) desvalorizando africanos, chineses, japoneses e indianos – artigo 

veiculado pelo O Paiz em 28 de junho de 1924; o) favoravelmente aos sírios – duas 

edições do Monitor Mercantil (apud, CAMPOS, p.209); p) pejorativamente aos semitas 

dos levantinos – artigo publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo (apud LESSER, 2001, 

p.115); q) desfavoravelmente aos imigrantes grevistas, entendidos como anarquistas – 

edição do O Paiz de 19 de setembro de 1917; r) contrariamente aos ciganos – resenha do 

filme “General Crack” veiculada pelo jornal O Paiz em 20 de junho de 1930; s) 

negativamente aos refugiados assírios – artigo publicado pelo Correio da Manhã no dia 

24 de março de 1934; e t) enaltecendo a hospitalidade, acolhimento e cordialidade do 

povo brasileiro – edição de 15 de janeiro de 1938 do Correio Paulistano.  

Com isso, percebemos que a mídia imprensa desses anos contribuiu tanto para a 

desconstrução do discurso de receptividade dos brasileiros enquanto relativo apenas aos 

processos de integração, como para a conservação deste. A desconstrução foi viabilizada 

pela materialização de distintos discursos sociais que construíram diferentes imagens 

discursivas para os imigrantes.  Por sua vez, a conservação foi possibilitada: a) pelo 

enaltecimento dos processos de participação; b) pelo ocultamento do que se opera pelo 

princípio de exclusão; ou, c) pela cobertura dos processos referentes a este princípio ser 

dada como particularidades de um evento determinado ou de características tidas como 

negativas para quaisquer pessoas (imigrantes ou nacionais) e compartilhadas amplamente 

pela sociedade em uma determinada época (por exemplo, a visão dos negros, dos ciganos, 

dos não morigerados etc., como não civilizados no período analisado neste capítulo).  

Levando em consideração o que expusemos nos três primeiros capítulos, as 

análises que seguem foram produzidas a partir da compreensão:  

- de “imagem discursiva” como uma alteridade conferida para os migrantes internacionais 

pelo enunciador jornalístico, a qual se concretiza nas reportagens devido à consonância 



164 

 

ou não a certos discursos sociais, que são marcados pela expressão de determinados 

signos verbais, visuais ou verbo-visuais (reflexão possibilitada pela concepção 

bakhtiniana de linguagem e, especialmente, dos conceitos de “identidade” e “alteridade”); 

-de “receptividade nacional” enquanto um discurso que engendra e é engendrado pelas 

relações de integração e de exclusão entre os brasileiros e os imigrantes (entendimento 

oportunizado pela leitura do conceito de “homem cordial” de Holanda, 1995);  

- da autodescrição do povo brasileiro enquanto receptivo ser produzida mediante o 

enaltecimento das relações integradoras e ocultamento das relações excludentes (cf. 

FIORIN, 2009);  

- dos imigrantes serem considerados como um certo tipo de fora, sendo definidos 

socialmente como pertencentes a um outro grupo e com quem os membros da sociedade 

receptora entram em tensões singulares geradoras de tônicas específicas (cf. SIMMEL, 

2005);  

- das representações dos imigrantes na mídia impressa nacional favorecerem que se 

excluam ou se atenuem outros posicionamentos identitários, viabilizando o 

estabelecimento de imagens discursivas mais homogêneas, embora as identidades e, 

consequentemente, as alteridades contemporâneas sejam mais heterogêneas (cf. COGO, 

2001; HALL, 2005; e, CANCLINI, 2003);  

- das imagens dos imigrantes serem relacionadas ao balanço contábil de custos e 

vantagens comparados (cf. SAYAD, 1998). Desse modo, a concepção do imigrante como 

desejável depende da percepção de que a chegada dele é vantajosa pelos enunciadores 

jornalísticos; por outro lado, a apresentação do estrangeiro como indesejável ou 

sobrecarga ao Estado, significa que ele é visto como custoso para esses mesmos 

enunciadores;  

- das imagens dos imigrantes enquanto não adaptados e contraventores serem associadas 

a concepção de que o imigrante não adotou uma certa forma polidez (cf. SAYAD, 1998) 

e não se adequaram a normas e regras sociais;  

- da imagem de mercadoria ser conferida mediante a representação dos imigrantes como 

essencialmente uma força de trabalho (cf. SAYAD, 1998; e, MARX, 2013);  

- da imagem do imigrante adaptado, caracterizado como globalizado, ser ligada a 

concepção de identidade pós-moderna ou pós-colonial, sendo essa multilinguística, 

transterritorial e multicultural e mais orientada pela lógica de mercado (cf. CANCLINI, 

2003);  
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- dos enunciados jornalísticos da mídia impressa serem resultado de um trabalho coletivo 

– editor, repórter, diagramador etc. – (cf. MAGALHÃES, 2010).  Por isso, empregamos 

“enunciador jornalístico”, “enunciador da matéria jornalística” ou “enunciador da 

reportagem” para fazer menção ao responsável pelas matérias jornalísticas;  

- da esfera jornalística atribuir a primazia à objetivação, o que não significa a ausência de 

subjetivação (cf. MAGALHÃES, 2010). Isso nos permite entender que imagens 

discursivas para imigrantes no Brasil são construídas pelos enunciadores;  

- do trabalho jornalístico ser condicionado sobretudo pela contemporaneidade (cf. 

BAKHTIN, 2010g; e, MAGALHÃES, 2010). A característica da orientação dos 

enunciados jornalísticos para o plano das pequenas narrativas, que é mais imediato e 

próximo à cobertura, é redimensionada nesta tese para as grandes narrativas, que se 

estende no tempo, ou seja, não inicia com a cobertura contemporânea, pois na análise 

relacionamos os enunciados jornalísticos de 2012 sobre a imigração no Brasil aos fluxos 

imigratórios anteriores recebidos pelo país e às entonações que foram atribuídas a esses 

fluxos imigratórios no âmbito social e jornalístico. Tais fluxos e os acentos conferidos 

pela sociedade da época, e, mais especificamente, pelos enunciadores jornalísticos, 

compõem a memória da imigração no Brasil e são pertinentes para análise a medida que 

possibilitam um entendimento mais profundo dos discursos que se materializam nos 

enunciados do corpus (a reflexão sobre uma memória da imigração no Brasil foi 

viabilizada pelo conceito de “memória do objeto”, proposto por Amorim, 2009 sob a 

perspectiva bakhtiniana);  

- das reportagens serem caracterizadas pela verbo-visualidade ao articular elementos 

verbais e visuais (palavras negritadas, fotografias e legendas, entre outros) para a 

construção de sentidos (cf. MAGALHÃES, 2010);   

- do discurso citado ser fator de organização da forma composicional das reportagens, 

mediante o confronto de pontos de vista envolvidos nos acontecimentos (cf. GRILLO, 

2005);  

- do discurso citado ser integrado ao discurso citante na sua própria construção, sendo que 

as diferentes formas de integração entre esses, por meio de esquemas linguísticos e 

variantes, possibilitam tanto uma demarcação mais clara entre esses discursos como uma 

maior interação entre as vozes do enunciador e das fontes citadas (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009);  

- da convivência de diferentes vozes sociais em um enunciado não significar a ausência 

de um determinado posicionamento axiológico, pois a transmissão do discurso de outrem 
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é feita de maneira interessada pelo enunciador (cf. BAKHTIN, 2010h). Por isso, as formas 

com que as palavras de outrem são citadas materializam diferentes relações alteritárias. 

Diante disso, consideramos as diferentes maneiras de citação como categorias de análise 

para o corpus;  

-  das diferentes relações alteritárias serem construídas por distintos valores constitutivos 

de áreas semânticas da existência, unidades de horizontes apreciativos (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009; e MAGALHÃES, 2015). Para o estabelecimento das 

áreas semânticas da existência que se ligavam à configuração de dadas relações 

alteritárias, observamos o que materializava os acentos dessas áreas, isto é, os seus índices 

temáticos.   
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Capítulo 4: Imagens de imigrantes contemporâneos na mídia impressa 

nacional e o discurso de receptividade do povo brasileiro  

 

O objetivo específico deste capítulo é apresentar a descrição, análise e 

interpretação do corpus, constituído por 9 enunciados: 4 matérias da Folha de S. Paulo, 

3 de O Globo, 1 da Veja e 1 da Época.  

No quadro a seguir, apresentamos os 9 enunciados jornalísticos selecionados.  

Esse está organizado em dez linhas e cinco colunas. Na primeira linha, estão os títulos 

das informações que constam em cada coluna. Respectivamente: a) “Data de publicação”; 

b) “Veículo midiático”; c) “Título do enunciado jornalístico”; d) “Caderno / Seção”; e, e) 

“Páginas”. Cada linha subsequente é relativa aos dados de uma das matérias jornalísticas 

que compõem o corpus, dispostas em conformidade com os veículos midiáticos e datas 

de publicação. Assim, da segunda à quinta linha, figuram as informações das matérias 

jornalísticas da Folha de S. Paulo. Da sexta à oitava linha, estão os dados dos enunciados 

jornalísticos do O Globo. Na nona linha, constam os dados da matéria jornalística 

publicada pela Veja. E, na décima linha, estão as informações do enunciado jornalístico 

veiculado pela Época.   

 

Quadro 1 – Enunciados jornalísticos selecionados 

 

 

Data de 

publicação 

 

Veículo 

midiático 

 

 

Título do enunciado jornalístico 

 

Caderno / 

Seção 

 

Páginas 

 
12/01/2012 

 
Folha de S. Paulo 

 
“Empresários vão ao Acre para 

contratar haitianos” 
 

 
Mercado 

 
B2 

 
15/04/2012 

 
Folha de S. Paulo 

 
“Mandarim entra no ‘cardápio’ dos 

edifícios” 
 

 
Cotidiano 

 
C3 

 
30/07/2012 

 
Folha de S. Paulo 
 

 
“Sul do país tem onda de imigração 

ilegal” 
 

 
Cotidiano 

 
C4 

 
30/07/2012 

 
Folha de S. Paulo 
 

 
“Posto de controle na fronteira possui 

brechas” 

 

 
Cotidiano 

 
C4 

 
06/01/2012 

 
O Globo 

 
“O Haiti é aqui” 

 

 
O País 
 

 
3 
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06/01/2012 

 
O Globo 

 
“Serviços públicos em Tabatinga 

estão à beira do colapso” 

 

 
O País 
 

 
3 

 
14/10/2012 

 
O Globo 
 

 
“Imigrante ilegal com benefícios do 

Brasil” 

 

 
Economia 

 
23 

 
29/02/2012 

 
Veja 

 
“Eles descobriram o ‘Basil’” 

 

 
Geral 

 
90-92 

 
20/02/2012 

 
Época 

 
“Bem-vindos ao Brasil” 

 
Opinião 

 
24-25 
 

 

Nosso contato com matérias jornalísticas sobre imigração, compreendidas e 

analisadas em conformidade com o prisma bakhtiniano, iniciou-se no mestrado. Naquele 

período verificamos os posicionamentos sobre os imigrantes irregulares (estrangeiros que 

não tiveram a entrada ou permanência sancionada) presentes nas matérias da BBC News 

online sobre a imigração no Reino Unido e pudemos conhecer tanto a filosofia de 

linguagem bakhtiniana e suas implicações teórico-metodológicas para a produção 

científica em Ciências Humanas, quanto a proposta formulada por Brait, a partir dos 

textos de Bakhtin e do Círculo, de uma análise dialógica verbo-visual, que permitiu que 

contemplássemos a articulação entre os elementos verbais e visuais que formam um todo 

de sentido e que, assim, foram produzidos, recebidos e postos a circular.  

Desse modo, esta tese dá continuidade aos estudos fundamentados teórico-

metodologicamente em Bakhtin e o Círculo sobre a imigração na cobertura midiática. No 

entanto, esta difere-se da pesquisa do mestrado ao incidir sobre o contexto brasileiro.  

De acordo com o que expusemos na introdução, a escolha pelo contexto nacional 

foi proporcionada pela observação das particularidades da imigração contemporânea para 

o Brasil, como: a) a formação do Estado brasileiro que, desde o princípio, contou com a 

chegada de imigrantes; b) o disseminado discurso de que somos um país e um povo 

receptivo; c) a alteração da imigração encontrada no país que, antes, era majoritariamente 

estimulada pelo governo e, atualmente, apresenta um crescimento de imigração 

espontânea; d) o conhecimento da defasagem da política imigratória nacional, que gerou 

a formulação, em 2012, de novas propostas para regulamentar a entrada e permanência 

de estrangeiro no país.  

Além disso, o contato com o corpus desta tese motivou a pesquisa como um todo, 

incluindo os capítulos que antecedem este, implicando tanto a perspectiva historiográfica 
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do objeto – apresentada por intermédio da explicitação do discurso de receptividade 

nacional (primeiro capítulo), das relações alteritárias em imigração (primeiro capítulo) e 

dessas no âmbito do jornalismo impresso no Brasil de 1808 a 1939 (terceiro capítulo), 

quanto a teoria que privilegia o método sociológico elaborado por Bakhtin e o Círculo e 

que, no Brasil, se desenvolve como Análise-Teoria Dialógica do Discurso, elucidado a 

partir das reflexões sobre: a) identidade e alteridade (primeiro capítulo); b) identidade 

nacional, fundamentando-nos na compreensão de Fiorin (2009) dessa como um discurso 

dialógico (primeiro capítulo); c) as características do jornalismo impresso, baseando-nos 

na perspectiva bakhtiniana dos estudos de Magalhães (2011), (segundo capítulo); d) 

gênero do discurso e, mais especificamente, considerando as particularidades da 

reportagem (segundo capítulo); e) o discurso citado e as formas de inserção desse no 

contexto narrativo (segundo capítulo); f) a noção de área semântica da existência 

(segundo capítulo); e, g) memória do objeto, apoiando-nos na formulação de Amorim 

(2009), produzida sob a ótica bakhtininana (terceiro capítulo). 

Seguindo essa linha de raciocínio, a própria organização deste capítulo, ocorreu 

necessariamente após o processo analítico e seus resultados, apresentando, assim, seis 

subseções, contendo cada uma delas imagens discursivas de imigrantes, definidas como: 

adaptado, não adaptado, (in)desejável, sobrecarga ao Estado, contraventor e mercadoria.   

Como procedimento geral, adotamos, para todos os enunciados analisados, a 

reprodução e a transcrição das matérias. Além disso, os enunciados são lidos a partir de 

um procedimento de condução do olhar, que implica a descrição geral do projeto verbo-

visual de cada matéria, e um caminho que privilegia as citações, conforme o lugar em que 

se encontram no contexto verbo-visual do enunciado.  

Como procedimento específico, buscamos responder as seguintes questões: 1) 

como, nos dias de hoje, jornais e revistas, por meio das formas empregadas para citar o 

discurso dos e sobre os imigrantes, alteram a memória da imigração na imprensa, 

participando da historicização do Brasil? e, 2) qual o impacto dessa memória e de sua 

alteração para o discurso de receptividade do povo brasileiro?   

Para responder a primeira pergunta, buscamos compreender quais eram as 

diferentes formas de citar o discurso sobre e dos imigrantes contemporâneos empregadas 

pela mídia impressa nacional e o que estas propiciam ao enunciador jornalístico mediante 

as distintas maneiras de integração do discurso citante no discurso citado. 

Ademais, procuramos observar tanto as relações alteritárias entre os enunciadores 

jornalísticos e os imigrantes contemporâneos materializadas pelos discursos citados e 
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citantes, como a relação entre o que era afirmado nesses discursos com os discursos 

(assimilacionistas, nacionalistas, de caldeamento racial etc.) que participaram da 

historicização do Brasil. 

Para a intepretação das relações alteritárias, consideramos a que áreas semânticas 

da existência elas se relacionavam. Tal consideração foi feita de acordo com o que 

marcava os acentos de cada área, ou seja, os seus índices temáticos.  

Dessa maneira, mobilizamos como categorias de análise as formas de citação do 

discurso alheio e, como categorias de interpretação, as áreas semânticas da existência, as 

quais são marcadas por seus índices temáticos, ocasionando determinados efeitos de 

sentidos, construindo, assim, diferentes imagens discursivas para distintos imigrantes. 

Por sua vez, para responder a segunda pergunta, buscamos relacionar as imagens 

discursivas dos imigrantes com o discurso de receptividade do povo brasileiro.  

 

4.1 Adaptado 

 

A primeira reportagem a ser analisada é “Eles descobriram o ‘Basil’” escrita pela 

estagiária Helena Borges e pela repórter Renata Betti (cf. informações presentes no 

expediente da revista e na página de Helena Borges na rede Linkedin), veiculada pela 

Veja, na edição de número 2258, ano 45, número 9, na seção “Geral”, na subseção 

“Demografia”, datada de 29 de fevereiro de 201234.  

A seção “Geral” da Veja, diferente de outras seções da revista (“Brasil”/Política; 

“Internacional”; “Economia”, “Negócios”, “Guias”; e, “Artes & Espetáculos”), trata de 

assuntos variados que englobam de personalidades a sociedade; de moda, decoração e 

estilo a comportamento e consumo; e, de ciência e tecnologia a educação e saúde, 

dispostos em subseções intituladas de acordo com a questão abordada em determinada 

matéria jornalística.  

A reportagem “Eles descobriram o ‘Basil’” foi enquadrada na subseção 

“Demografia”. A atribuição desse título para subseção marca que o assunto a ser tratado 

no enunciado jornalístico relaciona-se com estudos populacionais que apresentam 

características de uma determinada coletividade, as quais são analisadas a seguir.  

                                                           
34 A reportagem “Eles descobriram o ‘Basil’” foi coletada no acervo digital da revista Veja.   
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Fonte: Eles descobriram o “ Basil”, Veja, edição 2258, ano 45, nº.9, de 29 de fevereiro de 2012, 

p.90-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eles descobriram o “ Basil”, Veja, edição 2258, ano 45, nº.9, de 29 de fevereiro de 2012, 

p.92. 
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Transcrição 

 

Eles descobriram o “Basil” 

 

Os bem-sucedidos jovens que aparecem nesta reportagem deixaram a terra natal no 

rastro da onda de investimentos chineses no Brasil e, bem adaptados, querem ficar. 
 

Helena Borges e Renata Betti  
 

Na escola que frequentava em Wuhu, cidade de 2 milhões de habitantes no 

sudeste da China, o especialista em relações internacionais Kevin Xie, 28 anos, ouvia 

dizer que o Brasil era uma terra tomada de flora exuberante e animais selvagens, como 

uma grande Amazônia. Hoje executivo da montadora chinesa Chery, ele acaba de 

aceitar um convite para assumir um posto no Brasil, país sobre o qual diz saber o que 

realmente importa: “É um dos Brics, né? E está crescendo, né?”. Em São Paulo, onde 

vive, tornou-se habitué de churrascarias (a palavra picanha figura entre as raras que 

aprendeu em português) e gosta de bater perna sempre junto de outros recém-chegados 

de Pequim. Xie pertence a uma turma de jovens chineses na faixa dos 30 anos, donos 

de currículo de alto nível e trajetória ascendente, que vê no Brasil uma chance de 

queimar etapas na carreira e inovar em mercados em franca expansão. Mesmo que o 

choque de culturas às vezes pese, assim como a saudade dos familiares que não cogitam 

deixar a China, a maioria não tem previsão de volta. Enquanto a economia estiver boa, 

explicam em inglês fluente, vão ficando. 

Essa entusiasmada leva de imigrantes aparece em destaque em um recente 

levantamento feito pelo Ministério da Justiça. De acordo com o relatório, o ritmo de 

crescimento do número de chineses que chegam anualmente ao Brasil é o dobro do de 

estrangeiros como um todo: o grupo aumenta à velocidade de 44% ao ano desde 2009. 

Já são 200 000 no país. Eles vêm no rastro dos crescentes investimentos chineses - só 

nos últimos dois anos, alcançaram 22 bilhões de dólares, 86 vezes o que foi registrado 

ao longo das duas décadas anteriores, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China. 

Os recém-chegados ocupam cargos de médio e alto escalão em empresas chinesas 

como o gigante de telecomunicações Huawei, que acaba de dobrar seu quadro de 

funcionários no país. “O Brasil se tornou prioridade”, conta o diretor Liu Xifu, veterano 

do grupo com nove anos de São Paulo, que recepciona os novatos fazendo uso de um 

peculiar manual de sobrevivência. Entre outras coisas, sugere que seus conterrâneos 

deixem de passear com câmeras e tablets a tiracolo. Essas empresas trazem 

funcionários da matriz com o propósito de que incutam a cultura de lá nos trópicos. Do 

ponto de vista brasileiro, é bem-vindo. “É justamente esse o perfil de imigrante que 

mais impacta positivamente na economia de um país”, diz Reinado Gregori, doutor em 

demografia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. 

A primeira barreira na qual esses chineses esbarram é a língua. “Nunca tive 

contato com uma fonética tão estranha quanto a do português”, desabafa o engenheiro 

Wang Xiao Lei, 28 anos, que está se aventurando pelo básico do idioma em aulas pelo 

YouTube. O esmero é grande, os avanços nem tanto. Ele e os outros se comunicam 

com os brasileiros em inglês ou fazendo mímica, como quando aparecem em grandes 

grupos em um restaurante. No Rio de Janeiro e em São Paulo, onde vive mais da metade 

dos recém-chegados, muitos dos que vêm sem a família dividem apartamento, ainda 

que tenham dinheiro para arcar com o aluguel sozinhos: é econômico e espanta a 

solidão. Em coro, ressentem-se da ausência de karaokês, programa preferencial desses 

jovens executivos em Pequim e Xangai, mas estão aos poucos aprendendo a fazer 

substituições. “Meu lazer agora é na praia”, conta a gerente de marketing da 
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petroquímica Sinochem Crystal Lee, 30 anos, que, segundo os amigos chineses, virou 

“ca-rííí-o-ca”, tal a rapidez com que se aclimatou. Na orla, onde se instalou há onze 

meses, ela pode ser flagrada quase todos os dias pela manhã fazendo ioga. 

A primeira grande onda migratória da China rumo ao Ocidente data do século 

XIX. Os chineses debandavam de um país mergulhado em sucessivas crises e guerras 

civis. O principal destino eram os Estados Unidos, onde muitos viriam a substituir os 

escravos recém libertos em tarefas braçais. Nessa época, uma leva que vivia em Macau, 

então colônia portuguesa, aportou no Rio de Janeiro a mando do rei dom João VI. 

Serviu de mão de obra para a construção de ferrovias. A segunda leva a deixar 

maciçamente a China, entre as décadas de 50 e 70, fugia do regime de terror de Mao 

Tsé-tung, um período de trevas em que professores universitários eram forçados a criar 

gado e as escolas se transformaram em centros de adoração ao líder Mao. Foi então que 

muitos cérebros chineses acabaram acolhidos em algumas das melhores universidades 

do mundo. 

A leva atual é a primeira que troca de país não por não encontrar boas 

alternativas na própria pátria - o que todos têm -, mas por considerar que pode chegar 

mais rápido e longe fora de casa. Também pesa a favor a oportunidade de ter uma 

experiência no exterior. “Ao contrário das que vieram antes, essa é uma turma 

globalizada e disposta a integrar-se”, observa o especialista Oliver Stuenkel, professor 

da Fundação Getúlio Vargas. O passaporte de boa parte dos que fincam base no Brasil 

é coalhado de carimbos recentes de toda parte. O engenheiro Liang Kai, 28 anos, tem 

rodado os vários países da Ásia, da Europa e da América Latina em que a empresa onde 

trabalha há três anos, a fabricante de celulares ZTE, tem operações. Para ele, o Brasil 

oferece um desafio que o enche de entusiasmo. “Todos os grandes estão disputando um 

naco desse mercado, mas só quem realmente conseguir inovar vai vencer”, afirma Kai, 

que com tal propósito, vive enfurnado no centro de desenvolvimento de tecnologia da 

empresa, na Zona Oeste do Rio. Como outros compatriotas com os quais partilha o 

escritório, onde reina o mandarim, ele não quis comprar passagem de volta. Ainda 

solteiro, diz: “É bem possível que meus filhos venham a ser brasileiros”. 
 

 

O projeto verbo-visual das duas primeiras páginas da reportagem é composto de:  

a) na margem superior central, uma fotografia, que ocupa na horizontal, cinco 

colunas e meia, e na vertical, quarenta linhas. Nessa, aparecem sobrescritos o título da 

subseção – na margem superior esquerda, em fonte de cor branca, preenchendo 

aproximadamente na horizontal, meia coluna, e na vertical, uma linha– e o título da 

matéria – na margem inferior central da fotografia, em caixa alta, fonte de cor branca, 

perfazendo na horizontal, quatro colunas e meia, e na vertical, três linhas;  

b) abaixo da foto, do lado esquerdo, o olho, ocupando na horizontal, duas colunas, 

e na vertical, três linhas;  

c) na parte inferior e centro-esquerda do olho, após um espaço em branco, uma 

fina linha separadora, em preto;  
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d) abaixo e a direita da linha separadora, os nomes das jornalistas que assinam o 

texto, em caixa alta, negrito e fonte de cor preta, preenchendo na horizontal, uma coluna, 

e na vertical, uma linha;  

e) na parte inferior aos nomes, após uma linha em branco, a primeira coluna do 

corpo do enunciado jornalístico, contendo doze linhas. Nessa coluna, a primeira letra é 

capitular, está em cor cinza escuro e perfaz na horizontal, aproximadamente o espaço de 

um terço de coluna, e na vertical, três linhas;  

f) ao lado esquerdo da coluna descrita no item anterior, mais cinco colunas do 

corpo da matéria jornalística. A primeira delas contendo catorze linhas. A segunda 

compreendendo quatorze linhas. As demais com dezenove linhas cada;  

g) na margem centro-esquerda da fotografia, a legenda, ocupando na horizontal, 

meia coluna, e na vertical, trinta e uma linhas. Nas duas primeiras linhas da legenda, está 

o título desta. O título está em caixa alta, fonte de cor cinza-escuro e negrito. O texto da 

legenda está em itálico;  

h) na margem inferior esquerda, o rodapé, separado por uma linha fina preta do 

corpo, preenchendo na horizontal, um pouco mais de meia coluna, e na vertical, uma 

linha. O rodapé é composto pelo nome da revista (em fonte preta, negrito e letras 

minúsculas), seguido pela data (em fonte de cor preta, sendo o dia e o ano expressos em 

numerais e o mês por extenso e em caixa alta) e pelo número da página (em fonte de cor 

preta e em numeral). O nome da revista, a data e o número da página são separados por 

uma barra preta e um espaço de carácter em branco. 

A diagramação da terceira página apresenta:  

a) na margem superior esquerda, o subtítulo da seção, em fonte de cor cinza 

escura, perfazendo na horizontal, um pouco mais de meia coluna, e na vertical, uma linha;  

b) na margem centro-superior, uma linha separadora vermelha;  

c) abaixo da linha separadora vermelha, na margem direita, uma fotografia, 

ocupando na horizontal, uma coluna e meia, e na vertical, e quarenta linhas;  

d) abaixo da fotografia, após uma linha em branco, duas colunas do corpo do 

enunciado jornalístico, cada uma contendo onze linhas;  

e) ao lado da margem centro-inferior da fotografia, a legenda dessa, preenchendo 

na horizontal, meia coluna, e na vertical dezenove linhas. Na primeira linha está o título 

da legenda, em caixa alta, fonte de cor cinza escuro e negrito. O texto da legenda, em 

itálico e fonte de cor preta e não justificado;  
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f) ao lado direito da fotografia descrita no item d), há outra foto. Essa preenche na 

horizontal, um pouco mais de uma coluna e meia, e na vertical, quinze linhas;  

g) abaixo dessa segunda fotografia da página, sua legenda, a qual perfaz na 

horizontal, meia coluna, e na vertical quinze linhas. O título e o texto da legenda seguem 

o padrão descrito no item e);  

h) após três linhas em branco da legenda da segunda foto desta página, a terceira 

coluna do corpo da reportagem, contendo trinta e uma linhas;  

i) abaixo das três colunas, uma linha separadora preta, seguida do rodapé, que 

segue a formatação descrita no item h) do projeto gráfico das duas primeiras páginas. 

O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado:  
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TÍTULO DA 

SUBSEÇÃO FOTOGRAFIA 1 

 

TÍTULO DA 

REPORTAGEM  

 

LEGENDA DA 

FOTOGRAFIA 1 

 

CORPO DA REPORTAGEM (da 1ª 

– 6ª colunas) RODAPÉ: 

 
RODAPÉ 
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O projeto verbo-visual demonstra que as fotografias, por sua extensão e posição, 

ocupam papel de destaque nas páginas da reportagem. Com isso, essas se mostram com 

especialmente relevantes para a compreensão da imagem discursiva dos imigrantes 

construída pelo enunciador jornalístico.  

A diagramação indicia ainda que o título da reportagem é produzido verbo-

visualmente ao apresentar a oração “Eles descobriram o ‘Basil’” sobrescrita na primeira 

fotografia.  

Nessa fotografia retrata-se: a) no plano de fundo três monitores que exibem uma 

mesma imagem – uma construção arquitetônica em que as extremidades do telhado fazem 

leves curvas ascendentes e uma escultura dourada, aspectos que indiciam uma arquitetura 

chinesa. Assim, ocorre a articulação de elementos modernos, novos, (monitores) com 

tradicionais (a arquitetura e escultura exibidas nos monitores); e, b) em um primeiro plano 

sete jovens de olhos puxados e sorrindo, em sua maioria vestidos com camisas sociais, 

com os braços apoiados no que parece ser uma grande mesa de reunião. Dessa maneira, 

o conjunto desses elementos demonstram que a foto cita a forma de presença desses 

chineses no Brasil como uma fusão do tradicional com o novo e como profissionais que 

estão contentes.  
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A dimensão verbo-visual constitutiva do título da reportagem materializa-se ainda 

no uso do pronome “eles”, o qual só pode ser definido mediante a observação da 

fotografia em que está sobrescrito. 

Nesse sentido, temos que o sujeito da ação de descobrir o Brasil, expresso como 

“eles” na oração que compõe o título, são os jovens chineses executivos. Vemos, portanto, 

que o sentido do título é constituído conjuntamente por elementos visuais, a fotografia, 

como por aspectos verbais, a oração “Eles descobriram o ‘Basil’”.  

Na oração do título, o emprego do substantivo “Basil” entre aspas promove uma 

caracterização dos chineses representados pela fotografia. Ao utilizar o recurso gráfico 

das aspas, o enunciador jornalístico evidencia a palavra alheia. Ao usar a grafia “Basil” 

para o topônimo “Brasil”, caracteriza-se o modo de falar a língua portuguesa dos chineses, 

isto é, retrata-se o seu sotaque.  

A imigração de asiáticos para o Brasil, assunto abordado pela reportagem “Eles 

descobriram o ‘Basil’”, também foi objeto da cobertura da imprensa que participou da 

historicização do Brasil no período compreendido pelos anos de 1808 a 1939, como o 

artigo “A questão da immigração”, escrito por Sr. Fidelis Reis a convite do jornal O Paiz 

e publicado no dia 28 de junho de 1924 (ANEXO N), analisado no capítulo anterior. 

Nesse artigo, a possível imigração de japoneses e chineses foi concebida como 

inconveniente para o país. Posição que foi justificada pelo enunciador do artigo por 

motivos estéticos, pelos estrangeiros serem muito diferentes dos brasileiros no que se 

refere à mentalidade, moralidade, religião e língua e pela concepção de que eles não são 

passíveis de integração à moral brasileira, ou seja, de assimilação. Dessa forma, o 

enunciador do artigo “A questão da immigração” indiciou estar em consonância com os 

discursos assimilacionista, nacionalista, de caldeamento racial e branqueamento. A 

consonância com esses discursos conferiu uma imagem de indesejável aos imigrantes 

asiáticos. No entanto, na oração do título da reportagem que aqui analisamos, o emprego 

do predicado verbal “descobrir o ‘Basil’” pelo enunciador jornalístico aponta para uma 

diferente posição discursiva.  

Esse predicado verbal possibilita a remissão ao ano de 1.500, período que marcou 

a vinda dos portugueses para o Brasil. Essa vinda é objeto de diferentes posicionamentos. 

De um lado, temos posições que negam a ideia de que o território tenha sido descoberto, 

uma vez que o país era habitado por povos indígenas que foram dizimados, sendo que, 

muitas vezes, nos enunciados que exprimem essa posição não se emprega o verbo 

“descobrir” para fazer menção ao processo de colonização vivenciado no Brasil. De outro, 
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há posicionamentos que legitimizam e alinham-se à perspectiva dos colonizadores e dos 

seus feitos, sendo marca de seus enunciados o emprego do verbo “descobrir”. Com isso, 

o enunciador jornalístico, ao utilizar o verbo “descobrir” no predicado verbal 

“descobriram o Brasil”, se enquadra na valoração de legitimização, conferindo no título 

da reportagem uma acentuação positiva à vinda dos jovens e executivos chineses. 

Considerando o acento positivo do enunciador jornalístico expresso no título, 

notamos que, diferentemente do artigo “A questão da immigração”, veiculado pelo O 

Paiz em 1924 (ANEXO N), a diferença linguística entre os brasileiros e os asiáticos, 

evidenciada pela grafia utilizada para o topônimo “Brasil” na oração que intitula a 

reportagem, não desqualificou a imigração dos chineses.   

Além disso, refletindo tanto sobre a tônica positiva expressa pela voz do 

enunciador jornalístico em “Eles descobriram o ‘Basil”, como sobre a concepção dos 

imigrantes asiáticos materializada no artigo de 1924, observamos que a forma com que é 

apresentada a voz dos imigrantes asiáticos na oração do título da reportagem se mostra 

significativa. Enquanto no passado esses estrangeiros eram vistos como não passíveis de 

integração, a expressão conjunta da voz dos imigrantes e do enunciador jornalístico nos 

limites da mesma oração “Eles descobriram o ‘Basil”, que intitula a reportagem, promove 

uma diminuição das fronteiras entre os discursos citante e citado e, assim, uma maior 

integração entre essas vozes.  

A expressão conjunta da palavra do autor (o enunciador jornalístico) e do herói 

(fontes) no limite “de uma mesma e única construção” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p.184), atenuando as fronteiras entre os discursos citante e citado, foi observada 

por Bakhtin/Volochínov (2009) no uso do discurso indireto livre na literatura.  

Segundo o autor russo, essa construção faz com que se ouça “ressoar as entoações 

de duas vozes diferentes” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.184). Seguindo essa 

linha de raciocínio, ao tomarmos a oração “Eles descobriram o ‘Basil’” pelo enunciador 

jornalístico, conforme analisamos anteriormente, percebemos uma tônica positiva em 

relação aos imigrantes chineses executivos que vieram para o território brasileiro. Se 

analisarmos essa oração que intitula a reportagem sob o prisma da voz dos imigrantes 

chineses, o emprego do predicado “descobrir o Brasil” indiciaria um acento da descoberta 

do país que era desconhecido para eles.   

Diante disso, compreendemos que a forma de citação utilizada no título da 

reportagem se assemelha ao discurso indireto livre, apresentando conjuntamente as 

palavras do enunciador e do citado em uma mesma e única oração, o que diminui as 
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fronteiras entre essas e possibilita que se ressoe as entonações de ambas. Diferentemente 

do discurso indireto livre, o uso de aspas marca um discurso direto. Por isso, 

consideramos o modo como o discurso do imigrante é citado no título somente como 

aproximado ao discurso indireto livre. 

Ademais, ao lermos a tônica da descoberta da oração conjuntamente com a 

primeira fotografia, temos que essa descoberta se relaciona com a articulação do 

tradicional com o novo, daquilo que é tradicionalmente chinês com aspectos novos da 

imigração chinesa, incluindo a adesão a elementos da identidade cultural brasileira, 

conforme poderá ser visto mais adiante na análise.  

Abaixo do título, do lado esquerdo, está o olho da reportagem, em que se lê: “Os 

bem-sucedidos jovens que aparecem nesta reportagem deixaram a terra natal no rastro da 

onda de investimentos chineses no Brasil e, bem adaptados, querem ficar”. Nesse olho, o 

enunciador jornalístico caracteriza positivamente os imigrantes da matéria jornalística, ao 

empregar os adjetivos “bem-sucedido” e “adaptado” (modificado pelo advérbio “bem”, 

que confere maior intensidade ao adjetivo), relativos aos jovens chineses, e ao apresentar 

os imigrantes como sujeito da ação de “querer ficar”.  

A concepção positiva de um imigrante adaptado, expressa no olho, não é nova no 

Brasil. De 1875 a 1939, sob a influência dos discursos assimilacionista, nacionalista, de 

caldeamento racial e branqueamento, os imigrantes que se adaptariam e se adequariam ao 

país e ao povo seriam aqueles que fossem brancos e latinos, pois eles possuíam maior 

semelhança linguística, religiosa e cultural com os brasileiros, o que no período significou 

a desqualificação da imigração de alemães, asiáticos (japoneses e chineses) e africanos, 

conforme materializam os enunciados jornalísticos: “Visitas presidenciaes”, publicado 

pelo  O Paiz  em 20 de janeiro de 1900 (ANEXO M); “Uma supposta theoria nova da 

historia latino-americana”, veiculado pelo Os Annaes em 22 de fevereiro de 1906 

(ANEXO L); e, “A questão da immigração”, publicado pelo O Paiz no dia 28 de junho 

de 1924 (ANEXO N).  

Levando em consideração tanto o título verbo-visual e olho da reportagem “Eles 

descobriram o ‘Basil’” como a concepção de adaptação entre os anos de 1875 a 1939, 

percebemos que, no enunciado jornalístico aqui observado, o sentido de adaptado será 

outro, o que buscaremos na continuidade da análise.  

Abaixo do olho, começa o corpo da reportagem. O primeiro parágrafo, inicia-se 

com a seguinte afirmação: “Na escola que frequentava em Wuhu, cidade de 2 milhões de 

habitantes no sudeste da China, o especialista em relações internacionais Kevin Xie, 28 
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anos, ouvia dizer que o Brasil era uma terra tomada de flora exuberante e animais 

selvagens, como uma grande Amazônia. Hoje executivo da montadora chinesa Chery, ele 

acaba de aceitar um convite para assumir um posto no Brasil, país sobre o qual diz saber 

o que realmente importa: “É um dos Brics, né? E está crescendo, né?” (primeira coluna e 

as duas primeiras linhas da segunda coluna da primeira página). 

Nesse início do corpo da reportagem, o enunciador jornalístico introduz o 

conhecimento de Kevin Xie sobre o Brasil. A construção dessa introdução pelo 

enunciador ocorre da seguinte forma: a) primeiro, apresenta a imagem que o imigrante 

possuía anteriormente do país, o que é indiciado pela conjugação no passado do verbo 

“frequentar”, relativo à escola de Xie em Wuhu, e da locução verbal “ouvir dizer”, que 

tem como objeto o topônimo “Brasil”. A imagem era relativa aos aspectos naturais, 

conforme marcam os substantivos “flora” e “animal” – respectivamente, qualificados 

como “exuberante” e “selvagem” – e o advérbio “como”, que aproxima visão que o 

imigrante chinês tinha do Brasil à “uma grande Amazônia”; e, em seguida, b) exprime  o 

conhecimento de aspectos econômicos brasileiros no período da publicação, o que é 

evidenciado pelo emprego do advérbio “hoje” (precedendo a citação),  do acrônimo 

“Brics” e do verbo “crescer” (presentes no discurso citado), os quais demonstram que o 

migrante internacional sabe que o país faz parte do bloco econômico formado pelo Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul e que a economia na época da veiculação da 

reportagem estava próspera.  

Ao observar a maneira que o enunciador jornalístico expõe o conhecimento de 

Kevin Xie sobre o Brasil, vemos que, mediante uma antecipação temática da fala do 

imigrante, ele promove uma distinção entre a imagem que o imigrante possuía do país 

enquanto uma selva, a qual é considerada como um estereótipo (cf. VILELA-

ARDENGHI; MOTTA, 2013), para o conhecimento de ordem econômica. Essa distinção 

entre o que sabia e o que, no período de publicação da reportagem, sabe o migrante 

internacional sobre o Brasil, indicia um aprofundamento do conhecimento relativo ao 

território nacional e, assim, o enunciador jornalístico imprime, como no título, uma tônica 

de descoberta do país pelo imigrante chinês.  

Desse modo, o enunciador jornalístico, mediante a antecipação temática, colore a 

citação da fala de Kevin Xie com a entonação da descoberta. Essa relação de discurso 

citado e citante é referida por Bakhtin/Volochínov (2009, p172) como discurso direto 

preparado.  
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Na sequência está o seguinte trecho “Em São Paulo, onde vive, tornou-se habitué 

de churrascarias (a palavra picanha figura entre as raras que aprendeu em português) e 

gosta de bater perna sempre junto de outros recém-chegados de Pequim” (da segunda a 

sétima linha da segunda coluna da primeira página). Nesse, o enunciador jornalístico 

continua a abordar aspectos relativos à Kevin Xie, apresentando que o imigrante: a) é um 

frequentador assíduo de churrascarias, o que é indiciado pelo uso da locução substantiva 

“habitué de churrascarias”; b) fala poucas palavras em língua portuguesa, o que é 

sinalizado pelo emprego do adjetivo “rara”, o qual é relativo as palavras que ele sabe em 

português, dentre elas, “picanha”; e c) aprecia sair sempre com outros chineses, o que é 

materializado pelo verbo “gostar” seguido da expressão “bater perna” e do advérbio 

“sempre”, o que é complementado pelo adjetivo “junto” e da locução substantiva “recém-

chegados de Pequim”.  

A consideração de Kevin Xie como um frequentador assíduo de churrascarias 

indica uma adaptação aos costumes nacionais, uma vez que o hábito de comer churrasco 

é tido como parte da identidade cultural nacional (cf. MACIEL, 2005).  

A falta de conhecimento da língua portuguesa e a contínua convivência com 

conterrâneos sinaliza uma conservação de elementos da identidade chinesa.  

A adaptação aos costumes brasileiros concomitante a manutenção de traços da 

identidade chinesa aponta para o desenvolvimento de uma identidade sino-brasileira, que 

conforme sinalizado pelo título verbo-visual fundem o tradicional chinês com o novo, 

sendo que nessa passagem o novo relaciona-se com aspectos da identidade cultural 

brasileira (comer churrasco).  

No que se refere ao aparecimento de uma identidade que mistura elementos do 

país de origem do imigrante com aspectos da identidade brasileira, recordamos que a 

partir do ano 1875, o desenvolvimento de uma identidade teuto-brasileira foi um dos 

fatores que motivou os discursos assimilacionistas e a consequente desqualificação da 

imigração alemã (cf. SEYFERTH, 2002). No entanto, ao considerarmos a tônica da 

descoberta que o enunciador jornalístico conferiu aos imigrantes chineses no título verbo-

visual, no olho e na passagem anterior (primeira coluna e as duas primeiras linhas da 

segunda coluna da primeira página) ao trecho aqui analisado, o desenvolvimento de uma 

identidade sino-brasileira não desqualifica a imigração chinesa.  

Nas linhas seguintes, o enunciador jornalístico afirma que “Xie pertence a uma 

turma de jovens chineses na faixa dos 30 anos, donos de currículo de alto nível e trajetória 

ascendente, que vê no Brasil uma chance de queimar etapas na carreira e inovar em 
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mercados em franca expansão” (da sétima a décima terceira linha da segunda coluna da 

primeira página).  

Nessa afirmação, o enunciador jornalístico caracteriza positivamente Kevin Xie, 

o que se marca pelo emprego da expressão “alto nível” para fazer referência ao seu 

currículo e do adjetivo “ascendente” para qualificar o substantivo “trajetória”.  

Ademais, o enunciador elucida que o imigrante concebe sua vinda para o Brasil 

como uma oportunidade de progredir profissionalmente, o que se exprime pelo uso do 

substantivo “chance”, seguido da expressão “queimar etapas na carreira” e acrescido da 

ação “inovar”, complementado pelo predicado verbal “em mercados em franca 

expansão”.  

A caracterização de Kevin Xie como um profissional qualificado e motivado a 

migrar para desenvolver-se em seu trabalho sinalizam uma valoração favorável em 

relação ao imigrante chinês, à medida que ser um executivo, conforme o título verbo-

visual e o olho da reportagem materializaram, é uma característica da nova imigração 

chinesa, daqueles que estão descobrindo o país.  

Adiante, o enunciador jornalístico assevera que “mesmo que o choque de culturas 

às vezes pese, assim como a saudade dos familiares que não cogitam deixar a China, a 

maioria não tem previsão de volta” (das duas últimas linhas da segunda coluna a terceira 

linha da terceira coluna da primeira página da reportagem) e insere a seguinte citação 

indireta “Enquanto a economia estiver boa, explicam em inglês fluente, vão ficando” (da 

segunda a quinta linha da terceira coluna da primeira página da reportagem).  

Nessa asseveração, o enunciador jornalístico explicita que, por vezes, a diferença 

cultural entre os imigrantes chineses e os brasileiros é difícil para aqueles e que os 

migrantes internacionais sentem falta de sua família, o que se materializa no emprego da 

expressão “choque de culturas”, que é sujeito da ação de “pesar”, e na locução substantiva 

“saudade de familiares”.  

O enunciador jornalístico elucida ainda que, apesar do choque cultural e da 

saudade da família sentida pelos chineses, existe a possibilidade de a maior parte deles 

continuar no Brasil, o que se marca pelo emprego do advérbio “não”, o qual modifica a 

ação de “ter” e que tem como sujeito o substantivo “maioria” e como o objeto direto a 

locução substantiva “previsão de volta”.  

Na citação indireta, os imigrantes reforçam a possibilidade de permanência no 

país, ao explicarem que essa se dará em conformidade com a economia brasileira, o que 

é indiciado pela conjunção “enquanto”, seguida da oração subordinada “a economia 
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estiver boa” e que tem como oração principal “vão ficando” (citação indireta da fala dos 

imigrantes chineses).  

Diante do que é explicitado pelo enunciador jornalístico nesse segmento do corpo 

da reportagem, notamos que os aspectos que indicariam uma não adaptação dos chineses 

(choque cultural e saudades dos familiares) são atenuados pela afirmação do enunciador 

de que eles não estabeleceram a sua partida e pela inserção da citação indireta da fala dos 

imigrantes, na qual esses expõem que permanecerão no país até quando a economia 

brasileira for positiva. Com isso, o enunciador jornalístico consegue evitar uma possível 

desconstrução da concepção afirmada no olho da reportagem de que os chineses são 

imigrantes adaptados.   

Além disso, na inserção da citação dos chineses, o enunciador, mediante o 

emprego da citação indireta, acrescenta que a explicação a respeito de até quando os 

imigrantes ficarão no Brasil foi dada fluentemente em língua inglesa, conforme 

materializado em “explicam em inglês fluente” (quarta e quinta linhas da terceira coluna 

da primeira página). Esse acréscimo é significativo, pois aponta para uma caracterização 

dos imigrantes enquanto globalizados, isto é, como integrados a economia e a sociedade 

de diversos países, uma vez que esse idioma é considerado a língua global (cf. aborda 

criticamente KUMARAVADIVELU, 2006).  

Após a citação indireta da fala dos imigrantes, o enunciador jornalístico, a partir 

de um relatório do Ministério da Justiça, fornece informações referentes ao fluxo 

imigratório de chineses para o Brasil e à quantidade de chineses no território nacional, 

conforme pode ser verificado em “Essa entusiasmada leva de imigrantes aparece em 

destaque em um recente levantamento feito pelo Ministério da Justiça. De acordo com o 

relatório, o ritmo de crescimento do número de chineses que chegam anualmente ao Brasil 

é o dobro do de estrangeiros como um todo: o grupo aumenta à velocidade de 44% ao ano 

desde 2009. Já são 200 000 no país” (da sexta a décima quinta linhas da terceira coluna 

da primeira página.  

Nesse excerto, antes da introdução dos dados do relatório, o enunciador 

jornalístico retrata positivamente os imigrantes, ao utilizar o adjetivo “entusiasmada” para 

qualificar os chineses que no período da publicação dessa reportagem estavam vindo para 

o Brasil. Na sequência, mediante a citação indireta desse relatório, o enunciador apresenta 

que o fluxo imigratório de chineses é crescente e tem-se intensificado e que eles “Já são 

200 000 no país”. Nessa última a afirmação observamos uma ênfase numérica, que é 

materializada pelo advérbio “já” em relação ao número de imigrantes da China no Brasil.   
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Levando em consideração que a ênfase numérica é um “dos dispositivos retóricos 

recorrentes na cobertura sobre imigração” para instalar “uma semântico do pânico” 

(COGO, 2001, p.21), a antecedência da citação indireta das informações numéricas do 

Ministério Justiça pela caracterização positiva produzida pelo enunciador jornalístico é 

relevante, pois evita a compreensão de que o enunciador esteja promovendo essa 

semântica.  

Nas últimas cinco linhas da terceira coluna da primeira página e nas duas 

primeiras linhas da primeira coluna da segunda página, o enunciador jornalístico, 

valendo-se de dados do Conselho Empresarial Brasil-China, explica que os chineses estão 

vindo para o Brasil devido aos progressivos investimentos chineses. 

Na continuidade da primeira coluna na segunda página, o enunciador afirma que 

“Os recém-chegados ocupam cargos de médio e alto escalão em empresas chinesas como 

o gigante de telecomunicações Huawei, que acaba de dobrar seu quadro de funcionários 

no país” (da segunda a sétima linha). Nessa afirmação, o enunciador jornalístico 

caracteriza os imigrantes como altamente qualificados, o que é indiciado pela expressão 

“cargos de médio e alto escalão” para fazer referência a posição profissional que os 

chineses possuem nas firmas chinesas.  

Após essa caracterização dos imigrantes, o enunciador apresenta: a) uma citação 

direta de Liu Xifu, diretor da Huawei, em que ocorre a afirmação que o Brasil era no 

período da publicação da reportagem prioridade para empresa; e, b) uma citação indireta 

em que se assevera que o diretor fazia uso de manual de sobrevivência para recepcionar 

aos recém-chegados, em que se sugeria que os imigrantes não saíssem com câmeras e 

tablets a tiracolo.  

O uso desse manual de sobrevivência é também citado na legenda da primeira 

fotografia. Na legenda se lê “Unidos até no supermercado: O sorridente grupo ao lado (da 

esq. para a dir., Wang Xiao Lei, Li Boham Lee, Xiong Feng, Wang Li Yun, Zeng 

Xiongwei, Liu Xifu e Mei Sin) faz parte da leva de chineses que deixaram a matriz do 

gigante de eletrônicos Huawei, em Pequim, para trabalhar no escritório da empresa, em 

São Paulo. Adaptaram-se com a ajuda de uma espécie de manual de sobrevivência, que, 

entre outras coisas, ensina a não andar com câmeras e tablets a tiracolo e a sair sempre 

em grupo – a parte mais fácil da cartilha. Adoram um churrasco, mas não se furtam a 

bater ponto em um mercado oriental. ‘Ajuda a espantar a saudade de casa’ explica o 

engenheiro Li Boham Lee”. 
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Na legenda, além da reapresentação do uso do manual, que adiciona a 

recomendação de que eles devem sair em grupos, os chineses são apresentados pelo 

enunciador como imigrantes que: a) permanecem em grupos de estrangeiros de um 

mesmo país, o que se materializa no emprego da preposição “até”, que é antecedida pelo 

adjetivo “unidos” e seguida pela contração “no” e pelo substantivo “supermercado”; e, b) 

mantêm hábitos de seu país de origem, o que se indicia pela utilização da expressão “bater 

ponto”, a qual é complementada por “em um mercado oriental”.  

Após a apresentação da frequente ida ao mercado oriental, há a citação direta da 

fala de Li Boham Lee. Nessa citação, o imigrante explica que essas idas auxiliam a evitar 

as saudades que ele sente de sua casa, o que se materializa pelos verbos “ajudar” e 

“espantar”, que possui como objeto indireto “a saudade de casa”.   

Lembramos que, na década de 1870, considerava-se que os imigrantes alemães, 

por ficarem no convívio de outros alemães e por conservarem hábitos alemães, 

mantinham-se concentrados em colônias homogêneas, desenvolvendo uma identidade 

teuto-brasileira. Essas características fizeram com que, embora os alemães fossem 

concebidos no período como uma mão de obra qualificada (bons agricultores), a 

imigração alemã fosse desqualificada, motivando discursos assimilacionistas que 

defendiam a imigração de latinos e católicos.  

A questão de assimilação foi retomada com a intensificação do fluxo imigratório 

de japoneses, iniciado em 1908, os quais, apesar de serem reconhecidos pela maioria 

como bons trabalhadores agrícolas, também foram considerados como um povo de difícil 

integração social, além de serem desqualificados por não embranquecer a população.  

No entanto, a tônica do enunciador jornalístico da reportagem “Eles descobriram 

o ‘Basil’ é outra. Esse outro posicionamento é evidenciado nessa legenda pelo emprego 

que o enunciador faz: a) do adjetivo “sorridente” em “O sorridente grupo ao lado (da esq. 

para a dir., Wang Xiao Lei, Li Boham Lee, Xiong Feng, Wang Li Yun, Zeng Xiongwei, 

Liu Xifu e Mei Sin)” (da terceira a oitava linha), para qualificar os imigrantes, 

expressando que estão felizes; b) do verbo “adaptar” na oração afirmativa “Adaptaram-

se com a ajuda de uma espécie de manual de sobrevivência” (da décima quinta a décima 

oitava linha), ou seja, eles estão adaptados; e c) do verbo “adora” em “Adoram um 

churrasco” (vigésima quarta e vigésima quintas linhas), que imprime uma tônica positiva 

para a relação dos imigrantes com o churrasco, o que os aproxima dos paulistanos, uma 

vez que se trata de um prato apreciado pelas pessoas de São Paulo, cidade em que estão 

vivendo os chineses retratados na primeira fotografia. Ou seja, para o enunciador 
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jornalístico dessa reportagem os imigrantes estão contentes no Brasil, adaptaram-se e 

integraram a sociedade paulistana.  

Além disso, observamos que, na legenda, a citação direta da fala do engenheiro Li 

Boham Lee aparece na última linha. A inserção dessa fala nessa localização possibilitou 

ao enunciador tanto antecipar a sua temática básica, isto é, as idas ao mercado oriental – 

conforme pode ser observado em “Adoram um churrasco, mas não se furtam a bater ponto 

em um mercado oriental. ‘Ajuda a espantar a saudade de casa’ explica o engenheiro Li 

Boham Lee” (da vigésima quarta a última linha da legenda) – como antecipar a voz do 

imigrante com uma tônica positiva sobre os chineses, o que é relevante uma vez que evita 

que a fala de Lee seja lida sob a ótica do discurso assimilacionista e que consideraria o 

que é exposto na citação como um índice de não adaptação.  

A inserção de uma citação direta na construção do discurso citante em que ocorre 

a antecipação do tema básico da voz citada e seu acompanhamento da tônica do 

enunciador, é concebida por Bakhtin/Volochínov (2009, p.172) como discurso direto 

preparado.   

Notamos que, mediante o uso do discurso direto preparado, o enunciador 

jornalístico constrói uma imagem de adaptado para o imigrante chinês, na qual convivem 

elementos da identidade cultural brasileira com aspectos da identidade cultural chinesa, 

o que por sua vez aponta para o desenvolvimento de uma identidade sino-brasileira.  

Essa concepção de adaptação como vimos difere-se do que era ser adaptado para 

os assimilacionistas. Isto porque a fusão de elementos da identidade cultural brasileira 

com aspectos da identidade cultural do país de origem era vista como um dos fatores que 

desqualificava a imigração de determinado grupo de imigrantes (como ocorreu com os 

alemães que desenvolveram uma identidade teuto-brasileira), e que influenciou no 

aparecimento do discurso assimilacionista em 1875. Com isso, verifica-se uma alteração 

da memória da imigração no Brasil.  

No seguimento da primeira coluna e nas quatro primeiras linhas da segunda coluna 

da segunda página, o enunciador jornalístico expõe que “Essas empresas trazem 

funcionários da matriz com o propósito de que incutam a cultura de lá nos trópicos. Do 

ponto de vista brasileiro, é bem-vindo” e, logo após essa exposição, insere a seguinte 

citação direta de Reinado Gregori, doutor em demografia pela Universidade da 

Califórnia, em Berkeley, “É justamente esse o perfil de imigrante que mais impacta 

positivamente na economia de um país”.  
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Nessa passagem, o enunciador jornalístico confere uma tônica positiva de 

receptividade em relação aos imigrantes chineses que vêm da matriz de empresas chinesas 

para o Brasil, ao afirmar que esse novo fluxo imigratório é “bem-vindo”.   

A fala de Gregori, ao qualificar o impacto econômico dos imigrantes chineses para 

o país enquanto benéfico, o que se materializa no uso do advérbio de modo 

“positivamente” modificando o verbo “impactar”, confere uma entonação positiva em 

relação aos imigrantes chineses.  

A citação direta da voz de uma autoridade (Reinaldo Gregori, doutor em estudos 

populacionais de uma renomada universidade americana) possui um certo isolamento em 

relação a voz do enunciador jornalístico, mediante o uso do recurso gráfico das aspas. 

Com isso, essa citação não é diretamente penetrada pelo enunciador jornalístico e mostra-

se como uma voz forte que substancia a argumentação do discurso citante, ao 

fundamentar o discurso do enunciador da reportagem. Essa fundamentação é evidenciada 

pela ligação utilizada entre o discurso do enunciador jornalístico e o discurso citado ser 

“É justamente” (início da citação). Desse modo, nesse excerto, a citação direta da palavra 

de uma autoridade é empregada para justificar, fundamentar, a voz do enunciador 

jornalístico.  

Por essa citação direta possuir um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico e, assim, não comportando “nenhum outro esquema além do 

esquema primitivo e inerte do discurso direto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, 

p.164), a consideramos como aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Depois da citação direta da fala de Reinaldo Gregori, está: “A primeira barreira 

na qual esses chineses esbarram é a língua. ‘Nunca tive contato com uma fonética tão 

estranha quanto a do português’, desabafa o engenheiro Wang Xiao Lei, 28 anos, que está 

se aventurando pelo básico do idioma em aulas pelo YouTube. O esmero é grande, os 

avanços nem tanto. Ele e os outros se comunicam com os brasileiros em inglês ou fazendo 

mímica, como quando aparecem em grandes grupos em um restaurante” (da quinta a 

décima sexta linha da segunda coluna da segunda página da reportagem).   

Nesse segmento da reportagem, o enunciador jornalístico apresenta que a 

diferença linguística é um primeiro entrave para os imigrantes, o que é indiciado pelo uso 

do substantivo “barreira”, que caracteriza a relação entre os chineses e a língua 

portuguesa. A concepção de que a diferença das línguas é uma barreira é confirmada na 
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fala do engenheiro Wang Xiao que qualifica a fonética da língua portuguesa como 

“estranha”.  

Essa concepção, poderia implicar, no passado, no entendimento de que esses 

imigrantes não se adequariam, se assimilariam ou se integrariam socialmente com 

facilidade, o que, consequentemente, imprimiria uma tônica de que eles não eram bem-

vindos.  

Nessa linha de raciocínio, se recuperarmos, mais uma vez, a memória da 

imigração no Brasil, veríamos que a diferença linguística era um dos fatores que 

desqualificou a possível imigração de asiáticos (japoneses e chineses), como 

materializou, por exemplo, do artigo “A questão da immigração”, escrito por Sr. Fidelis 

Reis a convite do jornal O Paiz e publicado no dia 28 de junho de 1924.  No entanto, na 

reportagem “Eles descobriram o ‘Basil’”, a tônica dada pelo enunciador jornalístico é 

outra.  Ao escolher os verbos “desabafar” (sentiendi) para apresentar quem está sendo 

citado e o verbo “aventurar” para detalhar que o imigrante está tendo aulas pelo Youtube, 

o enunciador caracteriza o imigrante chinês enquanto alguém que se constrange por suas 

dificuldades e que se empenha em ultrapassá-las, como um descobridor, assim como no 

título verbo-visual, o que imprime uma entonação positiva.  

Desse modo, notamos que a relação entre o discurso citado e contexto narrativo 

possibilitou ao enunciador, uma mudança em relação a memória da imigração no Brasil, 

ao permitir atribuição de outra tônica.  

Ademais, nesse trecho da reportagem, reafirma-se que os chineses falam inglês (a 

afirmação de que eles se comunicam com os brasileiros em língua inglesa apareceu pela 

primeira vez na quarta e quinta linha da terceira coluna da primeira página da 

reportagem), o que reforça a caracterização dos imigrantes enquanto globalizados, pois, 

conforme apresentamos anteriormente, a língua inglesa é tida como língua global.  

Na sequência da reportagem, apresenta-se, mais uma vez (as outras duas 

ocorrências foram observadas, respectivamente, no primeiro parágrafo da primeira página 

da reportagem em relação ao imigrante Kevin Xie; e na legenda da primeira fotografia), 

elementos que indicam uma conservação da identidade cultural chinesa e aspectos que 

evidenciam uma adaptação aos costumes nacionais. 

Os elementos que demonstram a manutenção da identidade chinesa são: a) o 

convívio dos imigrantes com seus conterrâneos, o que se materializa no emprego do verbo 

“dividir” que tem como objeto direto o substantivo “apartamento” em “muitos dos que 

vêm sem a família dividem apartamento” (duas últimas linhas da segunda coluna e 
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primeira linha da terceira coluna da segunda página); e, b) as saudades de hábitos do país 

de origem, o que se marca pelo uso do verbo “ressentir” em “Em coro, ressentem-se da 

ausência de karaokês, programa preferencial desses jovens executivos em Pequim e 

Xangai” (da terceira a sexta linha da terceira coluna da segunda página), que expressa os 

chineses sentem falta dos karaokês.  

Os aspectos que sinalizam a adaptação aos costumes nacionais são as mudanças 

que os imigrantes estão realizando em relação aos seus hábitos, conforme expressado: a) 

pelo substantivo “substituições” em “estão aos poucos aprendendo a fazer substituições” 

(sétima e oitava linhas da terceira coluna da segunda página);  b) pelo substantivo “praia”, 

para fazer referência ao lazer adotado por Sinochem Crystal Lee, na citação direta de sua 

fala, “Meu lazer agora é na praia” (oitava e nona linhas da terceira coluna da segunda 

página); c) pelo gentílico “carioca” em “segundo os amigos chineses, virou “ca-rííí-o-ca”, 

tal a rapidez com que se aclimatou” (da décima primeira a décima terceira linha da terceira 

coluna da segunda página), relativo a como os amigos chineses chamam Lee devido a sua 

rápida adaptação.   

Conforme explicitamos anteriormente na análise dessa reportagem (nas outras 

duas ocorrências), a concomitância da adaptação aos costumes brasileiros e da 

conservação de elementos da identidade chinesa indica um desenvolvimento de uma 

identidade sino-brasileira.  

Nesse sentido, retomamos mais uma vez que, a partir do ano 1875, o aparecimento 

de uma identidade que agrega aspectos do país de origem do imigrante com elementos da 

identidade brasileira foi observado pelos nacionalistas em relação aos imigrantes alemães. 

Para esses nacionalistas, o desenvolvimento de uma identidade teuto-brasileira era 

concebido como um sinal de que os alemães não deixavam ser assimilados, o que 

ocasionou a produção de discursos assimilacionistas que desqualificaram a imigração de 

alemães. Porém, como elucidamos anteriormente, o enunciador jornalístico dessa 

reportagem possui outra entonação em relação aos imigrantes chineses.  

No trecho em questão, a entonação positiva em relação aos chineses do enunciador 

se marca pelo emprego do verbo “aprender”, que tem como objeto o substantivo 

“substituições” e é relativo aos chineses em “estão aos poucos aprendendo a fazer 

substituições” (sétima e oitava linhas da terceira coluna da segunda página, contexto 

narrativo).  Observamos ainda que essa oração do enunciador jornalístico antecede a 

citação direta da fala Sinochem Crystal Lee, “Meu lazer agora é na praia” (oitava e nona 

linhas da terceira coluna da segunda página).  
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A citação direta da palavra da imigrante é inserida no contexto narrativo com um 

certo isolamento (por intermédio da utilização do recurso gráfico das aspas) e, com isso, 

não é diretamente infiltrada pelo enunciador jornalístico. Dessa maneira, a citação 

apresenta-se como uma voz forte que serve para fortalecer a argumentação do discurso 

citante. Nessa inserção da palavra de outrem, a citação direta da fala de Sinochem Crystal 

Lee justifica, ao fornecer o exemplo do lazer da imigrante ser na praia, a afirmação do 

enunciador jornalístico de que os chineses estando aprendendo a fazer mudanças de 

hábitos. Assim, a citação reforça a posição do enunciador jornalístico de que os imigrantes 

são adaptados e estão descobrindo o país. Concebemos essa forma de citação, conforme 

exposto anteriormente na análise da citação de Reinaldo Gregori, como aproximada ao 

discurso direto monumental (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Depois de discorrer sobre os novos costumes dos chineses no Brasil, o enunciador 

jornalístico aborda, das três últimas linhas da segunda página a nona linha da segunda 

coluna da terceira página da reportagem, tanto o primeiro grande fluxo de imigração 

chinesa para o Ocidente no século XIX – apresentando que a maioria deles iam para os 

Estados Unidos e que alguns macaenses (na época súditos do rei português) vieram para 

o Brasil para evitar as sucessivas crises e guerras civis da China – como a segunda forte 

onda imigratória de chineses que aconteceu entre as décadas de 1950 e 1970 - em que os 

imigrantes foram motivados a deixar o seu país para fugir do regime de Mao Tsé-Tung, 

destacando que dentre eles, estavam muitos chineses altamente qualificados que foram 

recebidos por conceituadas universidades do mundo.   

Na margem superior esquerda da terceira página da reportagem, está a segunda 

fotografia. A imagem exibe: a) no plano fundo, uma praia; e, b) no primeiro plano, um 

jovem com os olhos puxados, óculos, camiseta, bermuda, tênis e os braços para cima, 

segurando uma barra de metal que está presa a duas colunas metálicas horizontais que, 

por sua vez, estão em cima de duas colunas metálicas verticais. Os pés do jovem estão 

sobre dois suportes de metal que fazem parte das duas colunas metálicas verticais. Assim, 

a foto representa ao imigrante chinês como alguém que está se exercitando à beira-mar,  

Ao lado direito da segunda fotografia, está sua legenda composta pelo: a) título 

“O neocarioca”; e, b) pelo seguinte corpo: “O engenheiro Liang Kai, 28 anos, já passou 

temporadas em países da Europa, da Ásia e da América Latina, incluindo o Brasil, onde 

agora quer ficar. Analista de sistemas da empresa de telecomunicações ZTE, há quatro 

meses alugou um apartamento no Rio de Janeiro. Aclimatou-se tão bem à vida à beira-

mar que até cogita criar raízes: ‘Quem sabe ainda me caso com uma carioca’”. 
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Observamos que no corpo dessa legenda estão a voz do enunciador jornalístico e do 

engenheiro Liang Kai, que é analista de sistemas da ZTE.   

Essa fotografia e o título de sua legenda “O neocarioca” traçam ao mesmo tempo 

uma alteridade para o imigrante chinês e uma identidade para os brasileiros nascidos no 

Rio do Janeiro. O neologismo formado a partir da adição do prefixo “neo”, que significa 

novo, ao gentílico “carioca” situa o imigrante chinês como alguém que aderiu à forma de 

viver das pessoas nascidas na cidade do Rio, no caso, ao hábito de se exercitar nas praias. 

Assim, é atribuída aos cariocas à imagem discursiva de pessoas de praia que cuidam de 

seus corpos e ao imigrante, por estar fazendo o mesmo que alguém nascido no Rio, de 

um novo carioca. Ao conferir para o imigrante a imagem de um novo carioca, o 

enunciador jornalístico caracteriza-o como adaptado.  

Considerando que a segunda fotografia ocupa mais da metade do lado esquerdo 

da terceira página da reportagem, percebemos que a foto desempenha grande importância 

no enunciado jornalístico. Dessa maneira, a citação da forma de presença do imigrante 

chinês como sendo a de uma pessoa que se adaptou ao Brasil adquire grande força na 

reportagem.   

No corpo dessa legenda, a caracterização do imigrante retratado na fotografia 

como adaptado é complementada. Nessa complementação, o enunciador jornalístico 

aprofunda a caracterização do imigrante enquanto adaptado, ao explicitar que Liang Kai: 

a) deseja permanecer no Brasil, o que é indiciado pelo emprego da locução verbal “quer 

ficar”, em “O engenheiro Liang Kai, 28 anos, já passou temporadas em países da Europa, 

da Ásia e da América Latina, incluindo o Brasil, onde agora quer ficar” (da primeira a 

sétima linha do corpo da legenda); e, b) habitou-se muito bem a vida na praia, o que é 

marcado pelo uso do verbo “aclimatar”, para fazer referência a relação do imigrante com 

sua vida no litoral, em “Aclimatou-se tão bem à vida à beira-mar que até cogita criar 

raízes” (da décima terceira a décima sexta do corpo da legenda). Após essa oração, que é 

seguida de dois pontos, é inserida a citação direta da voz de Kai, “Quem sabe ainda me 

caso com uma carioca” (três últimas linhas do corpo da legenda). Nessa citação, o 

imigrante chinês explicita que ele pode vir a se casar com uma pessoa do Rio de Janeiro, 

o que é materializado pela expressão “quem sabe”, relativo à ação de casar que tem como 

objeto o gentílico “carioca”, reforçando, assim a possibilidade de estabelecer vínculos 

com o Rio.    

A citação direta do discurso de Liang Kai é introduzida no contexto narrativo com 

um certo isolamento (pelo uso do recurso gráfico das aspas, por ser posterior a dois pontos 
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e por ocupar as últimas linhas do corpo da legenda da segunda fotografia) e, assim, não é 

diretamente atravessada pela voz do enunciador jornalístico.Com isso, a citação mostra-

se como uma voz forte que serve para substanciar a argumentação do discurso citante. 

Nessa inserção da palavra de outrem, a citação direta da fala do imigrante fundamenta, 

ao ilustrar com a possibilidade de um casamento entre o imigrante e uma carioca, a 

asseveração do enunciador jornalístico de que o migrante internacional pensa em 

estabelecer vínculos com o Rio de Janeiro. Desse modo, a citação corrobora com o 

posicionamento do enunciador jornalístico de que o imigrante é adaptado. 

Compreendemos essa forma de citar o discurso alheio, conforme elucidamos 

anteriormente na análise da citação de Reinaldo Gregori, como aproximada ao discurso 

direto monumental (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Na margem superior-direita da terceira página da reportagem, aparece a terceira 

fotografia. Nessa retrata-se destacadamente pela posição central na fotografia: um homem 

que usa camisa de mangas curtas e óculos, possui olhos puxados, olha para frente e está 

sentado e com um dos braços levantados segurando um pegador para se servir de um 

pedaço de carne. Esses elementos constroem a representação de um imigrante que está 

em uma churrascaria, o que indicia que a foto cita a forma de presença do imigrante como 

a de alguém que está adaptado aos costumes brasileiros, uma vez que comer churrasco é 

um traço da identidade brasileira.  

Abaixo da terceira fotografia está sua legenda composta pelo: a) título “Só falta 

trazer a noiva”; e, b) pelo seguinte corpo: “Diante do convite de passar uns tempos no 

Brasil, o especialista em relações internacionais Kevin Xie não vacilou. ‘É um dos Brics, 

né? Tem tudo para dar certo’, diz. Gerente de recursos humanos da montadora Chery, ele 

gostou de São Paulo, onde vive há seis meses, e se tornou habitué da cena gastronômica. 

Agora só falta convencer a noiva a deixar Pequim.” Nesse corpo aparece a voz do 

enunciador jornalístico e do especialista em relações internacionais Kevin Xie, que é 

gerente de recursos humanos na Chery.   

No corpo dessa legenda, o enunciador jornalístico adiciona informações que 

detalham a caracterização do imigrante chinês como adaptado que se materializou na 

fotografia. Nesse detalhamento, a citação direta da fala de Kevin Xie corrobora com a 

imagem de que ele se adaptou ao Brasil, ao afirmar que a sua relação com país é positiva, 

o que se marca pela expressão “Tem tudo para dar certo” (terceira linha). O enunciador 

da reportagem aprofunda o que seria esse tudo, ao apresentar que Xie aprecia a vida em 

São Paulo - o que é indiciado pelo verbo “gostar”, o qual é relativo a relação do imigrante 
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com a cidade paulistana – e que ele é um frequentador assíduo dos diferentes restaurantes 

do lugar – o que é demonstrado pelo emprego do substantivo “habitué”, em “se tornou 

habitué da cena gastronômica” (quinta e sexta linhas do corpo da legenda).  

Dessa forma a terceira fotografia e sua legenda reforçam a imagem de que os 

imigrantes chineses estão adaptados e integrados socialmente ao Brasil.  

Na continuidade do corpo da reportagem, está: “A leva atual é a primeira que troca 

de país não por não encontrar boas alternativas na própria pátria - o que todos têm -, mas 

por considerar que pode chegar mais rápido e longe fora de casa. Também pesa a favor a 

oportunidade de ter uma experiência no exterior. ‘Ao contrário das que vieram antes, essa 

é uma turma globalizada e disposta a integrar-se’, observa o especialista Oliver Stuenkel, 

professor da Fundação Getúlio Vargas” (das duas últimas linhas da segunda coluna da 

terceira página a décima linha da terceira coluna reportagem).  

Na passagem, o enunciador jornalístico distingue a motivação da imigração dos 

chineses contemporâneos para o Brasil das anteriores, explicando que eles vieram devido 

à possibilidade de acelerar a ascensão na carreira profissional e de aprender com as 

vivências em outro país.  

Na sequência dessa explicação é inserida a fala de Oliver Stuenkel, especialista e 

professor da Fundação Getúlio Vargas. Na citação direta, além da reafirmação das 

motivações da imigração chinesa contemporânea para o Brasil, os imigrantes são 

caracterizados enquanto adaptados, o que é indiciado: a) pelo emprego do adjetivo 

“globalizado”, o que os situa enquanto sujeitos que fazem parte de um processo de 

integração entre as economias e sociedades de vários países; e, b) pelo o verbo “integrar”, 

apontando que os chineses estão dispostos a fazer parte da sociedade brasileira.  

A citação direta das palavras de Stuenkel, voz de autoridade (especialista e 

professor da Fundação Getúlio Vargas, instituição reconhecida como de qualidade) é 

situada com um certo isolamento da voz do enunciador jornalístico, mediante o uso do 

recurso gráfico das aspas. Assim, o enunciador da reportagem não interfere diretamente 

na citação, o que faz com essa se mostre como uma voz forte que substancia a 

argumentação do discurso citante. Nesse sentido, a citação direta da palavra de Stuenkel 

justifica, ao apresentar o imigrante chinês contemporâneo como globalizado e disposto a 

integração, a exposição do enunciador jornalístico de que a imigração chinesa 

contemporânea é distinta das anteriores. Dessa maneira, a citação substancia a posição do 

enunciador jornalístico de que os imigrantes são adaptados. Entendemos essa relação 

entre discurso citado e citante, de acordo com que explicitamos na análise da citação de 
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Reinaldo Gregori, como aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). 

Na continuidade do corpo da reportagem, o enunciador jornalístico explicita que 

muitos chineses contemporâneos que migraram para o Brasil estiveram em outros países, 

caso do engenheiro Liang Kai que já foi para diferentes partes da Ásia, da Europa e da 

América Latina. Depois dessa introdução, o enunciador anuncia que o Brasil apresenta 

como estímulo a conquista de uma parcela do mercado brasileiro. E, logo em seguida, lê-

se: “Como outros compatriotas com os quais partilha o escritório, onde reina o mandarim, 

ele não quis comprar passagem de volta. Ainda solteiro, diz: “É bem possível que meus 

filhos venham a ser brasileiros” (da décima oitava linha a última linha da reportagem). 

Nesse trecho final da reportagem, o enunciador reafirma a construção da imagem 

de adaptado ao imigrante chinês ao apresentar que Liang Kai: a) não intenção de voltar 

para seu país de origem – o que é indiciado pelo advérbio “não” que modifica o verbo 

“querer”, o qual tem como sujeito Kai e como objeto direto a locução substantiva 

“passagem de volta”; e, b) o estado civil do imigrante chinês, o que sinalizado pelo 

emprego do adjetivo “solteiro”, dando a impressão de que o imigrante, possivelmente, 

possa se relacionar com alguém do Brasil e criar raízes.  

A citação da fala do imigrante ocorre imediatamente após o anúncio do estado 

civil de Liang Kai. Nessa citação, a ideia de que ele possa se criar vínculos com o Brasil 

reaparece, uma vez que o imigrante pontua que seus filhos podem nascer brasileiros, o 

que se marca no uso do advérbio “bem” intensificando o adjetivo “provável”, e, com isso, 

enfatizando as chances de ele ter seus filhos aqui, e, consequentemente, ficar no país.  

O discurso citado (fala de Liang Kai) aparece com um certo isolamento da voz do 

enunciador jornalístico (devido a sua materialização ocorrer após dois pontos, ser 

destacada por estar entre aspas e estar situada nas duas últimas linhas da reportagem). Por 

isso, o enunciador da matéria jornalística não intervém diretamente na palavra citada, o 

que faz com essa se configure como uma voz forte e sirva para substanciar a 

argumentação do discurso citante. Assim, a citação direta de Liang Kai, ao anunciar que 

seus filhos podem vir a ser brasileiros, fundamenta a concepção do enunciador da 

reportagem de que ele possa criar raízes com o Brasil. Desse modo, a palavra de Kai 

fornece subsídios para o posicionamento do enunciador jornalístico de que o imigrante é 

adaptado. Conforme apresentamos anteriormente na análise da citação de Reinaldo 

Gregori, percebemos essa forma de citar a palavra de outrem como aproximada ao 

discurso direto monumental (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). 
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Nesse enunciado jornalístico, os índices temáticos “constrangidos por suas 

dificuldades linguísticas e empenhados em ultrapassá-las”, “flexíveis em relação aos seus 

hábitos e costumes”, “aderiram à forma de viver do brasileiro” e “desejam ficar”, que se 

ligam à área semântica da civilização35, causam o efeito de sentido de dispostos à 

integração social e reforçam a construção da imagem discursiva de adaptados. Por outro 

lado, no passado eram os índices temáticos “moralidade semelhante à lusitana”, “religião 

católica” e “língua mais próxima à portuguesa”, também relativos à área semântica da 

civilização, que causavam o efeito de sentido de adaptados. Nesse sentido, lembramos 

que na cobertura a respeito da possibilidade de estimular a vinda de imigrantes asiáticos 

do artigo “A questão da immigração” da edição do dia 28 de junho de 1924 do jornal O 

Paiz, enunciador jornalístico se opõe à vinda de imigrantes asiáticos (mais 

especificamente, de japoneses e chineses, por considerar que eles não se integrariam à 

população brasileira devido às diferenças morais, de credo e linguísticas.  

Os novos aspectos da existência dos imigrantes chineses no Brasil, integrados no 

círculo de interesse social brasileiro, e que se tornaram objeto desse enunciado 

jornalístico, não coexiste “pacificamente com os elementos que se integraram à existência 

antes deles; pelo contrário, entram em luta com eles, submetem-nos a uma reavaliação, 

fazendo-nos mudar no interior da unidade do horizonte apreciativo” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.141). Assim, sob a área semântica da civilização, 

os imigrantes chineses receberam a tônica de adaptados por serem considerados como 

empenhados, flexíveis e dispostos a permanecer no país, enquanto que, no passado, igual 

tônica dependeria de adequação aos ideais de latinidade.  

Ademais, também notamos a materialização dos índices temáticos “globalizados”, 

“fluentes em língua inglesa” e “perfil que mais impacta positivamente na economia do 

país”, os quais são relativos à área semântica da economia em sua atual ordem 

capitalista36, gerando como efeito de sentido a concepção de que os imigrantes chineses 

são adaptados.  

                                                           
35 Retomamos que por área semântica da civilização, entendemos: “uma grande variedade de fatos: ao nível 

da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas 

e aos costumes. Pode-se referir ao tipo de habitações ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, 

à forma de punição determinada pelo sistema judiciário ou o modo como são preparados os alimentos. 

Rigorosamente falando, nada há que não possa ser feito de forma ‘civilizada’ ou ‘incivilizada’. Daí ser 

sempre difícil sumariar em algumas palavras tudo o que pode descrever como civilização (ELIAS, 1990, 

p.23).  
36 Reafirmamos que por área semântica da economia em sua atual ordem capitalista, entendemos o que 

habitualmente se refere por globalização, a qual “expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo, como 

modo de produção e processo civilizatório de alcance mundial. Um processo de amplas proporções 

envolvendo nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes sociais, 
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Observamos ainda que os imigrantes chineses ao serem vistos sob ótica da 

globalização pelo enunciador jornalístico sinalizaram que: a) misturam elementos 

tradicionais chineses com aspectos da identidade cultural brasileira; b) falam, além do 

mandarim, inglês fluentemente e estão aprendendo o português; e, c) estiveram em outros 

países. Ou seja, apontaram para os imigrantes enquanto multilíngues, transterritoriais e 

multiculturais, características que se relacionam a identidades pós-modernas ou pós-

coloniais (cf. CANCLINI, 2003). 

Sublinhamos que, nesse enunciado jornalístico, a imagem discursiva dos 

imigrantes chineses enquanto adaptados foi especialmente materializada pelas 

fotografias, que, conforme elucidamos anteriormente, ocuparam, por sua extensão e 

disposição no texto, uma posição de destaque nas páginas da reportagem. Essas citaram 

a forma de presença dos imigrantes no Brasil como uma fusão do tradicional com o novo 

(primeira foto), profissionais que estão contentes (primeira foto) e como adaptados aos 

costumes brasileiros (exercitar-se na praia, segunda foto; frequentar churrascarias, 

terceira foto). Dessa forma, a imagem discursiva dos imigrantes adaptados, globalizados, 

descobridores é enfatizada.  

As falas dos imigrantes que tiveram seus temas básicos antecipados pelo 

enunciador jornalístico (discurso direto preparado, cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009) auxiliaram esse na alteração da memória da imigração no Brasil, viabilizando a 

modificação da concepção de adaptados e, assim, imprimindo uma tônica positiva de 

receptividade.  

Diante do exposto, concluímos que as escolhas do enunciador pelo uso de 

determinadas variantes do discurso citado (nesta análise observamos o emprego de uma 

forma aproximada ao discurso indireto livre, de uma variante semelhante ao discurso 

direto monumental e do discurso direto preparado, cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) 

possibilitaram: I) alterações da memória historicizada da imigração no Brasil, em que os 

imigrantes alemães e asiáticos (japoneses e chineses) foram considerados indesejáveis e 

não adaptáveis por terem dificuldade de se expressar em português ou não usarem a 

língua, permanecerem em grupos homogêneos (de um mesmo país), manterem os hábitos 

do país de origem e desenvolverem uma identidade em que elementos do país de origem 

fossem misturadas aos aspectos brasileiros; II) a caracterização dos imigrantes chineses 

enquanto jovens, executivos, constrangidos pela dificuldade em aprender a língua 

                                                           
economias e sociedades, culturas e civilizações. Assinala a emergência de uma sociedade global, como uma 

totalidade abrangente, complexa e contraditória”. (IANNI, 2001, p.11). 
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portuguesa, descobridores, simpáticos, flexíveis, empenhados, globalizados e adeptos dos 

hábitos cariocas e paulistanos, o que permitiu a construção da imagem discursiva desses 

imigrantes enquanto adaptados; e, consequentemente, III) a afirmação de uma tônica 

positiva de receptividade em relação a esses imigrantes.  

 

4.2 Não adaptado 

 

O enunciado concreto a ser analisado é a reportagem “Mandarim entra no 

‘cardápio’ dos edifícios”. A reportagem foi escrita pela jornalista Joana Cunha e 

publicada no dia 15 de abril de 2012, na Folha de S. Paulo, no caderno “Cotidiano”, na 

página C337.  

O caderno diário “Cotidiano”, segundo as informações do site da Folha de S. 

Paulo,  

 

Oferece ao leitor informações úteis ao seu dia-a-dia nas áreas de 

segurança, educação e direito do consumidor. Traz diariamente notícias 

relativas às principais capitais do país. Na edição São Paulo, concentra 

sua cobertura na capital paulista. Procura prestar serviço ao leitor sobre 

temas como direito do consumidor, saúde, trânsito e meteorologia. 

 

Observamos que nessa reportagem a cobertura é sobre as relações cotidianas de 

vizinhança estabelecidas no âmbito de condomínios da cidade de São Paulo, o que a difere 

das outras matérias jornalísticas que são concernentes aos brasileiros e imigrantes em um 

contexto social mais amplo. Essa característica é viabilizada pela inserção da reportagem 

em “Cotidiano”, posto que, como vimos na citação acima, esse caderno busca apresentar 

informações relativas ao dia-dia, que são consideradas como úteis pelo veículo para seu 

público leitor. 

                                                           
37 A matéria jornalística “Mandarim entra no ‘cardápio’ nos edifícios” foi coletada do acervo digital do 

jornal Folha de S. Paulo.  



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios, Folha de S. Paulo, publicada no dia 15 de 

abril de 2012 no caderno “Cotidiano”, p. C3. 

 

 

Transcrição  

 

Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios  
 

Prédios traduzem aviso para morador chinês  
 

Joana Cunha 

De São Paulo 

 

Vestido com pijama e chinelo de quarto, um chinês de meia idade, que vem da garagem, 

entra no elevador de seu prédio onde há um comunicado escrito em mandarim.  

Quando a porta abre em seu andar, sentem-se indecifráveis aromas de sua culinária e é 

possível ouvir as vozes de um karaokê. Mas ele não está em uma ruela de Pequim.  
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O cenário é um condomínio a poucas quadras da avenida Paulista, em São Paulo. 

A crescente imigração de chineses que pouco entendem português começa a despertar 

em vizinhos brasileiros o desejo de se comunicar e reduzir o choque cultural. 

Para se adaptar, o síndico de um condomínio que abriga mais de 50 famílias chinesas, 

resolveu traduzir o regulamento do prédio.  

“Eles representam mais de 20% dos moradores. Muitos deles explicavam que não 

entendiam os avisos”, afirma o síndico Francisco Morales. 

Na China, há hábito de usar pijama em público. Segundo especialistas, talvez por ser 

um país tão populoso, a noção de privacidade é tratada de forma distinta.  

Outros costumes, como pendurar roupas para secar na varanda ou na janela, entretanto, 

são questionados por vizinhos brasileiros.  

A imagem é comum em paisagens urbanas chinesas. Mas, para preservar a fachada, 

aqui os prédios proíbem.  

“Certas questões podem se adaptar ao costume deles. Outras, não”, diz Claudio 

Bernardes, presidente do Secovi-SP (sindicato da habitação). 

A empresa de administração imobiliária Lello estuda o caso de um síndico que já 

pretende contratar um funcionário que fale o idioma.  

“Muitos trabalham no comércio, em bairros como Bom Retiro, Liberdade e 25 de 

Março. Mas começam a aparecer em outras regiões”, diz Márcio Romão, gerente da 

Lello. 

Para o presidente do Secovi, “até pela comunicação restrita, a tendência é que eles se 

concentrem em determinados edifícios”.  

Na Barra Funda, um condomínio afixou, nas áreas comuns, comunicados com tradução 

sobre a organização da sala de brinquedos e objetos pessoais esquecidos.  

No Ipiranga, no prédio de Xu Jie, 19, que chegou de Xangai em 2009, ainda não foi 

tomada nenhuma medida. “Lá, 10% são chineses. Eu já falo português, mas pode ser 

bom para os que não falam”. 

Os chineses regularizados no país passaram de 28,5 mil (2009) para 34,6 mil (2011), 

diz o Ministério da Justiça.   
  

 

O projeto verbo-visual da página da reportagem é composto de:  

a) na margem superior da página, cabeçalho. Esse ocupa na horizontal, cinco 

colunas, e na vertical, uma linha. Na margem superior esquerda, está o nome do jornal, 

em preto, negrito e caixa alta. Na margem superior direita, está a data (o dia da semana – 

em preto e caixa alta, o dia do mês e o ano – estes últimos expressos em numerais de cor 

preta), seguida de três estrelas (respectivamente, nas cores magenta, azul claro e preto), 

do nome do caderno (em fonte de cor preta e letras minúsculas) e da página (em fonte 

preta, sendo composta da primeira letra do caderno – em maiúscula – e do número da 

página);  

b) na parte inferior a linha separadora, o primeiro box, de contorno azul claro (sem 

as margens laterais), o que o separa do corpo da reportagem e do anúncio publicitário. 

Esse perfaz na horizontal, quatro colunas, e na vertical, vinte e quatro linhas. Na margem 

esquerda do box, estão, da parte superior a inferior, seu título, seu subtítulo, uma imagem 
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ampliada acompanhada de sua legenda e de sua fonte. O título está em preto, negrito e 

caixa alta. O subtítulo está em fonte preta. A imagem ampliada é de preenchimento 

salmão e de contorno vinho e está ligada por uma linha vinho a uma a fotografia de um 

cartaz que está na parte central do box. As informações dessa imagem estão em mandarim 

e em fonte de cor preta. A legenda está em fonte de cor preta e negrito.  A fonte está fonte 

de cor preta. A parte central do box exibe a fotografia de um cartaz, que preenche na 

horizontal, uma coluna e meia, e na vertical, vinte e uma linhas. Na margem direita do 

box, estão dois blocos de texto. O primeiro bloco, em fonte de cor preta, perfaz na 

horizontal, uma coluna, e na vertical, catorze linhas. As duas primeiras linhas intitulam 

esse e estão em negrito. Após esse bloco, há um espaço de três linhas em branco, seguida 

do segundo bloco, o qual ocupa na horizontal, uma coluna, e na vertical, cinco linhas, 

sendo que a primeira informação que aparece nesse segundo bloco é numérica e está 

destacada em fonte maior (equivalente a duas linhas) e cor vermelha. O texto que segue 

está informação numérica está em fonte de cor preta; 

 c) na margem superior direita, abaixo do cabeçalho, logo do periódico (em azul 

claro), seguido do nome do grupo da Folha de S. Paulo responsável pelas página e 

conteúdo online do jornal, a “Folha.com” (a palavra “Folha” em preto e caixa alta e o 

segmento “.com” em fonte azul claro e letras minúsculas) , que servem de título do 

segundo box, descrito no próximo item. Esse título, preenche na horizontal, uma coluna, 

e na vertical, duas linhas;  

d) abaixo do logo e de “Folha.com”, o segundo box de contorno azul claro (sem a 

margem lateral esquerda), perfazendo na horizontal, uma coluna, e na vertical, vinte 

linhas. Esse possui quatro blocos de texto. O primeiro bloco possui duas linhas, sendo 

que na primeira linha está o nome do caderno em fonte azul claro e caixa alta e na segunda 

linha está “Leia mais na internet”, em fonte preta, negrito e caixa alta. O segundo bloco 

tem cinco linhas. A primeira linha desse segundo bloco apresenta a palavra “Twitter”, a 

qual está em preto, negrito e caixa alta. Da segunda a quarta linha do segundo bloco está 

a possibilidade de seguir e acompanhar o veículo no “Twitter”. Essa informação está em 

fonte preta. A última linha do segundo bloco apresenta, em negrito e fonte de cor preta, o 

endereço eletrônico da Folha no “Twitter”. O terceiro possui seis linhas. Na primeira 

linha do terceiro bloco está a palavra “Facebook”, em preto, negrito e caixa alta. Da 

segunda a quinta linha do terceiro bloco está a possibilidade de curtir e compartilhar o 

conteúdo do jornal nessa rede social. Esse dado está em fonte preta. A última linha do 

terceiro bloco, em negrito, indica o endereço eletrônico do veículo no “Facebook”. O 
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último bloco tem quatro linhas. A primeira linha do último bloco exibe o substantivo 

“Clima” em preto, negrito e caixa alta. Da segunda a terceira linha do quarto bloco está a 

possibilidade de conferir a previsão do tempo online. A última linha do último bloco, em 

negrito, indica o endereço eletrônico da previsão do tempo;  

e) na parte inferior ao primeiro box, o título da reportagem, em fonte preta e 

negrito, preenchendo na horizontal, uma coluna, e na vertical, oito linhas;  

f) abaixo desse título, o olho da reportagem, perfazendo na horizontal, uma coluna, 

e na vertical, duas linhas;  

g) na parte inferior ao olho da matéria jornalística, o nome da jornalista (em preto, 

negrito e caixa alta) e em que cidade ela produziu a reportagem (em preto e caixa alta). 

Essas informações ocupam na horizontal, uma coluna, e na vertical, duas linhas;  

h) abaixo do local de produção do enunciado jornalístico, o corpo da reportagem, 

preenchendo, na horizontal, uma coluna, e na vertical, oitenta e quatro linhas; e, 

i) na margem direita do corpo da reportagem, um anúncio das “Casas Bahia”, 

contornado por linhas cinzas e perfazendo na horizontal, quatros colunas, e na vertical, 

aproximadamente noventa e cinco linhas.  
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O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado: 
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A partir da descrição do projeto verbo-visual, observamos que o primeiro box, 

pela posição ocupada, e o anúncio, pela extensão e pela posição central, são salientadas 

na página da reportagem. Com isso, o primeiro box se mostra especialmente relevante 

para a construção da matéria jornalística “Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios”.  

O primeiro box apresenta como título o seguinte: “Política da boa vizinhança”. 

Tomamos esse título como uma citação, pois embora não se exprima quem disse isso, 

sabemos que se trata de um termo originário da expressão inglesa “Good neighbor 

policy”, que remete à iniciativa implementada no governo de Franklyn Delano Roosevelt, 

presidente dos Estados Unidos da América, a partir de 1933. Por esse motivo, 

apresentaremos os sentidos que a expressão “política da boa vizinhança” tinha 

originalmente, para, mais adiante, refletirmos sobre esses sentidos para o enunciado que 

aqui analisamos.  

A iniciativa implementada no governo norte-americano do presidente Franklyn 

Delano Roosevelt visava “garantir a solidariedade latino-americana para a causa liberal 

diante da expansão do nazifascismo, ao mesmo tempo em que criava uma área de reserva 

de mercado para os produtos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial” 

(MAUAD, 2014, p.134). Para Locastre (2011, p.5), a política  

 

representou uma estratégia possível de sucesso, já que a sua sustentação 

estava pautada mais por programas culturais do que por imposição 

militar. Suas práticas advinham de programas de ‘ajuda’ aos países 

latinos americanos para o reerguimento de sua economia. A tentativa 

de ‘unificar’ as Américas em torno de um sentimento comum, 

basicamente de irmandade, marcou bastante essa política, que procurou 

instaurar um agir político, econômico e até cultural comum entre as 

Américas. 

 

Mauad (2002, p.3) explica que os três principais agentes da “Política da boa 

vizinhança” foram:  

 

1. Os grandes estúdios de Hollywood, encarregados da produção das 

imagens e seleção dos tipos adequados a mise-en-scéne das 

diversidades; 

2. As agências governamentais norte-americanas encarregadas de 

determinar diretrizes e enquadrar as propostas com as demandas da 

política internacional – dentre estas a PCA (Production Code 

Administration) sob a direção de Addison Durland, responsável por 

censurar aspectos que depreciassem a América latina, garantindo um 

padrão de representação social adequado às diretrizes da política da boa 

vizinhança implementada pelo Office of the Coordinator of 

Interamerican Affairs (OCIAA). Para tanto contavam com assessoria 
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de diplomatas e jornalistas brasileiros sediados nos EUA, bem como o 

aconselhamento da editoria da Revista NATIONAL GEOGRAPHIC. 

Todo voltados para compor uma imagem o mais fiel possível da 

América Latina; 

3.Por fim, as classes dominantes latino-americanas que dentro do seu 

projeto político, imaginavam uma nação, de cujo passado colonial fosse 

subtraído a mancha da escravidão, e que no presente estivesse 

plenamente integrada ao concerto internacional das nações modernas. 

Compondo com este grupo estava a grande imprensa ilustrada, 

empenhada em transformar os filmes do período em assuntos de Estado.  

 

Ainda no que tange ao contexto de origem da expressão “Política da boa 

vizinhança”, Mauad nos conta que  

 

O OCIAA possuía escritórios nos países estratégicos da América do 

Sul, dentre eles, Argentina, Chile e Brasil. O Brasil representava uma 

peça-chave nas relações interamericanas, devido à necessidade dos 

Estados Unidos construírem uma base militar na região Nordeste do 

país, fato que possibilitou ao governo brasileiro negociar a construção 

da Companhia Siderúrgica Nacional, ponto de partida para a 

organização da indústria de base no Brasil. O alinhamento do Brasil 

com os EUA possibilitou a projeção internacional da cultura brasileira 

propalada pelo estado, que identificava o nacional ao popular, 

valorizando o samba, as belezas naturais e a diversidade étnica do Brasil 

(2014, p.134).  

 

Compreendemos, pelo contexto de origem da expressão, que a “política da boa 

vizinha” marca uma estratégia que opta pelo não enfrentamento via força física, mas via 

manipulação ideológica e cultural, que forja tanto identidades e alteridades quanto uma 

relação de solidariedade e cordialidade entre povos. No caso da reportagem, o título do 

box, nos permite prever como se dará a construção do enunciado como um todo, isto é, 

no estabelecimento de estratégias para lidar com as diferenças culturais entre os 

imigrantes chineses e os brasileiros. 

Abaixo do título do box, encontra-se o subtítulo do box “Prédios se adaptam ao 

maior número chineses”, seguido da imagem ampliada da fotografia de um cartaz com 

escritos em mandarim e da legenda “Comunicado em mandarim e português na entrada 

da piscina de prédio no centro de SP”. Esses elementos materializam que uma das 

diferenças culturais com que está se lidando nos prédios é a linguística, uma vez que 

visualmente, amplia-se os escritos em mandarim de um cartaz e verbalmente, na legenda, 

expressa-se que um regulamento está tanto na língua dos chineses como em português.    

O subtítulo, a legenda e a imagem também sinalizam que uma das estratégias para 

tratar a questão da diferença linguística é a tradução, pois a forma de adaptação dos 
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prédios apresentada pela legenda e pela imagem é a presença do mandarim no 

comunicado do edifício.   

No mesmo box, há outro elemento que merece atenção. Trata-se da terceira coluna 

do box, intitulada “Sugestões para condomínios”. Como sabemos se tratar de informações 

extraídas dos cartazes utilizados em condomínios administrados pela Lello em que 

moram imigrantes chineses, conforme marcado, na margem inferior esquerda, em “Fonte: 

Márcio Romão, gerente de relacionamentos da Lello Condomínios”, consideramos o 

trecho como uma citação. Abaixo de “Sugestões para condomínios” estão as seguintes 

orientações: a) “Traduzir regulamento do prédio, comunicados e avisos internos” (da 

primeira a terceira linha); b) “Contratar um profissional administrativo que fale o idioma” 

(da quarta a sexta linha); c) “Chamar um palestrante especialista em choque cultural para 

explicar traços da cultura aos outros condôminos” (da sétima a décima linha); e, d) 

“Elaborar eventos de integração com temas chineses” (décima primeira e décima segunda 

linhas).  

Essas orientações nos revelam que, além de os chineses não saberem o idioma 

português, o que se marca pelo emprego de “traduzir” e pela oração subordinada 

substantiva subjetiva “que fale o idioma”, eles ainda não se adaptaram ao Brasil, o que é 

evidenciado pela qualificação almejada para o palestrante que deve ser chamado, isto é, 

“especialista em choque cultural”, e pelo tipo de evento e tema que se recomenda fazer, 

ou seja, um evento qualificado como de “integração” e de temática chinesa.  

A citação indireta de Márcio Romão materializa estratégias recomendadas para o 

tratamento das diferenças culturais existentes entre os imigrantes chineses e os brasileiros, 

estabelecendo simultaneamente uma alteridade ao imigrante chinês de não adaptado 

(aquele que necessita de tradução por não dominar a língua portuguesa, de um 

profissional que fale sua língua materna, que explique as diferenças culturais e de um 

evento para que se integre aos moradores brasileiros) e para os brasileiros de receptivos 

e solidários que buscam alternativas para um bom convívio entre as partes. 

A forma como se dá a interação entre discurso citado, as sugestões do condômino 

que tem como fonte Romão, e citante, matéria jornalística, indica que o enunciador da 

reportagem, ao inserir a citação indireta em um box, demarca nitidamente as fronteiras 

entre esses. A transmissão do discurso indireto pelo enunciador jornalístico foi feita de 

modo a apresentar, ao máximo, o conteúdo semântico preciso das sugestões, transpondo 

analiticamente a composição objetiva exata dessas. Ponderamos que a precisão do 

conteúdo semântico e a exatidão da composição objetiva não são integrais, pois trata-se 
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de uma citação. Contudo, há nessa transmissão e transposição uma interferência limitada 

no discurso citado indiretamente (por exemplo, somente adequando as coerções de limite 

de espaço). Por isso, consideramos que essa forma de citação seja aproximada ao que 

Bakhtin/Volochínov (2009, p.166) referenciou como discurso indireto analisador do 

conteúdo.  

Desse modo, o emprego dessa forma de citação possibilita ao enunciador, 

mediante sua limitada intervenção e o estabelecimento da responsabilidade pelo dito a 

Romão, a atribuição da negativa concepção dos imigrantes para a fonte citada.   

Na margem inferior esquerda do primeiro box está o título da reportagem.  No 

título “Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios”, o enunciador jornalístico, ao usar o 

verbo “entrar” e a metáfora “cardápio” (evidenciada pelo uso de aspas), indica que o 

mandarim se tornou uma das opções para os edifícios. E, como o olho da matéria, 

“Prédios traduzem aviso para morador chinês” nos informa, essa opção já se tornou uma 

decisão para os prédios que fazem a ação de “traduzir” aviso para moradores chineses.  

Na sequência do olho é disposto o corpo da reportagem. Da primeira a décima 

primeira linha desse corpo, o enunciador jornalístico descreve uma pessoa não 

identificada, suas ações e o cenário. A pessoa é descrita como “Vestido com pijama e 

chinelo de quarto” (duas primeiras linhas) e “chinês de meia idade” (segunda e terceira 

linhas). Suas ações parecem ser comuns e cotidianas, pois são elas “vem da garagem” 

(terceira linha) e “entra no elevador de seu prédio” (quarta e quinta linhas). A descrição 

do cenário é feita com as afirmações de que no elevador “há um comunicado escrito em 

mandarim” (quinta e sexta linhas), de que ao chegar no andar em que o chinês mora 

“sentem-se indecifráveis aromas de sua culinária e é possível ouvir as vozes de um 

karaokê” (da oitava a décima primeira linha). Essa forma de narração dá a impressão de 

que o tom assumido pelo enunciador jornalístico se assemelha mais com uma ficção do 

que com uma matéria jornalística, pois nesta teríamos dados mais específicos, como, por 

exemplo, a localização do prédio.  

Na sequência, o enunciador jornalístico afirma que: “Mas ele não está em uma 

ruela de Pequim” (da décima primeira a décima segunda linha). Ao empregar a conjunção 

adversativa “mas”, marca-se uma ruptura em relação ao tom usado pelo enunciador da 

reportagem que passa a ser o usual encontrado em matérias jornalísticas, conforme 

observamos a seguir.  
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Logo após essa afirmação, o enunciador jornalístico informa com especificidade 

a localização do prédio, que está a poucas quadras da Avenida Paulista, na cidade de São 

Paulo.  

Depois, o enunciador da matéria jornalística assevera que: “A crescente imigração 

de chineses que pouco entendem português começa a despertar em vizinhos brasileiros o 

desejo de se comunicar e reduzir o choque cultural” (da décima sexta a vigésima primeira 

linha). 

Nessa passagem, o enunciador da matéria jornalística apresenta: a) os chineses 

como imigrantes que não compreendem muito bem a língua portuguesa, o que é marcado 

pelo emprego do advérbio “pouco” em “a crescente imigração de chineses que pouco 

entendem português” (da décima sexta a décima oitava linha); e b) os vizinhos brasileiros 

como pessoas que começaram a ter vontade de estabelecer comunicação com os chineses 

e diminuir as dificuldades decorrentes das diferenças culturais – o que se materializa no 

nos verbos “comunicar” e “reduzir”, sendo que esse tem como objeto “o choque cultural”, 

em “começa a despertar em vizinhos brasileiros o desejo de se comunicar e reduzir o 

choque cultural” (da décima oitava a vigésima primeira linha).  

Ao enunciar que o entendimento da língua portuguesa dos imigrantes é limitada e 

que há dificuldades no relacionamento de vizinhança entre brasileiros e chineses devido 

às diferenças culturais, o enunciador jornalístico constrói a imagem discursiva de não 

adaptados aos imigrantes chineses.  

Nesse sentido, recordamos que anteriormente no Brasil, as diferenças linguísticas 

e culturais também construíram a imagem discursiva de não adaptado na cobertura da 

imprensa que participou da historicização brasileira, como o artigo “A questão da 

immigração”, de Sr. Fidelis Reis, publicado no O Paiz no dia 28 de junho de 1924 

(ANEXO N). O enunciador desse artigo caracterizou os chineses e japoneses como 

estrangeiros de mentalidade, moralidade, religião e língua muito distintas das brasileiras 

e, por isso, concebeu os imigrantes como não passíveis de integração. Assim, sinalizou-

se uma não receptividade em relação aos asiáticos.  

Observamos que, embora ambos (“A questão da immigração” e “Mandarim entra 

no ‘cardápio’ dos edifícios”) construam a imagem discursiva de não adaptados aos 

imigrantes chineses devido a diferenças linguísticas e culturais, a não receptividade 

expressa pelo enunciador do artigo não se materializa na reportagem que aqui analisamos.  

Nesse excerto, há a construção discursiva de que os brasileiros são receptivos. 

Essa construção é viabilizada pelo emprego do substantivo “desejo”, o qual é relativo aos 
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atos dos vizinhos brasileiros de se “comunicar” e “reduzir o choque cultural” em “começa 

a despertar em vizinhos brasileiros o desejo de se comunicar e reduzir o choque cultural” 

(da décima oitava a vigésima primeira linha).  

Da vigésima segunda a vigésima sexta linha, lê-se: “Para se adaptar, o síndico de 

um condomínio que abriga mais de 50 famílias chinesas, resolveu traduzir o regulamento 

do prédio”.  

Nesse segmento, o enunciador jornalístico, ao dissertar sobre a ação de um síndico 

de um condomínio onde moram várias famílias chinesas de traduzir o regulamento do 

prédio, indica que a estratégia (o que se marca pelo uso da preposição “para”, que 

apresenta como finalidade a adaptação) utilizada para lidar com a diferença linguística é 

a tradução (o que se materializa na locução verbal “resolveu traduzir”, que tem como 

objeto “o regulamento do prédio”).  Com isso, aponta-se, mais uma vez, para não 

adaptação dos imigrantes e para uma positiva receptividade dos brasileiros, pois esses 

adotam formas para se adequar as diferenças entre brasileiros e chineses no âmbito do 

convívio de vizinhança.  

Dessa forma, a imagem discursiva dos chineses de não adaptados por causa das 

diferenças linguísticas concomitante a imagem de receptividade dos brasileiros, que se 

adequam as diferenças, revela uma distinção da cobertura jornalística dessa reportagem 

para a que se materializou no Brasil no período compreendido pelos anos de 1875 a 1939, 

caso do artigo “A questão da immigração”, veiculado pelo O Paiz em 28 de junho de 

1924 (ANEXO N). Conforme explicitamos na análise da passagem anterior, enquanto o 

o artigo publicado pelo O Paiz enunciava uma não receptividade em relação aos chineses, 

essa reportagem aponta para uma receptividade dos brasileiros.    

Na sequência está a citação direta: “‘Eles representam mais de 20% dos 

moradores. Muitos deles explicavam que não entendiam os avisos”, afirma o síndico 

Francisco Morales’” (da vigésima sétima a trigésima primeira linha). Nessa citação, 

Morales justifica o que o levou a traduzir o regulamento do prédio (ação dissertada pelo 

enunciador jornalístico no segmento anterior), a saber: a) o número significativo de 

moradores chineses, o que se marca pelo uso do verbo “representar”  e do advérbio “mais” 

no predicado verbal “representam mais de 20% dos moradores”, que é relativo aos 

chineses que moram no prédio; e, b) o fato de que vários imigrantes diziam não entender 

os comunicados, o que se indica pela oração subordinada substantiva objetiva direta “que 

não entendiam os avisos”, relativa ao que diversos moradores chineses explicavam ao 

síndico.  
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A citação direta da palavra de Morales é situada com um certo isolamento em 

relação ao discurso do enunciador jornalístico por ser disposta como um parágrafo em 

que só o discurso citado aparece e estar marcada por aspas. Esse isolamento faz com que 

a citação não seja diretamente infiltrada pelo enunciador da matéria jornalística e 

configure-se como uma voz forte que serve para substanciar o discurso citante.  

Nessa inserção do discurso alheio, a citação direta da fala do síndico Francisco 

Morales, ao apresentar os motivos para a tradução dos regulamentos do prédio, concretiza 

o que é sinalizado pelo enunciador jornalístico, ou seja, de que os chineses não estão 

adaptados e que os brasileiros são receptivos (o que se verifica pela ação de traduzir ter a 

finalidade de adaptação do síndico em relação aos moradores chineses). Assim, a citação 

reforça a posição do enunciador jornalístico de que os imigrantes são não adaptados e que 

os brasileiros são acolhedores.  

Levando em consideração a disposição mais isolada da citação direta em relação 

as palavras do enunciador jornalístico, temos que essa forma de citação não comporta 

“nenhum outro esquema além do esquema primitivo e inerte do discurso direto” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.164). Por isso, entendemos essa relação entre 

discurso citado e citante como sendo aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Após essa citação, o enunciador jornalístico explicita outras diferenças culturais, 

conforme verifica-se em “Na China, há hábito de usar pijama em público. Segundo 

especialistas, talvez por ser um país tão populoso, a noção de privacidade é tratada de 

forma distinta” (da trigésima segunda linha a trigésima sétima linha) e em “Outros 

costumes, como pendurar roupas para secar na varanda ou na janela, entretanto, são 

questionados por vizinhos brasileiros” (da trigésima oitava linha a quadragésima segunda 

linha).  

A primeira diferença cultural afirmada pelo enunciador jornalístico é a de trajar 

pijama publicamente, o que é evidenciado pelo enunciador jornalístico mediante o 

emprego: a) da oração subordinada substantiva completiva nominal “de usar pijama em 

público”, que complementa o substantivo “hábito”, sendo esse situado como proveniente 

da China; e, b) da citação indireta da fala de especialistas.  

Na citação indireta, esse hábito chinês é justificado como sendo devido a um 

tratamento de privacidade diferente, o que se marca pelo adjetivo “distinto”, que qualifica 

a forma com é tratada a noção de privacidade.  Esse tratamento diferenciado é apresentado 

na citação como sendo possivelmente motivado pela China ter uma grande população, o 
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que se indicia pelo adjetivo “populoso”, o qual é modificado pelo advérbio “tão” e que 

qualifica o substantivo “país” (que é anaforicamente especificado como sendo relativo a 

China). Salientamos que a informação sobre quem são os especialistas não é detalhada na 

citação ou em qualquer outra parte da reportagem.  

A segunda diferença expressa é o ato dos chineses de pendurar roupas para secar 

na varanda ou na janela, sendo essa ação, dentre outras, questionada pelos vizinhos 

brasileiros. Esse questionamento é materializado pelo emprego do verbo dicendi 

“questionar”, o qual faz referência a como reagem os vizinhos brasileiros em relação a 

certos costumes (não detalhados pelo enunciador jornalístico) e ao hábito de colocar as 

vestimentas para secar na varanda ou na janela (exemplo fornecido pelo enunciador da 

matéria jornalística).  

O enunciador jornalístico, ao apresentar aspectos culturais diferentes e ao 

empregar o verbo “questionar” para a ação realizada pelos vizinhos brasileiros, permite 

uma possível percepção dos imigrantes chineses enquanto não adaptados e a atribuição 

de um acento de incômodo por parte dos vizinhos brasileiros.  

Ao levar em consideração o que se materializa nas citações, o emprego do discurso 

citado é significativo, pois permite ao enunciador jornalístico a atribuição a outrem (na 

primeira citação, aos especialistas; na segunda citação, aos vizinhos brasileiros) tanto da 

concepção de que há um tratamento diferente da noção de privacidade por parte dos 

chineses e dos brasileiros (primeira citação) como da tônica de incômodo em relação a 

alguns costumes dos imigrantes (segunda citação).  

Após elucidar a indagação dos vizinhos brasileiros, o enunciador jornalístico 

assevera que: “A imagem é comum em paisagens urbanas chinesas. Mas, para preservar 

a fachada, aqui os prédios proíbem” (da quadragésima terceira linha a quadragésima sexta 

linha). Com essa asseveração, o enunciador jornalístico atenua o questionamento dos 

moradores brasileiros em relação ao costume dos chineses de colocar as roupas para secar 

na varanda ou na janela, mediante a explicação de que se trata de uma proibição dos 

edifícios que tem como finalidade a preservação da fachada, conforme sinaliza o verbo 

“proibir”, que tem como sujeito o substantivo “prédio”, que anaforicamente se relaciona 

ao hábito dos chineses exposto nas linhas que antecedem o segmento aqui analisado.  

Nas cinco linhas seguintes a essa passagem, o enunciador jornalístico insere a 

citação direta da fala de Claudio Bernardes, presidente do Secovi-SP (sindicato da 

habitação). A citação direta apresenta que: “Certas questões podem se adaptar ao costume 

deles. Outras, não” (da quadragésima sétima linha a quadragésima nona linha).  
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Nessa, materializa-se uma certa flexibilização, ao se enunciar que alguns pontos 

podem ser adequados aos hábitos chineses, o que é sinalizado pelo uso do pronome 

indefinido “certo”, o qual se refere a questões que podem ser adaptadas.  

A citação direta, ao ser inserida em um parágrafo em que só se apresenta a palavra 

de Bernardes e ser marcada pelo emprego do recurso gráfico das aspas, possibilita que 

essa não seja diretamente penetrada pelo enunciador jornalístico. Isso faz com que a voz 

de Bernardes se mostre como uma voz forte, servindo para substanciar o discurso citante.  

Nesse sentido, a citação direta da fala do presidente do Secovi-SP, ao exprimir 

uma certa flexibilização, justifica a atenuação promovida pelo enunciador jornalístico em 

relação ao questionamento dos vizinhos brasileiros sobre alguns costumes chineses. 

Dessa maneira, a citação reforça a posição do enunciador da reportagem. Conforme 

elucidamos anteriormente na análise da interação da citação direta da fala do síndico 

Francisco Morales e o contexto narrativo, concebemos essa relação entre discurso citado 

e citante como sendo aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Na sequência, o enunciador jornalístico explicita que: a) a empresa de 

administração imobiliária Lello estava observando o caso de um síndico que pretendia 

empregar um funcionário que falasse mandarim (da quinquagésima linha a 

quinquagésima quarta linha); e, b) vários imigrantes chineses trabalhavam no comércio 

de bairros, como o Bom Retiro, Liberdade e 25 de Março, mas que eles começaram a 

aparecer em outras regiões, mediante a citação direta da fala de Márcio Romão, gerente 

da Lello (da quinquagésima quinta linha a sexagésima linha). 

Depois da fala de Romão, lê-se: “Para o presidente do Secovi-SP, ‘até pela 

comunicação restrita, a tendência é que eles se concentrem em determinados edifícios’” 

(da sexagésima primeira linha a sexagésima quinta linha).  

Nessa citação direta, o presidente do Secovi-SP, explica que devido a diferença 

linguística – o que é indicado pelo emprego do adjetivo “restrita” para qualificar o 

substantivo “comunicação”, que é relativo aos imigrantes –, há uma predisposição dos 

chineses de concentrarem-se em prédios específicos – o que é materializado pelo uso do 

substantivo “tendência” e pela oração subordinada objetiva direta “que eles se 

concentrem em determinados edifícios”.  

Dessa maneira, a citação, ao apontar tanto para a diferença linguística como para 

uma inclinação a concentração dos chineses em residir em específicos lugares, sinaliza 

uma não adaptação desses imigrantes.  
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No que se refere à concentração de imigrantes em uma mesma localidade, 

lembramos que na metade da década de 1870, a concentração de alemães em colônias foi 

um dos fatores que corroboraram com o argumento de que eles não eram passíveis de 

integração a sociedade brasileira, motivando o surgimento dos discursos assimilacionistas 

que desqualificavam a imigração alemã (cf. SEYFERTH, 2008). 

Contudo, há diferenças entre o que se materializa na fala do presidente do Secovi-

SP e o que se enuncia nos discursos assimilacionistas. A primeira delas é que a 

concentração de imigrantes era considerada como homogênea na metade da década de 

1870, o que não ocorre nessa citação. A segunda é que os assimilacionistas imprimiam 

uma tônica negativa em relação aos imigrantes alemães, o que não se apresenta no 

discurso direto do presidente do Secovi-SP em relação aos chineses.  

De qualquer modo, a forma como foi inserida a citação direta possibilita ao 

enunciador jornalístico se eximir da responsabilidade do que foi dito, uma vez que as 

fronteiras entre o discurso citado e citante foram bem demarcadas, mediante o uso do 

sinal de vírgula (sendo o que antecede esse sinal a palavra do enunciador da matéria 

jornalística e o que sucede do presidente do Secovi-SP) e, com isso, fazendo com que a 

palavra citada não fosse diretamente infiltrada pela voz do enunciador da reportagem.    

Adiante, o enunciador jornalístico aborda que em um condomínio da Barra Funda 

foram afixados comunicados traduzidos para mandarim em áreas comuns (da sexagésima 

sexta linha a septuagésima primeira linha).  

Após discorrer sobre a tradução de comunicados em um condomínio da Barra 

Funda, o enunciador jornalístico elucida que “No Ipiranga, no prédio de Xu Jie, 19, que 

chegou de Xangai em 2009, ainda não foi tomada nenhuma medida. ‘Lá, 10% são 

chineses. Eu já falo português, mas pode ser bom para os que não falam’” (da 

septuagésima segunda linha a septuagésima sétima linha).  

Nesse trecho, o enunciador jornalístico explicita a ausência de tática em um prédio 

onde moram imigrantes chineses, o que é materializado pelo pronome indefinido 

“nenhuma”, seguido do substantivo “medida”. 

Na citação direta, Xu Jie demonstra a ausência de alguma providência no prédio 

e qualifica como positiva a possível adoção de uma para aqueles que não falam a língua 

portuguesa, o que é indiciado, respectivamente, pela locução verbal “pode ser”, e pelo 

adjetivo “bom”, o quais são, anaforicamente, relativos a medida.  

Essa citação é disposta com um certo isolamento em relação ao discurso do 

enunciador jornalístico, por intermédio do uso do ponto final seguido de aspas. Assim, os 
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limites entre o discurso citado e citante são bem delineados, o que é enunciado antes do 

ponto final são as palavras do enunciador da reportagem e o que afirmado depois desse 

ponto e entre aspas é o discurso do imigrante. Por essa clara delimitação e pela citação 

ser direta, a palavra de Jie não é diretamente penetrada pelo enunciador da reportagem. 

Dessa maneira, a voz do imigrante mostra-se forte e serve para substanciar a 

argumentação do discurso citante. Conforme explicamos anteriormente na análise da 

citação direta do síndico Francisco Morales, compreendemos essa relação entre discurso 

citado e citante como sendo aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Nessa inserção do discurso de outrem, a citação direta da fala de Xu Jie – ao 

demonstrar a ausência de providência no prédio e avaliar positivamente a possível adoção 

de alguma – fundamenta o discurso do enunciador jornalístico de que naquele edifício 

nenhuma medida havia sido tomada, ou seja, de que não se havia aderido à alguma 

política de boa vizinhança (expressão que intitula o primeiro box).  

Nas quatro linhas finais, o enunciador jornalístico, mediante a citação indireta do 

Ministério da Justiça, expõe o aumento do número de imigrantes chineses regularizados 

no Brasil no período compreendido pelos anos de 2009 e 2011.  

Conforme havíamos previsto na análise do título do primeiro box, o qual ocupa 

posição de destaque na página, o enunciado jornalístico “Mandarim entra no ‘cardápio’ 

dos edifícios” materializou o estabelecimento de estratégias para lidar com as diferenças 

culturais entre os chineses e os brasileiros que forjaram tanto a imagem discursiva de 

receptivo do brasileiro como a de não adaptado do imigrante. 

A receptividade foi construída pela representação dos brasileiros como pessoas 

desejando se comunicar com os chineses e reduzir o choque cultural, adotando medidas 

para lidar com as diferenças linguísticas (como a tradução de comunicados, avisos e 

regulamentos para mandarim) e refletindo sobre outras providências para melhorar o 

convívio com os imigrantes no âmbito das relações de vizinhança (como a contratação de 

um funcionário administrativo que fale mandarim para os edifícios em que residam 

chineses, a palestra de um especialista em choque cultural para explicar traços da cultura 

aos outros condôminos e a elaboração de eventos de integração com temas chineses nos 

edifícios em que moram esses imigrantes).    

A imagem discursiva de não adaptado teve como índices temáticos: a) “o não 

domínio da língua portuguesa”; b) “a necessidade de um profissional que explique as 

diferenças culturais e de um evento para que os chineses se integrem aos moradores 



214 

 

brasileiros”; c) “o tratamento distinto da noção de privacidade”; d) “a diferença de 

costumes entre nacionais e chineses”; e) “a propensão dos chineses de se concentrar em 

determinadas localidades”; e, f) “a diferença cultural entre os brasileiros e os chineses”.  

Embora haja entre essa reportagem e os discursos assimilacionistas e de 

caldeamento racial índices temáticos semelhantes, caso dos itens a), c), d), e) e f) (uma 

vez que, no passado, a língua falada do imigrante não deveria ser muito distante da língua 

portuguesa e o estrangeiro não deveria se concentrar em grupos considerados 

homogêneos e ser muito diferente em termos de hábitos e moralidade), notamos que esses 

se relacionam a diferentes áreas semânticas da existência. No passado, esses índices 

temáticos estavam ligados à civilização38. Nesse enunciado jornalístico, os índices se 

ligam às relações da vida cotidiana39 e, mais especificamente, às relações entre vizinhos.  

Dessa forma, enquanto no passado não ser adaptado significava não se adequar ao 

ideal de latinidade, nessa reportagem essa concepção significa, possivelmente, não se 

comportar de acordo com as normas dos estabelecimentos e não conseguir se comunicar 

em língua portuguesa. Com isso, nessa reportagem, as imagens: a) de não adaptado 

demonstrou que os imigrantes não adotaram a forma de polidez que deveriam segundo as 

regras do local em que residem (cf. SAYAD, 1998); e, b) de receptividade dos brasileiros 

revelou ser restrita à tomada de medidas que buscam fazer com que os chineses se 

adequem, isto é, que eles se comportem em conformidade aos brasileiros em dados 

lugares.  

O enunciador jornalístico, assim como as medidas adotadas e sugeridas para a 

adequação dos imigrantes as regras dos estabelecimentos, mostrou-se estratégico para a 

construção concomitante da imagem discursiva de receptivo do brasileiro e a de não 

adaptado do imigrante.  

Nesse sentido, a escolha por dadas variantes do discurso citado possibilitou ao 

enunciador jornalístico: a) a atribuição a outrem da negativa concepção dos imigrantes 

como não adaptados e a tônica de indisposição (forma de citar semelhante ao discurso 

indireto analisador do conteúdo); e, b) o reforço ao seu posicionamento de que os 

brasileiros são receptivos (modo de citar aproximado ao discurso direto monumental).  

 

                                                           
38 No que se refere o que concebemos como área semântica da civilização, ver nota de rodapé 35.  
39 Retomamos que por área semântica das relações da vida cotidiana, compreendemos as interações sociais 

que se dão no âmbito mais pessoal, como a relação entre vizinhos.  
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4.3 (In)Desejável 

 

Para análise da imagem de (in)desejáveis aos imigrantes, focaremos a reportagem 

“Bem-vindos ao Brasil”. A reportagem foi escrita por Luciana Vicária e contém os 

gráficos de Marcos Vergotti, publicada na subseção “Diagrama”, da seção “Primeiro 

plano”, da edição 718 da revista Época, no dia 20 de fevereiro de 201240.  

De acordo com Hélio Gurovitz (2012), diretor da redação da revista Época, a 

seção “Primeiro plano” tem como missão a apresentação de ideias, fatos e pessoas que 

traduzem o espírito contemporâneo. Dentro desse contexto, a subseção “Diagrama” 

apresenta matérias jornalísticas com infográficos pertinentes ao assunto da cobertura. 

Com isso, a reportagem e seus infográficos são adequados a veiculação de concepções e 

dados contemporâneos sobre a imigração para o Brasil.   

Na sequência, reproduzimos, transcrevemos e analisamos a reportagem.   

 

 

Fonte: “Bem-vindos ao Brasil”, Época, edição 718, 20 de fevereiro de 2012, p.24-25. 

 

 

 

                                                           
40 A reportagem “Bem-vindos ao Brasil” foi coletada mediante a digitalização das páginas impressas da 

revista Época.  
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Transcrição  

 

Bem-vindos ao Brasil 
 

Por que nosso país é um dos mais afáveis à chegada de imigrantes. E o que falta para 

atrair mão de obra qualificada  
 

Luciana Vicária (texto) e Marco Vergotti (gráfico) 

 

Os brasileiros estão entre os povos mais receptivos, de acordo com um estudo inédito 

realizado pelo instituto de pesquisa Ipsos em 23 países. No Brasil, apenas 11% dos 

entrevistados acreditam que a imigração possa ter consequências ruins, diante de uma 

média global de 45%. “O brasileiro absorveu sucessivas ondas migratórias nos últimos 

séculos e virou um país altamente miscigenado”, diz Odmar Almeida Filho, presidente 

da Ipsos no Brasil. “Essa característica, de certa forma, facilita a aceitação a novos 

imigrantes.” Outra possível explicação é recebermos relativamente poucos estrangeiros 

agora. Estamos em 52o lugar na lista de países que mais recebem imigrantes. Mas 

pouco vale a receptividade do povo se o país não se esforça para atrair mão de obra 

qualificada estrangeira.  

Precisamos de técnicos e engenheiros importados para suprir a curto prazo nossa 

carência nessas áreas. Isso exige menos burocracia e um trabalho para buscar os 

cérebros que nos interessam. O Brasil é o 23o do mundo em potencial para receber e 

promover os estrangeiros, de acordo com a consultoria Heidrick & Struggles, atrás de 

nações como Argentina, México e Índia. 
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A diagramação da primeira página da reportagem apresenta:  

a) na margem superior esquerda, os nomes da seção, “Primeiro plano”, e da 

subseção, “Diagrama”. A seção “Primeiro Plano” é exibida sem espaço de separação entre 

os termos - sendo o primeiro destacado pelo negrito e ambos em fonte de cor preta e com 

as letras iniciais maiúsculas - e sobrescrita em um balão retangular de cor alaranjada que 
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ocupa na horizontal, meia coluna, e na vertical, três linhas. A seta do balão aponta para a 

direita, local em que está o nome da subseção. Esse é disposto na parte externa ao balão, 

em preto e caixa alta, e preenche na horizontal, um terço de coluna, e na vertical, duas 

linhas. 

b) abaixo dos nomes da seção e da subseção, do lado esquerdo, o título da 

reportagem, em preto e negrito, perfazendo na horizontal, aproximadamente uma coluna, 

e na vertical, duas linhas;  

c) na parte inferior ao título, o olho da reportagem, em preto, ocupando na 

horizontal, uma coluna, e na vertical, cinco linhas. O olho é separado tanto do título como 

dos nomes que assinam o texto e o gráfico por finas linhas pretas; 

d) abaixo do olho da reportagem, os nomes que assinam o texto e o gráfico, em 

preto e negrito, ocupam na horizontal, aproximadamente uma coluna, e na vertical, uma 

linha. Na sequência dos nomes estão os termos “texto” e “gráfico”, os quais aparecem 

sem negrito e entre parênteses e sinalizam, respectivamente, os jornalistas que assinam a 

produção textual e gráfica;  

e) na parte inferior aos nomes dos jornalistas, a primeira coluna do corpo da 

reportagem, a qual é composta de seis linhas. Todo o texto está em preto e a primeira 

linha desse em negrito;  

f) na margem direita do título, do olho, dos nomes dos jornalistas e da primeira 

coluna do corpo da reportagem, a segunda coluna do corpo do enunciado jornalístico, a 

qual compreende quinze linhas;  

g) abaixo da primeira coluna do corpo da reportagem, o primeiro infográfico, 

composto, respectivamente, de título, subtítulo, gráfico e fonte. O título, em preto e caixa 

alta, está sobrescrito em um retângulo cinza-claro e preenche na horizontal, meia coluna, 

e na vertical, uma linha. O subtítulo, em preto e negrito, perfaz na horizontal, um pouco 

mais de uma coluna e meia, e na vertical, duas linhas. O gráfico ocupa na horizontal, duas 

colunas, e na vertical, trinta linhas. A fonte preenche na horizontal, um pouco menos de 

meia coluna, e na vertical, duas linhas; e,    

h) na parte inferior ao primeiro infográfico, o rodapé, em preto, perfazendo na 

horizontal, meia coluna, e na vertical, uma linha. O rodapé compreende o número da 

página (em negrito), o nome da revista (em negrito e caixa alta) e data (o dia e o ano são 

expressos em numerais e o mês por extenso).  
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O projeto verbo-visual da segunda página é composto de:  

a) na margem superior, o segundo infográfico, o qual contem, respectivamente, 

título, subtítulo, gráfico e fonte. O título, em preto e caixa alta, está sobrescrito em um 

retângulo cinza-claro e preenche na horizontal, um pouco mais meia coluna, e na vertical, 

uma linha. O subtítulo, em preto e negrito, perfaz na horizontal, um pouco menos de meia 

coluna, e na vertical, seis linhas. O gráfico ocupa na horizontal, duas colunas, e na 

vertical, dezoito linhas. A fonte preenche na horizontal, um pouco mais de meia coluna, 

e na vertical, uma linha;   

b) abaixo do segundo infográfico, o terceiro infográfico, o qual contem, 

respectivamente, título, subtítulo, dois boxes e uma linha do tempo. O título, em preto e 

caixa alta, está sobrescrito em um retângulo cinza-claro e preenche na horizontal, um 

terço de coluna, e na vertical, uma linha. O subtítulo, em preto e negrito, perfaz na 

horizontal, uma coluna e meia, e na vertical, uma linha. O primeiro box – sem contorno 

nas margens esquerda, direita e inferior – é dividido em três partes. Na primeira parte, há 

um subtítulo, um gráfico e a fonte das informações do box. O subtítulo dessa parte, em 

preto e itálico, ocupa na horizontal, aproximadamente meia coluna, e na vertical, uma 

linha. O gráfico da primeira parte preenche na horizontal, um pouco menos de uma 

coluna, e na vertical, onze linhas. A fonte do primeiro box, em itálico, está na margem 

inferior direita do primeiro gráfico e perfaz na horizontal, um terço de coluna, e na 

vertical, meia linha. Na segunda parte do primeiro box, há um subtítulo e um gráfico. O 

subtítulo dessa parte, em preto e itálico, ocupa na horizontal, meia coluna, e na vertical, 

duas linhas. O gráfico da segunda parte preenche na horizontal, meia coluna, e na vertical, 

onze linhas. Na terceira parte do primeiro box, há um gráfico e um bloco textual, ambos 

acompanhados de seus subtítulos. O gráfico dessa terceira parte perfaz na horizontal, um 

pouco menos de uma coluna, e na vertical, quatro linhas e seus subtítulos, em itálico, 

ocupam na horizontal, um pouco menos de uma coluna, e na vertical, uma linha. O mesmo 

espaço do gráfico é destinado para o bloco textual. O segundo box, contornado com linha 

preta nas suas margens esquerda, direita e inferior, compreende um subtítulo, um gráfico 

e sua fonte. O subtítulo desse box, em preto e itálico, preenche na horizontal, 

aproximadamente meia coluna, e na vertical, cinco linhas. O gráfico preenche na 

horizontal, quase a página inteira, e na vertical, onze linhas. A fonte desse gráfico está 

próxima a margem inferior direita do box e perfaz na horizontal, um quinto de coluna, e 

na vertical, meia linha. A linha do tempo preenche na horizontal, quase a página inteira, 

e na vertical, doze linhas, e compreende seis anos diferentes. Cada ano é apresentado, 
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respectivamente, com a informação relativa ao período (em preto e negrito), o ano 

(expresso em numeral de cor laranja), uma fotografia (em preto e branco) seguida de sua 

legenda. Além disso, essa linha do tempo possui um subtítulo e fonte. O subtítulo, em 

preto e itálico, ocupa na horizontal, um pouco mais de uma coluna, e na vertical, uma 

linha. A fonte é exibida na margem inferior esquerda e perfaz na horizontal, 

aproximadamente uma coluna, e na vertical, meia linha; e, 

c) abaixo da linha do tempo, o rodapé, que segue o formato descrito no item h) da 

primeira página da matéria jornalística.  

O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto verbo-visual evidencia a importância dos infográficos, o que é 

verificado pelo espaço que ocupam na reportagem. Observamos que, assim como 

procedemos nas análises anteriores, iniciamos pelo que se apresenta na margem superior 

da página. Nesse caso, o título da reportagem.  

O título “Bem-vindos ao Brasil” constrói a imagem de receptivos para os 

brasileiros. Essa imagem é materializada pelo emprego do adjetivo “bem-vindo”, o qual 

é flexionado no plural, seguido da preposição “ao” e do topônimo “Brasil”. As expressões 

compostas de “Bem-vindos” seguida de substantivo que nomeia a algum lugar é utilizada 
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como uma forma de saudar positivamente a quem chega. Assim, indica-se que aqueles 

que vem para o país são bem acolhidos em sua vinda.   

No olho da reportagem, “Por que nosso país é um dos mais afáveis à chegada de 

imigrantes. E o que falta para atrair mão de obra qualificada”, o enunciador jornalístico 

reafirma a receptividade nacional anunciada no título. Essa reafirmação é evidenciada 

pela circunscrição do Brasil entre os países qualificados como “mais afáveis” no que se 

refere a vinda de imigrantes, sendo o motivo pelo qual o país é configurado dessa maneira 

objeto da matéria jornalística. Além disso, o olho sinaliza que a reportagem tratará 

também daquilo que é necessário para que o Brasil atraia trabalhadores estrangeiros 

qualificados, o que é materializado pelo emprego do verbo “faltar”, seguido da preposição 

“para”, a qual indica como finalidade a atração de “mão de obra qualificada”.  

O corpo do enunciado jornalístico inicia-se da seguinte maneira:  “Os brasileiros 

estão entre os povos mais receptivos, de acordo com um estudo inédito realizado pelo 

instituto de pesquisa Ipsos em 23 países. No Brasil, apenas 11% dos entrevistados 

acreditam que a imigração possa ter consequências ruins, diante de uma média global de 

45%.” (da primeira linha a quinta linha).  

Essa introdução da reportagem reforça a concepção de receptividade do povo 

brasileiro mediante o emprego de duas citações indiretas de uma pesquisa realizada em 

23 países pela Ipsos. A primeira citação é uma oração afirmativa que situa, assim como 

no olho, os brasileiros no grupo dos países qualificados como “mais receptivos”.  

A segunda apresenta o contraste entre o percentual de entrevistados brasileiros e 

a média global no que concerne a concepção de que a imigração tenha consequências 

negativas. A exposição do percentual brasileiro, que é de 11%, é antecedida pelo advérbio 

“apenas”, demonstrando que se trata de um número pequeno, o que se torna ainda mais 

evidente com a elucidação de que a média global é de 45%. Ao apontar para o baixo 

percentual de brasileiros que concebem negativamente a imigração, confirma-se que o 

país é mais receptivo do que outros países de um modo geral.  

Dessa maneira, as duas citações indiretas reforçam a receptividade brasileira 

anunciada no título e no olho da reportagem pelo enunciador jornalístico.  

Na primeira citação, o emprego do sinal de vírgula demarca que o que antecede 

esse sinal é o discurso do instituto de pesquisa Ipsos e o que o procede é o discurso do 

enunciador jornalístico. Há, portanto, uma nítida distinção entre os discursos citado e 

citante. 
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Na segunda citação, o emprego do substantivo “entrevistado” (no plural), os 

percentuais e a disposição dessa na reportagem são os aspectos que permitem a 

constatação de que se trata do discurso de outrem. No que se refere à disposição, 

observamos que a inserção do discurso citado é: a) antecedida pela exposição do 

enunciador jornalístico a respeito da realização de um estudo pelo instituto de pesquisa 

Ipsos em 23 países, o qual é qualificado como “inédito”, ou seja, não há outros estudos 

que apresentem os dados da Ipsos; e, b) procedida pelo primeiro infográfico que está logo 

abaixo da citação, sendo que os percentuais contidos nesse é referenciado na citação.  

Embora as citações indiretas sejam inseridas de maneiras diferentes no contexto 

narrativo, entendemos que ambas apresentaram, na medida possível (somente com 

mínimas adequações de espaço e gênero), a transmissão do “conteúdo semântico preciso” 

do estudo realizado pelo instituto de pesquisa e a transposição de modo analítico da 

“composição objetiva exata” do que foi encontrado pela pesquisa. 

Ressaltamos que a precisão do conteúdo semântico transmitido e a exatidão da 

composição objetiva transposta não são plenas, pois são citações, porém há no uso dessa 

forma de citar pelo enunciador jornalístico uma interferência mínima nos dados extraídos. 

Por esse motivo, consideramos que essas duas citações se assemelham ao que 

Bakhtin/Volochínov (2009, p.166) se referiu como discurso indireto analisador do 

conteúdo.  

É pelo enunciador da matéria jornalística intervir de forma mínima nos discursos 

citados e pelo Ipsos ser um instituto de pesquisa de renome que o emprego dessas citações 

viabiliza ao enunciador jornalístico a conservação da imagem de que esse é uma fonte 

confiável, o que também contribui para o reforço da posição do enunciador da reportagem 

de que os brasileiros são receptivos.  

Abaixo da segunda citação do instituto de pesquisa Ipsos está o primeiro 

infográfico, intitulado pelo enunciador jornalístico como “De portas abertas”. Esse título, 

ao apresentar a expressão popular “de portas abertas”, mostra que alguém é bem recebido 

ou bem atendido em algum lugar. 

Esse primeiro infográfico tem como subtítulo o seguinte: “Os brasileiros ocupam 

a sexta posição mundial no ranking de receptividade, liderado pelos indianos. Na outra 

ponta, belgas e sul-africanos lideram o ranking dos que menos toleram estrangeiros”.  

Nesse subtítulo, o enunciador da reportagem expõe: a) no começo da primeira 

oração, a sexta colocação dos brasileiros em um ranking mundial de receptividade para, 

na sequência, b) na segunda oração, a posição de liderança ocupada pelos belgas e sul-
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africanos no ranking dos que possuem menor tolerância aos estrangeiros. Por intermédio 

desse sequenciamento e da ligação entre as orações – “na outra ponta”, que situa os belgas 

e sul-africanos como estando na outra extremidade do ranking em relação aos brasileiros, 

o enunciador jornalístico revela que o posicionamento brasileiro é positivo em termos de 

receptividade.   

Ao lermos a expressão que intitula esse infográfico em relação ao que foi 

enunciado anteriormente e ao que é asseverado posteriormente em seu subtítulo, notamos 

que a expressão “de portas abertas” se refere à relação dos brasileiros com os imigrantes. 

Transmite-se, assim, que o Brasil recebe bem aos estrangeiros. Desse modo, o conjunto 

composto por esses elementos corrobora com a imagem construída pela reportagem de 

que o povo brasileiro é receptivo.  

O infográfico apresenta a média mundial e o percentual de brasileiros que 

concordaram com as seguintes afirmações: a) a imigração tem impacto negativo em seu 

país; b) a imigração torna o país mais interessante; e, c) a imigração pode ser boa para a 

economia.  

Os percentuais são demonstrados por curvas barras que formam um semicírculo. 

Esse aspecto faz com que a exposição infográfica se assemelhe ao globo terrestre, isto é, 

a uma representação do mundo. A semelhança percebida visualmente é confirmada 

verbalmente pelo substantivo “mundo” presente na afirmação “O mundo tem 214 milhões 

de imigrantes. Equivale à população da Indonésia, a quarta maior do mundo”. Essa 

afirmação é disposta contornando a margem inferior externa de uma das barras curvas do 

infográfico.   

De acordo com a legenda, as barras de cor cinza representam a média mundial e 

as laranja o percentual brasileiro. Da parte externa para a interna do semicírculo está, 

respectivamente, a média mundial e o percentual brasileiro. Considerando a representação 

do globo terrestre, vemos que o projeto verbo-visual desse infográfico circunscreve o 

Brasil no mundo. Nesse retrato do Brasil no mundo, temos que:  

- onze por cento dos brasileiros se mostrou consoante à afirmação a), sendo a 

média mundial de quarenta e cinco por cento. O contraste desses percentuais mostra que 

o número de entrevistados brasileiros que concebem o impacto da imigração como 

negativo para o país é aproximadamente quatro vezes menor que a média mundial. Com 

isso, revela-se que um número pequeno de brasileiros possui uma concepção negativa 

sobre imigração para o país;  
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- quarenta e nove por cento dos entrevistados do Brasil estava de acordo com o 

que foi asseverado em b) e que a média mundial é de trinta e três por cento. A comparação 

dos dados indica que o percentual de brasileiros que compreendem que a imigração faz 

com que o país seja mais interessante é onze por cento maior que a média mundial. Além 

disso, o percentual brasileiro demonstra que quase a metade dos entrevistados do país 

possui essa compreensão. Dessa maneira, evidencia-se que um número considerável de 

brasileiros entende que a imigração para o Brasil é positiva; e,   

- quarenta e sete por cento dos brasileiros estava em conformidade com que foi 

expresso em c) e que a média mundial é de vinte oito por cento. A contraposição das 

informações relativas ao Brasil e ao mundo sinaliza que dezenove por cento a mais de 

brasileiros entende que a imigração pode ser benéfica para a economia. Ademais, a 

porcentagem de brasileiros que concordaram com a afirmação equivale aproximadamente 

a metade dos entrevistados. Assim, marca-se que um número significativo de brasileiros 

percebe a imigração para o Brasil como positiva para economia.  

O conjunto dos dados (as afirmações, as barras e a legenda) proporciona verbo-

visualmente a concepção de que os brasileiros, ao serem circunscritos no mundo, são 

receptivos, uma vez que, em relação à média mundial, um número maior de pessoas do 

país julga a imigração como positiva e um número menor de entrevistados do Brasil avalia 

a imigração como negativa.  

O interior do semicírculo tem uma linha preta na vertical que o divide em duas 

partes. Do lado esquerdo, estão: a) um contorno circular laranja com uma figura de uma 

pessoa no centro preenchida pela cor preta. A combinação desses elementos indicia uma 

placa de trânsito de permitido; b) na parte inferior ao círculo, respectivamente, as 

seguintes afirmações: “Os mais receptivos aos imigrantes” e “% da polução favorável”. 

A primeira delas destacada por estar em negrito; e, c) abaixo da segunda afirmação, uma 

listagem das sete nacionalidades que tiveram o maior percentual de entrevistados 

favoráveis a imigração. São elas, em ordem decrescente, indianos, canadenses, sauditas, 

suecos, australianos, brasileiros e indonésios. Do lado direito, aparecem: a) um contorno 

circular laranja com uma figura de uma pessoa no centro preenchida pela cor preta, sendo 

que essa figura parcialmente encoberta por uma linha diagonal laranja. O conjunto 

formado por esses elementos sinaliza uma placa de trânsito de proibido; b) na parte 

inferior ao círculo, respectivamente, as seguintes afirmações: “ ... e os mais resistentes a 

estrangeiros” e “% da polução desfavorável”. A primeira afirmação é realçada por estar 

negritada; e, c) abaixo da segunda afirmação, as sete nacionalidades que tiveram o maior 
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percentual de pessoas desfavoráveis a imigração. São elas, em ordem decrescente, belgas, 

sul-africanos, russos, ingleses, turcos, americanos e italianos.  

Desse interior, dirigimos as nossas observações para o lado esquerdo, por ser a 

parte em que o gentílico “brasileiros” é disposto. Nessa direção, a placa de permitido e os 

adjetivos “receptivo” (em grau de superlativo relativo de superioridade) e “favorável”, 

ambos qualificando a relação das populações dos países com os imigrantes, materializam 

verbo-visualmente a imagem de receptivo dos brasileiros.  

Esse primeiro infográfico é creditado ao Ipsos, por esse motivo o consideramos 

como uma citação indireta desse instituto de pesquisa.  

A inserção desse infográfico é feita pelo enunciador jornalístico de maneira que 

seu discurso e o discurso citado sejam claramente distinguidos. A fronteira desses 

discursos se encontra visualmente marcada pelos espaços deixados em branco: a) na 

margem externa, entre o semicírculo e o subtítulo do primeiro infográfico; e, b) no interior 

do semicírculo, entre a afirmação negritada e as informações que seguem.  

Consideramos que, assim como nas outras duas citações indiretas do Ipsos 

presentes no corpo da reportagem e analisadas anteriormente, a transmissão e 

transposição do estudo realizado pelo Ipsos foi feita de maneira a preservar ao máximo o 

“conteúdo semântico preciso” do instituto de pesquisa.  

Diante disso, entendemos que o infográfico, citação indireta, configura-se de 

modo aproximado ao que Bakhtin/Volochínov (2009, p.166) se referiu como discurso 

indireto analisador do conteúdo.  

Compreendemos ainda que, mediante a citação de um instituto conhecido como 

de qualidade e a máxima preservação do conteúdo semântico preciso na transmissão e 

transposição do estudo realizado pelo Ipsos, a utilização dessa forma de citação pelo 

enunciador jornalístico possibilita tanto a manutenção da imagem de confiável do veículo 

midiático como para substanciar o posicionamento de que os brasileiros são receptivos, o 

que é materializado ao longo de toda a matéria jornalística.  

Na continuidade do corpo da reportagem, são dispostas sequencialmente duas 

citações diretas da fala de Odmar Almeida Filho, presidente da Ipsos no Brasil. A primeira 

é “O brasileiro absorveu sucessivas ondas migratórias nos últimos séculos e virou um país 

altamente miscigenado” (sexta e sétima linhas). A segunda é “Essa característica, de certa 

forma, facilita a aceitação a novos imigrantes” (nona e décima linhas).  
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A primeira citação direta do presidente da Ipsos no Brasil caracteriza o povo 

brasileiro como sendo formado a partir da mistura de diversas etnias, o que se marca no 

uso do advérbio “altamente” que intensifica o grau da qualidade de ser “miscigenado”.  

Na segunda citação direta dessa mesma fonte, a miscigenação do povo brasileiro 

aparece como uma possível explicação para o acolhimento dos imigrantes pela população 

do país, o que é evidenciado pelo emprego do verbo “facilitar”, que tem como sujeito a 

miscigenação brasileira (anaforicamente) e como objeto “a aceitação a novos imigrantes”.  

As duas citações diretas da voz de Odmar Almeida Filho possuem um certo 

isolamento em relação as palavras do enunciador jornalístico, mediante emprego das 

aspas.  Dessa maneira, essas citações diretas, que são de uma fonte importante (Odmar 

Almeida Filho é presidente da Ipsos no Brasil, instituto responsável pela a realização de 

pesquisas de opinião), não são diretamente infiltradas pelo enunciador jornalístico. Essa 

forma de inserir o discurso direto de uma fonte importante faz com que o discurso citado 

se configure como uma voz forte que serve para substanciar a argumentação do discurso 

citante.   

Nessa linha de raciocínio, as citações diretas, ao apresentarem que a miscigenação 

do povo brasileiro pode contribuir para o favorecimento da aceitação do estrangeiro no 

país, fornece uma justificativa para o discurso do enunciador jornalístico de que o 

brasileiro é receptivo.  

Em conformidade com o que explicitamos sobre essa forma de citação na análise 

de algumas citações das reportagens que antecedem a matéria “Bem-vindos ao Brasil”, 

consideramos que essas citações são semelhantes ao que Bakhtin/Volochínov (2009, 

p.164) apresentou como discurso direto monumental.  

Logo após a segunda citação direta da fala do presidente da Ipsos no Brasil, o 

enunciador jornalístico assevera que “Outra possível explicação é recebermos 

relativamente poucos estrangeiros agora. Estamos em 52o lugar na lista de países que 

mais recebem imigrantes” (da décima linha a décima segunda linha).  

Nessa asseveração, o enunciador jornalístico expõe uma justificativa alternativa 

em relação ao que afirmou o presidente da Ipsos no Brasil para a receptividade do 

brasileiro. Esse segundo motivo é o pequeno fluxo imigratório para o Brasil em relação 

aos outros países no período da publicação da reportagem, o que é materializado pelo 

sintagma verbal “é recebermos relativamente poucos estrangeiros agora” e pela colocação 

ocupada pelo país no ranking dos países que recebem o maior número de estrangeiros.  
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Na sequência do corpo da reportagem, o enunciador da matéria jornalística conclui 

que: “Mas pouco vale a receptividade do povo se o país não se esforça para atrair mão de 

obra qualificada estrangeira. Precisamos de técnicos e engenheiros importados para suprir 

a curto prazo nossa carência nessas áreas. Isso exige menos burocracia e um trabalho para 

buscar os cérebros que nos interessam” (da décima terceira linha a décima oitava linha). 

No início desse excerto, o enunciador jornalístico questiona a importância da 

receptividade dos brasileiros, uma vez que o Brasil não se empenha na atração de 

imigrantes qualificados. Esse questionamento é marcado: a) na oração principal, pelo 

emprego do advérbio “pouco”, que confere um sentido de insuficiente para o verbo 

“valer”, o qual é relativo à “receptividade do povo”; e, b) na oração subordinada 

condicional, pelo uso do advérbio “não”, que nega que o Brasil se esforce para que os 

imigrantes qualificados venham para o país. Ao enunciar como uma condição o esforço 

do Brasil em atrair imigrantes qualificados para que a receptividade do povo tenha 

importância, o enunciador da reportagem aponta para uma imagem de desejável para os 

imigrantes qualificados.  

Na continuidade dessa passagem, o enunciador da matéria jornalística reforça a 

imagem de desejável para os imigrantes qualificados, o que é evidenciado pelos verbos 

“precisar” – conjugado na terceira pessoa plural, que tem como objeto “técnicos e 

engenheiros importados” – e “interessar”, conjugado na terceira pessoa plural e relativo 

aos cérebros que deviam ser procurados.  

Observamos que o dimensionamento dos imigrantes qualificados como desejáveis 

é concomitante com uma reificação desses pelo enunciador jornalístico. Essa reificação é 

promovida: a) pela posição de objeto dos trabalhadores estrangeiros em todas as orações 

do trecho. Eles são objetos, respectivamente, das ações expressas pelos verbos “atrair”, 

“precisar” e “buscar”; b) pela caracterização dos imigrantes nessas orações ser 

exclusivamente relativa à sua condição de trabalhador, conforme sinaliza, 

respectivamente, o emprego dos substantivos “mão de obra”, “técnicos”, “engenheiros” 

e “cérebros” (comumente utilizado para se fazer menção à mão obra qualificada); e, c) 

pelo uso do adjetivo “importado” para qualificar aos “técnicos e engenheiros” em 

“Precisamos de técnicos e engenheiros importados para suprir a curto prazo nossa 

carência nessas áreas” (décima quinta e décima sexta linhas). Esse adjetivo é 



228 

 

majoritariamente usado para fazer referência à bens de consumo e matéria-prima que são 

trazidas do exterior e não para fazer alusão a pessoas41.  

Essa concomitância da imagem de desejável dos imigrantes altamente 

qualificados com sua reificação, ambas produzidas pelo enunciador jornalístico, revela 

que esses estrangeiros são concebidos como uma mercadoria desejável.  

No final do corpo da reportagem, o enunciador jornalístico insere a seguinte 

citação indireta “O Brasil é o 23o do mundo em potencial para receber e promover os 

estrangeiros, de acordo com a consultoria Heidrick & Struggles, atrás de nações como 

Argentina, México e Índia” (da décima oitava linha a trigésima primeira linha). 

Nessa citação indireta, afirma-se a posição ocupada pelo Brasil no que concerne 

seu potencial de recebimento e promoção de imigrantes. Essa posição é concebida como 

não muito boa, conforme materializa o emprego do advérbio “atrás” que situa a 

classificação do Brasil como sendo posterior a da Argentina, México e Argentina.   

Levando em consideração que, anteriormente à citação indireta, o enunciador 

jornalístico afirmou que o Brasil não se empenha na atração de imigrantes qualificados e 

que para atraí-los seria necessário menos burocracia e um trabalho de busca desses 

migrantes internacionais, notamos que o discurso citado escolhido pelo enunciador da 

reportagem serve para fundamentar o discurso próprio, à medida que a citação apresenta 

a colocação brasileira como não muito boa no que se refere o potencial para receber e 

promover os estrangeiros.  

Observamos ainda que o enunciador jornalístico insere a citação de forma a 

demarcar claramente a fronteira entre o seu discurso e o discurso citado mediante o uso 

de vírgulas. Com isso, o que é enunciado entre vírgulas é a palavra do enunciador da 

reportagem e aquilo que expresso antes do primeiro sinal de vírgula e depois do segundo 

sinal é a palavra da consultoria Heidrick & Struggles.  Ou seja, há uma nítida demarcação 

entre a voz do enunciador da matéria jornalística e da voz citada.  

                                                           
41 Nesse sentido, observamos que, ao buscar o adjetivo “importado” no site da Google, de 269 ocorrências, 

somente duas faziam referência a pessoas. A primeira ocorrência é de uma reportagem da revista Lance, 

disponível em <http://m.lance.com.br/brasileirao/atleta-importado-veja-vaivem-dos-gringos-futebol-

brasileiro.html>. Nessa reportagem, o adjetivo é empregado para qualificar os jogadores de futebol 

estrangeiros que já atuaram em times de futebol do Brasil. O segundo uso aparece em uma matéria 

jornalística da revista Istoé, disponível em <http://istoe.com.br/bloco-importado-no-carnaval-do-rio-causa-

reacao-de-folioes/>. Nessa matéria, o adjetivo aparece entre aspas e é relativo à um grupo musical 

estrangeiro que seria chamado para tocar em um bloco de carnaval carioca.  

http://istoe.com.br/bloco-importado-no-carnaval-do-rio-causa-reacao-de-folioes/
http://istoe.com.br/bloco-importado-no-carnaval-do-rio-causa-reacao-de-folioes/
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A transmissão e transposição desse discurso indireto apresentam que o enunciador 

jornalístico preservou, na medida possível (somente com mínimas adequações ao espaço 

e gênero), o conteúdo semântico preciso da consultoria Heidrick & Struggles.   

Salientamos, mais uma vez, que a precisão do conteúdo semântico transmitido não 

é absoluta, uma vez que se trata de uma citação. Por essa razão, compreendemos que essa 

forma de citar indiretamente o discurso de outrem é aproximada ao que 

Bakhtin/Volochínov (2009, p.166) refletiu sobre o discurso indireto analisador do 

conteúdo. 

Entendemos ainda que a limitada intervenção no discurso citado permite ao 

enunciador jornalístico manter a imagem de confiável e, como observamos anteriormente, 

justificar o discurso próprio.  

Na margem superior da segunda página da reportagem “Bem-vindos ao Brasil” 

está o segundo infográfico. Esse é composto pelo: a) título “Estrangeiros pelo mundo”; 

b) subtítulo “Os países com mais imigrantes, como EUA e Rússia, são os que mais 

resistem à convivência com cidadãos de outras partes do mundo”; c) um mapa em que os 

países são coloridos de acordo com o percentual de imigrantes em relação à população 

nacional. Nesse, indica-se, por intermédio de uma linha preta, os cinco países que 

possuem mais imigrantes em relação a população local, respectivamente, Estados Unidos 

da América, Rússia, Alemanha, Ucrânia e França e o número de imigrantes nessas 

localidades. O mesmo é feito em relação ao Brasil; d) uma legenda composta por círculos 

das cores amarelo claro, amarelo, laranja, salmão, marrom e cinza. As mesmas cores são 

utilizadas no mapa. Essas representam, respectivamente, “menos de 1%”, “de 1% a 4%”, 

“de 4% a 10%”, “de 10% a 20%”, “de 20% a 50%”, “mais de 50%” e “dado não 

disponível”; e, e) da fonte: “Organização Internacional de Imigração”.   

Nesse infográfico o Brasil aparece em cor amarelo claro, o que significa que, em 

relação aos brasileiros, há menos de um por cento de população imigrante. Consta ainda 

que o Brasil tem um milhão e meio de migrantes internacionais e que esse ocupa a 

quinquagésima primeira colocação no ranking de países com o maior número de 

estrangeiros.    

Concebemos esse infográfico da mesma maneira que o primeiro, isto é, como uma 

forma de citar semelhante ao discurso indireto analisador do conteúdo (cf.  

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.166).  Isto porque, a inserção do segundo 

infográfico é feita pelo enunciador jornalístico de modo que seu discurso e o discurso 

citado sejam claramente diferenciados. O limite entre esses discursos encontra-se 
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visualmente indiciada pelos espaços deixados em branco entre o subtítulo e o mapa e 

entre aquele e a legenda. Ademais, entendemos que a transmissão foi feita de modo a 

conservar ao máximo o “conteúdo semântico preciso” da Organização Internacional de 

Imigração e que a transposição analítica preservou, na medida do possível, a “composição 

objetiva exata” dos dados da organização.  

Diante do exposto, consideramos ainda que o emprego dessa forma de citação 

pelo enunciador jornalístico viabiliza concomitantemente a conservação da sua própria 

imagem de confiável e a fundamentação do discurso próprio.  No que se refere a utilização 

dessa citação pelo enunciador jornalístico para fundamentar o discurso próprio é 

pertinente lembrarmos que, no corpo da reportagem, mais precisamente da décima linha 

a décima segunda, o enunciador jornalístico asseverou que a receptividade do brasileiro 

pode ser possivelmente explicada pelo baixo fluxo imigratório que o Brasil possui em 

relação aos outros países, conforme explicitamos anteriormente na análise. Nesse sentido, 

o segundo infográfico – ao apresentar verbo-visualmente que no Brasil menos de um por 

cento de população é imigrante e que o país ocupa a quinquagésima primeira colocação 

no ranking de países com o maior número de estrangeiros, ou seja, uma baixa posição – 

fundamenta a consideração do enunciador jornalístico de que no Brasil há um baixo fluxo 

imigratório.  

Abaixo do segundo infográfico é disposto o terceiro infográfico. Esse é composto: 

a) pelo título “Quem chegou”; b) pelo subtítulo “A economia em alta atrai sul-americanos, 

como paraguaios, peruanos e bolivianos”; c) por dois boxes, sendo que o primeiro box é 

segmentado em três partes; d) por uma linha do tempo e, e) pela fonte “Ministério da 

Justiça”.    

Desse infográfico, focaremos a terceira parte do primeiro box em que se faz 

referência as comunidades estrangeiras que mais cresceram de 2009 a 2011. Nessa, 

aparecem três círculos. Dentro dos círculos são retratadas, de cima para baixo, a bandeira 

da Bolívia, do Paraguai e do Peru. Do lado direito dos círculos, está escrito, em preto, os 

gentílicos correspondentes às bandeiras retratadas. Na sequência dos gentílicos 

“bolivianos”, “paraguaios” e “peruanos” estão, respectivamente, as seguintes 

informações: a) “de 35.000 para 62.000 pessoas”; b) “de 11.000 para 19.000 pessoas”; e, 

c) “de 6.000 para 19.000 pessoas”. Essas informações aparecem em negrito.  

Elucidamos que, assim como os infográficos anteriores, compreendemos que a 

inserção terceiro infográfico se constitui como uma forma de citar aproximada ao discurso 

indireto analisador do conteúdo (cf.  BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.166).  
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A escolha por citar esses dados como um discurso indireto analisador do conteúdo 

(cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) e não por um discurso direto preparado (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), permite ao enunciador um foco exclusivo no que foi 

dito e uma abstenção em relação ao tema básico que se apresenta, uma vez que, na 

variante do discurso direto preparado, ocorreria uma antecipação temática por parte de 

quem cita o discurso alheio. Isso se mostra particularmente pertinente para a terceira parte 

do primeiro box por permitir que não se comente o crescente fluxo de imigrantes 

bolivianos, paraguaios e peruanos que vieram para o Brasil na época.  

Além da ausência de comentários sobre esses imigrantes ser possibilitada pela 

variante utilizada, destacamos que, na reportagem toda, um único aspecto sobre esses 

imigrantes é abordado pelo enunciador jornalístico. O aspecto comentado aparece no 

subtítulo do terceiro infográfico, “A economia em alta atrai sul-americanos, como 

paraguaios, peruanos e bolivianos”. Assim, o único comentário tecido pelo enunciador da 

reportagem é que os imigrantes bolivianos, paraguaios e peruanos são atraídos pela 

próspera economia brasileira no período em que a reportagem foi publicada. Esse é 

marcado pelo emprego da locução substantiva “ economia em alta”, sendo essa o sujeito 

da ação de “atrair”, o qual tem como objeto “sul-americanos” que são exemplificados 

com os gentílicos “bolivianos”, “paraguaios” e “peruanos”.  

De acordo com a matéria especial “Trabalhador estrangeiro no Brasil” (veiculada 

pelo site do Tribunal Superior do Trabalho, no dia 04 de agosto de 2012), esses 

imigrantes, em sua maioria, não possuem curso superior e atuam como ambulantes e 

operários na indústria da construção civil e confecções, ou seja, tratam-se de imigrantes 

de baixa qualificação.  

Considerando que, no corpo da reportagem, o enunciador jornalístico nada 

comenta sobre os imigrantes de baixa qualificação, mas aborda os imigrantes altamente 

qualificados (da décima terceira linha a décima oitava linha, analisadas anteriormente), 

notamos uma desvalorização dos imigrantes com baixa qualificação. Assim, se 

recuperarmos a forma com que foram abordados os imigrantes altamente qualificados, 

paralelamente, entenderemos que imagem é atribuída para os imigrantes com baixa 

qualificação.  

O imigrante altamente qualificado foi enunciado como: a) mão de obra a ser 

atraída pelo Brasil, a qual faria valer a receptividade nacional (em “Mas pouco vale a 

receptividade do povo se o país não se esforça para atrair mão de obra qualificada 

estrangeira”, décima terceira e décima quarta linhas); b) trabalhador necessário para o 
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país para suprir rapidamente a demanda nacional (em “Precisamos de técnicos e 

engenheiros importados para suprir a curto prazo nossa carência nessas áreas”); e, c) 

cérebro que devia ser procurado pelo Brasil (em “Isso exige menos burocracia e um 

trabalho para buscar os cérebros que nos interessam”, da décima terceira linha a décima 

oitava). Ademais, os imigrantes qualificados também foram reificados pelo enunciador 

jornalístico, conforme analisamos anteriormente. Assim, eles foram dimensionados como 

desejáveis mercadorias.   

Em contrapartida, o imigrante de baixa qualificação seria: a) mão de obra que não 

precisa ser atraída pelo Brasil; b) trabalhador desnecessário para o país; e, c) aquele 

imigrante que não deve ser procurado pelo Brasil.  Dessa forma, o imigrante de baixa 

qualificação se configuraria como indesejável e, possivelmente, como uma mercadoria 

indesejável.  

A partir desse contraste entre os imigrantes altamente qualificados e os de baixa 

qualificação, vemos também que a imagem do imigrante se define como positiva, 

desejável, de acordo com a ideia de maximização das vantagens e redução dos custos (cf. 

SAYAD, 1998), o que também ocorreu em outros períodos no Brasil, fazendo com que 

determinados grupos imigrantes fossem vistos em um dado momento como desejáveis e 

depois como indesejáveis. Isso ocorreu com os alemães e com os japoneses que foram, 

incialmente, considerados como vantajosos por se tratarem de bons agricultores e, 

posteriormente, com o surgimento e com a retomada de discursos assimilacionistas, como 

prejudiciais devido à visão de que se tratava de pessoas que não se integravam 

socialmente. Observamos que a preocupação com a função a ser desempenhada pelos 

imigrantes é outra constante, o que reforça a concepção do imigrante ser essencialmente 

uma força de trabalho provisória e destinada a um mercado de trabalho específico. 

Salientamos ainda que o que se alterou da memória do objeto da imigração no Brasil é 

que tipo de mão de obra é considerada qualificada e necessária. No passado, ser bom 

agricultor (caso dos alemães, italianos e dos japoneses) ou operário latino (espanhóis e 

italianos) era ser qualificado e necessário para suprir as carências do país que necessitava 

ocupação de suas terras e desenvolvimento civilizatório (em conformidade com os 

moldes da época). Já, no Brasil atual, e de acordo com a matéria jornalística aqui 

analisada, ser um imigrante qualificado é ter curso superior, preferencialmente em áreas 

técnicas e de engenharia, que não conseguem ser supridas por brasileiros. 

Dessa maneira, notamos que o efeito de sentido de desejável no passado se 

relacionava com os índices temáticos de “bom agricultor” e “operário latino” e que nessa 
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reportagem se liga aos índices “ter curso superior, preferencialmente em áreas técnicas e 

de engenharia”, sendo ambos relativos a uma área semântica híbrida da existência, que 

articula economia e civilização42.  

Já o efeito de sentido de indesejável apresentava anteriormente o índice temático 

de “desempregado” e, nesse enunciado jornalístico, possui o índice de “não ter curso 

superior”, sendo ambos também relativos à área semântica híbrida da existência 

(civilização e economia).  

Observamos com isso que alteração dos índices não se deve a mobilização de 

diferentes áreas semânticas pelas quais se constrói e se construíram as imagens 

discursivas de desejável e indesejável aos imigrantes no que se refere ao trabalho, mas 

que essa se deve às mudanças das necessidades de cada época: antes era preciso ocupar e 

desenvolver a civilização (de acordo com a visão da época) e atualmente é necessário 

suprir as demandas profissionais que não conseguem ser preenchidas por trabalhadores 

nacionais.  

Concluímos que, nesta matéria jornalística, a seleção por determinadas variantes 

do discurso citado viabilizou: I) conferir credibilidade à imagem construída do povo 

brasileiro enquanto receptivo (forma aproximada ao discurso indireto analisador do 

conteúdo, o que inclui primeiro infográfico); e II) eximir o enunciador de comentar os 

processos de exclusão sofridos pelos imigrantes recentemente (forma semelhante ao 

discurso indireto analisador do conteúdo, materializada pelo terceiro infográfico), que 

conferem uma imagem de imigrantes indesejados aos imigrantes de baixa qualificação. 

Caso o enunciador jornalístico tecesse comentários sobre os processos de exclusão, a 

autodescrição enunciada do brasileiro enquanto receptivo seria impactada, pois se 

expressariam as tensões dialógicas inerentes ao discurso de receptividade, que não são 

contempladas nessa autodescrição.   

 

4.4 Sobrecarga ao Estado 

 

A imagem discursiva de sobrecarga ao Estado foi construída pelas reportagens 

“Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, “O Haiti é aqui” e “Serviços públicos em 

                                                           
42 Lembramos que por área semântica da existência “híbrida que articula economia e civilização” 

entendemos os discursos que englobam conjuntamente fatos relativos ao nível da tecnologia e 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos e as “relações sociais próprias à atividade econômica” 

(NETTO; BRAZ, 2009, p.29).  
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Tabatinga à beira do colapso”43. As três foram publicadas pelo jornal diário O Globo. A 

reportagem “Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, escrita por Gabriela Valente, foi 

publicada na primeira página do caderno “Economia” e, com isso, tem seu conteúdo 

adequado ao enfoque econômico. “ O Haiti é aqui”, escrita por Cleide Carvalho e com 

fotografias de Michel Filho, foi publicada na página 3 do caderno “O País” e, com isso, 

tem seu o conteúdo adequado ao enfoque político e social. “Serviços públicos em 

Tabatinga à beira do colapso”, escrita por Marcelle Ribeiro e Jailton Carvalho, foi 

publicada na mesma primeira página do caderno “O País” em que a reportagem anterior. 

Por isso, primeiramente, reproduzimos, transcrevemos e analisamos a reportagem 

“Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, para, depois, fazer o mesmo com as outras 

duas matérias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, O Globo, publicada no dia 14 de outubro de 

2012, Economia, p.23. 

                                                           
43 As reportagens “Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, “O Haiti é aqui” e “Serviços públicos em 

Tabatinga à beira do colapso” foram coletadas do acervo digital do jornal O Globo. 
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Transcrição  

 

Imigrante ilegal com benefícios do Brasil   
 

Aposentadoria e bolsa família: Bolivianos que vivem perto da fronteira recebem os 

recursos do governo brasileiro, por meio de certidões tardias ou indo a Mato Grosso 

para ter seus filhos.  
 

Em busca de educação: Crianças do país vizinho frequentam as escolas do Exército 

Brasileiro, já que aqui as instituições públicas de ensino não colocam restrições a 

alunos estrangeiros.  
 

Henrique Gomes Batista e Gabriela Valente 

 

Os avanços do Brasil nos últimos anos fazem o país viver situação peculiar: embora 

milhões persistam na pobreza, aumentou o número de brasileiros no topo da pirâmide, 

o que significa enfrentar também desafios de nações desenvolvidas. A série de 

reportagens “País emergente, problemas de rico”, que O GLOBO inicia hoje, busca 

debater questões que vão da imigração ilegal ao excesso de consumo, dos novos 

problemas de saúde ao número maior de idosos, da geração dos hiperconectados à nova 

diplomacia. 

Os números são superlativos. Já temos entre nós 3,2 milhões de idosos com mais de 80 

anos, exigindo cuidados especiais. O país também conta com 5,2 milhões de famílias 

que têm renda mensal per capita acima de R$ 7 mil. São 18 milhões de pessoas nas 

classes A/B, diz a Fecomércio-SP. Marcelo Neri, presidente do Ipea, estima que o 

contingente dos mais ricos crescerá 29% nos próximos dois anos. 

– Nas próximas duas décadas, conviveremos com políticas sociais para pobres e ricos, 

simultaneamente – diz.  

Ao mesmo tempo em que o governo se prepara para lançar novo plano de erradicação 

da miséria, o mercado de alto luxo, por exemplo, experimenta expansão de dois dígitos. 

Só este ano movimentará R$ 22 bilhões, alta de 17%.  

Já o juro baixo, típico de nações avançadas, favorece o crédito popular, mas dificulta 

viver de renda   
 

Gabriela Valente 

 

San Juan de Corralito é um daqueles lugares esquecidos pela civilização. Uma fileira 

de barracos feitos de tábuas desiguais margeia o rio que separa Brasil e Bolívia. Nas 

vendinhas, produtos básicos são comercializados ao som de Michel Teló nos alto-

falantes. No paupérrimo povoado boliviano, o número de “brasileiros” vem crescendo. 

As bolivianas grávidas cruzam os limites do país para dar à luz na cidade de Cáceres, 

no Mato Grosso, de forma a garantirem aos seus bebês uma cidadania com mais 

direitos. E não é só isso. A fim de driblar uma vida miserável, os bolivianos adultos 

obtêm a nacionalidade brasileira por meio de uma certidão de nascimento tardia. Com 

isso, eles conseguem receber o Bolsa Família e até a aposentadoria pelo INSS, no 

Brasil, apesar de continuarem a viver na pátria de origem. 

— Você não veio do Brasil para me deixar mal com meus vizinhos, né?! — afirma um 

morador da vila boliviana, que não quis ser identificado, mas que confirma a história. 

— Tem muita gente que nasceu aqui, mas conseguiu o documento brasileiro e recebe 

uma aposentadoria. 
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Esse boliviano não acha certo fazer isso, mas entende quem usa esse recurso para 

melhorar de vida, porque a assistência do governo de seu país é precária. O “Bolsa 

Família” boliviano, pago para aqueles que mantêm o filho caçula na escola, é de apenas 

R$ 70 por ano. Ele, que é pai, viu os filhos mais velhos fazerem as malas e partirem 

para o Brasil. E assiste aos mais novos traçarem os mesmos planos. 

A cem quilômetros da fronteira com a Bolívia, o cartório da cidade de Cáceres recebe 

cerca de três pedidos por mês dessas certidões de nascimento tardias. Segundo Juliano 

Alves Machado, oficial de registro civil do município, frequentemente os bolivianos 

requerem o documento. Quando há evidências de que o pedido foi feito por um 

estrangeiro, o processo é encaminhado à Justiça. 
 

ATÉ 500 mil ilegais 

 

Apenas três processos foram julgados improcedentes neste ano. Um deles datava de 

1994. Nele, a pessoa que se dizia brasileira nem sabia falar português. Fontes dos dois 

lados da fronteira confirmam que vem crescendo o número de bolivianos que vão até 

Cáceres para conseguir o documento. E eles voltam todo os meses para sacar os 

benefícios do governo brasileiro. 

— Nós já sabemos disso — afirmou ao GLOBO o ministro da Justiça, José Eduardo 

Cardozo, com relação ao pagamento de aposentadoria e outros benefícios para 

estrangeiros que vivem fora do Brasil. 

Protagonista do crescimento econômico na América do Sul e com um mercado de 

trabalho ainda aquecido, o Brasil nunca atraiu tantos imigrantes. Já há 1,54 milhão de 

estrangeiros vivendo legalmente no país. Com relação aos ilegais, não há registros 

precisos, mas as estimativas chegam a 500 mil. O governo é mais conservador e prefere 

adotar as projeções feitas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 

150 mil ilegais. 

As crianças bolivianas cruzam a fronteira todos os dias para estudar na escola do 

Exército Brasileiro. Não há restrições para estrangeiros frequentarem escolas públicas 

aqui. O taxista Benedito da Silva assiste ao vaivém das crianças enquanto espera 

passageiros do lado brasileiro da fronteira, no povoado de Corixa. Ganha R$ 150 por 

viagem até Cáceres. Ele leva bolivianos que querem comprar comida e volta com 

sacoleiros em busca das quinquilharias do outro lado. 

— Quando o dólar está bom, faço três viagens por dia. 

Em Cáceres, a bioquímica boliviana Zulma Chuque trabalha como camelô. Vende 

sapatos da Bolívia, mas sonha em trabalhar em um laboratório e diz que já deu entrada 

nos papéis para obter o reconhecimento de seu diploma. Quando ouve a pergunta sobre 

sua situação como imigrante, interrompe a entrevista e diz que não quer ser fotografada. 
 

 

O projeto verbo-visual da página da reportagem apresenta:  

a) na margem superior, o cabeçalho. Esse é composto de data, o nome do periódico 

seguido do número da página e o nome do caderno. A data, na margem esquerda, é 

expressa pelo dia da semana, escrito por extenso, seguida pelo dia do mês e o ano, em 

numerais. O nome do periódico e o número da página, ambos em negrito, estão na 

margem direita. Tanto a data como o nome do periódico e o número da página ocupam 

na horizontal, meia coluna, e na vertical, uma linha.  O nome do caderno, em fonte de cor 
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branca e negrito, está na parte central. Esse é sobrescrito em um retângulo azul marinho 

que preenche na horizontal, uma coluna, e na vertical, duas linhas. Ao lado das duas 

margens laterais do retângulo está uma linha vertical cinza escura. Essa linha é ligada a 

duas linhas horizontais de mesma cor que seguem na direção das margens laterais da 

página;  

b) abaixo do cabeçalho, um box, de contorno preto, sem as margens superior e 

laterais, perfazendo na horizontal, cinco colunas, e na vertical, oito linhas. Esse box é 

divido igualmente em duas partes por uma linha vertical preta. Em cada parte do box há 

a chamada para uma outra reportagem do caderno. Cada chamada tem uma fotografia, o 

assunto tratado na matéria jornalística (em fonte de cor azul marinho e negrito), a página 

e o título da reportagem; 

c) abaixo do box, um retângulo cinza claro em que está escrito, em fonte de cor 

branca e negrito, o título de uma série reportagens, da qual a matéria que analisamos faz 

parte. Esse retângulo ocupa na horizontal, cinco colunas, e na vertical, quatro linhas;  

d) na parte inferior ao retângulo, o título da reportagem, em preto, negrito e caixa 

alta. Esse preenche na horizontal, cinco colunas, e na vertical, dezoito linhas;  

e) abaixo do título da matéria jornalística, dois olhos da reportagem. Cada olho 

destaca o assunto, em fonte de cor vermelha e caixa alta, e perfaz na horizontal, cinco 

colunas, e na vertical, quatro linhas. O assunto é seguido de dois pontos e de 

especificações desse, em fonte preta e negrito;  

f) na parte inferior aos olhos da reportagem, uma fotografia e sua legenda. A 

fotografia ocupa na horizontal, cinco colunas, e na vertical, trinta e cinco linhas. A 

legenda, em fonte de cor preta, ocupa na horizontal, cinco colunas, e na vertical, uma 

linha; 

g) abaixo da legenda, na margem esquerda, uma coluna explicando a série de 

reportagens. Essa é composta de trinta e oito linhas. Nas duas últimas linhas, entre 

parênteses e itálico, estão os nomes dos jornalistas que assinam esse texto; 

h) do lado direito da coluna que explica a série de reportagens, uma coluna com 

duas citações destacadas. Na parte superior dessa coluna, um sinal de abre aspas, em preto 

e negrito, preenchendo na horizontal, cinco linhas. Abaixo desse sinal, a primeira citação. 

A fala, em fonte preta, é marcada pelo recurso de aspas. Na parte inferior à fala, quem é 

o citado. A segunda citação segue o mesmo formato da primeira;  

i) a direita dessa coluna, o corpo da reportagem. Esse é formado por três colunas. 

A primeira coluna é composta de trinta e sete linhas. Nas três primeiras linhas estão o 
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nome da jornalista que assina a reportagem (em negrito e caixa alta), seguida da 

informação “enviada especial” (em itálico) e de seu e-mail. Nas duas linhas subsequentes 

aparece, em negrito, as cidades em que a repórter esteve. A segunda coluna possui trinta 

e sete linhas, sendo que a décima nona linha é um subtítulo para o texto que procede. Esse 

subtítulo está em negrito e caixa alta. A terceira coluna tem trinta sete linhas, sendo que, 

ao final da trigésima quinta linha, há um círculo preenchido de preto que sinaliza o fim 

da reportagem. As duas últimas linhas apresentam, em itálico, uma chamada para a 

matéria jornalística da página seguinte. 

O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto verbo-visual salienta a relevância do título da reportagem e da 
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central. Ponderamos que, assim como procedemos nas análises anteriores, iniciamos pelo 

que se apresenta na margem superior da página. Com isso, começamos pelo título da série 

de reportagens, da qual faz parte a matéria “Imigrante ilegal com benefícios no Brasil”.  

O título da série de reportagens, “País emergente, problemas de rico”, indicia que 

as matérias jornalísticas publicadas sob essa rubrica trataram de dilemas de um país 

situado como emergente que são tradicionalmente de países tidos como desenvolvidos, 

conforme marca o adjetivo “emergente”, que qualifica o substantivo “país” e é seguido 

de um sinal de vírgula e do detalhamento “problemas de rico”.   

Abaixo da rubrica da série está o título da reportagem, “Imigrante ilegal com 

benefícios no Brasil”. Desse título, destacamos o uso do adjetivo “ilegal”.  

A escolha pelo adjetivo “ilegal” para qualificar os imigrantes materializada no 

título ocorre durante toda a reportagem. Nesse sentido, vale recuperarmos a tensão 

dialógica que permeia o signo ilegal, em conformidade com Lopes-Dugnani (2012).  

Em relatório datado de julho de 1937, formulado pelas autoridades britânicas 

durante o mandato inglês sobre a Palestina, temos documentado uma das primeiras vezes 

em que é usado o signo “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. Essa 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, p.289-290, tradução 

nossa44). 

  

Observamos que o mandato britânico na Palestina foi bastante conturbado, 

principalmente no final da década de 1930. Inicialmente, a Comissão Permanente de 

Mandatos havia decidido que era obrigação britânica promover o Lar Nacional Judeu na 

                                                           
44 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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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 

de visto para o (futuro) marido e/ou (futura) esposa, tornando essa pessoa um 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”45, 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, 

                                                           
45 Para um maior detalhamento nos estudos sobre a economia mundial no século XX, incluído aí a “Era de 

Ouro”, ver HOBSBAWM, 1995.   
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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 State46” (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 

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 consideravelmente47. 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 [Medida para garantir os direitos humanos e dignidade de todos os 

trabalhadores migrantes], datado de 9 de dezembro de 1975.  

No documento, outros signos semiótico-ideológicos, “imigração não 

documentada/indocumentada” e “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 

                                                           
46 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).   
47 Inúmeros são os fatores que influenciam na elevação das taxas de desemprego verificadas 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 economizadoras de mão de obra humana e a transferência de empresas para outros países, 

principalmente asiáticos, na busca por redução de custos de produção (cf. DUGNANI, 2009, p.81-84)    
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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 

nossa48). 

 

Os signos semiótico-ideológicos “imigração ilegal”, “imigração não 

documentada/indocumentada” e “imigração irregular” foram determinados pela 

realidade, refletindo-a e refratando-a. A situação conflituosa na Palestina sob Mandato 

Britânico, intensificada devido ao crescente número de judeus que buscavam fugir do 

nazismo, reflete-se e refrata-se na expressão “imigração 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 de a ONU já solicitar a utilização do termo “trabalhadores migrantes não 

documentados” ou “irregulares” em 1975, a expressão foi proferida pela primeira vez na 

Suprema Corte dos Estados Unidos apenas em 8 de dezembro de 2009, pela juíza Sonia 

Sotomayor49, de acordo com a matéria jornalística Justice Appear Skeptical of 

Anticorruption Law [Justiça se manifesta cética em relação a lei anticorrupção, publicada 

pelo New York Times no dia 9 de dezembro 2009.  

Esse dado é de extrema relevância, pois “imigração ilegal”, “imigração não 

documentada/indocumentada” e “imigração irregular” não são signos sinônimos e 

intercambiáveis. Na verdade, segundo Paspalanova (2008, p.82, tradução nossa50), 

 

o uso desses termos (imigração ilegal e alien ilegal51) 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”, 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.  

                                                           
48 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) 
49 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. 
50 … 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). 
51 O emprego de illegal alien é comum nos Estados Unidos para referir-se aos imigrantes não 

documentados.  
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Levando em consideração a tensão dialógica que permeia o signo ilegal, vemos 

que no título da reportagem “Imigrante ilegal com benefícios no Brasil”, o enunciador 

jornalístico, ao caracterizar o imigrante enquanto ilegal e como alguém que tem 

benefícios brasileiros, conforme materializa o emprego do adjetivo “ilegal” e da 

preposição “com”, seguido da locução substantiva “benefícios no Brasil”, aponta para os 

discursos do pós Segunda Guerra na Europa.  Naquele período, evidenciava-se que a 

Europa não desejava estender a esses imigrantes os programas sociais e serviços de 

financiamento público. Desse modo, o fato da reportagem “Imigrante ilegal com 

benefícios no Brasil” integrar a série “País emergente, problemas de rico” é significativa, 

pois situa o imigrante irregular que possui benefícios enquanto um problema comumente 

enfrentado por países considerados desenvolvidos, como os países europeus, e também 

para o Brasil.  

A caracterização do imigrante irregular como alguém que tem benefícios 

brasileiros é detalhada nos dois olhos da reportagem, que estão situados logo abaixo do 

título da reportagem. Nos olhos aparecem destacados pelo enunciador jornalístico, 

mediante o uso de caixa alta e fonte em cor vermelha, o seguinte: “aposentadoria e bolsa 

família” e “em busca de educação”. Ou seja, transmite-se que os imigrantes irregulares 

estão recebendo aposentadoria e bolsa família e estão estudando em escolas brasileiras, o 

que de acordo com o que foi evidenciado anteriormente pelo enunciador jornalístico, 

trata-se de um problema para o país assim como era para Europa atender a esses 

imigrantes com seus programas sociais e serviços públicos.  

Na sequência dos trechos destacados nos dois olhos, o enunciador jornalístico 

afirma, respectivamente, que: “Bolivianos que vivem perto da fronteira recebem os 

recursos do governo brasileiro, por meio de certidões tardias ou indo a Mato Grosso para 

ter seus filhos”; e, “Crianças do país vizinho frequentam as escolas do Exército Brasileiro, 

já que aqui as instituições de ensino não colocam restrições a alunos estrangeiros”. 

Observamos que a primeira afirmação provoca a indagação se realmente esses 

estrangeiros poderiam ser concebidos enquanto imigrantes. Isso porque para um 

estrangeiro ser conceitualmente considerado um imigrante ele precisa residir, 

permanecer, no país do outro, e, no caso dessa matéria jornalística, os bolivianos que 

recebem os recursos do governo brasileiro vivem perto da fronteira e não no Brasil, 

fazendo com que eles sejam somente estrangeiros. Além disso, os bolivianos que possuem 

certidão de nascimento brasileira tardia e os filhos desses estrangeiros que nasceram no 

Brasil são considerados cidadãos brasileiros.  
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A segunda afirmação apresenta que as crianças estrangeiras estudam nas escolas 

do Exército brasileiro, mas não esclarece se elas residem ou não no Brasil e, com isso, é 

incerta a sua classificação enquanto imigrante.  

De qualquer forma, ao longo de toda matéria eles são tratados como imigrantes e, 

por isso, contribuem para a construção de imagem discursiva em relação a esses.   

Na margem inferior ao segundo olho está a fotografia. Nessa retrata-se uma 

mulher morena, com olhos amendoados, traços indígenas, amamentando um bebê e 

apoiada em bancas de roupas.  

Na legenda da fotografia lê-se: “Sonho de vida. Imigrante boliviana amamenta 

seu filho no camelódromo próximo à rodoviária de Cáceres, no Mato Grosso. Os 

benefícios concedidos pelo governo brasileiro atraem quem enfrenta a miséria cotidiana 

em seu país de origem”. 

Nessa legenda, a frase nominal “Sonho de vida” é destacada pelo enunciador 

mediante o uso de negrito, funcionando como um título. De acordo com Burke (2012, 

p.215), refletir sobre os sonhos no contexto da migração remete as duas razões que são 

costumeiramente apontadas para explicar o que leva os migrantes deixarem o seu país: 

“alguns são ‘empurrados’ por perseguições ou pressões demográficas, outros são 

‘puxados’, no sentido de serem atraídos pela esperança de uma vida melhor para si ou 

para seus filhos”.  

As duas razões para migrar referidas por Burke (2012) são relativas à clássica 

distinção entre migração forçada, em que os migrantes são “empurrados”, e a voluntária, 

em que os migrantes são “puxados”. Segundo Jubilut e Apolinário (2010, p.281) 

 

As voluntárias abrangem todos os casos em que a decisão de migrar é 

tomada livremente pelo indivíduo, por razões de conveniência pessoal 

e sem a intervenção de um fator externo. Aplicam-se, portanto, a 

pessoas, e membros de sua família, que se mudam para outro país em 

busca de melhores condições sociais e materiais de vida para si e seus 

familiares. Essas pessoas podem ter um status de migração regular ou 

irregular, em função de sua entrada e permanência no país de residência, 

tenham ou não sido observados os requisitos legais previstos no país. 

 Já as migrações forçadas ocorrem quando o elemento volitivo do 

deslocamento é inexistente ou minimizado e abrangem uma vasta gama 

de situações. 

A situação clássica de migração forçada é o refúgio que protege as 

pessoas as quais tiveram ou têm de deixar seu país de origem ou de 

residência habitual em razão de bem-fundado temor de perseguição em 

função de sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou de 

pertencimento a um grupo social 
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Nesse sentido, o enunciador jornalístico ao empregar destacadamente, como um 

título, a frase nominal “Sonho de vida” na legenda evidencia que ele abordará os motivos 

que fizeram com que os bolivianos viessem para o Brasil, o que inclui a mulher retratada 

na imagem, posto que essa, em conformidade ao afirmado na sequência da legenda, é 

uma boliviana que está amamentando seu filho no Mato Grosso. 

Considerando o que apresenta Burke (2012) e Jubilut e Apolinário (2010), 

notamos que o enunciador jornalístico, ao apresentar visualmente na fotografia uma 

mulher amamentando seu bebê e verbalmente expressar na legenda que ela é uma 

boliviana que está perto da rodoviária de Cáceres, no Mato Grosso, o que a configura 

como uma imigrante, indica como motivação para sua imigração a esperança de uma vida 

melhor para ela e para seu filho, ou seja, trata-se de uma imigrante voluntária.  

Na continuidade da legenda o enunciador da reportagem elucida verbalmente o 

que atrai os imigrantes bolivianos, isto é, que eles migram para o Brasil devido aos 

benefícios públicos do país, conforme materializa o uso do verbo “atrair” que tem como 

sujeito “os benefícios concedidos pelo governo brasileiro”.  Com isso, o enunciador os 

situa como imigrantes voluntários.  

Além disso, o enunciado da reportagem caracteriza os imigrantes enquanto 

miseráveis, o que indiciado pela oração subordinada substantiva objetiva direta “quem 

enfrenta miséria cotidiana em seu país de origem”. Essa caracterização dos imigrantes 

enquanto miseráveis atraídos pelos benefícios públicos brasileiros sinaliza que a 

imigração dos bolivianos ocorre devido a fatores econômicos, o que classicamente os faz 

serem considerados como imigrantes voluntários. No entanto, a consideração dos 

imigrantes econômicos como voluntários mostra-se polêmica. Para Koppenberg (2012, 

p.6-7, tradução nossa) “[N]nos casos em que um migrante se desloca devido a motivos 

econômicos, o que é geralmente considerado como migração voluntária, faz com que se 

questione se a situação econômica da pessoa pode ter-lhe forçado a migrar52. 

Na legenda, apesar de materializarem-se os aspectos econômicos que poderiam 

significar uma consideração do imigrante como forçado, acentua-se a concepção do 

boliviano como imigrante voluntário. Essa acentuação é percebida pela escolha do verbo 

“atrair” para fazer referência ao que motivou a imigração em detrimento do verbo 

                                                           
52 No original: “in cases in which a migrant moves due to economic motives, in what is generally considered 

as voluntary migration, the question arises as to whether the person’s economic circumstances might have 

forced him or her to migrate” (Koppenberg, 2012, p.6-7). 
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“forçar”, o qual é comumente utilizado nos discursos que compreendem o migrante 

econômico como forçado. 

O entendimento de um migrante como forçado ou como voluntário altera a 

responsabilidade que o país destino tem com esse. De acordo com Jubilut e Apolinario 

(2010, p.281), “a natureza e o escopo da proteção a ser garantida a um refugiado, por 

exemplo,” é diferente “daqueles conferidos a um migrante trabalhador, o qual pode 

continuar a contar com a proteção do Estado do qual é nacional, em face do caráter 

complementar da proteção internacional”.  

No Brasil, a política que rege ainda hoje a imigração de um modo geral  

 

é alicerçada na Lei 6815/1980- Estatuto do Estrangeiro, acervo 

autoritário herdado da ditadura civil-militar, que dá ao Estado total 

discricionariedade sobre a condição do estrangeiro. O resultado, é que 

a política migratória continua intimamente ligada às políticas de 

segurança, uma vez que o imigrante é visto como uma ameaça à 

segurança e a paz pública, reforçando a visão securitária sobre as 

migrações (SCHWINN; COSTA, 2015, p.3). 

 

Enquanto que a política para refugiados é especifica e mais recente. Essa 

fundamenta-se nos artigos 45 e 46 da Lei 9.474/97. Assim,  

 

[U]uma vez reconhecida a condição jurídica de refugiado no Brasil, a 

pessoa recebe uma carteira de identidade, emitida pela Polícia Federal, 

tem direito à assistência médica pública, e está autorizado a estudar e a 

trabalhar. Graças às estratégias desenvolvidas para integrar os 

refugiados na sociedade local, a maioria deles beneficia-se de 

programas sociais públicos e privados. Com base numa análise caso-a-

caso, o refugiado pode receber ajuda financeira, concedida pelo Acnur, 

por um período de tempo determinado. Esta ajuda, equivalente a um 

salário mínimo, é distribuída pelas Cáritas Arquidiocesanas do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. (ANDRADE; MARCOLINI, 2002, p.172). 

 

 Além disso, as disposições legais para os refugiados 

 

são a base para uma nova etapa na proteção dos refugiados na América 

do Sul em geral, e no Brasil em particular. O projeto-piloto para o 

reassentamento de refugiados deve reafirmar a hospitalidade brasileira 

– que, a partir de agora, será oferecida também a vítimas de migração 

forçada que não puderam obter a proteção necessária no primeiro país 

de refúgio. (ANDRADE; MARCOLINI, 2002, p.174). 
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Diante dessa distinção, a acentuação do imigrante boliviano como voluntário 

sinaliza que o Brasil não deveria oferecer-lhe nenhum tratamento especial, como os que 

teriam os migrantes forçados.  

Observamos, então, que o conjunto composto pelo título da série de reportagens, 

o título da reportagem, os dois olhos, fotografia e sua legenda, ao caracterizar o imigrante 

como ilegal, problema, beneficiário da aposentadoria e da educação pública brasileiras, 

voluntário, dimensiona o imigrante como custoso para Estado, sendo que esse custo não 

seria de responsabilidade do Estado brasileiro, uma vez que não são imigrantes forçados.   

Abaixo da legenda da fotografia estão tanto explicações sobre a série de 

reportagens “País emergente, problemas de rico” como o corpo da reportagem “Imigrante 

ilegal com benefícios no Brasil”. Ponderamos que não discorreremos sobre as explicações 

sobre a série de reportagens, pois a imigração ilegal é somente citada como um dos 

exemplos dos assuntos cobertos.  

A primeira coluna do corpo da reportagem é composta exclusivamente de duas 

citações diretas. São elas: “‘Nós já sabemos disso’, José Eduardo Cardozo, Ministro da 

Justiça, referindo-se ao pagamento do governo, como aposentadoria do INSS e Bolsa 

Família, a estrangeiros”; e, “‘Tem muita gente que nasceu aqui, mas conseguiu o 

documento brasileiro e recebe aposentadoria’, Morador de San Juan de Corralito que 

pediu para não ser identificado”. 

A citação de Cardozo apresenta que o governo estava ciente de que estavam 

pagando à estrangeiros aposentadoria do INSS e Bolsa Família, o que se marca pelo 

emprego do verbo “saber”, conjugado na terceira pessoa do plural. 

A fala do morador de San Juan de Corralito, mediante o emprego da conjunção 

adversativa “mas”, expõe como oposto o nascimento em San Juan de Corralito (Bolívia) 

– o que é materializado pelo verbo “nascer” seguido do advérbio de lugar “aqui” 

(cataforicamente compreendido como referente a San Juan de Corralito) – e a obtenção 

de documentação brasileira e o recebimento de aposentadoria – o que é indiciado pelos 

verbos “conseguir” e “receber”, que possuem como objetos, respectivamente, 

“documento brasileiro” e “aposentadoria” e são relativos aos estrangeiros nascidos na 

Bolívia.   

Essas citações diretas possuem um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico por comporem uma coluna destinada somente para essas, pela 

elucidação de quem estava sendo citado pelo enunciador da reportagem aparecer após um 

espaço deixado em branco e por estarem marcadas pelo recurso das aspas.  
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Por essas citações diretas possuírem um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico, essas não comportam “nenhum outro esquema além do esquema 

primitivo e inerte do discurso direto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.164). Essa 

característica faz com que as consideremos como aproximadas ao discurso direto 

monumental (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Além disso, esse certo isolamento da disposição das citações faz com essas não 

sejam diretamente infiltradas pelo enunciador jornalístico e, com isso mostram-se como 

vozes fortes que substanciam a argumentação do discurso citante.  

Nesse sentido, observamos que as citações de Cardozo e do morador de San Juan 

de Corralito reforçam o dimensionamento promovido pelo enunciador jornalístico de que 

esses imigrantes são custosos para Estado, ao confirmarem que bolivianos estão 

recebendo aposentadoria do INSS.  

Na sequência do corpo da reportagem, da quinta linha a vigésima sexta linha, o 

enunciador jornalístico descreve San Juan de Corralito. Dessa descrição, destacamos a 

seguinte passagem “No paupérrimo povoado boliviano, o número de “brasileiros” vem 

crescendo. As bolivianas grávidas cruzam os limites do país para dar à luz na cidade de 

Cáceres, no Mato Grosso, de forma a garantirem aos seus bebês uma cidadania com mais 

direitos. E não é só isso. A fim de driblar uma vida miserável, os bolivianos adultos obtêm 

a nacionalidade brasileira por meio de uma certidão de nascimento tardia. Com isso, eles 

conseguem receber o Bolsa Família e até a aposentadoria pelo INSS, no Brasil, apesar de 

continuarem a viver na pátria de origem” (da décima segunda linha a vigésima sexta 

linha).  

Nessa passagem, o emprego de aspas em brasileiros, ao marcar um 

distanciamento, denota que, para o enunciador, eles não são brasileiros, mas sim 

bolivianos, embora possam ter documentação brasileira. Ao usar o verbo “crescer”, 

promove-se uma ênfase numérica que imprime à situação um contorno de que se trata de 

um fenômeno que precisa ser observado atentamente.  

A situação que merece atenção é explicada nas linhas subsequentes. Isto é, de que: 

a) bolivianas estão tendo seus filhos no Mato Grosso para que eles obtenham cidadania 

brasileira, a qual possibilita ter mais direitos, o que se verifica pelo emprego da expressão 

“dar à luz”, que tem como sujeito “bolivianas grávidas” e como complemento “na cidade 

de Cáceres, no Mato Grosso, de forma a garantirem aos seus bebês uma cidadania com 

mais direitos”; e, b) bolivianos adultos, para fugirem de uma situação de miséria, estão 

conseguindo receber Bolsa Família e a aposentadoria pelo INSS mediante a obtenção de 
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uma certidão brasileira de nascimento tardia, embora residam na Bolívia, o que é 

materializado pela locução verbal “conseguem receber” – que tem como objeto indireto 

“Bolsa Família e até a aposentadoria pelo INSS” e como sujeito (anaforicamente 

estabelecido) “os bolivianos adultos” – e pelo advérbio “apesar de”, que assinala como 

ideia oposta  os estrangeiros “continuarem a viver na pátria de origem” e receberem 

benefícios brasileiros.   

Ao apresentar como uma situação que merece atenção o número crescente de não 

brasileiros que estão obtendo documentação do país e que, com isso, conseguem receber 

Bolsa Família e aposentadoria pelo INSS mesmo continuando a viver na Bolívia, o 

enunciador jornalístico conserva o dimensionamento dos imigrantes bolivianos enquanto 

irregulares e como custosos para o Estado brasileiro.   

Após esse excerto, lê-se: “‘Você não veio do Brasil para me deixar mal com meus 

vizinhos, né?!’, afirma um morador da vila boliviana, que não quis ser identificado, mas 

que confirma a história. ‘Tem muita gente que nasceu aqui, mas conseguiu o documento 

brasileiro e recebe uma aposentadoria’” (da vigésima sétima linha a trigésima quarta 

linha). 

Nesse trecho materializam-se duas citações diretas da fala de morador de uma vila 

boliviana. Na primeira citação, esse morador exprime um temor do que ele disser pode 

deixá-lo em má situação com os brasileiros, o que se marca pelo advérbio “mal”, pela 

conjunção “com” seguida do substantivo “vizinhos” (que anaforicamente refere-se aos 

brasileiros, pois a vila boliviana faz fronteira com Cáceres, cidade do Mato Grosso). Na 

segunda citação, a fonte ouvida afirma a existência de bolivianos que conseguem 

documentos brasileiros e recebem aposentadoria, o que se materializa no verbo “nascer” 

seguido do advérbio “aqui” (que cataforicamente refere-se a vila boliviana), dos verbos 

“conseguir” – que tem como objeto “documento brasileiro” – e “receber” – que tem como 

objeto “aposentadoria”. 

A primeira citação direta, assim como as citações que apareceram na primeira 

coluna do corpo da reportagem, possui um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico. Esse certo isolamento se dá mediante o uso do travessão, sendo 

que a voz da fonte ouvida ocorre entre os dois travessões, que demarcam o início e o fim 

da fala. Após o segundo travessão, que marca o término da primeira fala da fonte ouvida, 

é disposta a voz do enunciador.  

Ao ser disposta com um certo isolamento em relação a voz do enunciador 

jornalístico, essa citação configura-se como um “esquema primitivo e inerte do discurso 
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direto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.164) e, por isso, a concebemos como 

aproximada ao discurso direto monumental (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Essa forma de disposição da citação inviabiliza que o enunciador jornalístico 

penetre diretamente na voz citada, mas possibilita ao enunciador da reportagem a 

utilização dessa fala para justificar o discurso próprio.  

No caso dessa citação, a materialização de um temor de que o fosse falado pudesse 

deixá-lo em má situação com seus vizinhos brasileiros indicia que estava acontecendo 

algo em San Juan de Corralito, Bolívia, que poderia tensionar a relação com os brasileiros, 

o que, por sua vez, justifica o discurso do enunciador jornalístico de que a imigração 

boliviana irregular se configura como um problema para o Brasil.  

Antes da inserção da segunda citação, o enunciador jornalístico antecipa a 

temática básica do discurso citado ao asseverar que a fonte ouvida confirma a história, 

conforme materializado na voz do enunciador da reportagem pelo emprego do verbo 

“confirmar”, que tem como sujeito “o morador da vila boliviana” e como objeto indireto 

“a história”. Logo em seguida, a citação, como analisamos anteriormente, afirma que 

pessoas nascidas na vila da Bolívia obtém documentos brasileiros e recebem 

aposentadoria do Brasil, situação essa que já havia sido apresentada pelo enunciador da 

matéria jornalística e proporcionou o dimensionamento dos imigrantes bolivianos 

enquanto irregulares e como custosos para o Estado brasileiro.  

Dessa maneira, antes da leitura da segunda citação já se sabe o que ela apresentará, 

e, mais do que isso, que a afirmação contida está sob a influência da imagem construída 

pelo enunciador jornalístico dos migrantes bolivianos como irregulares e custosos para o 

Estado brasileiro. Com isso, a citação serve tanto para confirmar a história como para 

reforçar a imagem desses imigrantes previamente construída, o que permite ao enunciador 

jornalístico tanto manter sua credibilidade como desempenhar de forma mais contundente 

seu papel de formador de opinião.   

Observamos que consideramos essa forma de relação entre os discursos citante e 

citado, em que ocorre a antecipação do tema básico da voz citada e seu acompanhamento 

da tônica do enunciador, como discurso direto preparado (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.172).   

Na continuidade do corpo da reportagem, o enunciador jornalístico discorre que: 

a) o morador da vila boliviana, citado anteriormente não considera certo que nascidos na 

Bolívia obtenham documentos brasileiros para conseguir benefícios do Brasil, mas que 

ele compreende a situação, pois a assistência boliviana é precária (da trigésima quinta 
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linha e quadragésima quinta linha); e, b) o cartório da cidade de Cáceres recebe três 

solicitações mensais de certidões de nascimento tardia, sendo que quando o pedido é feito 

por estrangeiros o processo é encaminhado para a Justiça (da quadragésima sexta linha a 

quinquagésima sexta linha).  

Depois dos dados sobre o número de certidões de nascimento tardia pedidos no 

cartório da cidade de Cáceres, está, em negrito, o subtítulo da segunda parte do corpo da 

reportagem “Até 500 mil ilegais”.   

No subtítulo, o enunciador jornalístico promove uma ênfase numérica e refere-se 

aos imigrantes somente pelo adjetivo “ilegais”. Essa ênfase imprime um contorno de que 

os estrangeiros irregulares precisam ser observados atentamente – o que é materializado 

por “até 500 mil”, número relativo aos imigrantes não documentados, aparecer em 

posição de destaque e em negrito. O uso de “ilegais” para fazer referência aos imigrantes, 

conforme explicamos anteriormente, é criticado pelos estudiosos de imigração devido à 

sua conotação política e social negativa. Essa conotação negativa é reforçada na matéria 

jornalística, mediante a configuração desses imigrantes enquanto um problema (título da 

série de reportagens), pessoas atraídas pelos benefícios brasileiros (olhos da reportagem, 

fotografia e legenda, corpo da reportagem), e, com isso, como custosos ao Estado 

brasileiro.   

Das linhas que seguem ao subtítulo até o final da reportagem, o enunciador 

jornalístico apresenta: a) três processos relativos à emissão de certidão de nascimento 

tardias foram julgados improcedentes; b) a fala do Ministro da Justiça que expressa que 

o governo está ciente do pagamento de aposentadoria e outros benefícios aos estrangeiros 

que não moram no Brasil (analisada anteriormente, uma vez que a citação apareceu 

também na primeira coluna do corpo da reportagem); c) as estimativas numéricas com 

relação ao número de imigrantes não documentados; d) a história a respeito de crianças 

bolivianas que residem em seu país e estudam na escola do Exército Brasileiro; e, e) o 

breve relato sobre uma bioquímica boliviana que trabalha como camelô e está solicitando 

o reconhecimento de seu diploma.  

Desta parte da reportagem, frisamos as quatro linhas finais, em que se lê: “Quando 

ouve a pergunta sobre sua situação como imigrante, interrompe a entrevista e diz que não 

quer ser fotografada”. Nessas linhas finais, o enunciador jornalístico indica que o status 

da imigrante não é regular, o que se materializa pelas ações de “interromper a entrevista” 

e “dizer que não quer ser fotografada” da imigrante que foram feitas após ouvir a pergunta 

sobre situação imigratória.  
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Ao finalizar a reportagem dessa forma, o enunciador jornalístico reafirma a 

caracterização dos imigrantes por seu status irregular, e, com isso, fortalece a concepção 

dos imigrantes como um problema para o Brasil, posto que essa é afirmada desde início 

do enunciado jornalístico, mais precisamente desde o conjunto formado pelo título da 

série de reportagens e pelo título dessa matéria jornalística.  

Essa concepção do imigrante não documentado como um problema para o Brasil 

foi realçada, tanto por elementos destacados pelo projeto verbo-visual – o título 

reportagem; a fotografia e sua legenda – como pelos demais – o título da série de 

reportagens; os dois olhos da matéria jornalística; e, as três primeiras colunas do corpo da 

reportagem (ou seja, a maior parte, tendo em vista que o corpo da reportagem é composto 

de quatro colunas). Esse realce revelou que o imigrante irregular é concebido como um 

problema por implicar em custos para o Estado brasileiro. 

A consideração desse imigrante como um problema por significar custos com 

programas sociais fez ressoar os discursos europeus do pós Segunda Guerra Mundial, 

uma vez que a Europa evidenciou nas políticas públicas adotadas naquele período que 

não desejava estender aos migrantes internacionais os programas sociais e serviços de 

financiamento público de seus países. Esse ressoar foi, como vimos, também sinalizado 

pelo título da série “País emergente, problemas de rico”, da qual faz parte a publicação 

da reportagem “Imigrante ilegal com benefícios no Brasil”.  

Ademais, vemos que: a) as escolhas do enunciador jornalístico pelas formas de 

citação aproximadas ao discurso direto monumental permitiram a manutenção da imagem 

desse como uma fonte confiável, uma vez que as citações se apresentaram como 

justificativa e fundamentação do discurso próprio, validando o que foi dito por esse 

enunciador; e, b) o emprego do discurso direto preparado pelo enunciador da reportagem 

possibilitou tanto a sustentação da credibilidade desse como o desempenho de forma mais 

contundente de seu papel de formador de opinião, pois a citação serviu para confirmar a 

história de que bolivianos estavam obtendo certidão de nascimento tardia e benefícios 

brasileiros e, com isso, reforçou a imagem desses imigrantes como irregulares e custosos 

para o Estado brasileiro, a qual havia sido previamente construída pelo enunciador da 

matéria jornalística.   

Além disso, concluímos que os índices temáticos “imigrantes ilegais”, 

“beneficiários de programas sociais”, “estudantes de escolas públicas brasileiras”, que se 



253 

 

relacionam a uma área semântica híbrida (economia e políticas sociais53), ao se 

articularem com a concepção desses imigrantes enquanto um problema para o Brasil e 

como custosos, causam o efeito de sentido desses imigrantes bolivianos enquanto 

sobrecarga ao Estado.  

Na sequência, reproduzimos, transcrevemos e analisamos a segunda e terceira 

reportagens, “O Haiti é aqui” e “Serviços públicos em Tabatinga estão à beira do 

colapso”.  

 

Fonte: “O Haiti é aqui” e “Serviços públicos em Tabatinga estão à beira do colapso”, O 

Globo, publicadas no dia 6 de janeiro de 2012 no caderno “O País”, p.3. 

                                                           
53 Reafirmamos que por área semântica da existência “híbrida que articula economia e políticas sociais” 

concebemos as “relações sociais próprias à atividade econômica” (NETTO; BRAZ, 2009, p.29) que, 

semelhantemente ao Welfare State (cf. WINCKLER & NETO, 1992), contam com um sistema público de 

financiamento dos gastos sociais com educação, saúde, aposentadoria, seguro-desemprego, moradia, entre 

outros.  
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Transcrição  

 

O Haiti é aqui   
 

Cidade do Acre pede ajuda para manter imigrantes que chegam em massa buscando 

emprego. 
 

Cleide Carvalho 

 

Localizada na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, a pequena Brasileia está 

tomada por haitianos. Eles estão nas ruas, nas lojas, atrás de artigos de higiene pessoal, 

sentados nas praças a conversar sorridentes ou, em massa, na Praça Hugo Poli, uma das 

principais da cidade, que, aos poucos, foi sendo ocupada pelos inesperados moradores 

temporários. Como revelou O GLOBO, eles são a ponta de uma cadeia de tráfico de 

pessoas que começa no Haiti, passa pelo Equador e chega ao Brasil. Os mesmos coiotes 

que ajudam a levar brasileiros e mexicanos para os Estados Unidos agora trabalham na 

rota em que o Brasil não é mais origem, mas chegada. 

Os primeiros haitianos chegaram em dezembro de 2010, após o terremoto que destruiu 

o Haiti. Agora, estão se tornando incontáveis. Nem o representante da Secretaria da 

Justiça e Direitos Humanos do Acre, Damião Borges Melo, responsável por 

providenciar comida, local para dormir, atendimento de saúde ou qualquer outro pedido 

possível dos imigrantes, sabe dizer ao certo quantos são. 

Ontem, eram cerca de 1.300, de acordo com os números de passaporte. Só entre a noite 

de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, chegaram 31. Logo de manhã, partiram 

25 que já haviam conseguido o visto provisório concedido pela Polícia Federal, para 

que possam tirar carteira de trabalho em Rio Branco e buscar emprego. 

Brasileia, de 21.398 habitantes, não está longe de ter quase 10% de seus moradores se 

comunicando em francês, crioulo ou espanhol, língua que a maioria aprendeu na 

República Dominicana, justamente para poder chegar com mais facilidade ao Brasil. 

Se, para os haitianos, a primeira preocupação é trabalho, em Brasileia a urgência é 

alimentar tanta gente. Em média, os imigrantes consomem uma tonelada de alimentos 

por dia. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) doou 14 toneladas de 

alimentos, mas não é suficiente. 
 

Falta de médicos é outro problema 

 

Na última quarta-feira, pelo menos 50 haitianos passaram mal, com infecção 

gastrointestinal. Foram atendidos e medicados após comer linguiça de porco nas 

refeições servidas de graça pelo estado. A comida é preparada por dois restaurantes de 

Brasileia, que prestam o serviço ao governo do estado, uma vez que não há cozinhas 

comunitárias. Por cada marmitex preparada, o governo paga R$ 4,99. Nesta quinta-

feira, os haitianos almoçaram arroz, feijão-de-corda, carne cozida com legumes, 

macarrão e salada de alface e tomate. 

Os imigrantes trazem à cidade outra preocupação, a da saúde. Nem médicos há para 

cuidar dos brasileenses. Todos os que atendem no posto de saúde não têm CRM. Eles 

se formaram em Cuba ou na Bolívia e, dizem, estão à espera de regularizar o diploma 

para obter o registro no país. 

Grupos alugaram casas e pagam R$ 300 por mês, enquanto esperam pelo visto de 

permanência. A pior condição é a dos que buscam abrigo no hotel pago pelo governo 

do estado. São cerca de 30 quartos, com capacidade para, no máximo, cem pessoas, 
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mas ali estão cerca de 800, incluindo crianças. Dormem em colchonetes nos corredores, 

cantos e até dentro dos banheiros, que foram tornados coletivos. 

- Quero trabalhar. Depois do terremoto, ficou difícil. Não encontrei mais trabalho na 

minha profissão - diz Blemur Vilson, de 26 anos, técnico em manutenção e instalação 

de elevadores que vivia na República Dominicana antes de vir para o Brasil. 

Blemur e mais seis haitianos dividem uma casa alugada por R$ 300 em Brasileia. Ele 

sente pena de seus compatriotas que se amontoam no hotel cedido pelo governo do 

Acre. 

Pierre Merzier, de 28 anos, chegou dez dias antes do Natal a Brasileia. Na fila para ser 

atendido no posto de saúde, onde fez exames básicos, pensa em trabalhar como 

pedreiro. Soube que em Porto Velho há emprego, devido à construção de usinas. Na 

República Dominicana, era cozinheiro. 

- Quero trabalhar em alguma coisa - diz ele, arranhando um espanhol, sentado ao lado 

de outro haitiano, o padeiro Ilfrancoeur Saint Gerard, que fala apenas crioulo. 

No posto de saúde, os haitianos predominam na fila de vacinação. 

- Estamos com sorte de não ter tido ainda um surto pior, de coisa mais grave - diz 

Janildo Moraes Bezerra, enfermeiro-chefe do posto. 

Segundo Bezerra, há risco de pneumonia e viroses, devido à grande quantidade de gente 

nos quartos e à dificuldade de se manterem condições de higiene. Um dos maiores 

riscos é a dengue. O município foi listado pelo Ministério da Saúde entre os que têm 

maior percentual de domicílios com criadouros do mosquito transmissor. 

Para os moradores de Brasileia, o clima é de preocupação: 

- A gente se sente acuado. Perdeu o prazer de andar nas ruas. Eles são educados, gentis, 

não fumam e não bebem, mas isso não vai dar em coisa boa. São centenas de jovens 

desempregados buscando emprego. Uma hora vai dar problema sério - diz Delmo 

Vidal, de 46 anos, dono de uma mercearia na rua principal de Brasileia há mais de 20 

anos. 
 

 

Serviços públicos em Tabatinga estão à beira do colapso 

 

Estrangeiros, que chegam sem parar, sobrecarregam postos de saúde municipais 

 

A prefeitura de Tabatinga, cidade do Amazonas onde 1.249 haitianos estão em situação 

irregular, aguardando a concessão de visto humanitário, informou que já fez tudo o que 

podia para ajudar os estrangeiros. Afirmou que não pode usar verbas de fundos 

municipais para auxiliá-los. Em apenas cinco dias, 208 haitianos chegaram à cidade, 

que faz fronteira com Colômbia e Peru. 

Segundo o secretário municipal de Comunicação, Francisco Magdo Ferreira, os 

serviços públicos da cidade, como postos de saúde, sofrem com a sobrecarga de 

usuários, já que não param de chegar estrangeiros. De acordo com o Censo do IBGE, 

Tabatinga tem cerca de 52 mil habitantes. Porém, segundo Ferreira, a população 

flutuante é de quase o dobro de pessoas, por ser uma cidade com muitos estrangeiros e 

de fronteira. 

- A prefeitura não pode retirar dinheiro dos fundos da educação e da saúde para isso. 

Hoje, chegam de 40 a 50 haitianos por semana. Só de peruanos morando aqui, temos 

dez mil, que não foram computados no Censo. Tabatinga tem de 80 mil a 90 mil pessoas 

usando os serviços públicos - disse. 
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Governo diz que reforçará segurança na região 

 

O ministro interino da Justiça, Luiz Paulo Barreto, informou ontem que vai reforçar a 

segurança pública de Acre e Amazonas, maiores alvos da imigração em massa de 

haitianos. E o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou o fornecimento de 18 

toneladas de alimentos para atender esses imigrantes; oito toneladas já foram enviadas 

ao Acre. 

Segundo o Ministério da Justiça, quatro mil haitianos já chegaram ao país. Desses, 

1.600 tiveram a situação regularizada pelo Conselho Nacional de Imigração do 

Ministério do Trabalho. Outros dois mil aguardam decisão dos ministérios da Justiça e 

do Trabalho. 

Os haitianos não se enquadram na condição de refugiados, mas estão recebendo 

tratamento diferenciado do governo. O Ministério da Justiça não deixou claro se 

adotará medidas para conter a imigração. Segundo o Ministério das Relações 

Exteriores, alguma providência será adotada para “equacionar” o problema. Mas o 

governo não pretende fechar as fronteiras, nos moldes do modelo americano. (Marcelle 

Ribeiro e Jailton de Carvalho) 

 

 

O projeto verbo-visual da página da reportagem apresenta:  

a) na margem superior, o cabeçalho, ocupando na horizontal, cinco colunas, e na 

vertical, seis linhas. Esse é composto de data, o nome do periódico seguido do número da 

página e o nome do caderno. A data, na margem esquerda, é expressa pelo dia da semana, 

escrito por extenso, seguida pelo dia do mês e o ano, em numerais. O nome do periódico 

está centralizado e em caixa alta. O número da página, em numeral, está na margem 

direita.  O nome do caderno está na parte central e abaixo do nome do jornal e aparece 

sobrescrito, em fonte de cor branca, em um retângulo preto. Esse preenche na horizontal, 

uma coluna, e na vertical, duas linhas. As margens inferior e laterais do retângulo são 

contornadas por uma linha na cor cinza escura. Essa linha segue na direção das margens 

laterais da página; 

b) abaixo do cabeçalho, uma linha preta que emoldura todos elementos descritos 

a seguir; 

c) abaixo da linha preta, na margem superior, o título da primeira reportagem, 

centralizado e em negrito. Esse perfaz na horizontal, duas colunas, e na vertical, seis 

linhas;  

d) na parte inferior ao título da primeira matéria jornalística, o olho da primeira 

reportagem. O olho ocupa na horizontal, cinco colunas, e na vertical, duas linhas;  

e) na margem inferior esquerda ao olho da reportagem, o nome da jornalista 

responsável primeira matéria jornalística (em negrito), seu endereço de e-mail (em 

itálico), e o local em que foi produzida essa matéria (em itálico). Entre o nome da 
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jornalista e o olho da reportagem há uma fina linha preta separadora. Igual linha aparece 

entre o endereço de e-mail da jornalista e o local de produção da reportagem. Essas 

informações preenchem na horizontal, uma coluna, e na vertical, cinco linhas;  

f) abaixo do local de produção da primeira reportagem, a primeira coluna do corpo 

da reportagem com cento e onze linhas. A primeira letra da primeira linha é capitular, 

está em negrito e perfaz na horizontal, um quinto de coluna, e na vertical, quatro linhas;  

g) na parte inferior ao olho da primeira reportagem, na margem centro esquerda 

do olho da reportagem, a primeira fotografia da primeira matéria jornalística, ocupando 

na horizontal, quatro colunas, e na vertical, quarenta linhas;  

h) abaixo da primeira fotografia, a sua legenda. As primeiras duas palavras dessa 

estão em negrito e preenchem na horizontal, aproximadamente meia coluna, e na vertical, 

uma linha e meia. O restante da legenda perfaz na horizontal, aproximadamente três 

colunas e meia, e na vertical, aproximadamente uma linha;  

i) na parte inferior a legenda, na margem centro-esquerda dessa, está um box, de 

contorno preto, com a segunda reportagem. O box ocupa na horizontal, aproximadamente 

três colunas, e na vertical, trinta e quatro linhas. Dentro do box estão o título, o olho, o 

nome da jornalista responsável e seu endereço de e-mail e o corpo da segunda matéria 

jornalística. Na margem superior interna do box está o título, centralizado e em negrito, o 

qual preenche na horizontal, duas colunas, e na vertical, quatro linhas. Abaixo do título 

está o olho, centralizado, o qual perfaz na horizontal, aproximadamente duas colunas e 

meia, e na vertical, duas linhas. Esse é separado do título e do corpo da reportagem por 

uma fina linha preta. Na margem inferior esquerda ao olho aparecem o nome da jornalista 

responsável (em negrito) e seu endereço de e-mail (em itálico). Entre o nome da jornalista 

e o olho da segunda reportagem há uma fina linha preta separadora. Igual linha aparece 

entre o endereço de e-mail da jornalista e a primeira coluna do corpo da segunda matéria 

jornalística. Essas informações ocupam na horizontal, aproximadamente uma coluna e 

meia, e na vertical, quatro linhas. Abaixo do endereço de e-mail da jornalista está a 

primeira coluna da segunda reportagem, a qual preenche na horizontal, aproximadamente 

uma coluna e meia, e na vertical, dezenove linhas. Do lado direito da primeira coluna da 

segunda matéria jornalística, a qual perfaz na horizontal, aproximadamente uma coluna e 

meia, e na vertical, vinte e duas linhas;  

j) abaixo do box que contém a segunda reportagem, a segunda fotografia da 

primeira reportagem e sua legenda. A fotografia ocupa na horizontal, duas colunas e meia, 

e na vertical, trinta linhas. Do lado direito dessa fotografia está sua legenda. Essa não está 
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justificada, preenche na horizontal, meia coluna, e na vertical, dezessete linhas, sendo que 

a primeira linha está em negrito;  

k) na margem inferior a segunda fotografia e sua legenda, as três últimas colunas 

do corpo da primeira reportagem. A primeira e a segunda colunas têm treze linhas e a 

terceira oito linhas;  

l) abaixo da última coluna do corpo da primeira reportagem, uma indicação de 

uma outra reportagem on-line do jornal. Essa não está justificada e perfaz na horizontal, 

aproximadamente meia coluna, e na vertical, quatro linhas;  

m) na margem inferior esquerda da legenda da primeira fotografia, o título da 

terceira reportagem, em negrito, ocupando na horizontal, aproximadamente uma coluna, 

e na vertical, seis linhas;  

n) na parte inferior ao título da terceira reportagem, seu olho. Esse preenche na 

horizontal, uma coluna, e na vertical, cinco linhas; e,  

o) abaixo do olho da terceira matéria jornalística, seu corpo, o qual possui sessenta 

e cinco linhas. Nas duas últimas linhas está o nome dos jornalistas responsáveis pela 

terceira reportagem. Esses nomes aparecem em itálico e entre parênteses.  
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O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado: 
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A partir da organização do projeto verbo-visual da página, percebemos que as três 

reportagens, “O Haiti é aqui”, “Linha direta para Chapecó” e “Serviços públicos estão à 

beira do colapso”, dessa página são emolduradas por uma fina linha preta, sendo que a 

segunda reportagem é disposta com um certo isolamento em relação as demais por estar 

no interior de um box.  

Notamos ainda que, no interior da moldura que contem duas reportagens e o box 

da outra, a disposição superior e central e a grande extensão do título, do olho, da primeira 

fotografia e sua legenda da primeira reportagem indicam que esses elementos são 

destacados pelo projeto verbo-visual e funcionam como um título para a terceira 

reportagem, a qual também trata da imigração de haitianos para o Brasil.  

Nesse sentido, observamos que a primeira matéria jornalística é sobre os haitianos 

que estão na cidade de Brasileia (Acre). A segunda é relativa a contratação dos imigrantes 

do Haiti que estavam no estado do Acre por uma empresa de Santa Catarina. A terceira é 

a respeito dos haitianos na cidade de Tabatinga (Amazonas). Por isso, vemos que, embora 

a segunda reportagem esteja inserida com um certo isolamento em relação as demais, essa 

estabelece relações dialógicas com a primeira matéria jornalística, ao tratar de imigrantes 

haitianos que estavam no Acre. Ponderamos que não analisaremos detidamente a segunda 

reportagem, pois essa não apresenta a imagem dos haitianos como sobrecarga ao Estado, 

mas abordaremos as relações dialógicas estabelecidas com a reportagem “O Haiti é aqui”. 

O título “O Haiti é aqui” é entendido como uma citação, pois, embora o jornal não 

indique a fonte, sabemos que ele remete a um verso da canção “Haiti”, de Caetano Veloso 

e Gilberto Gil (lançada em 1993, no álbum “Tropicália 2”). Levando isso em 

consideração, explicitaremos os sentidos da canção, para, posteriormente, observarmos a 

relação desses sentidos com as matérias jornalísticas da página.  

Para Almeida (1998, p.792), “Um dos fatores que explicam o sucesso de músicas 

como Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que afirma que o Haiti é aqui, (...), que 

questiona o país, mas não a sociedade, é provavelmente essa concepção negativa que 

atribuímos ao país e à nação”. Para o autor, tal concepção negativa seria a ideia de que o 

Brasil é um “país que não vai para frente” (ALMEIDA, 1998, p.792), isto é, um país 

desigual em que a maior a parte de sua população não tem acesso a uma boa qualidade de 

vida. Com isso, dois sentidos podem ser atribuídos ao título. O primeiro sentido é que o 

Brasil ainda é marcado pela desigualdade social e que ainda deixa grande parte de sua 

população desatendida. O segundo sentido se relaciona com a presença de imigrantes 

haitianos no Brasil, assunto da cobertura das reportagens da página, evidenciando que 
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esta presença transformou o Brasil em Haiti. Ambos sentidos, como poderá ser observado 

ao longo da análise, indiciam uma construção da imagem dos haitianos como uma 

sobrecarga ao Estado brasileiro, pois a presença desses imigrantes implica mais pessoas 

utilizando os serviços públicos, serviços esses que não conseguem atender nem a 

demanda nacional, uma vez que se trata de um país marcado pela desigualdade social, 

conservando, assim, o acento de crítica da canção. 

Abaixo desse título está o olho “Cidade do Acre pede ajuda para manter 

imigrantes que chegam em massa buscando emprego”.  

Nesse olho, o enunciador jornalístico caracteriza a cidade acreana como sem 

estrutura para receber aos imigrantes – o que é materializado pela posição de sujeito de 

“Cidade do Acre” em relação a ação de “pedir ajuda”, a qual apresenta como finalidade 

“manter imigrantes” – e os estrangeiros como numerosos e a procura de trabalho – o que 

é marcado pelo substantivo “massa” e pelo predicado verbal “buscando emprego” da 

oração subordinada adjetiva explicativa “que chegam em massa buscando emprego”. O 

conjunto das caracterizações da cidade acreana e dos imigrantes acentua o segundo 

sentido expresso pelo título, pois sinaliza que a grande presença de imigrantes 

desempregados fez com que a cidade acreana tivesse que pedir auxílio para mantê-los, ou 

seja, essa presença transformou essa cidade em Haiti. Esse sentido, conforme elucidamos 

na análise do título, aponta para a concepção dos imigrantes enquanto uma sobrecarga.  

Na parte inferior ao olho estão a primeira fotografia e sua legenda. Nessa 

fotografia são retratadas treze pessoas negras, que ocupam quase a totalidade da imagem. 

Dessas treze pessoas, dez estão do lado esquerdo segurando copos ou com as mãos 

estendidas. As outras três estão do lado direito. Uma das três pessoas, do lado direito da 

fotografia, segura uma jarra plástica com achocolatado. A outra pessoa, também do lado 

direito da foto, segura uma sacola plástico, cujo o conteúdo não pode ser visualizado por 

estar atrás da jarra. E, da terceira pessoa, do lado direito da imagem, só possível ver o 

rosto. Estas representações mostram que as pessoas do lado esquerdo, maioria das pessoas 

representadas, estão recebendo alimentos, enquanto que as do lado direito estão 

distribuindo tais alimentos. Dessa maneira, a fotografia aponta para um lugar que está 

praticamente tomado por pessoas que, em sua maioria, estão recebendo auxílio.  

Na legenda, lê-se: “Haitianos na fila do café da manhã, na praça Hugo Poli, em 

Brasileia: trazidos por coiotes que, antes, ajudavam brasileiros e mexicanos a entrar 

ilegalmente nos EUA”.  
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Essa legenda define e qualifica as pessoas da fotografia. Isto é, são haitianos que 

estão em fila para tomar café da manhã, lotando, conforme retrata a foto, a praça pública 

do munícipio de Brasileia (Acre). E, mais que isso, são imigrantes irregulares, o que se 

marca por eles serem os sujeitos da voz passiva da ação de “trazer” que tem como agentes 

“coiotes”. Observamos que a denominação “coiotes” é dada aos agentes que cobram para 

atravessar emigrantes que não dispõem de documentação ou de regularização para 

entrada em um dado país.   

Além disso, essa legenda indica uma mudança em relação ao Brasil e a imigração. 

Anteriormente ao período da publicação, que cobre a chegada irregular de haitianos no 

Brasil, eram os brasileiros (e mexicanos) que eram auxiliados pelos coiotes para migrar 

irregularmente para os Estados Unidos da América, o que é indiciado pelo advérbio 

“antes” e que se refere a ação dos coiotes de ajudarem na entrada não regularizada de 

imigrantes do Brasil (e do México) no país norte-americano. Ou seja, antes, o Brasil era 

um lugar de emigração não documentada e, na época da veiculação da reportagem, 

tornou-se de imigração.  

Ao refletirmos sobre a primeira fotografia, a legenda, o título e olho da 

reportagem, notamos que se constrói uma imagem desses imigrantes enquanto 

numerosos, irregulares, desempregados e dependentes de auxílio público, o qual por sua 

vez não tem estrutura para recebê-los, tornando-os, assim, uma sobrecarga e o munícipio 

de Brasileia em Haiti.   

Salientamos que, ao caracterizar os imigrantes enquanto irregulares, se destitui a 

priori o Estado de ter responsabilidades especiais em relação a eles, uma vez que eles 

estão aqui sem regularização. No entanto, a relação internacional entre o Brasil e o Haiti 

é mais complexa, por isso a contextualizamos brevemente a seguir.  

Em 2004, o Haiti vivenciou uma violenta guerra civil. Nesse mesmo ano, a Missão 

das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, comandada pelo Brasil, foi criada pela 

Resolução 1.542 do Conselho de Segurança da ONU. 

Além da constante instabilidade econômica, política e social, em 12 de janeiro de 

2010, o Haiti foi abalado por um forte terremoto.  

 

O terremoto de 2010 destruiu o país e a frágil estrutura que vinha sendo 

administrada pela MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti). Com milhares de mortos e feridos, e milhões 

de desabrigados vivendo em barracas nos arredores de Port-Prince, se 

observa um êxodo de um grande número de haitianos a deixar o país à 

busca de uma vida melhor no estrangeiro. Foi a partir daí que o Brasil 
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se tornou o novo “Eldorado” para esses haitianos (TÉLÉMAQUE, 

2012, p.19). 

 

Diante desse cenário, em 2012, ano do enunciado jornalístico e dois anos após o 

terremoto, os haitianos, motivados pelo bom desempenho econômico brasileiro no 

período e pelos missionários brasileiros em Port-au-Prince, continuaram a vir para o 

Brasil por meios não legais (cf. TÉLÉMAQUE, 2012).  

 

A viagem destes para o Brasil não é fácil. São pelo menos três meses 

de peregrinação pela América antes de chegar pela fronteira do Norte. 

Até Tabatinga, cidade amazonense distante 1.105 quilômetros da 

capital Manaus, os haitianos passam pelo Panamá, Equador e Peru. 

Uma viagem que custa mais ou menos US$ 3 mil a cada um. No Haiti, 

muitos deles são aliciados por coiotes que prometem uma vida próspera 

em terras brasileiras, especialmente no polo de Manaus 

(TÉLÉMAQUE, 2012, p.44). 

 

A catástrofe ambiental que motivou a migração de haitianos suscitou uma 

polêmica em relação a como esses deveriam ser concebidos, como refugiados ou como 

imigrantes. Caso considerados refugiados, os haitianos receberiam um tratamento 

diferenciado de outros imigrantes, uma vez que são definidos e protegidos no direito 

internacional, o que implicaria uma série de direitos e deveres prescritos em tratados 

internacionais.  

 

Contudo, terremotos, catástrofes naturais ou calamidade social e 

econômica não caracterizam condições para reconhecimento como 

refugiado, posto que a Convenção de 51 e a Lei 9.474/97 apenas 

preveem como causa de refúgio perseguição por raça, nacionalidade, 

religião, opinião política ou pertencimento a certo grupo social. 

O governo brasileiro, contudo, visando administrar o fluxo de haitianos 

no Brasil, lida com o problema humanitariamente, decidindo conceder 

vistos permanentes de residência por razões humanitárias, por não 

haver outra forma de atender às solicitações de refúgio, pois o “novo” 

imigrante haitiano não se coaduna com as exigências normativas para 

refúgio ou outro tipo de visto previsto pela Lei 6.815 e pelo decreto 

86.715 (PACÍFICO; PINHEIRO, 2013, p.114).  

 

Apesar disso, de acordo com Télémaque (2012), as exigências burocráticas (ter 

passaporte em dia, ser comprovadamente residente no Haiti, apresentar atestado de bons 

antecedentes e o pagamento de duzentos dólares para emissão de visto) barraram uma 

maior concessão de vistos na embaixada do Brasil no Haiti, fazendo com que muitos 
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entrassem no país sem o visto humanitário, caso dos imigrantes que são objeto do 

enunciado jornalístico que aqui analisamos.   

Essa contextualização nos permite perceber que, embora os imigrantes tenham 

entrado no país sem visto, a particular relação internacional entre o Brasil e o Haiti 

implica um tratamento diferenciado desses imigrantes. 

No primeiro parágrafo da primeira reportagem, o enunciador jornalístico reforça: 

a) a concepção de que os haitianos lotam a cidade de Brasileia, o que se verifica pelo uso 

dos verbo “tomar”, em “Localizada na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, a 

pequena Brasileia está tomada por haitianos” (da primeira a quarta linha), dos 

substantivos “rua”, “loja”, “praça”, “massa” e do verbo “ocupar”, em “Eles estão nas ruas, 

nas lojas, atrás de artigos de higiene pessoal, sentados nas praças a conversar sorridentes 

ou, em massa, na Praça Hugo Poli, uma das principais da cidade, que, aos poucos, foi 

sendo ocupada pelos inesperados moradores temporários” (da quarta a décima linha); b) 

a configuração dos estrangeiros enquanto imigrantes irregulares, o que se materializa na 

posição de sujeito dos haitianos da ação de ser “a ponta de uma cadeia de tráfico de 

pessoas que começa no Haiti, passa pelo Equador e chega ao Brasil” (da décima primeira 

a décima quarta linha); e, c) a consideração de que o Brasil se tornou destino de imigração 

irregular, o que se observa pelo uso da conjunção “mas”, a qual, após a negação do país 

ser no período da publicação origem de imigração não documentada, estabelece que o 

lugar é destino, em “Os mesmos coiotes que ajudam a levar brasileiros e mexicanos para 

os Estados Unidos agora trabalham na rota em que o Brasil não é mais origem, mas 

chegada” (da décima quarta a décima oitava linha).  

No segundo parágrafo reaparece a caracterização dos imigrantes haitianos como 

numerosos pelo enunciador jornalístico, o que se marca pelo emprego do adjetivo 

“incontável”, em “Os primeiros haitianos chegaram em dezembro de 2010, após o 

terremoto que destruiu o Haiti. Agora, estão se tornando incontáveis” (da décima nona a 

vigésima segunda linha), e do advérbio “nem”, que modifica a ação de “sabe dizer ao 

certo quantos são” do representante da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Acre, 

em “Nem o representante da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Acre, Damião 

Borges Melo, responsável por providenciar comida, local para dormir, atendimento de 

saúde ou qualquer outro pedido possível dos imigrantes, sabe dizer ao certo quantos são” 

(da vigésima segunda a vigésima nona linha). 

No terceiro parágrafo, o enunciador da reportagem aborda o número de imigrantes 

de acordo com os passaportes no dia anterior a produção da matéria jornalística, quantos 
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tinham chegado no período de um dia e partido de Brasileia (após a obtenção de um visto 

provisório para tirar carteira de trabalho na cidade de Rio Branco e, com isso, procurar 

emprego).  

Na sequência, retoma-se a configuração dos imigrantes haitianos como 

numerosos. Essa retomada é construída pelo enunciador jornalístico mediante a 

apresentação de que esses estrangeiros representam aproximadamente dez por cento dos 

moradores de Brasileia, o que é indiciado pelo emprego do advérbio “quase”, seguido de 

“10%”, em “Brasileia, de 21.398 habitantes, não está longe de ter quase 10% de seus 

moradores se comunicando em francês, crioulo ou espanhol, língua que a maioria 

aprendeu na República Dominicana, justamente para poder chegar com mais facilidade 

ao Brasil” (da trigésima a trigésima sexta linha). 

Após essa retomada, lê-se: “Se, para os haitianos, a primeira preocupação é 

trabalho, em Brasileia a urgência é alimentar tanta gente. Em média, os imigrantes 

consomem uma tonelada de alimentos por dia. A Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) doou 14 toneladas de alimentos, mas não é suficiente” (da trigésima sétima a 

quadragésima quarta linha).  

Nessa passagem, o enunciador jornalístico discorre sobre as principais 

preocupações dos haitianos, que é a de estar empregado, e de Brasileia, alimentar os 

imigrantes.  Nessa apresentação das preocupações, caracteriza-se os migrantes do Haiti 

como numerosos, o que é sinalizado pelo adjetivo “tanto”, que qualifica o substantivo 

“gente” (e que é anaforicamente compreendido como “haitianos”) e de Brasileia como 

sem estrutura para acolher os estrangeiros, o que é indiciado pelo uso do substantivo 

“urgência”, sendo esse relativo a preocupação de cidade em fornecer alimentos para os 

haitianos, e do advérbio “não”, que exprime a negação de que os alimentos doados pela 

Companhia Nacional de Abastecimento sejam suficientes.  

A concomitante caracterização da cidade de Brasileia e dos haitianos promovida 

pelo enunciador jornalístico demonstra que a existência de muitos imigrantes haitianos 

na cidade fez com que essa se preocupasse em como alimentá-los, o que constrói a 

imagem desses estrangeiros como uma sobrecarga e da cidade como um Haiti, assim 

como apontou o título.  

Depois da elucidação da preocupação de Brasileia em alimentar os haitianos, o 

enunciador jornalístico atribui o seguinte subtítulo para continuidade da primeira 

reportagem: “Falta de médicos é outro problema”. Esse subtítulo dimensiona tanto a 

alimentação dos estrangeiros (discorrida anteriormente) como a saúde (a ser apresentado 
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na continuidade do enunciado jornalístico) enquanto um problema, o que se marca pelo 

emprego do pronome “outro”, o qual é seguido do substantivo “problema” e que adiciona 

a informação relativa ao insuficiente número de médicos.  

Abaixo desse subtítulo, o enunciador da matéria jornalística introduz as questões 

concernentes a preocupação com a saúde e alimentação dos haitianos. Nessa introdução 

é afirmado que: a) cinquenta haitianos tiveram uma infecção gastrointestinal na semana 

que antecedeu a publicação dessa reportagem; b) a alimentação é preparada por dois 

restaurantes de Brasileia, posto que na cidade não há cozinhas comunitárias; e, c) cada 

refeição custa ao governo quatro reais e noventa nove centavos.  

No parágrafo que segue essa introdução, o enunciador jornalístico dimensiona os 

imigrantes como pessoas que causam preocupação para Brasileia no que se refere a saúde 

– o que se evidencia pela posição de sujeito dos imigrantes na oração afirmativa “Os 

imigrantes trazem à cidade outra preocupação, a da saúde” (na décima quinta e décima 

sexta linhas após o título da subseção “Falta de médicos é outro problema”) – e a cidade 

como sem estrutura médica para atender a própria população, o que se marca pelo uso do 

advérbio “nem”, que nega a existência de médicos para tratar da população do munícipio, 

em “Nem médicos há para cuidar dos brasileenses. Todos os que atendem no posto de 

saúde não têm CRM. Eles se formaram em Cuba ou na Bolívia e, dizem, estão à espera 

de regularizar o diploma para obter o registro no país” (da décima sexta a vigésima 

segunda linha depois do título da subseção).  

Observamos que a falta de médicos para cuidar dos brasileenses afirmada pelo 

enunciador jornalístico aponta para o primeiro sentido materializado pelo título “O Haiti 

é aqui”, isto é, de que no país grande parte de sua população é desatendida. 

Ressaltamos que o sequencial dimensionamento dos imigrantes, como os que 

suscitam no munícipio preocupação com saúde, e da cidade de Brasileia, como sem 

estrutura médica para atender os munícipes, revela a imagem discursiva dos haitianos 

enquanto uma sobrecarga aos serviços públicos de saúde.  

Na continuidade da reportagem, o enunciador jornalístico explica que alguns 

haitianos alugaram residências pelo valor de trezentos reais mensais, enquanto aguardam 

o visto de permanência. Para em seguida asseverar que “A pior condição é a dos que 

buscam abrigo no hotel pago pelo governo do estado. São cerca de 30 quartos, com 

capacidade para, no máximo, cem pessoas, mas ali estão cerca de 800, incluindo crianças. 

Dormem em colchonetes nos corredores, cantos e até dentro dos banheiros, que foram 
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tornados coletivos” (da vigésima quinta a trigésima quarta linha depois do título da 

subseção). 

Nesse trecho, o enunciador jornalístico caracteriza o hotel que o governo paga 

para os haitianos residirem como superlotado, o que evidenciado pela conjunção “mas” – 

a qual exprime a oposição entre a capacidade de abrigar cem pessoas do hotel e a presença 

de oitocentos hóspedes haitianos – e pelos substantivos “corredores”, “cantos” e 

“banheiros” – relativos aos lugares em que estão colchonetes em que os estrangeiros 

dormem, sendo que esses locais são incomuns para se pernoitar em um hotel. Essa 

caracterização sinaliza a falta de condições para o recebimento dos imigrantes haitianos 

e, com isso, reforça a imagem deles enquanto uma sobrecarga.  

Após a caracterização da moradia dos haitianos custeada pelo governo, lê-se:  

“‘Quero trabalhar. Depois do terremoto, ficou difícil. Não encontrei mais trabalho na 

minha profissão’, diz Blemur Vilson, de 26 anos, técnico em manutenção e instalação de 

elevadores que vivia na República Dominicana antes de vir para o Brasil” (da trigésima 

quinta a quadragésima primeira linha depois do título da subseção). 

Embora a fala de Blemur Vilson afirme o desejo de estar empregado, 

materializado no uso do volitivo “querer” no presente acompanhado do verbo “trabalhar”, 

o dimensionamento dos imigrantes haitianos como uma sobrecarga para a cidade de 

Brasileia promovido anteriormente nas caracterizações desses estrangeiros pelo 

enunciador jornalístico viabiliza a concepção de que devido a situação de desemprego do 

imigrante do Haiti, ele é dependente do auxílio público brasileiro, o que, por sua vez, 

reforça a imagem do imigrante enquanto uma sobrecarga.  

Essa forma de relação entre a citação direta da fala de outrem e o contexto 

narrativo, em que as caracterizações produzidas anteriormente no discurso citante 

colorem a fala diretamente citada, é refletida por Bakhtin/Volochínov (2009) como 

discurso direto esvaziado. Por esse motivo, compreendemos que a citação de Blemur 

Vilson como sendo representativa dessa variante.  

Entendemos ainda que, por intermédio do emprego do discurso direto esvaziado, 

o enunciador jornalístico pode exercer maior influência no modo como seu destinatário 

lerá as falas citadas, desempenhando de maneira mais contundente seu papel de formador 

de opinião, uma vez que essa forma possibilita uma caracterização prévia da fonte citada 

e, com isso, a impressão da tônica do contexto narrativo na leitura do discurso alheio.   
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Depois dessa citação, o enunciador da matéria jornalística apresenta que Blemur 

se compadece com a situação de moradia de seus conterrâneos custeada pelo governo 

acreano.  

Em seguida, lê-se: “Pierre Merzier, de 28 anos, chegou dez dias antes do Natal a 

Brasileia. Na fila para ser atendido no posto de saúde, onde fez exames básicos, pensa em 

trabalhar como pedreiro. Soube que em Porto Velho há emprego, devido à construção de 

usinas. Na República Dominicana, era cozinheiro” (da quadragésima sétima a 

quinquagésima quinta linha depois do título da subseção).  

Nesse excerto, o enunciador jornalístico caracteriza Pierre Merzier como usuário 

do posto de saúde – o que é evidenciado por ele ser o sujeito “Na fila para ser atendido 

no posto de saúde, onde fez exames básicos” (da quadragésima nona a quinquagésima 

primeira linha após ao título da subseção) – e como desempregado – o que é sinalizado 

pelo haitiano ser o sujeito de “pensa em trabalhar como pedreiro” (na quinquagésima 

primeira e quinquagésima segunda linha depois do título da subseção).  

Levando em consideração que anteriormente o enunciador da reportagem 

elucidou que não há médicos suficientes para o atendimento dos brasileenses, a 

caracterização do haitiano como usuário do posto de saúde e desempregado reforça a 

imagem dos haitianos enquanto uma sobrecarga aos serviços públicos.  

Abaixo da caracterização de Pierre Merzier, lê-se: “‘Quero trabalhar em alguma 

coisa’, diz ele arranhando um espanhol, sentado ao lado de outro haitiano, o padeiro 

Ilfrancoeur Saint Gerard, que fala apenas crioulo” (da quinquagésima sexta a sexagésima 

linha após o título da subseção).  

Nesse segmento da reportagem ocorre a citação direta da fala de Merzier, em que 

o imigrante exprime a sua vontade de conseguir um emprego, o que é marcado pelo uso 

do volitivo “querer” no presente, seguido do verbo “trabalhar”.  

Observamos que, assim como ocorreu na inserção da fala de Blemur Vilson, a 

disposição da citação direta do discurso de Merzier no contexto narrativo, posterior a 

materialização da imagem de sobrecarga aos serviços públicos brasileiros construída pelo 

enunciador jornalístico, proporciona a concepção de que, pelo imigrante haitiano estar 

desempregado, ele depende do auxílio do governo brasileiro. Essa concepção do 

imigrante como dependente do auxílio público do Brasil corrobora com a imagem de 

sobrecarga.  

Desse modo, de acordo ao que explicitamos na análise da citação de Vilson, 

concebemos essa forma de citação como discurso direto esvaziado (cf. 
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BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) e que a utilização dessa possibilita ao enunciador da 

matéria jornalística desempenhar maior influência na maneira com que a fala citada será 

concebida e, com isso, exercer mais contundentemente seu papel de formador de opinião.  

Na sequência da citação da fala de Pierre Merzier, o enunciador da reportagem 

afirma que: “No posto de saúde, os haitianos predominam na fila de vacinação” (na 

sexagésima primeira e sexagésima segunda linhas depois do título da subseção).  

Nessas linhas, o enunciador jornalístico configura, novamente, os haitianos como 

numerosos, ao empregar o verbo “predominar”, em relação a presença desses imigrantes 

na fila de vacinação.  

Considerando que anteriormente o enunciador da matéria jornalística havia 

expressado que faltam médicos para atender a população local, vemos que a 

caracterização dos haitianos como predominantes na fila de vacinação reacentua a 

imagem discursiva dos haitianos enquanto uma sobrecarga aos serviços públicos de saúde 

e retoma o sentido proporcionado pelo título da reportagem de que a presença desses 

imigrantes torna o Brasil em Haiti.  

A segunda fotografia e sua legenda corroboram com a imagem dos haitianos 

enquanto uma sobrecarga aos serviços públicos saúde construída anteriormente na 

matéria jornalística, pois eles são caracterizados como: a) usuários do posto de saúde de 

Brasileia (o que se marca pela ênfase empregada a “No posto”, que aparece em caixa alta, 

e pela afirmação “onde são vacinados” em “No posto de saúde de Brasiléia onde os 

imigrantes são vacinados”, primeiras cinco linhas da legenda), sendo que, em 

conformidade com o que o enunciador jornalístico previamente afirmou, a cidade não 

possui médicos suficientes para o atendimento dos munícipes; b) predominantes no posto, 

o que é materializado pela fotografia, na qual só se retrata esses estrangeiros, o que é 

materializado pelos passaportes que seguram os estrangeiros; e, c) desempregados, o que 

é evidenciado em “sem o qual não podem obter carteira de trabalho e procurar emprego” 

em “em um dos haitianos mostra seu passaporte: à espera do visto provisório, sem o qual 

não podem obter carteira de trabalho e procurar emprego” (da sexta a décima sétima linha 

da legenda), posto que essa característica indicia uma dependência do auxílio público.   

Nas quatro linhas subsequentes a configuração dos haitianos como predominantes 

na fila de vacinação, é inserida a citação direta da fala de Janildo Moraes Bezerra, 

enfermeiro-chefe do posto.  

Nessa fala, o enfermeiro-chefe do posto credita a sorte a não ocorrência de algum 

problema de saúde mais sério, o que é marcado pelo predicado verbal “com sorte de não 
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ter tido ainda um surto pior, de coisa mais grave”, o qual é relativo ao verbo “estar”, 

conjugado na terceira pessoa do plural e no presente.  

 A citação direta da voz de uma importante fonte (Janildo Moraes Bezerra é 

enfermeiro-chefe do posto de saúde) é disposta com um certo isolamento em relação a 

voz do enunciador jornalístico, mediante o uso do travessão. Com isso, essa citação não 

é diretamente infiltrada pelo enunciador da reportagem e mostra-se como uma voz forte 

que serve para substanciar a argumentação do discurso do enunciador da matéria 

jornalística.  

Nesse sentido, elucidamos que o discurso do enunciador jornalístico a respeito da 

preocupação que haitianos trazem para cidade de Brasileia no que concerne a questões de 

saúde é substanciado pela citação do enfermeiro-chefe do posto, uma vez que essa 

apresentou que eles estavam com sorte de não terem tido algum problema de saúde mais 

grave.   

Por essa citação direta possuir um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico, a forma de inserção dessa não comporta “nenhum outro esquema 

além do esquema primitivo e inerte do discurso direto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p.164). Diante dessa característica, consideramos a forma com que foi citada a fala 

de Janildo Moraes Bezerra como aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Após a citação direta do enfermeiro-chefe do posto, o enunciador jornalístico cita 

indiretamente essa mesma fonte. Reproduzimos essa citação indireta a seguir: “Segundo 

Bezerra, há risco de pneumonia e viroses, devido à grande quantidade de gente nos 

quartos e à dificuldade de se manterem condições de higiene” (da sexagésima sétima a 

septuagésima primeira linha depois do título da subseção).  

Nessa citação indireta materializa-se um acento de apreensividade em relação aos 

imigrantes no que concerne a questões de saúde, o que é indiciado pela locução 

substantivo “risco de pneumonia e viroses” e pelo substantivo “dificuldade”, o qual se 

refere a manutenção de condições de higiene. Ademais, a tônica de apreensividade 

também pode ser atribuída ao número de imigrantes, o qual é qualificado pelo adjetivo 

“grande” nessa mesma citação indireta de Bezerra 

Vale ressaltar que a forma com que ocorre a citação do discurso de Bezerra, 

discurso indireto analisador de conteúdo (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), mostra-

se pertinente, pois o enunciador jornalístico, ao apresentar nítidas e invioláveis fronteiras 

entre o discurso citado e o seu discurso e transpor de maneira analítica a composição 
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objetiva da fala de Bezerra, exime-se da responsabilidade de relacionar os imigrantes a 

possíveis problemas de saúde.  

A apreensividade enunciada na citação indireta de Janildo Moraes Bezerra é 

possivelmente explicada pelo enunciador jornalístico e pela citação indireta do Ministério 

da Saúde, as quais aparecem na sequência da citação de Bezerra. Essa possível explicação 

materializa-se em “ Um dos maiores riscos é a dengue. O município foi listado pelo 

Ministério da Saúde entre os que têm maior percentual de domicílios com criadouros do 

mosquito transmissor” (da septuagésima primeira linha a septuagésima sexta linha depois 

do título da subseção).  

A primeira reportagem é concluída pelo enunciador jornalístico da seguinte 

maneira: “Para os moradores de Brasileia, o clima é de preocupação: ‘A gente se sente 

acuado. Perdeu o prazer de andar nas ruas. Eles são educados, gentis, não fumam e não 

bebem, mas isso não vai dar em coisa boa. São centenas de jovens desempregados 

buscando emprego. Uma hora vai dar problema sério’, diz Delmo Vidal, de 46 anos, dono 

de uma mercearia na rua principal de Brasileia há mais de 20 anos”. 

Nessa passagem, o enunciador da matéria jornalística afirma que os munícipes da 

cidade acreana estão apreensivos, o que se marca pelo emprego do substantivo 

“preocupação”, relativo ao clima de Brasileia de acordo com os moradores.  

A citação direta da fala de Delmo Vidal, munícipe de Brasileia, reafirma a 

apreensividade – ao usar o adjetivo “acuado” para qualificar como os moradores se 

sentem e o verbo “perder”, conjugado no passado e que tem como objeto direto “o prazer 

de andar nas ruas” – e a justifica pela situação de desemprego de muitos, sendo que essa 

indiciaria para ele um problema no futuro – o que se verifica na caracterização dos jovens 

como “centenas” e “desempregados” e, na sequência, na conclusão de que em algum 

momento essa situação poderia se tornar um “problema sério”.  

Essa citação direta é inserida com um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico, mediante o uso do travessão. Assim, a citação não é diretamente 

penetrada pelo enunciador da reportagem e mostra-se como uma voz forte que serve para 

substanciar a argumentação do discurso citante.  

No caso do emprego da citação direta da fala de Delmo Vidal, vemos que essa ao 

reafirmar a apreensividade dos moradores e justifica-la pela situação de desemprego de 

muitos fundamenta a afirmação anterior do discurso citante em que se expos que os 

munícipes estavam preocupados.  
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Levando em consideração que essa citação direta é disposta com um certo 

isolamento em relação a voz do enunciador jornalístico e que o discurso citado serviu 

para fundamentar o discurso citante, entendemos que, assim como na análise da citação 

direta da fala de Janildo Moraes Bezerra, se trata de uma forma aproximada ao discurso 

direto monumental (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Notamos que a caracterização do imigrante haitiano como desempregado foi uma 

constante ao longo da reportagem “O Haiti é aqui”, por isso vale retomarmos a concepção 

sobre os imigrantes desempregados que se materializou nos discursos civilizatórios que 

participaram da memória da imigração no Brasil, como os da década de 1830.  

Nesse período, conforme discorremos no capítulo anterior, um imigrante 

desempregado, além de ser dimensionado como indesejável e problemático, era 

considerado um criminoso.   

Nessa reportagem, a atualização da memória do objeto produzida pelo enunciador 

conserva a tônica negativa encontrada nos discursos civilizatórios, uma vez que, embora 

a situação de desemprego não seja considerada um crime, o dimensionamento de 

imigrantes desempregados como problema continua, pois se tornam dependentes do 

auxílio público brasileiro e, com isso, uma sobrecarga.   

No enunciado jornalístico “O Haiti é aqui”, os índices temáticos “imigrantes sem 

visto”, “desempregados”, “numerosos em uma cidade que não tem estrutura para 

alimentá-los e abrigá-los”, “usuários de postos de saúde que não conseguem atender a 

população local” e “pessoas que podem implicar em preocupação com a saúde”, ligados 

à área semântica da existência híbrida (economia e políticas sociais)54, causam como 

efeito de sentido a percepção de que os imigrantes haitianos são uma sobrecarga ao 

Estado.  

Concluímos que, nessa matéria jornalística, a seleção por determinadas variantes 

do discurso citado viabilizou ao enunciador jornalístico: a) a atribuição a outrem da 

relação dos imigrantes com possíveis problemas de saúde (discurso indireto analisador 

do conteúdo); b) o desempenho mais contundente de seu papel de formador de opinião 

(discurso direto esvaziado); e, c) a fundamentação de suas afirmações sobre os imigrantes 

trazerem preocupação para a saúde de Brasileia e para os munícipes e, assim, a 

manutenção de sua imagem como uma fonte confiável (forma aproximada ao discurso 

direto monumental). 

                                                           
54 Sobre o entendimento de área semântica da existência híbrida que articula economia e políticas sociais, 

ver nota de rodapé 53.  



273 

 

A segunda reportagem, “Linha direta para Chapecó”, assim como “O Haiti é 

aqui”, também discorreu sobre os imigrantes que estavam situados nessa cidade acreana. 

Por isso, observamos a seguir a relação entre esses enunciados jornalísticos. Para tanto, 

destacamos três citações de Érico Tormem (presidente da Fibratec) da segunda 

reportagem.  

A primeira citação é direta e inserida depois do enunciador jornalístico ter 

introduzido que a empresa Fibratec, a qual produz piscinas de fibra em Santa Catarina. 

Nessa introdução, o enunciador jornalístico apresenta que a empresa: a) contratou vinte 

três haitianos que estavam em Brasileia; b) investiu quarenta e cinco mil reais em 

passagens de avião e ônibus, alimentação e moradia; e, c) contatou os haitianos, 

primeiramente, de modo casual e, posteriormente, com o auxílio do governo do Acre, 

conseguiu providenciar documentos e os levou para Chapecó.  

A citação direta que seguiu essa introdução é: “Estamos com muita dificuldade 

para preencher as vagas que temos abertas. Hoje, temos 110 funcionários em Chapecó, 

mas podemos contratar 20% a mais. Os haitianos estavam sofrendo muito no Acre, 

comendo e dormindo mal. Já que precisávamos contratar gente, decidimos resolver o 

problema deles e o nosso”.  

Nessa citação são confirmados aspectos que foram salientados pelo enunciador da 

reportagem “O Haiti é aqui”, a saber: a má alimentação e hospedagem dos haitianos, uma 

vez que na primeira reportagem o hotel custeado pelo governo foi caracterizado como 

superlotado e afirmou-se que cinquenta haitianos tiveram uma infecção gastrointestinal 

na semana que antecedeu a publicação.  

A segunda citação da fala de Érico Tormem é indireta e disposta no meio da 

reportagem “Linha direta para Chapecó”. Dessa forma, essa é precedida pela voz do 

enunciador jornalístico, o qual elucida que a Fibratec auxiliou outros empresários na 

contratação de haitianos que possuem permissão provisória para morar no Brasil e que 

tiveram a carteira de trabalho assinada.  

Nessa citação indireta, lê-se: “Dos 23 contratados pela Fibratec, 13 continuam na 

empresa. Os demais foram demitidos ou se demitiram, para sair ‘em busca de um lugar 

melhor’, como contou Tormem.” Com isso, vemos uma indicação de que quase a metade 

dos haitianos contratados voltaram a estar em situação de desemprego (o que se marca 

pela posição de sujeito tanto da voz passiva como da voz ativa e reflexiva do verbo 

“demitir”), sendo essa característica uma das apontadas pela reportagem “O Haiti é aqui” 

como um índice de sobrecarga aos serviços públicos.  
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Entre a segunda e a terceira citação, é apresentado que: a) a empresa de Santa 

Catarina tem a intenção de contratar outros haitianos, caso a documentação deles fique 

pronta rapidamente; e, b) a Fibratec oferece o salário de novecentos reais, cesta básica e 

o aluguel de casas no período de treinamento aos funcionários haitianos.   

Na sequência e finalizando a reportagem ocorre a terceira citação, sendo essa um 

discurso direto de Érico Tormem. Nessa, Tormen afirma que: “Eles trabalham no cargo 

de serviços gerais, na fábrica, e não exigimos qualificação. Aqui na região não tem gente 

para trabalhar em várias áreas, os frigoríficos da região estão indo para o Rio Grande do 

Sul buscar gente para trabalhar. Se os haitianos ficarem aqui uns dois ou três anos, a gente 

já recupera o investimento. Mas muitos já saíram da empresa”. 

Enquanto a primeira reportagem, “O Haiti é aqui”, dimensionou os imigrantes 

haitianos como uma sobrecarga aos serviços públicos e, com isso, como custosos ao 

Estado, a última citação direta da fala de Érico Tormem constrói uma imagem desses 

estrangeiros enquanto custosos para iniciativa privada. Essa imagem é construída: a) pela 

oração subordinada adverbial condicional, que exprime como condição a permanência de 

dois ou três anos dos haitianos na Fibratec para que a empresa reouvesse o investimento; 

e, na sequência, b) pela conjunção adversativa “mas”, a qual expressa que contrariamente 

a condição para a recuperação do investimento, uma boa parte dos funcionários haitianos 

deixou a empresa. Dessa forma, indicia-se que o investimento feito pela Fibratec não foi 

recuperado e, portanto, que uma boa parcela dos haitianos foi custosa para a empresa.   

Passamos para análise da terceira reportagem. 

A terceira reportagem é intitulada “Serviços públicos em Tabatinga estão à beira 

do colapso”. Nesse título, o enunciador jornalístico situa os serviços públicos da cidade 

de Tabatinga, no Amazonas, como em crise, ao empregar a expressão “à beira do colapso” 

para fazer referência a condição em que se encontram esses.  

Ao considerarmos esse título em relação a primeira fotografia, a legenda, o título 

e olho da primeira reportagem, “O Haiti é aqui” (os quais, mediante a disposição do 

projeto verbo-visual, servem como um título para a reportagem “Serviços públicos em 

Tabatinga estão à beira do colapso”), vemos que, assim como na outra reportagem, a 

cidade de Tabatinga não possui estrutura pública para receber os imigrantes haitianos, o 

que, por sua vez, indicia a imagem deles como uma sobrecarga aos serviços públicos do 

munícipio. 

No olho da terceira reportagem, o enunciador jornalístico afirma que: 

“Estrangeiros, que chegam sem parar, sobrecarregam postos de saúde municipais”. Ao 
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atribuir aos estrangeiros as ações de “chegar sem parar” e de “sobrecarregar postos de 

saúde municipais” (sendo que ambos os verbos dessas ações são conjugados no presente 

indicativo e denotando, assim, que essas são regulares), o enunciador jornalístico 

caracteriza os imigrantes como numerosos e como sobrecarga aos serviços públicos de 

saúde. Essa caracterização reforça a imagem dos migrantes internacionais como 

sobrecarga aos serviços públicos de Tabatinga, apontada pela relação da primeira 

fotografia, da legenda, do título e do olho da primeira reportagem com o título dessa 

terceira reportagem.  

O corpo dessa reportagem se inicia da seguinte maneira: “A prefeitura de 

Tabatinga, cidade do Amazonas onde 1.249 haitianos estão em situação irregular, 

aguardando a concessão de visto humanitário, informou que já fez tudo o que podia para 

ajudar os estrangeiros. Afirmou que não pode usar verbas de fundos municipais para 

auxiliá-los” (da primeira a nona linha).   

Nesse início, materializa-se a citação indireta do discurso da prefeitura de 

Tabatinga. Essa citação evidencia a falta de recursos financeiros públicos para continuar 

a assistir aos haitianos, ao apresentar que a prefeitura fez o que poderia ser feito – o que 

se marca pelo verbo “fazer”, conjugado no passado e que tem como objeto “tudo o que 

podia para ajudar os estrangeiros” – e que não é possível para essa empregar o dinheiro 

dos fundos municipais para apoiá-los – o que se materializa no uso do advérbio “não”, 

que modifica todo o grupo verbal “pode usar verbas de fundos municipais para auxiliá-

los”.  

A citação exprime ainda que os imigrantes estão irregulares, o que se verifica no 

uso do adjetivo “irregular”, que qualifica a situação dos estrangeiros. Ao situar os 

imigrantes haitianos como irregulares dispõe-se que eles dependiam do auxílio do Estado, 

posto que, conforme explicitamos anteriormente na análise de “O Haiti aqui”, o Brasil 

tinha responsabilidades diferentes em relação a esses migrantes internacionais.  

A ausência de recursos para dar seguimento ao suporte dado aos imigrantes e a 

dependência que os haitianos tinham do auxílio do governo brasileiro indicia que essa 

população ficaria desatendida. Dessa forma, assim como o sentido sinalizado por “O Haiti 

é aqui”, constrói-se que Tabatinga se transforma em Haiti e que esses imigrantes 

significam uma sobrecarga ao munícipio.  

A inserção dessa citação indireta no enunciado apresenta nítidas fronteiras entre o 

discurso citante e citado, mediante o emprego das expressões “informou que” e “afirmou 



276 

 

que”, sendo as palavras anteriores a conjunção “que” do enunciador jornalístico e as 

posteriores da prefeitura de Tabatinga.  

A transmissão do discurso indireto pelo enunciador jornalístico foi feita de 

maneira a apresentar o conteúdo semântico preciso do discurso da prefeitura de 

Tabatinga, transpondo analiticamente a composição objetiva exata dessas. Enfatizamos 

que a precisão do conteúdo semântico e a exatidão da composição objetiva não são 

absolutas, posto que se trata de uma citação. Entretanto, há nessa forma de transmissão e 

transposição uma interferência limitada no discurso citado indiretamente. Por esse 

motivo, compreendemos que essa forma de citação seja aproximada ao que 

Bakhtin/Volochínov (2009, p.166) referenciou como discurso indireto analisador do 

conteúdo. 

O emprego dessa maneira de citar o discurso alheio, caracterizado pela limitada 

intervenção do enunciador no discurso citado, pelo foco na apresentação do conteúdo 

semântico preciso da palavra de outrem e pela transposição analítica da composição 

objetiva exata do que disse a fonte ouvida, possibilita ao enunciador jornalístico: a) 

conservar sua imagem como um veículo que tem credibilidade; e, b) eximir-se da 

responsabilidade do que é dito, pois é a prefeitura indicada como responsável pela fala.  

Depois da citação indireta da prefeitura de Tabatinga, o enunciador da reportagem 

afirma que: “Em apenas cinco dias, 208 haitianos chegaram à cidade, que faz fronteira 

com Colômbia e Peru” (da nona a décima primeira linha).  

Nessa afirmação, o enunciador caracteriza os imigrantes como numerosos, ao 

empregar o advérbio “apenas” para indicar o número de haitianos que vieram para 

Tabatinga no intervalo de cinco dias. A disposição dessa asseveração, posterior a citação 

da prefeitura da cidade que exprimiu que essa não dispunha mais de recursos financeiros 

para continuar a auxiliar os imigrantes, reforça a concepção de que os estrangeiros são 

uma sobrecarga para o munícipio.  

A imagem de que os imigrantes haitianos são uma sobrecarga é reacentuada na 

citação indireta do secretário municipal de Comunicação que é inserida na sequência. 

Nessa citação, lê-se: “Segundo o secretário municipal de Comunicação, Francisco Magdo 

Ferreira, os serviços públicos da cidade, como postos de saúde, sofrem com a sobrecarga 

de usuários, já que não param de chegar estrangeiros” (da décima segunda a décima 

sétima linha).  

Ao empregar o verbo “sofrer”, imprime-se um tom negativo para a situação dos 

serviços públicos da cidade. Situação essa que é descrita como de “sobrecarga”, cujo 
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motivo é a contínua chegada de imigrantes, informação introduzida pelo uso da conjunção 

subordinativa adverbial causal “já que”. Nesse sentido, reforça-se o dimensionamento dos 

haitianos como uma sobrecarga.  

A maneira com que a citação é feita (discurso indireto analisador do conteúdo, cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), assim como a outra que inicia o corpo desse 

enunciado jornalístico, ao focar somente no que afirmou o secretário municipal de 

Comunicação, Francisco Magdo Ferreira, permite a conferência de uma maior 

objetividade ao assunto da cobertura e maior credibilidade ao dito, além de viabilizar que 

o enunciador se exima da responsabilidade do que é afirmado.   

Logo após a citação indireta da fala de Francisco Magdo Ferreira, elucida-se – 

mediante duas citações indiretas, a primeira do Censo do IBGE e a segunda do secretário 

municipal de Comunicação – que Tabatinga: a) possui aproximadamente cinquenta e dois 

mil habitantes (Censo do IBGE); e, b) tem uma população flutuante que é praticamente o 

dobro da estimada pelo IBGE, devido a cidade ser fronteiriça e ter muitos estrangeiros 

(secretário municipal de Comunicação).  

A citação indireta do secretário municipal de Comunicação é seguida de uma 

citação direta dessa mesma fonte. Nessa, assevera-se que: “A prefeitura não pode retirar 

dinheiro dos fundos da educação e da saúde para isso. Hoje, chegam de 40 a 50 haitianos 

por semana. Só de peruanos morando aqui, temos dez mil, que não foram computados no 

Censo. Tabatinga tem de 80 mil a 90 mil pessoas usando os serviços públicos ” (da 

vigésima quarta a trigésima primeira linha).  

Nessa citação direta é aprofundada a questão da população flutuante da cidade ao 

se explicarem os impactos, isto é, mais pessoas utilizando os serviços públicos. Nessa 

explicação, a referência aos estrangeiros evidencia uma ênfase numérica, marcada pelos 

números de imigrantes haitianos que vão para a cidade por semana e pelo uso do advérbio 

de exclusão “só”, que demonstra que, ao se considerar exclusivamente o número de 

peruanos, a população aumenta consideravelmente. Essa ênfase numérica, no contexto 

desse enunciado como um todo, acentua ainda mais a imagem do imigrante enquanto uma 

sobrecarga aos serviços públicos.  

A citação direta da voz de uma importante fonte (Francisco Magdo Ferreira é o 

secretário municipal de Comunicação de Tabatinga) é situada com um certo isolamento 

em relação a voz do enunciador jornalístico, por intermédio do uso do travessão e por 

essa estar disposta em um parágrafo constituído exclusivamente por ela. Com isso, o 

discurso citado não é diretamente infiltrado pelo enunciador da jornalístico e mostra-se 
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como uma voz forte que serve para substanciar o discurso do enunciador da matéria 

jornalística.  

Nesse sentido, vemos que o discurso do enunciador jornalístico de que a contínua 

chegada de estrangeiros está sobrecarregando os serviços públicos de Tabatinga 

(materializado no título e no olho da terceira reportagem e reafirmado ao longo dessa 

publicação) é fundamentado pela citação do secretário, pois essa apresentou que a 

população flutuante (a vinda de haitianos e peruanos) significa mais pessoas utilizando 

tais serviços.  

Observamos ainda que compreendemos a forma com que foi citada a fala de 

Francisco Magdo Ferreira como aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), conforme explicitamos anteriormente na análise da 

citação direta de Janildo Moraes Bezerra (inserida na reportagem “O Haiti é aqui”).   

Da trigésima segunda a última linha da reportagem, o enunciador jornalístico foca 

nas medidas providenciadas e a serem tomadas pelo governo federal. Assim, enuncia-se 

que: a) o ministro interino da Justiça informou que reforçaria a segurança pública do Acre 

e do Amazonas; b) Ministério do Desenvolvimento anunciou que doaria dezoito mil 

toneladas de alimentos, sendo que oito toneladas já tinham sido enviadas para o Acre; e, 

c) Ministério das Relações Exteriores afirmou que adotariam providências para resolver 

a situação e que o governo não pretendia fechar as fronteiras.  

A terceira matéria jornalística apresentou os índices temáticos “imigrante em 

situação irregular”, “falta de recursos financeiros do munícipio” e “pessoas que 

sobrecarregam os serviços públicos”, os quais são ligados área semântica híbrida 

(economia e políticas sociais)55 e causam como efeito de sentido a percepção de que os 

imigrantes haitianos são uma sobrecarga ao Estado.  

Ademais, nesse enunciado jornalístico, a seleção por determinadas formas de citar 

o discurso de outrem permitiu o enunciador jornalístico: I) maior credibilidade ao dito, 

uma vez que as fontes citadas são importantes – prefeitura e secretário municipal de 

Comunicação; II) maior objetividade à cobertura (discurso indireto analisador do 

conteúdo); e, III) reforçar o posicionamento do enunciador da reportagem de que a 

contínua vinda de estrangeiros para cidade de Tabatinga estava sobrecarregando os 

serviços públicos (forma semelhante ao discurso direto monumental).  

                                                           
55 Sobre a compreensão de área semântica da existência híbrida que articula economia e políticas sociais, 

ver nota de rodapé 53. 
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Considerando a integração promovida pelo projeto verbo-visual da página, 

notamos que o conjunto composto pelas primeira e terceira reportagens, materializaram 

os sentidos indiciados por “O Haiti é aqui”, que em conformidade com o que explicamos 

funcionou como título para ambas.  Isto é, esse conjunto enunciou tanto que parcela da 

população brasileira é desatendida pelos serviços públicos (como afirmado sobre a 

ausência de médicos para atender a população de Brasileia) como que o número de 

imigrantes haitianos causa uma sobrecarga a tais serviços (como os dos postos de saúde, 

citados mais especificamente pelas duas reportagens), o que sinalizou que Brasileia e 

Tabatinga estavam se tornando Haiti e que dimensionou os imigrantes como sobrecarga.     

A imagem dos imigrantes enquanto uma sobrecarga aos serviços públicos, ao 

Estado, é nova no contexto brasileiro, uma vez que é recente a imigração espontânea para 

o país. Essa imagem faz ressoar os discursos originados no pós Segunda Guerra Mundial 

nos países europeus.  

Tais discursos se materializaram na adoção de políticas imigratórias que 

evidenciavam que esses países não queriam que os imigrantes fizessem parte do então 

nascente Welfare State. Ou seja, a tônica recebida pelos imigrantes no período era 

negativa, uma vez que poderiam se tornar custosos para os serviços públicos.  

As matérias jornalísticas mantiveram a tônica negativa dos discursos europeus do 

pós Segunda Guerra, ao construir uma imagem dos imigrantes enquanto pessoas que 

podem se tornar um peso para o Estado brasileiro ou uma sobrecarga aos serviços 

públicos.  Com isso, elucida-se os princípios de exclusão sofridos pelos imigrantes, uma 

vez que esses imigrantes são vistos como causadores de uma insuficiência dos serviços 

públicos e que se entende que o Estado não tem nenhum tipo de responsabilidade para 

com eles (caso dos bolivianos) ou que o Estado não tem condições para o acolhimento 

deles (caso dos haitianos) e, dessa forma, se evidenciam as tensões dialógicas inerentes 

ao discurso de receptividade do povo brasileiro.  

 

4.5 Contraventor  

 

A imagem discursiva dos imigrantes enquanto contraventores foi enunciada por 

duas reportagens “Sul do país tem onda de imigração ilegal” e “Posto de controle na 



280 

 

fronteira possui brechas”, ambas assinadas por Felipe Bächtold, publicadas na página C4 

do caderno “Cotidiano” da Folha de S. Paulo do dia 30 de julho de 201256.  

A publicação de ambas matérias jornalísticas, que apresentaram a temática de 

irregularidades na imigração no Brasil, no caderno “Cotidiano”, significa que essas se 

adequaram a exposição de dados referentes à área de segurança (cf. informações do site 

da Folha de S. Paulo sobre o caderno “Cotidiano”, as quais foram explicitadas na análise 

da reportagem “Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios”). Reproduzimos, 

transcrevemos e analisamos as reportagens “Sul do país tem onda de imigração ilegal” e 

“Posto de controle na fronteira possui brechas” conjuntamente, por serem ambas 

assinadas por Felipe Bächtold e veiculadas na mesma página C4 do caderno “Cotidiano” 

da Folha de S. Paulo do dia 30 de julho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Sul do país tem onda de imigração ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui 

brechas”, Folha de S. Paulo, publicadas no dia 30 de julho de 2012 no caderno “Cotidiano”, 

p.C4. 

                                                           
56 As reportagens “Sul do país tem onda de imigração ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui 

brechas” foram coletadas do acervo digital do jornal Folha de S. Paulo. 
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Transcrição  

 

Sul do país tem onda de imigração ilegal 
 

Senegaleses, nigerianos, chineses e haitianos já foram encontrados entrando 

ilegalmente por Uruguaiana, no RS 

 

Hipótese da Polícia Federal é que cidade sirva como entreposto entre Buenos Aires e 

centros brasileiros 

 

Felipe Bächtold 

Enviado especial a Uruguaiana (RS) 

 

Deportações, prisões de coiotes e imigrantes atravessando a fronteira escondidos em 

porta-malas ou barcos. Cenas comuns nos limites dos Estados Unidos estão sendo 

registradas em um dos principais pontos de fronteira do Brasil, na região Sul. 

Uruguaiana, cidade gaúcha grudada no Uruguai e separada por um rio da Argentina, 

vive uma onda de imigração ilegal. 

Nos últimos meses, a Polícia Federal prendeu na região suspeitos de manter um 

esquema de recepção, acomodação e compra de passagens voltado a estrangeiros sem 

documentos para permanecer no país. 

Senegaleses, nigerianos, chineses e haitianos já foram encontrados ilegalmente neste 

ano na cidade. A PF também vem barrando estrangeiros que tentam entrar de maneira 

legal, mas sem condições mínimas para a sobrevivência no país. 

Com 125 mil habitantes, a cidade gaúcha, a 650 km de Buenos Aires, é o principal 

entroncamento rodoviário entre os dois países. 

Uma hipótese é que a localidade sirva como entreposto entre a capital argentina e 

centros brasileiros, como São Paulo. 

Esse caminho, no entanto, não é usado só para chegar ao Brasil. Segundo a PF, há casos 

de imigrantes “sacoleiros”, sem documentação, que viajam entre as duas cidades. 

Também há suspeitas de que os estrangeiros venham ao país para se juntar a grupos 

criminosos. 

 

Barcos e táxis 

 

A travessia para o Brasil em pequenos barcos ocorre em áreas de menor fiscalização. 

Taxistas também já foram usados para esconder clandestinos em veículos. 

Em junho, um brasileiro e um argentino foram presos cruzando o rio de barco e levando 

um africano sem documentação. Segundo a investigação, cobra-se pela travessia a 

partir de US$ 100. 

O caso mais misterioso ocorreu há duas semanas. Dois chineses foram presos em 

flagrante na cidade levando 12 conterrâneos sem documentação para ficar no Brasil. A 

maioria era jovem. 

O destino e a motivação deles ainda são desconhecidos. Um dos líderes tinha residência 

fixa em São Paulo, segundo os policiais. O outro levava dez espelhos de carteiras de 

habilitação, de acordo com a PF. Os chineses guiados disseram ser turistas. 

Na mesma semana, mais quatro suspeitos de serem coiotes – três brasileiros e um 

argentino – foram detidos na cidade. Os nomes deles não foram divulgados. 
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Imagem atual 

 

O crime de introduzir ou ocultar estrangeiro clandestino tem pena prevista de até três 

anos de prisão. 

Para a Polícia Federal, o fenômeno pode ter relação com a imagem atual do Brasil no 

exterior. “O movimento migratório tem muito a ver com economia, demandas de mão 

de obra e oportunidades de trabalho. Imigrantes podem achar que terão oportunidades 

aqui”, diz a delegada Paula Dora, uma das responsáveis pelas investigações.  

 

 

Posto de controle na fronteira possui brechas 
 

Do enviado a Uruguaiana 

 

Moradores da fronteira dizem que é comum encontrar asiáticos e africanos, tanto no 

lado brasileiro quanto no argentino. 

Imigrantes de outros países sul-americanos também costumam tentar entrar via 

Uruguaiana. 

Neste ano, uma família de colombianos foi barrada por não ter meios de se manter no 

Brasil. 

“Já teve dia em que chegaram uns 15 africanos em um só ônibus”, conta o taxista 

Ramon Sosa, de Paso de Los Libres, cidade do lado argentino. 

Em março, foi preso um brasileiro que abrigava oito senegaleses em casa, dois deles 

clandestinos. 

Só em Uruguaiana, são 90 km de rio separando os dois países. Nas duas margens, quase 

todo morador possui um pequeno barco. 

No controle migratório, há brechas - o trâmite não costuma ser feito, por exemplo, 

quando o veículo tem placas de Uruguaiana. 

 

Albergues 

 

A secretária de Assistência Social da cidade, Elisabeth Felice, diz que há imigrantes 

clandestinos que têm algum recurso e contratam ajuda ilegal e outros que chegam em 

situação de pobreza extrema. 

Eles acabam recorrendo a um albergue público do município. 

Se estão no país sem autorização, policiais costumam ser avisados, e os clandestinos 

correm risco de deportação. 

“Eles sempre dizem que foram assaltados e perderam os documentos”, diz. Felice 

afirma que a situação já aconteceu com bolivianos e peruanos recentemente. 

A Folha procurou representantes da polícia argentina na fronteira para comentar o 

assunto, mas os policiais afirmaram que não tinham autorização para entrevistas e que 

só o Judiciário local poderia falar sobre o caso, mas ninguém foi localizado. 

 

 

O projeto verbo-visual da página da reportagem apresenta:  

a) na margem superior da página, o cabeçalho. Esse ocupa na horizontal, cinco 

colunas, e na vertical, uma linha. Na margem superior esquerda, está o número da página 

(em fonte preta, sendo composta da primeira letra do caderno – em maiúscula – e do 
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número da página no caderno), seguido do nome do caderno (em fonte de cor preta e 

letras minúsculas), de três estrelas (respectivamente, nas cores magenta, azul claro e 

preto) e da data (o dia da semana – em preto e caixa alta, o dia do mês e o ano – estes 

últimos expressos em numerais de cor preta). Na margem superior direita, está o nome 

do jornal, em preto, negrito e caixa alta;  

b) abaixo do cabeçalho, o título da primeira reportagem, centralizado e em negrito. 

Esse preenche na horizontal, seis colunas, e na vertical, seis linhas;  

c) na parte inferior ao título da primeira matéria jornalística, o subtítulo dessa 

reportagem. O subtítulo perfaz na horizontal, seis colunas, e na vertical, duas linhas;  

d) na margem inferior esquerda do subtítulo da primeira reportagem, o olho dessa 

matéria jornalística, em negrito e não justificado. O olho ocupa na horizontal, uma coluna, 

e na vertical, cinco linhas;  

e) abaixo do olho da primeira reportagem, uma fina linha preta separadora; 

f) na parte inferior a linha separadora, o nome do jornalista responsável pela 

primeira reportagem (em preto, negrito e caixa alta) e em que cidade ele produziu a 

matéria (em preto e caixa alta). Essas informações preenchem na horizontal, uma coluna, 

e na vertical, duas linhas;  

g) abaixo do local de produção do enunciado jornalístico, a primeira coluna do 

corpo da primeira reportagem, a qual compreende sessenta e cinco linhas;  

h) do lado direito do olho e da primeira coluna do corpo da primeira reportagem, 

o infográfico dessa matéria, perfazendo na horizontal, quatro colunas, e na vertical, trinta 

e oito linhas;  

i) na parte inferior ao infográfico da primeira reportagem, a fotografia da primeira 

matéria jornalística e sua legenda, ocupando na horizontal, quatro colunas, e na vertical, 

vinte e duas linhas;  

j) abaixo da legenda da fotografia da primeira reportagem, três colunas do corpo 

da primeira reportagem. As duas primeiras são compostas de dez linhas e a terceira nove 

linhas; 

k) do lado direito da fotografia e sua legenda, uma coluna com duas citações 

destacadas da segunda reportagem. Na parte superior dessa coluna, um sinal de abre 

aspas, em azul claro e negrito, seguido da primeira citação, em fonte preta e negrito. Na 

parte inferior à fala, quem é o citado, sendo que o nome aparece em um tamanho de fonte 

menor do que da fala, caixa alta e negrito. A segunda citação segue um formato 

semelhante ao da primeira, pois a única diferença a ausência do sinal de abre aspas;  
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l) abaixo das citações, a última coluna da primeira reportagem, com dez linhas; 

m) na margem direita da página, abaixo do subtítulo a segunda reportagem, 

contornada por uma linha azul (sem a margem esquerda). A segunda reportagem possui 

título, o jornalista que produziu e o corpo. O título perfaz na horizontal, uma coluna, e na 

vertical, seis linhas. Entre o título e o nome do jornalista que assina a segunda reportagem, 

há uma fina linha preta separadora. Abaixo dessa linha, está o corpo da reportagem, o 

qual ocupa na horizontal, uma coluna, e na vertical, cinquenta e seis linhas; 

n) na margem inferior da página há um box sem as margens laterais. O box 

preenche na horizontal, seis colunas, e na vertical, quarenta e três linhas. Nesse, informa-

se sobre enterros, missas de falecimento e serviços funerários.   

O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado: 
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O projeto verbo-visual salienta a relevância do título e subtítulo da primeira 

reportagem e do infográfico, mediante o posicionamento central e o espaço ocupado por 

esses elementos na página do jornal.  

A composição do projeto verbo-visual evidencia ainda que o título “Sul do país 

tem onda de imigração ilegal”, e o subtítulo, “Senegaleses, nigerianos, chineses, haitianos 

já foram encontrados entrando ilegalmente por Uruguaiana no RS”, da primeira 

reportagem, desempenham igual papel para segunda, “Posto de controle na fronteira 

possui brechas”. A integração entre as duas reportagens também se materializa pela 

ausência de margem esquerda no contorno em linha azul da segunda reportagem e pelo 

conteúdo temático de ambas. A primeira reportagem “Sul do país tem onda de imigração 

ilegal” enfoca na trajetória feita pelos imigrantes irregulares e a segunda, “Posto de 

controle na fronteira possui brechas”, centraliza-se na entrada desses estrangeiros na 

cidade fronteiriça de Uruguaiana. Ou seja, as duas matérias jornalísticas tratam dos 

mesmos migrantes internacionais e compõem juntas o enunciado concreto jornalístico a 

ser analisado. Iniciamos, assim como nas demais análises, pelo que é disposto na margem 

superior, nesse caso, pelo título “Sul do país tem onda de imigração ilegal”.  

Nesse título, o enunciador jornalístico caracteriza a imigração recebida pelo sul 

do Brasil como irregular e intensa, ao empregar a locução substantiva “onda de 

imigração”, sendo essa qualificada como “ilegal”. O substantivo “onda”, ao conferir o 

sentido de que a imigração é intensa, promove uma ênfase numérica. Essa, de acordo com 

o que expusemos anteriormente, imprime à situação um contorno de que se trata de um 

fenômeno que precisa ser observado atentamente, uma tônica de alarmante, uma 

semântica do pânico (COGO, 2001). O uso de “ilegal” denota que a entrada dos 

estrangeiros no país não ocorreu em conformidade com as leis brasileiras e, a escolha 

desse adjetivo em detrimento de outras opções, como “irregular” e “não documentado”, 

imprime uma conotação política e social negativa, conforme explicitamos na análise da 

reportagem “Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”. Assim, a imigração irregular 

recebe uma tônica negativa do enunciador e estabelece-se uma semântica do pânico.  

Abaixo desse título está o subtítulo. Nesse, o enunciador jornalístico específica as 

nacionalidades dos imigrantes irregulares e a cidade por onde esses migrantes 

ingressaram no Brasil, conforme marcam os gentílicos “senegaleses”, “nigerianos”, 

“chineses”, “haitianos” e o topônimo “Uruguaiana”.  

Na margem inferior esquerda ao subtítulo está disposto o olho, em que o 

enunciador jornalístico apresenta a hipótese da Polícia Federal sobre a cidade de 
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Uruguaiana, isto é, que essa seria um lugar estratégico para a rota entre os centros 

brasileiros e a Argentina.  

Após o subtítulo e o nome do jornalista que assina a matéria, o enunciador 

jornalístico narra cenas comuns nos Estados Unidos que também estavam ocorrendo em 

um dos principais lugares de fronteira do Sul do Brasil. As cenas descritas são: 

“deportações” e “prisões de coiotes e imigrantes atravessando a fronteira escondidos em 

porta-malas ou barcos”. Esclarecemos que as deportações: a) ocorrem quando o 

estrangeiro está “com visto de permanência vencido, ou que entra no País sem visto 

válido. Também conduz à deportação o exercício de atividade remunerada no Brasil por 

estrangeiro com visto de trânsito, de turista ou temporário como estudante” 

(DEL’OLMO, 2010, p.92); e, b) “são de iniciativa do Departamento de Polícia Federal” 

(SANTOS, 2011, p.80). Dessa forma, narra-se ações policiais em relação aos imigrantes 

e aos coiotes.  

Observamos ainda que, ao narrar as prisões, o enunciador jornalístico situa o 

migrante internacional como irregular, pois refere-se a ele como quem atravessa a 

fronteira de modo a não ser visto, conforme expresso pelo verbo “esconder”, que é 

relativo aos imigrantes e complementado por “em porta-malas ou barcos”.  

A narração das ações policiais e a forma com que o imigrante é referido pelo 

enunciador jornalístico constroem a imagem de contraventores para esses estrangeiros.   

Na sequência, o enunciador jornalístico descreve a Uruguaiana como uma cidade 

gaúcha que faz fronteira terrestre com o Uruguai e é separada da Argentina por um rio. 

Depois dessa descrição, o enunciador reafirma o que estava no título, ao asseverar que 

essa “vive uma onda de imigração ilegal” (décima terceira e décima quarta linhas). 

Reafirma-se, portanto, a tônica negativa e o acento de alarmante em relação a imigração 

irregular, que estabelecem uma semântica do pânico (COGO, 2001) 

. Adiciona-se a essa tônica e posicionamento em relação a imigração, mediante a 

disposição no corpo da reportagem dessa asseveração, um dimensionamento de 

contraventores dos imigrantes, posto que as ações policiais foram anteriormente narradas 

como cenas de um dos principais pontos de fronteira do Sul do Brasil, o que se adequa as 

descrições da cidade de Uruguaiana.  

O dimensionamento de contravenção materializa-se também nas linhas 

subsequentes. Nessas, o enunciador jornalístico discorre sobre duas ações policiais: uma 

relativa a prisão de pessoas suspeitas de facilitar a imigração irregular e a segunda 

especificamente referente aos imigrantes, a qual destacamos por ser o objeto desta tese e 
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reproduzimos a seguir: “Senegaleses, nigerianos, chineses e haitianos já foram 

encontrados ilegalmente neste ano na cidade. A PF também vem barrando estrangeiros 

que tentam entrar de maneira legal, mas sem ‘condições mínimas para a sobrevivência no 

país’” (da vigésima terceira a trigésima primeira linha). 

Na passagem destacada, além de reiterar a informação que estava contida no 

subtítulo e especificava quais eram as nacionalidades que foram vistas entrando 

irregularmente na cidade, o enunciador jornalístico expõe a contínua ação da Polícia 

Federal de barrar imigrantes regulares que não dispunham de recursos financeiros, o que 

é indiciado: a) pela locução verbal (composta pelos verbos auxiliar “vir”, conjugado na 

terceira pessoa do singular no indicativo do presente, e o principal “barrar”, no gerúndio), 

a qual tem como sujeito a “PF” e como objeto “estrangeiros” ; b) pelo adjetivo “legal”, 

que qualifica o modo como os imigrantes buscam ingressar no país; e, c) pela proposição 

“sem”, que indica a ausência de “condições mínimas para a sobrevivência no país” dos 

migrantes.  Observamos que a afirmação “condições mínimas para a sobrevivência no 

país” está entre aspas na reportagem, o que indica ou um distanciamento do enunciador 

jornalístico em relação ao que foi expresso ou que se trata de uma citação direta da Polícia 

Federal.  

Salientamos que a medida de impedir a entrada de estrangeiros sem recursos 

financeiros existe desde a década de 1920. Na época, o decreto de 31 de dezembro de 

1924 – além de exigir vistos e comprovações como os documentos autenticados que 

provassem a boa conduta dos imigrantes, bem como as respectivas carteiras de identidade, 

com fotografia, indicação de idade, nacionalidade, estado civil e profissão, impressões 

digitais e características pessoais – apresentava especificações de caráter eugenistas e 

morais, como a proibição dos passageiros de segunda e terceira classes, a exigência de 

que comandantes dos navios apresentassem uma lista de passageiros com informações 

pessoais deles, dentre elas, a religião e o grau de instrução e a obrigação das empresas, 

associações e companhias de imigração de solicitar uma autorização prévia em que 

deviam, dentre outros aspectos, relatar os recursos dispostos pelos imigrantes (cf. 

BRASIL, 1924; SEYFERTH, 2008).  

No que se refere ao impedimento de entrada de imigrantes no Brasil atualmente, 

Ramos (2015, p.151) afirma que  

 

as decisões dos servidores públicos da Polícia Federal que atuam na 

polícia de imigração, decidindo acerca da entrada de estrangeiros no 
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Brasil, podendo determinar a saída compulsória do estrangeiro, devem 

obediência à Constituição de 1988 – lei maior do Brasil e às normas da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, legislação que tem status 

supralegal no ordenamento jurídico brasileiro.  

Nos primeiro e segundo dispositivos da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, há vedação de discriminação decorrente da “posição 

econômica” e especificação de que nenhuma pessoa está afastada dos 

efeitos daquele compromisso internacional de direitos humanos: “1. Os 

Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 

direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 

exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 

social. 2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.” 

(Brasil, 1992).  

 

Partindo dessas normas da Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual o 

Brasil aderiu em 1992, Ramos (2015, p.151) considera que  

 
A determinação contida no art. 18, III do Decreto 86.715/81, quando 

exige prova por parte do estrangeiro de que possui meios para se manter 

no Brasil, é desafiador à norma inscrita no citado artigo primeiro da 

convenção, por discriminação de estrangeiros por causa de sua posição 

económica, conforme determinação da norma brasileira.  

Os estrangeiros impedidos de entrar no Brasil devem procurar e exigir 

a salvaguarda dos seus direitos inscritos na convenção violados por ato 

de agente público de imigração brasileiro. Há a possibilidade de acesso 

ao judiciário federal, consoante determinação na Opinião Consultiva 

18/93 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não podendo o 

acesso ao sistema de justiça ser negado pelo agente de imigração, sob 

pena de dupla violação às normas de direitos humanos – recusa de 

entrada no país e recusa no acesso à satisfação de direitos que entende 

violados  

 

Diante do exposto, vemos que o impedimento de entrada de imigrantes sem 

recursos é uma medida legalmente contraditória devido a determinação contida no 

Decreto 86.715/81 – que regulamenta a Lei 6.815/80, conhecida como “Estatuto do 

Estrangeiro” no Brasil – e os dispositivos Convenção Americana de Direitos Humanos. 

No entanto, ao seguir o que regulamenta o decreto, que entrou em vigor no período da 

ditadura militar, viola-se os direitos humanos e não se cumpre com as normas da 

convenção da qual o Brasil é signatário.  

Levando em consideração que a ação da Polícia Federal se mostrou contrária aos 

direitos humanos e as normas da Convenção Americana, o uso das aspas em “condições 

mínimas para a sobrevivência no país” pelo enunciador jornalístico, ao possibilitar o 

entendimento de que se trata de uma citação ou de um distanciamento desse em relação 
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ao que foi dito, viabiliza que ele atribua a outrem a responsabilidade pelo dito ou que ele 

indique um questionamento da legitimidade do que foi expresso. Com isso, o enunciador 

jornalístico protege-se de possível críticas em relação ao que foi enunciado.  

Na continuidade da primeira coluna da reportagem, o enunciador jornalístico 

expõe que: a) a cidade de Uruguaiana possui cento e vinte mil habitantes, está distante 

seiscentos e cinquenta quilômetros de Buenos Aires e é o principal ponto de confluência 

rodoviário entre o Brasil e a Argentina; e, b) uma hipótese é que a cidade gaúcha seja 

entreposto entre Buenos Aires e centros brasileiros, como São Paulo.  

Depois dessa exposição, lê-se: “Esse caminho, no entanto, não é usado só para 

chegar ao Brasil. Segundo a PF, há casos de imigrantes “sacoleiros”, sem documentação, 

que viajam entre as duas cidades. Também há suspeitas de que os estrangeiros venham 

ao país para se juntar a grupos criminosos” (da quadragésima segunda a quinquagésima 

primeira linha). 

Nesse excerto, a imigração dos estrangeiros para o Brasil é descrita como tendo 

como possível finalidade a associação com grupos criminosos, como marca a preposição 

“para”, a qual expressa que a intenção dos estrangeiros que vem ao país é a de “se juntar 

com grupos criminosos”, sendo essa uma suspeita. Assim, o enunciador promove uma 

possível concepção dos imigrantes como criminosos.    

Nas linhas subsequentes, no trecho subintitulado “Barcos e táxis”, o enunciador 

jornalístico relata que “A travessia para o Brasil em pequenos barcos ocorre em áreas de 

menor fiscalização. Taxistas também já foram usados para esconder clandestinos em 

veículos” (da quinquagésima terceira a quinquagésima oitava linha). 

Nesse relato, o enunciador jornalístico reforça a imagem do imigrante como 

contraventor, ao usar o substantivo “clandestino” para fazer menção aos estrangeiros e ao 

empregar o verbo “esconder”, que tem objeto “clandestinos”.  

Após esse relato, a primeira coluna da reportagem é concluída da seguinte 

maneira: “Em junho, um brasileiro e um argentino foram presos cruzando o rio de barco 

e levando um africano sem documentação. Segundo a investigação, cobra-se pela 

travessia a partir de US$ 100” (quinquagésima nona a sexagésima linha). 

Ao empregar a preposição “sem”, o enunciador jornalístico indica que o imigrante 

africano não possui documentos, isto é, era irregular. Reforçando, portanto, a imagem de 

contraventor enunciada anteriormente.  

No início da segunda, terceira, quarta e quinta colunas do enunciado jornalístico 

está situado o infográfico. Esse é composto de um mapa da região de Uruguaiana e uma 
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coluna com informações sobre as principais apreensões ocorridas na cidade gaúcha entre 

março e julho de 2012 e o número de imigrantes que foram notificados ou barrados na 

fronteira dessa cidade.  

No mapa são representadas: a) em bege mais escuro a Argentina e o Uruguai, em 

bege mais claro o Rio Grande do Sul; b) em azul o Rio Uruguai; c) em cinza escuro uma 

estrada - que inicia na parte designada como Argentina e segue, de acordo com uma seta, 

para Porto Alegre; d) em branco e com contornos em marrom claro construções de Paso 

de los Libres (Argentina) e Uruguaiana (Brasil). 

 Na margem superior direita do mapa estão o título “Coiotes brasileiros” (em fonte 

preta e negrito), seguido do subtítulo “Cidade gaúcha vira rota de imigração clandestina 

(em fonte preta), ambos atribuídos pelo enunciador jornalístico. Além desses elementos 

sinalizarem que o mapa retrata o trajeto dos imigrantes irregulares, que se inicia, 

conforme a disposição desses elementos, com os coiotes nacionais (título) e segue até 

Uruguaiana (subtítulo), a situação de irregularidade dos imigrantes é marcada pelo uso 

do adjetivo “clandestino”. Dessa forma, o enunciador jornalístico os dimensiona como 

contraventores.  

Na parte central do mapa, há três linhas pretas curvas que ligam, da esquerda para 

direita, um barco, um carro e uma casa (todos em branco e contorno preto, o que os 

destaca do colorido dos outros elementos do mapa) a algumas informações. O barco está 

situado no rio Uruguai, entre a Argentina e o Rio Grande Sul (Brasil) e a linha preta o 

relaciona a seguinte afirmação: “Barqueiros brasileiros ou argentinos cruzam o rio 

Uruguai, que separa os dois países, com migrantes irregulares”. O carro que está na parte 

designada como Argentina no mapa – próximo da cidade Paso de los Libres – tem sua 

parte frontal direcionada para a cidade de Uruguaiana, indicando que esse está seguindo 

em direção ao Brasil, e é associado pela linha preta a seguinte asseveração: “Estrangeiros 

sem documentação vindos da Argentina são escondidos em táxis ou carros particulares e 

entram no Brasil sem passar pela migração”. A casa está no lado direito de uma placa 

(branca com contorno preto, o que a destaca) em que se lê “Uruguaiana” (em fonte de cor 

preta), ou seja, representa-se uma moradia da cidade gaúcha. Essa residência é ligada pela 

linha preta a seguinte informação “3- Estrangeiros sem documentação ficam escondidos 

em casas particulares da cidade”. 

 Na margem inferior central, a fonte, Polícia Federal. Assim, marca-se que se trata 

de uma citação indireta.  
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Na margem inferior direita, um box de margens brancas. No interior desse box, há 

um mapa em cinza claro em que estão sobrescritos, em preto, os topônimos “Paraguai”, 

Argentina”, “Brasil” e Uruguai”, e as siglas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na 

região entre a Argentina, Uruguai e o Rio Grande do Sul há um quadrado preto (sem 

preenchimento), sinalizando a área destacada pelo mapa externo ao box.  

Dessa forma, representa-se verbo-visualmente o trajeto dos imigrantes na região 

de fronteira da cidade de Uruguaiana. Observamos que nas afirmações que são indicadas 

pelas curvas linhas pretas, e ligadas ao barco, ao carro e a casa, as designações 

empregadas, “migrantes irregulares” e “estrangeiros sem documentação”, para fazer 

referência direta aos imigrantes são as recomendadas pela ONU e revelam que a Polícia 

Federal, fonte creditada pelo enunciador, utilizou os termos adequados para descrição 

dessa imigração e, assim, evitando a impressão de uma conotação social e política 

negativa que se materializa no adjetivo “ilegal”.    

Embora tenham sido usados os termos adequados para denominar os migrantes 

internacionais na citação indireta do discurso da Polícia Federal, as afirmações associadas 

ao carro e a casa dessa citação, ao situarem os estrangeiros como sujeitos da ação de se 

esconder, em “Estrangeiros sem documentação vindos da Argentina são escondidos em 

táxis ou carros particulares e entram no Brasil sem passar pela migração” e “Estrangeiros 

sem documentação ficam escondidos em casas particulares da cidade”, reafirmam o 

dimensionamento de contraventores.  

Nesse sentido, sublinhamos que essas descrições poderiam ter sido feitas sem o 

verbo esconder, como por exemplo “Estrangeiros sem documentação vem da Argentina 

em táxis ou carros particulares e entram no Brasil sem passar pela migração” e 

“Estrangeiros sem documentação ficam em casas particulares da cidade”.  

A forma com que o enunciador jornalístico cita o que afirma à Polícia Federal 

(discurso indireto analisador do conteúdo, cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) lhe 

permite ater-se ao que é afirmado sem analisar a maneira como a afirmação foi feita. 

Dessa forma, viabiliza-se que se confira maior objetividade ao assunto da cobertura, pois 

o foco incide exclusivamente no dito, e maior credibilidade ao que é afirmado na citação, 

levando em consideração que a fonte é a Polícia Federal. Além disso, essa maneira de 

citar possibilita que o enunciador se exima da responsabilidade do que é afirmado, uma 

vez que a Polícia Federal é indicada como responsável pela afirmação.  

Na margem superior direita e externa ao mapa, está escrito, em negrito e caixa 

alta, “Principais casos em 2012 em Uruguaiana”. Abaixo, estão abreviadamente e em 
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negrito, sequencialmente, os meses de março, junho e julho, sendo este último repetido. 

A abreviação de cada mês é seguida respectivamente de: a) “Um brasileiro que abrigava 

oito senegaleses foi preso em Uruguaiana”; b) “Dois supostos coiotes foram presos 

fazendo travessia de barco com um estrangeiro clandestino”; c) “Um chinês que morava 

em São Paulo foi preso sob suspeita de conduzir oito conterrâneos sem documentos na 

semana passada”; d) “Quatro brasileiros e dois argentinos, suspeitos de integrar uma 

quadrilha de coiotes, foram presos na sexta-feira (20)”.  

Nessas afirmações, os estrangeiros foram referenciados em conformidade com o 

que solicita a ONU, exceto pelo uso do adjetivo “clandestino”, que reforça uma tônica 

negativa em relação aos imigrantes e, assim, fortalece a concepção desses como 

contraventores.  

Abaixo da afirmação expressa em d), está escrito, em negrito e caixa alta, 

“Número de ilegais”, em seguida “Migrantes notificados para deixar o país por falta de 

documentação ou barrados na fronteira de Uruguaiana”. Na sequência, são apresentadas 

as nacionalidades: “Colombianos”, “Senegaleses”, “Equatorianos”, “Haitianos”, 

“Argentinos”, “Nigeriano”, “Sul-africano”, “Chinês”, “Peruano”, “Australiano” e 

“Mexicano”. Ao lado de cada nacionalidade está uma barra horizontal de cor cinza escuro 

de tamanho proporcional ao número de imigrantes daquele país, sendo a barra mais longa 

para os maiores números. Seguindo a sequência apresentada para as nacionalidades, 

temos após as barras os números: “14”, “7”, “5”, “4”, “2”, “1” (esse se repete seis vezes).  

Dessa última parte do infográfico, observamos que o título atribuído pelo 

enunciador jornalístico, “Número de ilegais”, dimensiona os estrangeiros como 

contraventores, mediante o emprego do adjetivo “ilegal”.  

Ademais, ao enunciar verbo-visualmente os números relativos aos migrantes sem 

documentos que foram notificados para deixar o Brasil ou dos estrangeiros que tiveram 

sua entrada barrada em Uruguaiana, confere-se uma ênfase numérica, que imprime um 

contorno de uma situação que merece atenção.  

O conjunto desses elementos constrói que os imigrantes contraventores devem ser 

observados atentamente.  

A concepção dos imigrantes como contraventores é reforçada pela fotografia 

situada abaixo do mapa do infográfico. Nessa imagem, não se veem rostos de pessoas – 

as quais, pelas informações do mapa se ocultam, ficam indisponíveis aos olhos –, mas 

sim três passaportes chineses que, de acordo com a legenda, foram apreendidos pela 

polícia.  
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Ao lado da fotografia, estão duas citações, destacadas pela utilização do negrito, 

e a primeira é marcada por um grande sinal de abre aspas de cor azul. Nelas, lê-se: a) “’Já 

teve dia em que chegaram uns 15 africanos em um só ônibus’, Ramon Sosa, taxista de 

Paso de Los Libres, cidade do lado argentino”; e b) “’Eles [os imigrantes ilegais] sempre 

dizem que foram assaltados e perderam os documentos’. Elisabeth Felice, secretária da 

Assistência Social de Uruguaiana”.  

A primeira citação promove uma ênfase numérica que se marca pelo numeral “15” 

e pelo advérbio “só”. Lembramos que em outros excertos essa mesma ênfase numérica 

apareceu, a saber: a) no uso do substantivo “onda”, no título “Sul do país tem onda de 

imigração ilegal” e “Uruguaiana, cidade gaúcha grudada no Uruguai e separada por um 

rio da Argentina, vive uma onda de imigração ilegal” (da décima a décima quarta linha 

da primeira coluna); e b) no infográfico, na parte em que são apresentados verbo-

visualmente os números referentes aos migrantes sem documentos notificados para deixar 

o Brasil ou dos estrangeiros barrados de entrar em Uruguaiana. Conforme observamos 

anteriormente, a ênfase numérica é um dispositivo retórico recorrente na cobertura sobre 

imigração que imprime uma tônica de alarmante, uma semântica do pânico (COGO, 

2001).  

A segunda citação exprime que os imigrantes irregulares habitualmente alegam 

terem sido assaltados ou terem perdido os documentos, o que se indicia pelos imigrantes 

serem o sujeito do verbo “dizer”, modificado pelo advérbio “sempre” e seguido de “foram 

assaltados e perderam os documentos”. Considerando que esses imigrantes são, de acordo 

com o glossário disponibilizado no site da UNESCO (2012, ênfase e tradução nossas57) 

“pessoas que entraram em um país, comumente em busca de trabalho, sem os documentos 

e permissões necessárias”, vemos que as alegações habituais feitas por eles sobre os seus 

documentos referidas pela fonte citada são inconsistentes e demonstram que os migrantes 

internacionais irregulares estão evitando revelar seu status imigratório, o que, por sua vez, 

sinaliza a impressão de uma tônica de dissimulados para esses estrangeiros.  

As duas citações diretas são inseridas com um certo isolamento em relação a voz 

do enunciador jornalístico, mediante sua disposição (deslocada do corpo das reportagens). 

Com isso, essas citações não são diretamente infiltradas pelo enunciador da reportagem 

e mostram-se como vozes fortes que servem para substanciar a argumentação do discurso 

do enunciador da matéria jornalística.  

                                                           
57 No original: “Irregular migrants (or undocumented / illegal migrants): people who enter a country, usually 

in search of employment, without the necessary documents and permits” (UNESCO, 2012).   
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Nesse sentido, elucidamos que a tônica de alarmante, a semântica do pânico 

conferida pelo enunciador jornalístico (como no título “Sul do país tem onda de imigração 

ilegal”) e seu discurso de que os imigrantes irregulares são estrangeiros que se escondem, 

se ocultam (como, por exemplo na fotografia) são substanciados pelas citações do taxista 

de Paso de Los Libres e da secretária da Assistência Social de Uruguaiana, posto que 

essas apresentaram, respectivamente, que em alguns dias vieram quinze africanos em 

único ônibus e que esses imigrantes fazem habitualmente alegações sobre seus 

documentos que são inconsistentes ao seu status imigratório. 

Por essas citações diretas possuírem um certo isolamento em relação a voz do 

enunciador jornalístico e, assim, não são diretamente infiltradas pelo enunciador da 

reportagem, a consideramos como aproximada ao discurso direto monumental (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Na margem inferior à legenda da fotografia, lê-se: “O caso mais misterioso 

ocorreu há duas semanas. Dois chineses foram presos em flagrante na cidade levando 12 

conterrâneos sem documentação para ficar no Brasil. A maioria era jovem. O destino e a 

motivação deles ainda são desconhecidos. Um dos líderes tinha residência fixa em São 

Paulo, segundo os policiais. O outro levava dez espelhos de carteiras de habilitação, de 

acordo com a PF. Os chineses guiados disseram ser turistas” (da primeira linha da segunda 

coluna a sexta linha da terceira coluna).  

Nessa passagem, o enunciador jornalístico, ao apresentar os imigrantes chineses 

como sujeito paciente da voz passiva que tem como verbo “prender” – em “Dois chineses 

foram presos em flagrante na cidade levando 12 conterrâneos sem documentação para 

ficar no Brasil”, reforça a imagem desses como contraventores.   

Nas linhas subsequentes, o enunciador da matéria jornalística explicita que três 

brasileiros e um argentino foram detidos em Uruguaiana sob a suspeita de serem coiotes.  

Após essa explicitação, sob a rubrica “Imagem atual”, o enunciador jornalístico 

afirma que “O crime de introduzir ou ocultar estrangeiro clandestino tem pena prevista 

de até três anos de prisão” (da quarta a sétima linha da quarta coluna). 

Nessa afirmação, além de elucidar a pena prevista para quem facilita a entrada ou 

a permanência de migrantes irregulares, caracteriza-se mais uma vez o imigrante como 

“clandestino”, o que reafirma a imagem de contraventor desse.  

Segue essa afirmação um discurso indireto da Polícia Federal que explana que a 

imigração para o Brasil está relacionada a como o Brasil está sendo percebido no exterior 

e um discurso direto da delegada Paula Dora que aprofunda a explicação fornecida na 
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citação indireta anterior ao esclarecer que a economia, demandas de mão de obra e 

oportunidades de trabalho no país podem fazer com que os estrangeiros acreditem que 

terão mais oportunidades no território brasileiro. Essas citações encerram a quinta coluna 

da página.  

No início da sexta coluna, abaixo do subtítulo “Senegaleses, nigerianos, chineses 

e haitianos já foram encontrados entrando ilegalmente por Uruguaiana, no RS”, está o 

título “Posto de controle na fronteira possui brechas”. Nesse, o enunciador jornalístico 

aponta para a fragilidade em controlar as imigrações recebidas, o que se materializa no 

substantivo “brecha”, no plural e situado como objeto do verbo “possuir”, o qual tem 

como sujeito “posto de controle na fronteira”.  

Abaixo do título e das informações sobre o jornalista que assina a matéria, o 

enunciador jornalístico cita indiretamente aos moradores da fronteira, os quais afirmam 

que é usual deparar-se com asiáticos e africanos do lado brasileiro e argentino dessa 

região de divisa.  

Na continuidade, o enunciador da matéria jornalística relata que: “Imigrantes de 

outros países sul-americanos também costumam tentar entrar via Uruguaiana” (da sexta 

a nona linha da última coluna). Ao empregar a locução verbal “costumam tentar entrar”, 

a qual tem como sujeito “imigrantes de outros países sul-americanos” e é seguida por “via 

Uruguaiana”, o enunciador jornalístico indicia que há alguma irregularidade, uma vez que 

se trata de estrangeiros que não entraram no país, mas que tem o hábito de tentar ingressar 

na cidade gaúcha. Ao usar o advérbio “também”, o enunciador da reportagem revela que 

os asiáticos e africanos que são vistos no Brasil e na Argentina na região de fronteira, 

abordados anteriormente na citação indireta dos moradores, igualmente seriam imigrantes 

que apresentaram alguma irregularidade. Essa caracterização sobre a maneira de ingresso 

ou sua tentativa reforça o dimensionamento dos imigrantes sul-americanos, africanos e 

asiáticos enquanto contraventores.  

Depois de relatar a tentativa de entrada dos imigrantes sul-americanos, o 

enunciador jornalístico assevera que “Neste ano, uma família de colombianos foi barrada 

por não ter meios de se manter no Brasil” (da décima a décima terceira linha da última 

coluna). Nessa asseveração, apresenta-se, mais uma vez, a ação da Polícia Federal de 

barrar a entrada de migrantes sem recursos. Ao apresentar a ação policial, reforça-se a 

imagem dos imigrantes internacionais como contraventores.  

Além disso, recordamos que essa ação é contrária aos direitos humanos e as 

normas da Convenção Americana, posto que de acordo com essas a situação econômica 
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de um migrante não pode ser utilizada para se autorizar ou negar a entrada desse. 

Diferentemente da outra referência a essa ação policial, em que o enunciador jornalístico 

empregou o recurso das aspas em “condições mínimas para a sobrevivência no país”, 

nessa passagem não há nada que marque que o asseverado seja uma citação ou que se 

tenha um distanciamento ou questionamento em relação ao que foi expresso. Como 

poderá ser observado na sequência desse enunciado jornalístico não se comenta nada 

sobre a ação policial de impedir a entrada de imigrantes regulares por sua condição 

econômica.  

Diante do exposto, vemos que esse antigo processo de exclusão indicia que esses 

imigrantes são indesejáveis desde, pelo menos, 1924, conforme apresentamos na análise 

de “A PF também vem barrando estrangeiros que tentam entrar de maneira legal, mas 

sem ‘condições mínimas para a sobrevivência no país’” (da vigésima sexta a trigésima 

primeira linha da primeira coluna).  

A ausência de comentários sobre essa ação policial evidencia que possivelmente 

o enunciador jornalístico conserva a visão de que os imigrantes sem recursos são 

indesejáveis, o que pode indicar que essa concepção é uma valoração social principal que 

deriva dos traços particulares da existência econômica das classes sociais brasileiras mais 

favorecidas, tendo em vista que o perfil do leitor da Folha de S. Paulo é majoritariamente 

composto por pessoas pertencentes às classes econômicas A e B (cf. FOLHA DE S. 

PAULO, 2016) e que, para Volochínov (2013, p.181), essas valorações não costumam 

ser enunciadas, pois elas “formam parte da carne e do sangue de todos os representantes 

de um grupo dado; são as que organizam atos e modos de proceder; parecem haver se 

fundido com os objetos e fenômenos correspondentes, e por isso não necessitam de 

fórmulas verbais”. Ou seja, a não aceitação de imigrantes de classes sociais baixas não é 

comentada, pois não “se tornou duvidosa”, não “separou-se de seu objeto”, não “deixou 

de organizar a vida e, por conseguinte” não “perdeu seu vínculo com as condições de vida 

da coletividade dada” (VOLOCHÍNOV, 2013, p.81). 

Na sequência está a citação direta do taxista Ramon Sosa, de Paso de Los Libres, 

cidade do lado argentino. Nessa, lê-se: “Já teve dia em que chegaram uns 15 africanos em 

um só ônibus” (da décima quarta a décima sexta linha da última coluna).  

Essa fala: a) conforme explicitamos anteriormente, proporciona uma ênfase 

numérica (que se marca pelo numeral “15” e pelo advérbio “só”), a qual confere uma 

entonação de alarmante, uma semântica do pânico (COGO, 2001); e, b) serve para 

substanciar a argumentação do discurso citante, uma vez que essa, ao apresentar que em 
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alguns dias chegaram quinze africanos em único ônibus, justifica o que apontou o 

enunciador da reportagem de que há fragilidade em controlar as imigrações recebidas, em 

“Posto de controle na fronteira possui brechas”.  

Posterior a essa citação direta, o enunciador jornalístico expõe que: “Em março, 

foi preso um brasileiro que abrigava oito senegaleses em casa, dois deles clandestinos” 

(da décima sétima a vigésima linha da última coluna).  

Nessa passagem, o enunciador reforça a imagem de contraventores dos 

estrangeiros ao qualificar dois senegaleses como “clandestinos”.  

Levando em consideração que há uma constância na referência a africanos e 

asiáticos como contraventores, como: a) na fotografia; b) na citação da fala de Ramon 

Sosa, taxista de Paso dos Libres; c) no subtítulo e nas primeiras linhas do quarto parágrafo 

de “Sul do país tem onda de imigração ilegal”, respectivamente, em “Senegaleses, 

nigerianos, chineses e haitianos” e “Senegaleses, nigerianos, chineses e haitianos já foram 

encontrados ilegalmente neste ano na cidade”; e d) nas primeiras linhas de “Posto de 

controle na fronteira possui brechas”, em “Moradores da fronteira dizem que é comum 

encontrar asiáticos e africanos, tanto no lado brasileiro quanto no argentino”, é pertinente 

recuperarmos os discursos sobre africanos e asiáticos que participaram da memória da 

imigração no Brasil.  

Na década de 1840, período que antecedeu a abolição da escravatura, os africanos 

eram desconsiderados como imigrantes, por serem concebidos como inaptos ao trabalho 

livre, significando, assim, um retrocesso para a civilização que queria se estabelecer no 

Brasil.  

Na década de 1870, a cogitação de estimular a vinda de chineses para o país gerou 

posições antichinesas, pois se entendia que eles viriam em condições semelhantes ou 

inferiores à dos escravos africanos, o que, de acordo com a sociedade da época, 

empobreceria a educação civil e política nacional. 

 A recusa ao imigrante asiático também reaparece na década de 1920, sob a 

influência de discursos assimilacionistas, de miscigenação, caldeamento racial e 

branqueamento populacional, devido a uma possível não adaptação à moralidade 

brasileira. Ou seja, tanto os africanos como os asiáticos não eram tidos como desejáveis 

por não se enquadrarem ao ideal de civilidade que se almejava para o país.  

Nesse enunciado jornalístico, a concepção desses imigrantes enquanto não 

civilizados permanece, pois, ao serem caracterizados como contraventores, eles não são 

percebidos como civilizados e corteses. 
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Logo depois da exposição sobre a apreensão de um brasileiro que hospedava em 

sua casa oito senegaleses, o enunciador jornalístico reafirma a fragilidade em controlar as 

imigrações recebidas em Uruguaiana, o que pode ser verificado em “Só em Uruguaiana, 

são 90 km de rio separando os dois países. Nas duas margens, quase todo morador possui 

um pequeno barco. No controle migratório, há brechas - o trâmite não costuma ser feito, 

por exemplo, quando o veículo tem placas de Uruguaiana” (da décima sétima a vigésima 

sexta linha da última coluna).  

Em seguida está a rubrica “Albergues” e a citação indireta da secretária de 

Assistência Social de Uruguaiana, Elisabeth Felice. Nessa citação, afirma-se que: “há 

imigrantes clandestinos que têm algum recurso e contratam ajuda ilegal e outros que 

chegam em situação de pobreza extrema” (da trigésima a trigésima quinta linha da última 

coluna).  

Na citação indireta reforça-se a imagem de contraventor dos imigrantes, mediante 

o emprego do adjetivo “clandestino” para qualificar os imigrantes e pelo posicionamento 

desses como sujeitos da ação de “contratar ajuda ilegal”.  

A inserção dessa citação indireta no enunciado jornalístico apresenta nítidas 

fronteiras entre o discurso citante e citado, por intermédio da utilização do verbo discendi 

“dizer” seguido da conjunção “que”, sendo as palavras anteriores a conjunção do 

enunciador jornalístico e as posteriores da secretária de Assistência Social de Uruguaiana.  

A transmissão do discurso indireto pelo enunciador jornalístico foi feita de 

maneira a apresentar o conteúdo semântico preciso do discurso de Felice, transpondo 

analiticamente a composição objetiva exata dessas.  Sublinhamos, mais uma vez, que a 

precisão do conteúdo semântico e a exatidão da composição objetiva não são plenas, 

posto que se trata de uma citação. Apesar disso, há nessa maneira de transmissão e 

transposição uma interferência limitada no discurso citado indiretamente. Por essa razão, 

entendemos que essa forma de citação seja semelhante ao que Bakhtin/Volochínov (2009, 

p.166) refletiu como discurso indireto analisador do conteúdo. 

O uso dessa forma de citar o discurso alheio, caracterizado pela limitada 

intervenção do enunciador no discurso citado, pelo foco na apresentação do conteúdo 

semântico preciso da palavra de outrem e pela transposição analítica da composição 

objetiva exata do que disse a fonte ouvida, possibilita ao enunciador jornalístico conservar 

sua imagem como um veículo que tem credibilidade.  

Após a citação indireta, o enunciador jornalístico diz que os imigrantes referidos 

por Felice “acabam recorrendo a um albergue público do município. Se estão no país sem 
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autorização, policiais costumam ser avisados, e os clandestinos correm risco de 

deportação” (da trigésima sexta a quadragésima terceira linha da última coluna).  

Nesse trecho, a imagem de contraventores para os imigrantes materializa-se na 

utilização do adjetivo “clandestino” e por serem situados como sujeito de “correm risco 

de deportação”.  

Nas linhas seguintes está uma citação direta e outra indireta da secretária de 

Assistência Social de Uruguaiana. Na citação direta, a fonte afirma que: “Eles sempre 

dizem que foram assaltados e perderam os documentos” (da quadragésima quarta a 

quadragésima sexta linha da última coluna). Na citação indireta, lê-se: “a situação já 

aconteceu com bolivianos e peruanos recentemente” (da quadragésima sétima a 

quadragésima nona linha). 

Conforme elucidamos anteriormente, essa citação direta, ao expor alegações 

habituais dos estrangeiros que são inconsistentes com o status imigratório desses, indicia 

que os migrantes internacionais irregulares estão evitando revelar seu status, o que, por 

sua vez, aponta para a impressão de uma tônica de dissimulados para esses imigrantes. 

Dessa forma, essa citação fortalece a argumentação do enunciador jornalístico que se 

tratam migrantes que se ocultam, se escondem (cf. marcam, por exemplo, a fotografia e 

as afirmações “prisões de coiotes e imigrantes atravessando a fronteira escondidos em 

porta-malas ou barcos”, da segunda a quarta linha da primeira coluna, e “Taxistas também 

já foram usados para esconder clandestinos em veículos”, da quinquagésima sexta a 

quinquagésima oitava linha da primeira coluna).  

A citação indireta reforça o afirmado na citação direta, ao exemplificar que as 

alegações sobre ter sido assaltado ou ter perdido os documentos foi observada em relação 

aos bolivianos e peruanos no período próximo a publicação da matéria jornalística.  

No último parágrafo da reportagem, o enunciador jornalístico elucida que o jornal 

buscou obter comentários sobre os imigrantes irregulares com a polícia argentina da 

fronteira, mas que essa alegou que não tinha autorização para entrevistas e que somente 

o Judiciário local poderia conversar sobre esse assunto.  

Dessa forma, o enunciado jornalístico, mediante os índices temáticos 

“estrangeiros sem documentos”, “migrantes ilegais” “pessoas que ficam escondidas”, 

“clandestinos”, “estrangeiros que correm risco de deportação”, “estrangeiros que se 

juntam a grupos criminosos”, “contratantes de ajuda ilegal”, “presos”, que se ligam à área 
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semântica da existência jurídica58, confere como efeito de sentido a percepção de que 

esses imigrantes são contraventores, portanto, não civilizados, e atribui à vinda deles uma 

entonação de alarmante, uma semântica do pânico (COGO, 2001).    

A escolha por dadas maneiras de citar o discurso alheio viabilizou o enunciador 

jornalístico: I) a atribuição a outrem da imagem discursiva de contraventores conferida 

aos imigrantes (discurso indireto analisador do conteúdo); II) maior credibilidade ao dito, 

uma vez que a fonte citada é a Polícia Federal (discurso indireto analisador do conteúdo) 

e que o enunciador jornalístico não intervém no que é dito pela fonte (discurso direto 

monumental); III) maior objetividade à cobertura (discurso indireto analisador do 

conteúdo e discurso direto monumental); e IV) utilizar a citação para substanciar a 

argumentação do discurso do próprio enunciador jornalístico (discurso direto 

monumental). 

Por fim, observamos que mediante: a) o emprego das variantes do discurso 

indireto analisador do conteúdo e do discurso direto “monumental” (cf. 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009), o enunciado jornalístico construiu a imagem dos 

imigrantes enquanto contraventores, ressoou os discursos assimilacionistas, de 

miscigenação, caldeamento racial e branqueamento populacional, que consideravam os 

imigrantes asiáticos e africanos como não civilizados, e imprimiu uma tônica de 

alarmante à vinda deles ou, em outras palavras, uma semântica do pânico (COGO, 2001); 

e b) a ausência de comentários em relação ao impedimento de entrada de imigrantes sem 

recursos, apresentado como dado, ecoando o decreto de 1924 que tinha cunho eugenista 

e moral, materializou a imagem de indesejáveis aos estrangeiros de poucos recursos 

financeiros. Embora nada seja afirmado em relação a receptividade nacional, as 

concepções apresentadas apontam que tanto os contraventores quanto os imigrantes sem 

recursos financeiros não são bem quistos, o que demonstra que não são todos os 

imigrantes bem-vindos. Em outras palavras, é inerente ao discurso de receptividade 

nacional tensões dialógicas.  

 

                                                           
58 Retomamos que por área semântica da existência “jurídica” nos referimos ao que, na ciência do direito, 

se designa “direito penal”. Isto é, as “normas atinentes aos crimes e às penas correspondentes. [Direito 

penal] Regula a atividade repressiva do Estado, para preservar a sociedade do delito. O direito penal ocupa-

se dos atos puníveis, isto é, do crime e da contravenção no plano normativo, vendo-os como entidades 

abstratas, ou seja, como condutas que não devem ser praticadas, por serem punidas por lei. Ao definir as 

condutas delituosas relaciona-as a uma sanção, pena (de natureza repressiva) ou medida de segurança (de 

finalidade preventiva), por ele previamente prevista e que deve ser aplicada pelo juiz aos delinquentes” 

(DINIZ, 1999, p.260).   
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4.6 Mercadoria  

 

A imagem discursiva dos imigrantes enquanto mercadoria se materializou no 

enunciado jornalístico “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos”, assinado por 

Maria Cristina Frias, publicado na página B2 do caderno “Mercado” da Folha de S. Paulo 

do dia 12 de janeiro de 2012. A publicação apresenta um enfoque nos negócios, 

adequando-se a esse caderno. Iniciamos com a reprodução, transcrição para, 

posteriormente, analisar a matéria jornalística.  

 

 

Fonte: “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos”, Folha de S. Paulo, publicada no dia 

12 de janeiro de 2012 no caderno “Mercado”, p.B2. 
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Transcrição  

 

Empresários vão ao Acre para contratar haitianos 

 

Maria Cristina Frias 

 

Enquanto o governo federal anuncia medidas para conter a entrada de haitianos no 

Brasil, empresários de MG, SC e RS vão ao Acre para contratar imigrantes. 

A catarinense Fibratec, que fabrica piscinas, foi a primeira a viajar para conseguir mão 

de obra, escassa no Oeste de SC. “Fomos a trabalho para Rio Branco em março e 

descobrimos que havia gente procurando emprego”, diz Érico Tormem, sócio da 

empresa. 

Desde então, contratou 25. Ele foi responsável pelas passagens e acomodação. “Mesmo 

assim valeu a pena.” 

A Massas Romena, fabricante de alimentos do RS, deve contratar até 20 haitianos. 

“A mão de obra já não é abundante na região de Porto Alegre, e a demanda crescerá 

por causa das obras de infraestrutura e da Copa”, diz André Rosa, diretor da empresa. 

Uma construtora de Navegantes (SC) seleciona os haitianos nesta semana. “Temos 

dificuldade com mão de obra há três anos”, afirma o dono da empresa, Alexandre Dias. 

O secretário da Justiça do Acre, Nilson Mourão, afirma que uma empresa mineira de 

construção contratou 40 haitianos para trabalharem em uma obra no Mato Grosso. 
 

 

O projeto verbo-visual da página da reportagem apresenta:  

a) na margem superior da página, o cabeçalho. Esse ocupa na horizontal, cinco 

colunas, e na vertical, uma linha. Na margem superior esquerda, está o número da página 

(em fonte preta, sendo composta da primeira letra do caderno – em maiúscula – e do 

número da página no caderno), seguido do nome do caderno (em fonte de cor preta, 

negrito e letras minúsculas), de três estrelas (respectivamente, nas cores magenta, azul 

claro e preto) e da data (o dia da semana – em preto e caixa alta, o dia do mês e o ano – 

estes últimos expressos em numerais de cor preta). Na margem superior direita, está o 

nome do jornal, em preto, negrito e caixa alta;  

b) abaixo do cabeçalho, uma linha cinza escura, que preenche na horizontal, cinco 

colunas;  

c) na margem inferior central a linha cinza escura, a rubrica “Mercado aberto”, 

em fonte preta, negrito e caixa alta. Essa perfaz na horizontal, duas colunas e meia, e na 

vertical, seis linhas; 

d) na parte inferior a rubrica, o nome do jornalista responsável pela página (em 

preto, negrito e caixa alta) e seu e-mail (em azul claro). Essas informações estão 

centralizadas e ocupam na horizontal, duas colunas e meia, e na vertical, uma linha; 
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e) abaixo dos dados da jornalista que assina a página, uma linha cinza escuro, 

centralizada, que preenche na horizontal, duas colunas e meia; 

f) na margem inferior a linha cinza escura, a primeira matéria jornalística, 

perfazendo na horizontal, cinco colunas, e na vertical, trinta e oito linhas. Essa matéria é 

composta de título, corpo e fotografia e legenda.  Na lateral esquerda está o título e o 

corpo, os quais ocupam na horizontal, duas colunas, e na vertical, trinta e oito linhas. Na 

parte centro direita está a fotografia, preenchendo na horizontal, três colunas, e na vertical, 

trinta e oito linhas. Na margem inferior esquerda da fotografia, sobrescrita, em um 

retângulo branco, está a legenda, em fonte de cor preta;  

g) na parte inferior esquerda da primeira matéria jornalística, está a fotografia da 

segunda matéria jornalística. Essa perfaz na horizontal, três colunas, e na vertical, trinta 

e três linhas. Na margem inferior esquerda dessa foto, há um triângulo azul claro com 

uma das pontas voltadas para cima, indicando que a imagem é referente a matéria que 

está situada abaixo. Na margem inferior esquerda da foto, sobrescrita sobre a imagem, 

está a legenda da foto, em fonte de cor branca;  

h) na margem inferior a fotografia descrita em acima, dentro de um box de 

contorno azul claro, a segunda matéria jornalística, ocupando na horizontal, duas colunas 

e meia, e na vertical, vinte e duas linhas. Na margem superior esquerda do box, o título 

dessa matéria, em fonte de cor azul claro, negrito e caixa alta; 

i) abaixo do box, a terceira matéria jornalística, perfazendo na horizontal, duas 

colunas, e na vertical, quinze linhas. Na primeira linha da primeira coluna, o título dessa, 

em fonte azul claro e caixa alta; 

j) na margem direita da terceira matéria jornalística, a primeira nota, preenchendo 

na horizontal, uma coluna, e na vertical, quinze linhas; 

k) na margem externa direita da fotografia descrita em g), a quarta matéria 

jornalística (reportagem sobre a contratação de imigrantes, objeto desta tese). Essa é 

compostas de duas colunas. Cada coluna ocupa na vertical, vinte quatro linhas. Nas quatro 

primeiras linhas da primeira coluna, está o título, em fonte preta e negrito;   

l) abaixo da quarta matéria jornalística, depois de três linhas em branco, a segunda 

nota, perfazendo na horizontal, duas colunas e na vertical, seis linhas. A primeira palavra 

de cada coluna está em cor azul claro, sendo a da primeira coluna seguida de reticências 

azul claro e a da segunda coluna precedida por igual sinal de pontuação;  
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m) na margem inferior a segunda nota, uma charge, dentro de um box de contorno 

azul claro. A charge ocupa na horizontal, aproximadamente duas colunas, e na vertical, 

trinta e duas linhas.  

O projeto verbo-visual da reportagem está assim organizado: 
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O projeto verbo-visual evidencia a rubrica “Mercado aberto” e as fotografias 

devido ao posicionamento e o espaço ocupado por esses elementos na página do jornal.  

A rubrica “Mercado aberto” serve como um título para a página toda e indica que 

todo o conteúdo dessa está relacionado, principalmente, as atuações de empresas.  

A primeira fotografia retrata, no primeiro plano e na margem direita, um homem 

de terno sorrindo. Sua legenda informa que o homem retratado é o presidente da BR 

Distribuidora, José Lima Neto.  

A segunda fotografia apresenta, no plano intermediário e na parte central, um 

homem com camisa social e gravata, sorrindo em uma adega de vinhos. Sua legenda 

explana que esse homem é Jandir Dalberto presidente de uma rede. A matéria jornalística 

situada abaixo da imagem detalha que se trata da rede de churrascarias Fogo de Chão.  

O conjunto desses elementos destacados da página apontam para uma cobertura 

que enfatiza a atuação de empresários.  

No título “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos”, da reportagem que 

enfocamos por abordar sobre imigrantes, objeto de pesquisa desta tese, o enunciador 

jornalístico reforça o que foi indiciado pelo conjunto de elementos salientados pelo 

projeto verbo-visual, mediante a posição de sujeito dos “empresários” em relação à ação 

de ir ao Acre para contratar imigrantes do Haiti. 

Nas primeiras seis linhas do corpo da reportagem, o enunciador jornalístico 

conserva o destaque dado a atuação de empresários, ao contrastar as ações efetuadas por 

esses e pelo governo federal, conforme pode ser observado em “Enquanto o governo 

federal anuncia medidas para conter a entrada de haitianos no Brasil, empresários de MG, 

SC e RS vão ao Acre para contratar imigrantes”. Nessa passagem, a distinção marca-se 

pelo emprego da conjunção “enquanto”, a qual é seguida da ação do governo federal de 

anunciar medidas para a contenção da entrada haitianos no país, sendo essa separada por 

um sinal de vírgula da ação dos empresários que é a de ir até o estado brasileiro do Acre 

para contratar os migrantes do Haiti.  

Esse contraste entre as atuações do governo e dos empresários em relação aos 

imigrantes haitianos sinaliza que, de acordo com o enunciador jornalístico, os executivos 

estão integrando os imigrantes haitianos ao contratá-los para trabalhar em seus negócios, 

ou seja, estão sendo receptivos e que o governo está excluindo os estrangeiros ao adotar 

medidas para barrar a vinda desses.  
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Notamos que tanto no título quanto no excerto supramencionado que os 

imigrantes haitianos são referidos como objeto das ações, seja dos empresários, a qual é 

destacada, seja a do governo. Retornaremos à essa questão mais adiante.   

Nas linhas subsequentes (da sétima a décima quarta linha), o enunciador 

jornalístico afirma que: “A catarinense Fibratec, que fabrica piscinas, foi a primeira a 

viajar para conseguir mão de obra, escassa no Oeste de SC”, para na sequência inserir a 

citação direta da fala de Érico Tormen, sócio da Fibratec, em que se lê: “Fomos a trabalho 

para Rio Branco em março e descobrimos que havia gente procurando emprego”. 

Na afirmação do enunciador jornalístico, o imigrante haitiano é situado como 

objeto da ação da empresa Fibratec de “viajar para conseguir mão de obra” e aludido 

exclusivamente por sua condição de trabalhador, o que é evidenciado pelo substantivo 

“mão de obra”.  Além disso, os imigrantes haitianos foram procurados para suprir uma 

demanda em que a empresa tinha carência, o que é marcado pelo emprego do adjetivo 

“escassa”, seguido de “no Oeste de SC” e posicionado depois do substantivo “mão de 

obra” e de um sinal vírgula e, assim, especificando que a função não era preenchida por 

trabalhadores da região oeste de Santa Catarina. Com isso, o enunciador jornalístico 

subordina a qualidade de homem à sua condição de mão-de-obra de um mercado que lhe 

foi atribuído (cf. SAYAD, 1998), conferindo, assim, a imagem discursiva de mercadoria 

(cf. MARX, 2013) para os haitianos. 

A citação direta da fala de Érico Tormen corrobora com a imagem de mercadoria 

atribuída para os imigrantes do Haiti pelo enunciador jornalístico. Nessa citação, além da 

posição de objeto dos haitianos na oração, eles são falados como “gente procurando 

emprego”, o que, mais uma vez subordina a qualidade de homem desses à sua condição 

de trabalhador.  

Ao atentarmos para a relação entre discurso citado e citante, vemos que o 

enunciador jornalístico antecipa a temática básica da fala de Tormen, ao abordar que a 

Fibratec havia viajado para contratar trabalhadores para a empresa, o que reaparece na 

voz citada que apresenta que eles haviam descoberto que em Rio Branco havia pessoas 

em busca de trabalho. Com isso, a citação reforça o que foi expresso pelo enunciador 

jornalístico.  

As citações diretas que são precedidas pelo discurso citante em que esse antecipa 

a temática básica daquelas é refletida por Bakhtin/Volochínov (2009) como discurso 

direto preparado. Por isso, consideramos a forma com que o discurso de Érico Tormen 

foi citado pelo enunciador jornalístico como aproximada ao discurso direto preparado.  
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Após a citação direta das palavras de Tormen, o enunciador jornalístico assevera 

que “Desde então, contratou 25. Ele foi responsável pelas passagens e acomodação” (da 

décima sétima a décima nona linha) e insere outra citação direta de Érico Tormen, sócio 

da Fibratec, a saber: “Mesmo assim valeu a pena” (décima nona e vigésima linhas).   

Na asseveração do enunciador jornalístico, o imigrante haitiano ocupa a posição 

de objeto da ação de Tormen de “contratar”, conjugado no passado, o que sinaliza, 

novamente, para uma subordinação da qualidade de homem do imigrante haitiano à sua 

condição de trabalhador. Essa subordinação é intensificada pela forma com que o 

enunciador jornalístico se refere aos estrangeiros, isto é, de forma numérica, o que é 

indiciado pelo número “25”. Dessa maneira, o enunciador jornalístico continua a atribuir 

a imagem de mercadoria para o imigrante haitiano.  

No discurso citado, o sócio da empresa Fibratec avalia positivamente a 

contratação dos haitianos, embora tenha tido gastos com as passagens e acomodações , o 

que fica indiciado pela locução conjuncional coordenativa adversativa “mesmo assim” 

seguida da expressão “valeu a pena”. A avalição revela que o sócio da empresa está 

observando os imigrantes sob a ótica do balanceamento dos custos e vantagens, conforme 

apresentado por Sayad (1998). Ou seja, a contratação dos imigrantes está condicionada 

aos benefícios que eles podem trazer ao suprir uma demanda de trabalhadores que não 

estava sendo preenchida, o que foi elucidado pelo enunciador jornalístico nas primeiras 

linhas da reportagem, mediante o emprego do adjetivo “escassa”, isto é, de que há poucos 

funcionários brasileiros para trabalharem nessa empresa na função atribuída aos 

imigrantes.  

Ao refletirmos sobre a relação entre discurso citado e citante, notamos que o 

enunciador jornalístico antecipa a temática básica das palavras do sócio da empresa 

Fibratec, ao discorrer sobre os custos que o empresário arcou, os quais são avaliados no 

discurso citado como positivo, posto que oportunizou a contratação de funcionários 

necessários para a Fibratec. Em conformidade com o que explicamos na análise da 

inserção da citação anterior, consideramos essa forma de citação como semelhante ao 

discurso direto preparado (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Na continuidade do corpo da reportagem, o enunciador jornalístico explicita que: 

“A Massas Romena, fabricante de alimentos do RS, deve contratar até 20 haitianos” (da 

vigésima primeira a vigésima terceira linha) e, logo após, insere a citação direta da fala 

de André Rosa, diretor da empresa Massas Romena, que reproduzimos a seguir: “A mão 
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de obra já não é abundante na região de Porto Alegre, e a demanda crescerá por causa das 

obras de infraestrutura e da Copa” (da vigésima quarta a vigésima oitava linha). 

Na explicitação, o enunciador jornalístico dispõe o imigrante haitiano como objeto 

da possível ação da fabricante de alimentos do Rio Grande do Sul de “contratar”, o que, 

outra vez, aponta para uma subordinação da qualidade de homem do imigrante haitiano à 

sua condição de trabalhador. Essa subordinação é reforçada pela quantificação dos 

trabalhadores estrangeiros em “20 haitianos”. Desse modo, o enunciador jornalístico 

prossegue com a apresentação do imigrante haitiano como mercadoria.  

Na citação direta, o diretor da empresa detalha o motivo para possível contratação 

de vinte haitianos, isto é, a falta de mão de obra na região de Porto Alegre – o que é 

marcado pelo advérbio “não”, o qual indica que não há abundância de trabalhadores no 

local – e o aumento da demanda de funcionários devido as obras de infraestrutura e a 

Copa – o que se materializa no verbo “crescer”, o qual está conjugado no futuro, tem 

como sujeito “demanda” e é seguido de “por causa das obras de infraestrutura e da Copa”. 

Ao expor como motivações a falta de mão de obra e o crescimento da demanda de 

funcionários para contratação dos haitianos, a fala citada aponta para a consideração dos 

imigrantes como subordinada à sua condição de trabalhador, o que, por sua vez, mostra 

que essa está em consonância com ao posicionamento do enunciador jornalístico em 

relação aos migrantes do Haiti.   

Ao observarmos a relação entre discurso citado e citante, percebemos que o 

enunciador jornalístico antecipa a temática básica da voz do diretor da empresa, ao 

explicitar a possibilidade de contratação de funcionários haitianos pela Massas Romena, 

a qual é detalhada na fala do diretor, que apresenta as motivações para possivelmente 

empregar os estrangeiros. De acordo com o que expressamos na análise da citação 

anterior, entendemos essa forma de citação como aproximada ao discurso direto 

preparado (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009). 

No seguimento da matéria jornalística, o enunciador elucida que: “Uma 

construtora de Navegantes (SC) seleciona os haitianos nesta semana” (da trigésima linha 

a trigésima segunda linha) e, nas linhas subsequentes, dispõe a citação direta de Alexandre 

Dias, o dono da empresa mencionada. Nessa citação, lê-se: “Temos dificuldade com mão 

de obra há três anos” (da trigésima segunda a trigésima quarta linha).  

Na elucidação do enunciador jornalístico, situa-se a construtora como sujeito da 

ação de “selecionar” e os haitianos como objeto. Ao situar os imigrantes como objetos de 

“selecionar”, indicia-se, mais uma vez, a subordinação da qualidade de homem dos 
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migrantes do Haiti à sua condição de trabalhador e, portanto, mantem-se a atribuição da 

imagem de mercadoria para os imigrantes haitianos.   

Na fala citada, o dono da construtora Navegantes exprime ter dificuldade de 

encontrar funcionários para empresa, o que é marcado pelo emprego do substantivo 

“dificuldade”, especificada como sendo relativa a “mão de obra”.  

Ao considerarmos que anteriormente a citação direta o enunciador jornalístico 

elucidou que a construtora estaria selecionando haitianos na semana de publicação da 

matéria jornalística, constatamos que o que se exprime na citação, ao incidir somente 

sobre a escassez de funcionários para essa, revela uma subordinação da qualidade de 

homem dos haitianos à sua condição de trabalhador e, com isso, reforça-se a imagem de 

mercadoria conferida aos imigrantes do Haiti.  

A relação entre discurso citado e citante nesse trecho da reportagem demonstra 

que o enunciador jornalístico antecipou a temática básica da voz do dono da construtora, 

ao elucidar que a empresa estaria selecionando haitianos, o que é explicado na fala citada 

que como uma ação motivada pela escassez de trabalhadores. Dessa maneira, assim como 

expusemos anteriormente, compreendemos essa forma de citação como aproximada ao 

discurso direto preparado (cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).  

Nas linhas finais do enunciado jornalístico há a citação indireta do discurso do 

secretário da Justiça do Acre, Nilson Mourão. A citação é: “O secretário da Justiça do 

Acre, Nilson Mourão, afirma que uma empresa mineira de construção contratou 40 

haitianos para trabalharem em uma obra no Mato Grosso” (da trigésima sexta a 

quadragésima segunda linha).  

Esse discurso citado reforça a constante imagem discursiva do imigrante enquanto 

mercadoria, ao só referenciá-lo como trabalhador, o que é materializado pelo uso do verbo 

“contratar” e pela posição de objeto na oração.  

Além disso, a maneira como a citação do discurso do secretário da Justiça do Acre 

é feita (discurso indireto analisador do conteúdo, cf. BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009) 

possibilita ao enunciador jornalístico um foco exclusivo no que disse Nilson Mourão, e, 

com isso, a conferência de uma maior objetividade ao assunto da cobertura e maior 

credibilidade ao que é dito.  

O tratamento do imigrante enquanto objeto, conforme pode ser verificado na 

análise, apresentou-se regularmente em toda reportagem pelo posicionamento de objeto 

ocupado pelos estrangeiros nas orações do enunciador jornalístico e nas citações e por 

eles terem sido somente falados e não falantes.  
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A subordinação da qualidade de homem dos imigrantes haitianos à sua condição 

de trabalhador foi invariante ao longo dessa cobertura, que os apresentou como “mão de 

obra”, “gente procurando emprego”, como objeto das ações de “contratar” e “selecionar”.  

A quantificação desses estrangeiros apareceu em duas das quatro antecipações 

temáticas promovidas pelo enunciador jornalístico e na citação indireta de Nilson 

Mourão.  

Desse modo, tanto as antecipações dos discursos citados promovidas pelo 

enunciador jornalístico quanto as citações, ao enunciarem os índices temáticos da 

“referência exclusiva do migrante internacional por sua condição de trabalhador”, da 

“apresentação dos imigrantes enquanto objeto”, da “quantificação dos estrangeiros”, e do 

“condicionamento da contratação dos imigrantes em função de um balanceamento de 

custos e vantagens”, que se relacionam à área semântica da existência da economia59, 

causam como efeito de sentido a percepção de que os imigrantes são uma mercadoria (cf. 

MARX, 2013). Assim, os discursos citados e citantes conferem a imagem discursiva de 

mercadoria aos haitianos.   

Os discursos que apresentam o migrante internacional como uma mercadoria 

podem ser vistos desde, pelo menos, a publicação da edição de 28 de dezembro de 1824 

do Diário do Rio de Janeiro. Nessa publicação, a abordagem de imigrantes enquanto 

mercadoria é indiciada pelo uso do substantivo “fornecimento”, conforme o trecho 

reproduzido a seguir atesta:  

 

Toda a pessoa que se julgar credora ao encarregado do fornecimento 

dos Colonos Alemães, José Ribeiro de Almeida, pelo que respeita à 

Comissão do mesmo fornecimento que lhe foi encarregado, desde o 

principio della até ao presente: póde comparecer no termo de 15 dias, 

em casa do Snr. João Caetano Teixeira Vahia, na ruade S. Pedro da 

Cidade Nova; defronte da Estalagem com os competentes documentos 

da sua divida, que lhe serpa promptamente saptisfeita. (Diário do Rio 

de Janeiro, 28/12/1824, p.87, grifos nossos) 

 

A recorrente construção da imagem do imigrante enquanto mercadoria pelo 

enunciador jornalístico e pelas fontes ouvidas ao mesmo tempo que demonstra processos 

de exclusão, uma vez que a condição de homem dos haitianos aparece subordinada ao 

trabalho, é caracterizada como inclusiva pelo enunciador, pois, lembramos que, no 

                                                           
59 Retomamos que por “economia” nos referimos às “relações sociais próprias à atividade econômica, que 

é o processo que envolve a produção e a distribuição dos bens que satisfazem as necessidades individuais 

ou coletivas dos membros de uma sociedade” (NETTO; BRAZ, 2009, p.29, grifos do autor). 
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primeiro parágrafo (único em que não se tem a utilização de uma citação), ao introduzir 

o assunto da matéria, promove-se uma diferenciação entre a postura dos empresários e a 

do governo, em que expressa-se que esse está afirmando que adotará medidas para 

controlar a vinda desses estrangeiros e aqueles estão empregando-os, o que é evidenciado 

pelo emprego do verbo “contratar”.  

Ademais, em conformidade com o que apontado pela rubrica “Mercado aberto” e 

as duas fotografias, elementos salientados pelo projeto verbo-visual da página, enfocou-

se na atuação de empresários, sendo esses tratados como protagonistas da inclusão dos 

imigrantes haitianos.  

Nessa matéria jornalística, a seleção por determinadas formas de citar o discurso 

de outrem permitiu ao enunciador jornalístico: I) maior credibilidade ao dito, uma vez 

que a fonte citada era o secretário da Justiça do Acre (discurso indireto analisador do 

conteúdo); II) maior objetividade à cobertura (discurso indireto analisador do conteúdo); 

e III) reforçar o posicionamento materializado nas citações das falas dos executivos que 

dimensionam o imigrante enquanto uma força de trabalho (discurso direto preparado). 

Concluímos que esse enunciado jornalístico, ao materializar tanto processos de 

exclusão quanto de participação e integração à sociedade brasileira, apontam que são 

inerentes ao discurso de receptividade do brasileiro tensões dialógicas.   

A partir da análise das citações do corpus e suas relações com o contexto narrativo, 

observamos que as imagens discursivas dos imigrantes como: a)  adaptado e desejável, 

materializadas nas reportagens “Eles descobriram o ‘Basil’” e “Bem-vindos ao Brasil”, 

enalteceram os processos de participação dos estrangeiros no Brasil, ao apresentarem os 

imigrantes como integrados a sociedade e a economia brasileira e a necessidade do país 

de receber os trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, e, com isso, reforçaram 

a autodescrição do povo brasileiro como receptivo; b) não adaptado, indesejável e 

mercadoria, concretizadas nas reportagens “Mandarim entra no ‘cardápio’ de edifícios”, 

“Bem-vindos ao Brasil” e “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos”, embora 

sinalizassem para processos de exclusão dos estrangeiros, atenuaram tais processos, ao 

marcarem que os brasileiros estão adotando estratégias para lidar com as diferenças 

culturais, ao não tecerem comentários sobre a vinda de imigrantes de baixa qualificação 

e focarem na carência de imigrantes altamente qualificados e ao apresentarem os 

executivos das empresas nacionais como integradores, posto que os empresários estavam 

contratando os trabalhadores haitianos, e, assim, evitaram a concepção de que os 

brasileiros não são receptivos; e, c) sobrecarga ao Estado e contraventor, vistas nas 
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reportagens “Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, “O Haiti é aqui”, “Serviços 

públicos em Tabatinga à beira do colapso”, “Sul do país tem onda de imigração ilegal” e 

“Posto de controle na fronteira possui brechas”, apontaram para os processos de exclusão 

dos migrantes internacionais irregulares e, apesar de não relacionarem esses diretamente 

a uma não receptividade nacional, demonstraram, mediante a manutenção da tônica 

negativa dos discursos europeus do pós Segunda Guerra Mundial – que evidenciaram que 

esses países não desejavam estender os benefícios desses países para os imigrantes – e o 

estabelecimento de uma semântica do pânico em relação a esses estrangeiros, que eles 

não são bem-vindos.  

Notamos ainda que os elementos destacados pelo projeto verbo-visual das páginas 

das matérias jornalísticas analisadas, em conformidade com as imagens discursivas 

atribuídas aos imigrantes em cada uma delas e com a relação dessas imagens com a 

receptividade do povo brasileiro, também salientaram os processos de participação (caso 

dos enunciados jornalísticos “Eles descobriram o ‘Basil’” e “Bem-vindos ao Brasil”), 

mitigaram os processos de exclusão (caso das reportagens “Mandarim entra no ‘cardápio’ 

de edifícios”, “Bem-vindos ao Brasil” e “Empresários vão ao Acre para contratar 

haitianos”, sendo que nessa última, os aspectos evidenciados pela diagramação 

indiciaram um enfoque nas atuações dos empresários de modo mais geral e a matéria 

cobriu como integradora a ação desses em relação aos imigrantes haitianos, mesmo que 

esses fossem enunciados como subordinados à sua condição de trabalho) e não 

explicitaram diretamente um não acolhimento de determinados estrangeiros pela 

sociedade brasileira (“Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, “O Haiti é aqui”, 

“Serviços públicos em Tabatinga à beira do colapso”, “Sul do país tem onda de imigração 

ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui brechas”).  

Dessa maneira, a despeito de a cobertura jornalística investigada nesta tese evitar 

que a autodescrição do povo brasileiro enquanto receptivo seja questionada, ao amenizar 

os processos de exclusão ou não enunciar uma não hospitalidade, o conjunto das imagens 

discursivas revelaram que é inerente ao discurso de receptividade nacional tensões 

dialógicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A construção desta tese partiu da hipótese de que as formas como as falas dos e 

sobre os imigrantes são citadas pela mídia impressa brasileira e a relação das afirmações 

contidas nessas formas de citação com os discursos que participaram e participam da 

historicização do Brasil revelam que o discurso da receptividade do povo brasileiro 

engendra e é engendrado pela tensão dialógica entre os variados valores atribuídos aos 

imigrantes. 

A produção da imagem discursiva de adaptados para os imigrantes chineses, 

observada no enunciado jornalístico “Eles descobriram o ‘Basil’”, publicado pela revista 

Veja na edição de número 2258, ano 45, número 9, datada de 29 de fevereiro de 2012, 

estabeleceu-se mediante os índices temáticos “constrangidos por suas dificuldades 

linguísticas e empenhados em ultrapassá-las”, “flexíveis em relação aos seus hábitos e 

costumes”, “aderiram à forma de viver do brasileiro” e “desejam ficar”, que se ligam à 

área semântica da civilização.  

Essa imagem de adaptados para os imigrantes também ocorreu anteriormente no 

Brasil. No entanto, observamos que nos discursos assimilacionistas e de caldeamento 

racial, materializados nos decretos dos dias 14/12/1889 e 14/03/1890, no artigo “A 

questão da immigração”, da edição do dia 28 de junho de 1924 do jornal O Paiz, etc., os 

índices temáticos eram outros, a saber: “moralidade semelhante à lusitana”, “religião 

católica” e “língua mais próxima à portuguesa”, sendo esses também relativos à área 

semântica da civilização. 

Dessa forma, notamos que os novos elementos da existência dos imigrantes 

chineses contemporâneos no Brasil, que foram integrados no círculo de interesse social 

brasileiro, e se tornaram objeto do enunciado jornalístico, estabelecem uma tensão 

dialógica entre esses e os aspectos que se incorporaram à existência antes deles, 

submetendo-nos a uma nova avaliação e fazendo-nos alterar o sentido no interior da 

unidade do horizonte apreciativo. Com isso, sob à área semântica da civilização, os 

imigrantes chineses receberam a valoração de adaptados por serem considerados 

empenhados, flexíveis e dispostos a permanecer no país, enquanto que, no passado, igual 

tônica dependeria de adequação aos ideais de latinidade.  

No enunciado jornalístico “Eles descobriram o ‘Basil’”, observamos também a 

materialização dos índices temáticos “globalizados”, “fluentes em língua inglesa” e 

“perfil que mais impacta positivamente na economia do país”, os quais são relativos à 
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área semântica da economia em sua atual ordem capitalista, causando como efeito de 

sentido a concepção de que os imigrantes chineses são adaptados.  

Os chineses que vieram para Brasil no período de publicação da reportagem ao 

serem vistos sob a ótica da globalização pelo enunciador jornalístico sinalizaram que eles: 

a) misturam elementos tradicionais chineses com aspectos da identidade cultural 

brasileira; b) falam, além do mandarim, inglês fluentemente e estão aprendendo o 

português; e, c) estiveram em outros países. Ou seja, apontaram para os imigrantes 

enquanto multilíngues, transterritoriais e multiculturais, características que se relacionam 

a identidades pós-modernas ou pós-coloniais (cf. CANCLINI, 2003). 

A imagem discursiva de adaptados atribuídas aos imigrantes chineses nesse 

enunciado jornalístico foi especialmente concretizada pelas fotografias, que ocuparam, 

por sua extensão e disposição no texto, uma posição de destaque nas páginas da 

reportagem. Essas citaram a forma de presença dos imigrantes no Brasil como uma fusão 

do tradicional com o novo (primeira foto), profissionais que estão contentes (primeira 

foto) e como adaptados aos costumes brasileiros (exercitar-se na praia, segunda foto; 

frequentar churrascarias, terceira foto). Portanto, os elementos destacados pelo projeto 

verbo-visual salientaram a imagem discursiva dos imigrantes chineses como adaptados, 

ao corroborarem com caracterização deles enquanto estrangeiros globalizados e 

descobridores.  

Na análise dessa matéria jornalística, vimos que as falas dos imigrantes que 

tiveram seus temas básicos antecipados pelo enunciador jornalístico (discurso direto 

preparado) auxiliaram esse na alteração da memória da imigração no Brasil, viabilizando 

a modificação da concepção de adaptados de adequados ao ideal de latinidade para 

globalizados e, assim, imprimindo uma tônica positiva de receptividade.  

Tal tônica foi expressa pela voz do enunciador jornalístico desde o título. Nesse 

título, a forma como foi apresentada a voz do imigrante chinês se mostrou particularmente 

interessante. A integração que o enunciador expressou se materializou inclusive na 

apresentação conjunta de sua voz e a do imigrante no limite do enunciado do título, o que 

diminuiu as fronteiras entre os discursos citante e citado, sendo que isso foi possibilitado 

pela forma de citação ser semelhante ao discurso indireto livre.  

Além do uso do discurso direto preparado e de forma aproximada ao discurso 

indireto livre, a utilização das citações que se mostraram semelhantes ao discurso direto 

monumental possibilitou que as vozes citadas reforçassem o posicionamento do 

enunciador jornalístico de que os imigrantes chineses são adaptados, uma vez que as 
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citações apresentaram que esses estrangeiros impactariam positivamente a economia do 

país, aderiram aos costumes nacionais, queriam criar raízes com o Brasil, eram 

globalizados e  estariam dispostos a se integrar à sociedade brasileira.  

A imagem discursiva de não adaptado para os imigrantes chineses foi produzida 

no enunciado jornalístico “Mandarim entra no ‘cardápio’ dos edifícios”, veiculada no dia 

15 de abril de 2012, na Folha de S. Paulo, no caderno “Cotidiano”.  

Essa matéria jornalística, conforme o título “Política da boa vizinhança” do 

primeiro box (o qual ocupa posição de destaque na página) permitiu prever, apresentou o 

estabelecimento de estratégias para lidar com as diferenças culturais entre os chineses e 

os brasileiros que forjaram tanto a imagem discursiva de receptivo do brasileiro como a 

de não adaptado do imigrante. 

A receptividade foi enunciada mediante a representação dos brasileiros como 

cidadãos que desejavam se comunicar com os chineses e reduzir o choque cultural, 

adotaram providências para lidar com as diferenças linguísticas (como a tradução de 

comunicados, avisos e regulamentos para mandarim) e refletiram sobre outras medidas 

para melhorar o convívio com os imigrantes no âmbito das relações de vizinhança (como 

a contratação de um funcionário administrativo que fale mandarim para os edifícios em 

que residam chineses, a palestra de um especialista em choque cultural para explicar 

traços da cultura aos outros condôminos e a elaboração de eventos de integração com 

temas chineses nos edifícios em que moram esses imigrantes).    

 O efeito de sentido de não adaptados teve como índices temáticos: a) “o não 

domínio da língua portuguesa”; b) “a necessidade de um profissional que explique as 

diferenças culturais e de um evento para que os chineses se integrem aos moradores 

brasileiros”; c) “o tratamento distinto da noção de privacidade”; d) “a diferença de 

costumes entre nacionais e chineses”; e) “a propensão dos chineses de se concentrar em 

determinadas localidades”; e, f) “a diferença cultural entre os brasileiros e os chineses”.  

Embora haja entre essa reportagem e os discursos assimilacionistas e de caldeamento 

racial índices temáticos semelhantes, caso dos itens a), c), d), e) e f) (uma vez que, no 

passado, a língua falada do imigrante não deveria ser muito distante da língua portuguesa 

e o estrangeiro não deveria se concentrar em grupos considerados homogêneos e ser muito 

diferente em termos de hábitos e moralidade), observamos que esses se relacionam a 

diferentes áreas semânticas da existência. No passado, esses índices temáticos estavam 

ligados à civilização. Nesse enunciado jornalístico, os índices se ligam às relações da vida 

cotidiana e, mais especificamente, às relações entre vizinhos.  
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Nessa linha de raciocínio, notamos que, anteriormente, não ser adaptado 

significava não se adequar ao ideal de latinidade e que, nessa matéria, significa, 

possivelmente, não se comportar de acordo com as normas dos estabelecimentos e não 

conseguir se comunicar em língua portuguesa. Com isso, nessa reportagem, as imagens: 

a) de não adaptado demonstrou que os imigrantes não adotaram a forma de polidez que 

deveriam segundo as regras do local em que residem (cf. SAYAD, 1998); e, b) de 

receptividade dos brasileiros revelou ser restrita à tomada de medidas que buscam fazer 

com que os chineses se adequem, isto é, que eles se comportem em conformidade aos 

brasileiros em dados lugares.  

O enunciador jornalístico, assim como as medidas adotadas e sugeridas para a 

adequação dos imigrantes as regras dos estabelecimentos, demonstrou-se estratégico para 

a construção concomitante da imagem discursiva de receptivo do brasileiro e a de não 

adaptado do imigrante.  

Nesse sentido, a escolha por dadas variantes do discurso citado possibilitou ao 

enunciador jornalístico: a) a atribuição a outrem da negativa concepção dos imigrantes 

como não adaptados e a tônica de indisposição (forma de citar semelhante ao discurso 

indireto analisador do conteúdo); e, b) o reforço ao seu posicionamento de que os 

brasileiros são receptivos (modo de citar aproximado ao discurso direto monumental).  

As construções das imagens discursivas de desejável para os imigrantes altamente 

qualificados e de indesejável para os migrantes internacionais de baixa qualificação, 

materializaram-se no enunciado jornalístico “Bem-vindos ao Brasil”, publicado pela 

revista Época na edição de número 718, datada de 20 de fevereiro de 2012.  

Nessa matéria jornalística, a imagem de desejável foi viabilizada pelo índice 

temático “ter curso superior, preferencialmente em áreas técnicas e de engenharia”, que 

é relativa a uma área semântica da existência híbrida que articula a economia com a 

civilização. Nos discursos assimilacionistas e de caldeamento racial que participaram da 

memória da imigração no Brasil, esse efeito de sentido era produzido pelos índices 

temáticos de “bom agricultor” e “operário latino”, os quais também se ligam a uma área 

semântica da existência híbrida, que combina a economia com a civilização.  

Nesse enunciado jornalístico, a imagem de indesejável foi possibilitada pelo 

contraste na cobertura entre desejáveis e indesejáveis e, assim, estabeleceu-se como 

índice temático “não ter curso superior”, que é relacionado à uma área semântica da 

existência híbrida (economia e civilização). Anteriormente, o índice temático de tal efeito 
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de sentido era “desempregado” e também estava associado à mesma área semântica da 

existência híbrida (economia e civilização).  

Diante disso, observamos que a alteração dos índices temáticos não ocorreu 

devido à mobilização de diferentes áreas semânticas, mas que se deveu às mudanças das 

necessidades de cada época: antes era preciso ocupar e desenvolver a civilização (de 

acordo com a visão da época) e atualmente é necessário suprir as demandas profissionais 

que não conseguem ser preenchidas por trabalhadores nacionais.  

Notamos ainda que, para a produção desse enunciado jornalístico, a seleção por 

dadas formas para citar o discurso alheio se mostrou importante. Isso porque viabilizaram 

que o enunciador jornalístico: I) conferisse credibilidade à imagem construída do povo 

brasileiro enquanto receptivo (forma aproximada ao discurso indireto analisador do 

conteúdo, o que inclui primeiro infográfico, elemento destacado pelo projeto verbo-visual 

da página dessa reportagem); e II) se eximisse de comentar sobre os processos de exclusão 

sofridos pelos imigrantes recentemente (forma semelhante ao discurso indireto analisador 

do conteúdo, materializada pelo terceiro infográfico, elemento salientado pela 

diagramação da página dessa matéria jornalística), que conferem uma imagem de 

imigrantes indesejados aos imigrantes de baixa qualificação. Caso o enunciador 

comentasse os processos de exclusão, a autodescrição do brasileiro enquanto receptivo 

enunciada nessa matéria jornalística seria afetada, uma vez que seriam expressas as 

tensões dialógicas inerentes à tal discurso e que não são contempladas nessa 

autodescrição.  

A imagem discursiva de sobrecarga ao Estado foi construída por três reportagens: 

“Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, publicada no dia 14 de outubro de 2012, na 

primeira página do caderno “Economia” do jornal O Globo; e “O Haiti é aqui” e “Serviços 

públicos em Tabatinga à beira do colapso”, veiculadas no mesmo dia, na primeira página 

do caderno “O País” do O Globo.  

No primeiro enunciado jornalístico, a imagem discursiva de possível sobrecarga 

ao Estado foi conferida para os imigrantes bolivianos. Nesse enunciado, os índices 

temáticos “imigrantes ilegais”, “beneficiários de programas sociais”, “estudantes de 

escolas públicas brasileiras”, que se ligam a uma área semântica híbrida que abrange 

economia e políticas sociais, ao se articularem com a concepção desses imigrantes 

enquanto um problema para o Brasil e como custosos, causam o efeito de sentido de que 

imigrantes bolivianos são uma possível sobrecarga ao Estado. 
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Essa concepção do imigrante como possível sobrecarga ao Estado foi realçada 

tanto por elementos destacados pelo projeto verbo-visual – o título reportagem; a 

fotografia e sua legenda – como pelos demais – o título da série de reportagens; os dois 

olhos da matéria jornalística; e, as três primeiras colunas do corpo da reportagem (ou seja, 

a maior parte, tendo em vista que o corpo da reportagem é composto de quatro colunas). 

Esse realce revelou que o imigrante irregular é concebido como um problema por implicar 

em custos para o Estado brasileiro. 

Ademais, nesse enunciado, vimos que: a) as escolhas do enunciador jornalístico 

pelas formas de citação aproximadas ao discurso direto monumental permitiram a 

manutenção da imagem desse como uma fonte confiável, uma vez que as citações se 

apresentaram como justificativa e fundamentação do discurso próprio, validando o que 

foi dito por esse enunciador; e, b) o emprego do discurso direto preparado pelo enunciador 

da reportagem possibilitou tanto a sustentação da credibilidade desse como o desempenho 

de forma mais contundente de seu papel de formador de opinião, pois a citação serviu 

para confirmar a história de que bolivianos estavam obtendo certidão de nascimento tardia 

e benefícios brasileiros e, com isso, reforçou a imagem desses imigrantes como 

irregulares e custosos para o Estado brasileiro, a qual havia sido previamente construída 

pelo enunciador da matéria jornalística.   

Em “O Haiti é aqui”, a imagem discursiva de possível sobrecarga ao Estado foi 

conferida para os imigrantes haitianos. Essa imagem foi construída mediante os índices 

temáticos “imigrante sem visto”, “desempregado”, “numerosos em uma cidade que não 

tem estrutura para alimentá-los e abrigá-los”, “usuário de postos de saúde que não 

conseguem atender a população local” e “pessoas que podem implicar em preocupação 

com a saúde”, que são ligados área semântica da existência híbrida (economia e políticas 

sociais).  

Essa imagem foi reforçada pela primeira fotografia e sua legenda, título e olho 

dessa reportagem, posto que esses elementos, que são destacados pelo projeto verbo-

visual (ao serem dispostos na margem superior central e ocuparem uma grande extensão 

na página do enunciado jornalístico), caracterizaram os imigrantes haitianos como 

numerosos, irregulares, desempregados e dependentes de auxílio público.   

Nesse enunciado jornalístico, a escolha por dadas maneiras de citar a palavra 

alheia possibilitou ao enunciador jornalístico: a) a atribuição a outrem da relação dos 

imigrantes com possíveis problemas de saúde (discurso indireto analisador do conteúdo); 

b) o desempenho mais contundente de seu papel de formador de opinião (discurso direto 
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esvaziado); e, c) a fundamentação de suas afirmações sobre os imigrantes trazerem 

preocupação para a saúde de Brasileia e para os munícipes e, assim, a manutenção de sua 

imagem como uma fonte confiável (forma aproximada ao discurso direto monumental). 

Em “Serviços públicos em Tabatinga à beira do colapso”, os índices temáticos 

“imigrante em situação irregular”, “falta de recursos financeiros do munícipio” e “pessoas 

que sobrecarregam os serviços públicos”, que são ligados à área semântica híbrida 

(economia e políticas sociais), causam como efeito de sentido a percepção de que os 

imigrantes haitianos são uma sobrecarga ao Estado.  

Nessa matéria jornalística, observamos que a escolha por determinadas formas de 

citação viabilizou ao enunciador jornalístico: a) maior credibilidade ao dito, uma vez que 

as fontes citadas eram importantes – prefeitura e secretário municipal de Comunicação; 

b) maior objetividade à cobertura (discurso indireto analisador do conteúdo); e, c) reforçar 

o posicionamento do enunciador da reportagem de que a contínua vinda de estrangeiros 

para cidade de Tabatinga estava sobrecarregando os serviços públicos (forma semelhante 

ao discurso direto monumental). 

Levando em consideração a integração das reportagens “O Haiti é aqui” e 

“Serviços públicos em Tabatinga à beira do colapso” promovida pelo projeto verbo-visual 

da página, vimos que o conjunto composto por esses enunciados jornalísticos, 

materializaram os sentidos indiciados por “O Haiti é aqui”, ao enunciarem tanto que 

parcela da população brasileira era desatendida pelos serviços públicos (como afirmado 

sobre a ausência de médicos para atender a população de Brasileia) como que o número 

de imigrantes haitianos causava uma sobrecarga a tais serviços (como os dos postos de 

saúde, citados mais especificamente pelas duas reportagens), o que sinalizou que 

Brasileia e Tabatinga estavam se tornando Haiti e que dimensionou os imigrantes como 

sobrecarga.     

Enfatizamos que a imagem dos imigrantes enquanto sobrecarga aos serviços 

públicos, ao Estado, é nova no contexto brasileiro, uma vez que é recente a imigração 

espontânea para o país. Essa imagem fez ressoar os discursos originados no pós Segunda 

Guerra Mundial nos países europeus. Esses discursos se materializaram na adoção de 

políticas imigratórias que evidenciavam que esses países não queriam que os imigrantes 

fizessem parte do então nascente Welfare State. Ou seja, a tônica recebida pelos 

imigrantes no período era negativa, uma vez que eles poderiam se tornar custosos para os 

serviços públicos.  
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Ponderamos que, ao se manter a tônica negativa dos discursos europeus do pós 

Segunda Guerra e ao se construir uma imagem dos imigrantes enquanto pessoas que 

podem se tornar um peso para o Estado brasileiro ou uma sobrecarga aos serviços 

públicos, se elucidam os princípios de exclusão sofridos pelos imigrantes, uma vez que 

esses não foram vistos como bem-vindos e que se compreendeu que o Estado não tem 

nenhum tipo de responsabilidade para com eles (caso dos bolivianos) ou que o Estado 

não tinha condições para o acolhimento deles (caso dos haitianos); com isso, 

evidenciaram-se as tensões dialógicas inerentes ao discurso de receptividade do povo 

brasileiro. 

A produção da imagem discursiva de contraventores se deu em duas reportagens:  

“Sul do país tem onda de imigração ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui 

brechas”. Ambas foram publicadas na página C4 do caderno “Cotidiano” da Folha de S. 

Paulo do dia 30 de julho de 2012.  

A composição do projeto verbo-visual mostrou que o título “Sul do país tem onda 

de imigração ilegal” e o subtítulo “Senegaleses, nigerianos, chineses, haitianos já foram 

encontrados entrando ilegalmente por Uruguaiana no RS”, mediante o posicionamento 

central e o espaço ocupado por esses elementos, desempenham igual papel para a segunda 

reportagem, “Posto de controle na fronteira possui brechas”. A integração entre os dois 

enunciados jornalísticos também se materializou pelo conteúdo temático de ambos, uma 

vez que trataram dos imigrantes irregulares da cidade fronteiriça de Uruguaiana.  

Nessas matérias jornalísticas, os índices temáticos “estrangeiros sem 

documentos”, “migrantes ilegais” “pessoas que ficam escondidas”, “clandestinos”, 

“estrangeiros que correm risco de deportação”, “estrangeiros que se juntam a grupos 

criminosos” e “contratantes de ajuda ilegal”, que se relacionam à área semântica da 

existência jurídica, conferiram como efeito de sentido a ideia de que os imigrantes 

irregulares são contraventores, portanto, não civilizados, e atribui à vinda deles uma 

entonação de alarmante, uma semântica do pânico (COGO, 2001).    

Observamos que por intermédio: a) do emprego das variantes do discurso indireto 

analisador do conteúdo e do discurso direto “monumental”, o enunciado jornalístico 

construiu a imagem dos imigrantes enquanto contraventores, ressoou os discursos 

assimilacionistas, de miscigenação, caldeamento racial e branqueamento populacional, 

que consideravam os imigrantes asiáticos e africanos como não civilizados, e imprimiu 

uma tônica de alarmante à vinda deles ou, em outras palavras, uma semântica do pânico 

(COGO, 2001); e b) da ausência de comentários em relação ao impedimento de entrada 
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de imigrantes sem recursos, apresentado como dado, ecoando o decreto de 1924 que tinha 

cunho eugenista e moral, materializou a imagem de indesejáveis aos estrangeiros de 

poucos recursos financeiros.  

Embora nada tenha sido afirmado em relação a receptividade nacional, as 

concepções apresentadas apontam que tanto os contraventores quanto os imigrantes sem 

recursos financeiros não são bem quistos, o que demonstra que não são todos os 

imigrantes bem-vindos. Em outras palavras, é inerente ao discurso de receptividade 

nacional tensões dialógicas. 

Nesses dois enunciados jornalísticos, também vimos que a seleção de 

determinadas maneiras de citar o discurso alheio possibilitou ao enunciador jornalístico: 

a) atribuir a outrem da imagem discursiva de contraventores conferida aos imigrantes 

(discurso indireto analisador do conteúdo); b) conferir uma maior credibilidade ao dito, 

seja pela fonte citada ter sido a Polícia Federal (discurso indireto analisador do conteúdo), 

seja pelo enunciador jornalístico não ter feito intervenções diretas no que foi dito pela 

fonte (discurso direto monumental); c) imprimir maior objetividade à cobertura (discurso 

indireto analisador do conteúdo e discurso direto monumental); e d) utilizar a citação 

como um recurso para substanciar o discurso próprio, ao apresentar citações que 

justificavam o discurso citante (discurso direto monumental). 

Apesar de nada ser expresso sobre a receptividade nacional nessas duas 

reportagens, os discursos materializados apontaram que os contraventores e os imigrantes 

sem recursos financeiros não são bem vistos, o que, consequentemente, revelou que a 

hospitalidade nacional não é a mesma para todos os imigrantes. Diante disso, vimos que 

são inerentes ao discurso de receptividade nacional as tensões dialógicas.  

A imagem discursiva de mercadoria para os imigrantes haitianos se materializou 

no enunciado jornalístico “Empresários vão ao Acre para contratar haitianos”, publicado 

na página B2 do caderno “Mercado” da Folha de S. Paulo do dia 12 de janeiro de 2012.  

Nessa matéria jornalística, o tratamento do imigrante haitiano enquanto objeto 

apresentou-se regularmente em toda reportagem pelo posicionamento de objeto ocupado 

pelos estrangeiros nas orações do enunciador jornalístico e nas citações e por eles terem 

sido somente falados e não falantes.  

A subordinação da qualidade de homem dos imigrantes haitianos à sua condição 

de trabalhador foi outra invariante ao longo dessa cobertura, que os referenciou como 

“mão de obra”, “gente procurando emprego” e como objeto das ações de “contratar” e 

“selecionar”.  
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A quantificação desses estrangeiros apareceu em duas das quatro antecipações 

temáticas promovidas pelo enunciador jornalístico e na citação indireta de Nilson 

Mourão.  

Dessa maneira, tanto as antecipações dos discursos citados promovidas pelo 

enunciador jornalístico quanto as citações, ao enunciarem os índices temáticos da 

“referência exclusiva do migrante internacional por sua condição de trabalhador”, da 

“apresentação dos imigrantes enquanto objeto”, da “quantificação dos estrangeiros”, e do 

“condicionamento da contratação dos imigrantes em função de um balanceamento de 

custos e vantagens”, que se relacionam à área semântica da existência da economia, 

causaram como efeito de sentido a percepção de que os imigrantes são uma mercadoria 

(cf. MARX, 2013). Assim, os discursos citados e citantes conferiram a imagem discursiva 

de mercadoria aos haitianos.   

Esse efeito de sentido pode ser notado desde, pelo menos, a publicação da edição 

de 28 de dezembro de 1824 do Diário do Rio de Janeiro, em que os alemães aparecem 

como complemento do substantivo “fornecimento”.  

Enfatizamos ainda que essa recorrente construção imagética ao mesmo tempo que 

materializa processos de exclusão, tendo em vista que a condição de homem dos haitianos 

apareceu subordinada ao trabalho, foi caracterizada como inclusiva pelo enunciador 

jornalístico, uma vez que, no parágrafo inicial da matéria, se promoveu uma distinção 

entre a postura dos empresários e a do governo. Nessa diferenciação, o enunciador 

jornalístico contrastou o anúncio da adoção de medidas para controlar a vinda desses 

estrangeiros pelo governo e a ação dos executivos de empregar aos haitianos.  

Ademais, em conformidade com o que foi apontado pela rubrica “Mercado 

aberto” e as duas fotografias, elementos salientados pelo projeto verbo-visual da página, 

enfocou-se na atuação de empresários, sendo esses tratados como protagonistas da 

inclusão dos imigrantes haitianos.  

No que tange às formas de citação empregadas nessa matéria jornalística, vimos 

que as escolhas feitas pelo enunciador jornalístico viabilizaram que se: I) conferisse maior 

credibilidade ao dito, levando em consideração que o secretário da Justiça do Acre foi 

uma das fontes citadas (discurso indireto analisador do conteúdo); II) conseguisse maior 

objetividade à cobertura (discurso indireto analisador do conteúdo); e III) reforçasse o 

posicionamento materializado nas citações das falas dos executivos que enunciaram o 

imigrante enquanto uma força de trabalho (discurso direto preparado). 
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Compreendemos que a materialização dos processos de exclusão e de 

participação, integração à sociedade brasileira, apontam que são inerentes ao discurso de 

receptividade nacional tensões dialógicas.   

As análises das citações do corpus e suas relações com o contexto narrativo 

possibilitaram observarmos que as imagens discursivas dos imigrantes como: a)  adaptado 

e desejável, materializadas nas reportagens “Eles descobriram o ‘Basil’” e “Bem-vindos 

ao Brasil”, enalteceram os processos de participação dos estrangeiros no Brasil, ao 

enunciarem que os imigrantes integraram-se a sociedade e a economia brasileira e que o 

país necessitava de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, e, com isso, 

reforçaram a autodescrição do povo brasileiro como receptivo; b) não adaptado, 

indesejável e mercadoria, concretizadas nas reportagens “Mandarim entra no ‘cardápio’ 

de edifícios”, “Bem-vindos ao Brasil” e “Empresários vão ao Acre para contratar 

haitianos”, embora sinalizassem para processos de exclusão dos estrangeiros, atenuaram 

tais processos, ao marcarem que os brasileiros estão adotando estratégias para lidar com 

as diferenças culturais, ao não tecerem comentários sobre a vinda de imigrantes de baixa 

qualificação e focarem na carência de imigrantes altamente qualificados e ao 

apresentarem os executivos das empresas nacionais como integradores, posto que os 

empresários estavam contratando os trabalhadores haitianos, e, assim, evitaram a 

concepção de que os brasileiros não são receptivos; e, c) sobrecarga ao Estado e 

contraventor, vistas nas reportagens “Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, “O Haiti 

é aqui”, “Serviços públicos em Tabatinga à beira do colapso”, “Sul do país tem onda de 

imigração ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui brechas”, apontaram para os 

processos de exclusão dos migrantes internacionais irregulares e, apesar de não 

relacionarem esses diretamente a uma não receptividade nacional, demonstraram, 

mediante a manutenção da tônica negativa dos discursos europeus do pós Segunda Guerra 

Mundial – que evidenciaram que esses países não desejavam estender os benefícios 

desses países para os imigrantes – e o estabelecimento de uma semântica do pânico em 

relação a esses estrangeiros, que eles não são bem-vindos.  

Percebemos ainda que os elementos salientados pelo projeto verbo-visual das 

páginas das matérias jornalísticas analisadas, em conformidade com as imagens 

discursivas atribuídas aos imigrantes em cada uma delas e com a relação dessas imagens 

com a receptividade do povo brasileiro, também enfatizaram os processos de participação 

(caso dos enunciados jornalísticos “Eles descobriram o ‘Basil’” e “Bem-vindos ao 

Brasil”), mitigaram os processos de exclusão (caso das reportagens “Mandarim entra no 
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‘cardápio’ de edifícios”, “Bem-vindos ao Brasil” e “Empresários vão ao Acre para 

contratar haitianos”, sendo que nessa última, os aspectos evidenciados pela diagramação 

indiciaram um enfoque nas atuações dos empresários de modo mais geral e a matéria 

cobriu como integradora a ação desses em relação aos imigrantes haitianos, mesmo que 

esses fossem enunciados como subordinados à sua condição de trabalho) e não 

explicitaram diretamente um não acolhimento de determinados estrangeiros pela 

sociedade brasileira (“Imigrante ilegal com benefícios do Brasil”, “O Haiti é aqui”, 

“Serviços públicos em Tabatinga à beira do colapso”, “Sul do país tem onda de imigração 

ilegal” e “Posto de controle na fronteira possui brechas”).  

Desse modo, a despeito de a cobertura jornalística investigada nesta tese evitar 

que a autodescrição do povo brasileiro enquanto receptivo seja questionada, ao amenizar 

os processos de exclusão ou não enunciar uma não hospitalidade, o conjunto das imagens 

discursivas revelaram que é inerente ao discurso de receptividade nacional tensões 

dialógicas. Assim, as análises confirmaram a hipótese desta tese.  

Finalmente, esperamos que esta pesquisa possa colaborar com os estudos nas áreas 

da Linguística e da Linguística Aplicada. Essa expectativa é decorrente de apresentarmos 

tanto as interações entre os discursos citado e citante – contemplando a articulação verbo-

visual, inclusive considerando aspectos visuais (fotografias) e verbo-visuais 

(infográficos) enquanto formas de citação, posto que a dimensão verbo-visual é 

característica das produções da esfera jornalística (mas também de outras esferas da 

atividade humana) –, quanto as possíveis implicações dos usos de determinadas citações 

para a produção de enunciados jornalísticos. Assim, outros estudos que tenham como 

objeto enunciados (jornalísticos ou não) que sejam caracterizados pela dimensão verbo-

visual e compostos por citações podem encontrar subsídios em nossas considerações.  

Ademais, esperamos ter contribuído para uma reflexão sobre os discursos que 

mostram os imigrantes como desejáveis e indesejáveis, que podem impactar nas relações 

sociais estabelecidas entre os nacionais e os estrangeiros. É uma reflexão necessária para 

uma possível adoção de postura respeitosa dos Direitos Humanos em relação aos 

migrantes – independentemente de seu status, evitando que se tornem ainda mais 

vulneráveis e submetidos a preconceitos e violências.  
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