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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar as estratégias discursivas do jornal Pioneiro, 

que moldam os significados acerca da identidade globalizada dos imigrantes senegaleses e 

haitianos no processo migratório no Estado do Rio Grande do Sul, em particular, em Caxias do 

Sul. Tendo como base os conceitos de construção da identidade na globalização imaginada 

proposto por Néstor García Canclini (2010) e o conceito de simulacro e poder de Marilena 

Chauí(2006),Guy Debord (1997) e Jean Baudrillard (1991) procura-se, a partir da análise de 

discurso (Maingueneau1997; Charaudeau, 2006;Benetti, 2007), verificar quais são as 

estratégias discursivas adotadas pelo jornal, suas respectivas inferências acerca da identidade 

do imigrante, bem como as produções de sentido em torno do acontecimento. 

 

Palavras-chave: jornal, discurso, imigrante, poder, simulacro   
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze the newspaper discursive strategies The Pioneer, that shape the 

meanings about the global identity of Senegalese immigrants and Haitians in the migration 

process in Caxias do Sul in the state of Rio Grande do Sul. Based on the construction of concepts 

of identity in imagined globalization proposed by Néstor García Canclini (2010) and the 

concept of simulacra and power Marilena Chauí (2006) , Guy Debord (1997) and Jean 

Baudrillard (1991) looking from the discourse analysis (Maingueneau 1997; Charaudeau, 2006; 

Benetti , 2007) , to check what are the discursive strategies adopted by the newspaper, their 

respective inferences about the identity of the immigrant, and the sense of productions around 

the event. 

 

Keywords: journal, speech, immigrant, power, drill 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma das características da globalização econômica e do desenvolvimento do 

capitalismo em escala global é a mobilidade espacial de indivíduos de diferentes nacionalidades 

que buscam em outros Estados não só oportunidades de trabalho, como também elementos 

capazes de melhorar a condição individual de vida de cada um. Nesse contexto, em razão de 

alguns fatores genéricos como o declínio da taxa de crescimento da população brasileira, 

somado à estrutura das relações de cooperação internacional desenvolvida pelo Estado 

brasileiro e a configuração do horizonte imaginário de possibilidades no país (o chamado 

Brazilian dream), do ano de 2010 até os dias atuais o Brasil vem recebendo quantidades 

consideráveis de imigrantes, sobretudo imigrantes econômicos vindos do Haiti, Senegal e 

outros países que aqui vêm buscar trabalho e condições mais favoráveis de vida. 

Diante de tal situação e da importância dessa questão nos cenários locais, regionais, 

nacional e internacional, os meios midiáticos se encarregam de construir suas próprias 

narrativas acerca do processo migratório a partir de suas plataformas de divulgação. Atendo-se 

ao fato de que todas instituições midiáticas detêm em si o lugar privilegiado de emitir 

informação com um potencial valor de verdade (CHAUÍ, 2001; FOUCAULT,2013) 

resguardados pelo poder de formadores de opinião, abre-se um leque de possibilidades 

narrativas que descrevem um acontecimento conforme as pretensões desejadas.  

Tendo em vista a sociedade globalizada e a formação intercultural de diferentes 

identidades (CANCLINI, 2010), atenta-se para a caracterização do migrante a partir das 

perspectivas econômicas globais que, por sua vez, acabam por desfragmentar o espaço-tempo 

em que esse imigrante se encontra, lugar esse de sua fala, de exercício político e cidadão e, por 

consequência, da sua história. As diferentes narrativas midiáticas produzidas a partir da 

incursão de simulacros (DEBORD, 1997; BAUDRILLARD, 1991) como discurso detentor de 

uma suposta representação social verdadeira, tem como resultado de sua produção um recorte 

da realidade que, a partir da separação de elementos da imagem construída, constituem 

discursivamente uma caracterização da identidade do imigrante. 

Presumindo o lugar de fala dos meios midiáticos como lugar competente para informar, 

esse trabalho tem como problema entender de que forma as inferências do discurso midiático 

do Jornal Pioneiro incidem na construção da identidade dos imigrantes senegaleses e haitianos 

em Caxias do Sul.  

Para responder a esse problema, utilizou-se o método de abordagem hipotético dedutivo, 

a partir da construção da seguinte hipótese: o discurso midiático competente institui fronteiras 
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que tendem a discernir imigrantes de cidadão locais, de tal forma que são responsáveis por 

deslocar o lugar de ação política dos imigrantes a ponto de negar o seu direito de ser 

protagonista de sua própria história. Desta forma, optou-se pela utilização da análise de discurso 

de notícias feitas pelo Jornal Pioneiro de Caxias do Sul (a cidade gaúcha que mais recebe 

imigrantes haitianos e senegaleses), na sua versão impressa, no período compreendido entre 

janeiro de 2015 e junho do mesmo ano. Objetiva-se com isso organizar as formações discursivas 

presentes nas notícias referentes ao processo migratório de senegaleses e haitianos no Jornal o 

Pioneiro, analisar a forma que o discurso midiático articula suas inferências simbólicas para 

atribuir sentido ao processo migratório e, por fim, verificar os lugares de enunciação explícitos 

e intrínsecos à construção dos simulacros acerca do tema abordado. 

Desta maneira, o trabalho terá a seguinte estrutura: a primeira parte tratará de questões 

teóricas que circundam a hipótese de pesquisa apresentada; nasequência serão abordadas a 

historicidade da imigração senegalesa e haitiana no Brasil e a descrição informativa do Jornal 

Pioneiro para, por fim, na última parte apresentar a metodologia, as análises realizadas e as 

considerações finais desse estudo investigativo. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Sendo o discurso uma prática social inerente que condiciona o sujeito a um lugar de 

enunciação específico que institui um contrato de fala que, por sua vez, estabelece uma relação 

de poder entre os participantes do diálogo (CHARAUDEAU, 2006; FOUCAULT, 2013; 

MAINGUENEAU, 1987), entende-se que os mesmos são capazes de produzir efeitos de 

verdade, graças a sua capacidade de se inserir como competência e, consequentemente, 

formador público de opinião (CHAUÍ,2011). 

As narrativas discursivas, por sua vez, são criadas a partir da inter-relação entre real e o 

virtual, sendo que a proximidade estreita entre ambos, trabalha sob a perspectiva da constituição 

de um imaginário social de tal forma que se constituem simulacros de um dado acontecimento 

(DEBORD,1997; BAUDRILLARD,1991).Porém, o simulacro não é um conjunto de imagens, 

mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens que produzem sentido. 

As identidades na sociedade globalizada tornam-se uma construção que se narra e são 

impreterivelmente construídas a partir dos simulacros. Essas identidades não são mais formadas 

por uma identidade-raiz (CORSINI, 2014), mas sim pela relação das diferenças e 

interculturalidades que dão origem a novas noções de pertencimento (CANCLINI,2010).Em 

relação aos imigrantes econômicos, o pertencimento está diretamente relacionado a 

potencialidade do Estado-nação apropriar-se do ser. Segundo Redin (2013), o pertencer do 

estrangeiro não é um pertencer na acepção da palavra participar, mas um pertencer de 

apoderação, como um objeto de produção, negando o espaço-tempo e o impedindo sua ação 

política dentro da sociedade. 

 

1.1 Lugar de enunciação e as inferências de poder na construção do discurso 

 

As análises dos diversos fenômenos informacionais partilham a concepção de que eles 

fazem parte de um sistema que se articula à lógica da vida social. Tendo em vista que os meios 

de comunicação possuem lugar privilegiado na produção e reprodução do real, deve-se assumi-

los como interferentes cruciais e diretos na organização do espaço relacional (HOBSBAWN, 

1995). Entende-se que, não por acaso, as construções das representações acerca do social, não 

são desprovidas de interesse e, por consequência, são propositalmente movidas pelos mesmos. 

Dessa forma, acreditar que um enunciado pode ser livre de qualquer tipo de coerção é algo 

utópico.   
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Para compreender os efeitos e impactos da informação dentro da esfera social, se faz 

necessário observar primeiramente a estruturação do seu discurso e sentido para, a seguir, tratar 

das inferências que compõem a construção da notícia em cima do acontecimento. 

 Segundo Charaudeau (2006), o discurso é resultado da combinação de circunstância em 

que se fala ou escreve com a maneira pela qual se fala e, assim, a imbricação das condições 

extradiscursivas e das realizações intradiscursivas que produzem sentido. Presume-se, então, 

que formação discursiva é o que pode ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura 

determinada, consoante Pecheux e Fuchs (1990). 

Limitar o processo discursivo a questões linguísticas é menosprezar as evidências do 

enunciado e, consequentemente, o seu caráter ideológico, o que pode acarretar num 

distanciamento com a historicidade do fato. Da mesma forma, a língua não pode ser entendida 

como instrumento para transmitir informações, mas sim como caráter interativo da atividade de 

linguagem, recompondo o conjunto da situação de enunciação, concepção essa herdada da 

perspectiva pragmática textual alemã, conforme explica Maingueneau (1987). 

 Uma vez que discurso é eminentemente uma prática social, presume-se existir 

convenções que regulem institucionalmente a relação entre sujeitos atribuindo a cada indivíduo, 

um estatuto na atividade de linguagem. Charaudeau (2006) aponta que o ato de enunciar 

presume uma espécie de ritual social da linguagem, que coloca o enunciador numa condição de 

poder que legitima seu lugar de detentor do saber. A relação entre os sujeitos envolvidos no ato 

de comunicar pode ser descrita como um contrato de fala que pressupõe que os indivíduos 

pertencentes a uma conjuntura de práticas sociais convencionem um acordo com a finalidade 

nas representações de linguagem de tais práticas. Dessa forma, o sujeito comunicador sempre 

atribuirá ao outro (não-eu) uma competência de linguagem proporcional que o habilite a 

reconhecer-se como tal. Assim, Charaudeau (2006) conclui, que é possível dizer que o ato de 

fala torna-se uma proposição onde o eu se dirige ao tu, onde se espera uma conivência no 

estabelecimento dessa relação. 

Assim, Maingueneau (1987) reitera que as instâncias de enunciação devem ser 

compreendidas em termos de lugares, visando a enfatizar a preeminência e a preexistência da 

topografia social sobre os falantes que aí vêm se inscrever. Ou seja, o discurso está 

inerentemente envolvido sob circunstâncias do seu meio, devido a enunciação partir de um 

sujeito que ocupa um lugar inserido numa sociedade localizada historicamente que está 

configurada a partir de suas particularidades. Foucault (2014) reforça essa ideia ao afirmar que 

se deve determinar qual é a posição que pode e deve ocupar cada indivíduo para dela ser o 

sujeito, e que, a partir do momento que ocupa um lugar de enunciação, supostamente o detém. 
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Dessa forma, não há como desassociar os sujeitos e seus discursos, ou seja, não se deve 

entender a relação discursiva como um jogo de intenções onde o enunciador pressupõe uma 

suposição de resultados do que está sendo dito, com objetivos de satisfazer alguma finalidade. 

Este assujeitamento leva a pensar o sujeito como atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, 

um sujeito que, não sendo fonte nem origem do dizer, seria afetado pelo já-dito e pelo pré-

construído, como afirma Althusser (1985). 

Faz-se necessário introduzir o sujeito como genérico, segundo propõe Maingueneau 

(1987), porque no discurso o indivíduo não é interpelado como sujeito, sob a forma universal 

do sujeito de enunciação, mas em certo número de lugares enunciativos que fazem com que 

uma sequência discursiva seja uma alocução, um sermão. Cabe então entender as amostras do 

discurso, não somente nos seus efeitos ou linguística, mas como divididos e organizados em 

gêneros do discurso. Para tanto, deve-se retomar o conceito de contrato proposto por 

Charaudeau (2006), para entender o ritual discursivo como constituição de signos de alguma 

coisa, para alguém em um contexto de signos e de experiências. 

Para evitar a elaboração de uma infinidade de gêneros do discurso, a tendência consiste 

em passar de uma concepção formal, para uma concepção institucional. Para tanto, 

Maingueneau (1987) afirma que se devem entender as condições de diferentes ordens 

propostas: Comunicacional e Estatuário. 

A ordem comunicacional ocupa-se das questões do meio de divulgação, o formato de 

transmissão, assim como modo de existência semiótica. Para cada gênero há um ritual, espaços 

e lugares para realização de uma maneira diferente de enunciação.  

O estatuário é a ordem que garante ao enunciador e ao co-enunciador a legitimidade do 

lugar de cada um no processo enunciativo, assim como o reconhecimento do conjunto das 

condições de exercício implicitamente relacionados a um gênero. Foucault (2014) explica essa 

relação a partir das modalidades enunciativas, que atenta para seguinte fato de que não é por 

terem dado prova de competência que determinados indivíduos da população detém o discurso 

de uma certa categoria, mas porque o exercício desse discurso pressupõe um lugar de 

enunciação afetado por determinadas capacidades, de tal forma que qualquer indivíduo, a partir 

do momento que o ocupa, suspostamente as detém.  

Elucida-se assim o papel do jornalista e o seu lugar quanto detentor de um discurso que 

será visto como informativo, sendo balizado por preceitos de ordem também instituídas a 

profissão, como imparcialidade, veracidade e legitimidade. Essa autoridade de discurso remete 

a constatação feita por Pierre Bourdieu (2003), que condiciona a autoridade do discurso e sua 

eficácia, ao reconhecimento do mesmo como autorizado. 
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Este reconhecimento só é atribuído gratuitamente sob certas condições, aquelas que 

definem o uso legítimo: deve ser pronunciado pela pessoa legitimada para fazê-lo (...); 

deve ser produzido em uma situação legitima, ou seja, diante de destinatários 

legítimos; enfim, deve ser enunciado sob formas legítimas (sintáticas, fonéticas, etc). 

(BOURDIEU, 2003, p. 187).  

 

 Analogamente, Marilena Chauí (2011) intitula de discurso competente, aquele que pode 

ser proferido, ouvido, e aceito como verdadeiro ou autorizado porque perdeu os laços com o 

lugar e o tempo de sua origem, ou seja, não é qualquer pessoa que pode dizer qualquer coisa a 

qualquer outro em qualquer lugar sob quaisquer circunstâncias. Não se deve confundir esse tipo 

de discurso com se fosse inspirado por ideias e valores, mas sim, na suposta realidade dos fatos, 

vistos que esses mesmo são fruto de um processo de construção do indivíduo e na suposta 

eficácia dos meios de ação. 

As condições de prestígio para que o discurso competente tenha aceitação como 

discurso do conhecimento depende primordialmente de uma aceitação da incompetência dos 

homens enquanto sujeitos sociais e políticos. Assim, segundo Chauí (2011, p. 23) “para que 

esse discurso (competente) possa ser proferido e mantido é imprescindível que não haja sujeitos, 

mas apenas reduzidos à condição de objetos sociais”. 

Uma vez deslocado do político e do social, o indivíduo sente-se submetido à linguagem 

do especialista que detém os segredos da realidade vivida e que, indulgentemente, permite ao 

não especialista a ilusão de participar do saber. 

Eis que se evidencia a discrepância entre o dever jornalístico de informar, e a sua posição 

posta quanto enunciadora de uma verdade em potencial. O discurso competente midiático, 

assim os outros da mesma ordem, exige a interiorização de suas regras, pois aquele que não as 

interiorizar instantaneamente passa a ver a si mesmo com um incompetente ou marginalizado 

do saber. 

No caso, os atores envolvidos na construção da notícia, uma vez assujeitados pelo 

discurso construído na esfera midiática, além de serem frutos de um recorte social, também são 

representações e normas que estão colocadas no real, como verdade. Chauí (2011) aponta que 

para isso, o discurso, intrinsecamente ideológico, se desenvolve sob o modo da afirmação, da 

determinação, da generalização e da redução das diferenças, da exterioridade face ao objeto 

trazendo a garantia de existência de uma ordem. Por isso, a necessidade do discurso sobre as 

coisas (objetos sociais) coincide com as próprias coisas, forçando uma tendência para o 

anonimato ou para a neutralidade. Desta forma, Chauí (2011, p. 44) afirma que “Discurso 

anônimo, sem autor sem produtor, não precisa de suportes humanos através dos quais o real se 
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cria e se recria, pois, o mundo está dotado de uma racionalidade que já nem é mais sua, mas a 

de sua representação”.  

A afirmação da representação posta pelo discurso midiático há de ser corroborada por 

um contrato da informação para que se valide seu lugar de enunciação. Deve-se retomar a noção 

de contrato da comunicação proposto por Pierre Charaudeau (2006), analisando o discurso a 

partir de sua mecânica de construção de sentido, sobre a natureza do saber que é transmitido e 

o seu efeito de verdade ao qual o receptor esta suscetível. 

A mecânica de produção do sentido é fruto da intersecção de um procedimento de 

semiotização de transformação e transação. Charaudeau (2006) afirma que esses processos se 

dão de forma sucessiva e progressiva, em que a transformação consiste em modificar o mundo 

a significar em mundo significado. Esta etapa se configura por nomear os sujeitos aplicando 

propriedades a eles e, consequentemente, qualificando-os, ao mesmo tempo em que descreve 

as ações as quais serão incorporados à narrativa. Aqui se configura o ato de informar, uma vez 

que realiza o processo de identificar e qualificar os fatos, reportar acontecimentos e fornecer 

suas causas.  

Uma vez consagrado o ato de informar, a transação consiste em dar significação 

psicossocial a esse ato, ou seja, atribuir um objetivo a partir das preferências do destinatário-

receptor, as hipóteses acerca de sua identidade e aptidões, classe social. Nesse momento que se 

estabelece a modificação do estado inicial de conhecimento a partir da sua troca fazendo 

circular entre os envolvidos um objeto de saber que será passível de interpretação. Assim, para 

Charaudeau (2006, p. 42) “A linguagem nasce, vive e morre na intersubjetividade. É falando 

com o outro – isto é, falando com o outro e se falando a si mesmo – que comenta o mundo, ou 

seja, descreve e estrutura o mundo”. 

Dessa forma, Charaudeau (2006) afirma que o processo de transação comanda o 

processo de transformação e não o contrário, e isso se aplica ao discurso de informação.  Só é 

possível construir uma representação de mundo no momento em que se representa uma relação, 

ou seja, só se pode informar em função dos dados específicos da situação de troca. 

Ao aplicar o esquema de construção de sentido à comunicação midiática percebe-se que 

esse duplo processo determina as condições de encenação da informação, orientando as 

operações que devem efetuar-se em cada um desses processos. Charaudeau (2006) afirma que 

é o contrato de comunicação que gera um espaço público de informação e é em seu próprio 

quadro que se constrói a opinião pública. 

Marilena Chauí (2011) constata três deslocamentos pelo qual passaram a ideia e a 

prática da opinião pública. O primeiro é a substituição da ideia de uso público da razão para 
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exprimir interesses e direitos de um indivíduo, um grupo ou uma classe social pela ideia de 

expressão em público, emoções, gosto e preferências individuais.  

Assim, no lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos, o 

que acarretaria na espetacularização e encenação do acontecimento. Ou seja, ao seu simulacro, 

os fatos e os acontecimentos da vida social e política se resumem a expressão de sentimentos 

pessoais, dando a entender que os participantes de um acontecimento não seriam capazes de 

emitir juízo.  

O segundo deslocamento é a substituição do direito de cada um de opinar que é 

sucumbido pelos detentores do discurso competente, cunhando assim, a expressão formador de 

opinião. Implicitamente se estabelece uma hierarquia no qual a opinião é emitida do lugar do 

saber, porém, como lugar do poder, restando aos leitores, protagonistas, e atores participantes 

do fato, apenas os sentimentos e as emoções.  

O terceiro, como explica Chauí (2011), provém de uma transformação na forma em que 

os diferentes meios de comunicação se relacionam entre si, a partir dos efeitos tecnológicos e 

digitais e respectivamente a constituição de oligopólios midiáticos globalizados.  

Constitui-se uma pressão particular a noticiação, uma vez que as novas tecnologias 

digitais agilizaram o processo de instantaneidade da informação de tal forma que os fatos 

tendem a ser noticiados no mesmo momento em que estão ocorrendo. Como consequência, a 

falta de possibilidades de competir com a rapidez de vinculação de notícias, deu-se a passagem 

gradual do jornal impresso de órgão de notícias para órgão de opiniões, ou seja, jornalistas 

comentam e interpretam o que publicam.  

Os três deslocamentos apontados por Chauí (2011) são restritivos à comunicação, pois 

aconteceram de forma concomitante com a centralização do poder econômico midiático, 

restringindo a fundamentação da opinião pública a poucos meios comunicacionais privados. 

Cristopher Lash (1983) destaca a tendência desses veículos midiáticos de massa em tornar 

irrelevantes categorias de verdade e da falsidade substituindo por noções de credibilidade e 

plausibilidade. Como consequência, os fatos foram substituídos por falas de indivíduos 

detentores do discurso competente, que não necessariamente informam, mas impõem suas 

preferências.  

Esse procedimento é empregado pelas burocracias (empresariais e estatais) por meio 

do discurso especializado da técnica e da pseudociência, que provê os funcionários 

com informação e o público com desinformação. No caso do Estado, a sutileza 

consiste em aumentar propositalmente a obscuridade do discurso para que o cidadão 

se sinta tanto mais informado quanto menos puder raciocinar, convencido de que as 

decisões políticas estão na mão de especialistas. (CHAUÍ, 2014, p.126). 
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A opinião é o resultado de uma atividade que consiste em reunir elementos heterogêneos 

e associá-lo ou compô-lo segundo a lógica do necessário e verossímil. Segundo Charaudeau 

(2006), nesse processo a instância de produção e a instância de recepção se acham engajadas 

num processo de transação, no qual a primeira instancia desempenha um duplo papel de 

testemunha do mundo e de interpelador de um público-cidadão, e a segunda, um papel reativo 

de espelho deformante, pois o discurso que circula entre os dois depende de imaginários sociais. 

Essa dependência que insere a opinião no domínio do crer, desvinculando com a relação 

direta de ação e, consequentemente, atrelado ao imaginário de saber, cada indivíduo emite um 

julgamento. Entenda-se saber não como uma fase de provação entre o que se constata e o que 

há de ser provado afim de estabelecer uma verdade, mas sim como um domínio de 

conhecimento dos fatos que independe do ato de enunciação. Assim, não é condizente falar em 

natureza do saber, mas sim como resultado de uma construção humana através do exercício da 

linguagem. 

 A estruturação do saber em categorias depende da forma em que orienta o olhar do 

indivíduo, de tal forma que, quando voltado para o mundo, esse olhar tende a descrever o mundo 

em categorias de conhecimento, ou seja, tornar o mundo inteligível estabelecendo relação de 

proximidade e substituição entre os elementos. 

Charaudeau (2006) divide os saberes do conhecimento em três categorias diferentes. A 

existencial, aonde a percepção mental é determinada pela descrição dos objetos do mundo na 

sua materialidade, o espaço em um situado tempo e num certo estado. Esse tipo de percepção 

descritiva se inscreve numa enunciação informativa afim de esclarecer uma conduta desejada 

ou imposta. A forma como são apresentadas, tanto na ordem enunciativa quanto sintática, 

tendem a acusar as intenções do descrever que um veículo midiático pode vir a ter com 

representação do fato. 

A evenemencial que é descrição do que ocorre ou ocorreu, isto é, do que modifica o 

estado do mundo, tendo como foco, ora o processo de ação, ora identificação dos atores 

implicados, ora as circunstâncias materiais. Necessariamente, essa categoria depende do 

consenso que pode estabelecer dentro de um grupo social específico.  Uma vez inscrito numa 

enunciação informativa, a verossimilhança para com o fato, a partir da reconstituição do 

mesmo, que ditará o valor de verdade da notícia.  

Por fim, a explicativa que descreve as razões e as finalidades dos motivos, isto é as 

intenções que regem o surgimento do acontecimento e de suas consequências.  Inserido no 

discurso informativo, serve para tornar inteligíveis os acontecimentos do mundo, 

fundamentando- se pela razão. 



17 

 

Em contrapartida, as categorias do saber, quando o olhar está voltado o próprio homem, 

as categorias construídas são de crença, ou seja, atribuem um olhar de subjetividade que 

descaracteriza a existência do mundo por ele mesmo, e o constrói, a partir da avaliação de 

legitimidade e apreciação, o seu efeito sobre o próprio homem e a sociedade.  As crenças 

entendem o mundo a partir das regulações das práticas sociais, ao criar normas efetivas de 

comportamento, da mesma forma, discursos de representações produzidos por grupos sociais 

para avaliar os comportamentos. 

Charaudeau (2006) aponta algumas divisões no qual as crenças são dependentes. As que 

avaliam a possibilidade e a probabilidade dos comportamentos, que permitem fazer predições 

a partir de hipóteses e verificações. As que avaliam os comportamentos a partir de um 

julgamento positivo e negativo, tendo como base as normas já impostas socialmente, 

procedendo a afirmações com valor de evidências, sejam estas éticas, estética, hedônica, 

pragmática. Estas categorias são postas como formas de julgamento que representam os grupos 

sociais, instaurando assim um senso comum que serve de modelo para uma conformidade social 

que adota para si um efeito de verdade.  

Tal como a crença, a verdade está intrinsecamente ligada por sua subjetividade e ao 

imaginário social. Portanto, não se deve confundir verdade como um conceito invariável de 

definição universal. O indivíduo tenta a partir dos seus meios sacramentar valores de verdade, 

porém, na maior parte das vezes, se vê obrigado a se conformar com os seus efeitos.  

Cabe aqui, diferenciar valor de verdade e efeito de verdade, para que não haja confusão 

dos mesmos e consequentemente se adote como algo pétreo ou divisível da relação com o 

mundo. O valor de verdade é uma construção explicativa fundamentada no discurso científico 

a partir de uma instrumentalização objetivante que satisfaça uma vontade de descrever o mundo.  

Segundo Charaudeau (2006) a utilização dessa instrumentalização permite construir um “ser 

verdadeiro” que se prende a um saber erudito produzido por textos fundadores. 

 O efeito de verdade, em contrapartida ao olhar objetivo científico, surge da 

subjetividade do sujeito e sua forma de interpretar o mundo, sendo que, a tomada do discurso 

como verdadeiro advém da possibilidade desse ser inscrito nas normas de conhecimento do 

mundo. Enquanto o valor de verdade depende das evidências produzidas pelos seus métodos, o 

efeito de verdade constitui-se da convicção, ou seja, é caracterizado como um saber de opinião 

que só pode ser apreendido de forma empírica, através dos enunciados dos detentores do 

julgamento.  

Ora, creio que o problema não é de se fazer a partilha entre o que num discurso 

releva da cientificidade e da verdade e o que relevaria de outra coisa; mas de ver 
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historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos que 

não são em si nem verdadeiros nem falsos. (FOUCAULT,2013,p.76). 

 

Eis que aqui não é relevante a busca pelo verdadeiro, mas sim pela credibilidade que 

determina o direito à palavra dos participantes do ato de comunicação, e também, as condições 

de validade do seu discurso. Segundo Foucault (2013), o importante é entender que a verdade 

não existe fora do poder ou sem poder. Sendo a verdade uma representação de mundo, ela só 

pode ser produzida dentro das suas coerções produzindo efeitos regulamentados de poder. Ao 

considerar a pluralidade das comunidades, pressupõe-se que cada uma tenha seu próprio regime 

de verdade, ou seja, certo número de discursos que ela acolhe para tomar como verdadeiro, 

assim como mecanismos para diferenciar os enunciados verdadeiros dos falsos e o estatuto 

daqueles que são detentores do discurso competente e como consequência pode atribuir algo 

como verdadeiro. 

Da mesma forma que a verdade está ligada a sistemas de poder, que produzem e a 

apoiam, ela está diretamente relacionada com efeitos de poder, que ela induz e reproduz.  Ao 

formular o termo regime de verdade, Foucault esclareceu que o mesmo não é meramente 

ideológico ou superestrutural, mas sim uma condição de formação e desenvolvimento do 

capitalismo. 

 

Não se trata de libertar a verdade de todo sistema de poder – o que seria quimérico à 

medida que a própria verdade é poder -, mas de desvincular o poder da verdade das 

formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais) no interior das quais ela 

funciona no momento. (FOUCAULT, 2013, p. 54). 

 

Ao assumir o caráter institucional do meio midiático a partir seus efeitos de poder sobre 

opinião pública e a informação como uma representação de mundo capaz de instituir um 

conjunto de regras para distinguir um suposto verdadeiro e o falso, torna-se imprescindível 

entender o lugar em que os discursos estão situados, assim como seus atores sociais e suas 

inferências dentro do contexto político social. Dessa forma, analisar um discurso não se trata 

propriamente de desmascarar ou desvendar uma encenação, mas sim, constituir um olhar sob a 

atividade social de comunicação com fins em entender o processo comunicativo para que não 

haja confusão entre um discurso que é necessariamente passível de coerção e uma coerção 

discursiva com propósitos de afirmar formas de dominação na sociedade.  
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1.2 A construção virtual do real e o deslocamento do espaço-tempo 

 

A prática jornalística ocupa-se de um lugar que a coloca frente a deveres estipulados 

como determinantes no ato de informar a sociedade. Eis que, ao postular o discurso jornalístico 

dentro de sua competência maior, de informar, cabe arguir sobre questões que compõem a 

própria estrutura do discurso uma vez que esse pretende trazer à tona uma versão da realidade. 

O que possibilita a imposição dos especialistas da comunicação é, de um lado, a presença 

cotidiana, em todas as esferas da nossa existência, da competência como forma que confere 

sentido racional às divisões, assimetrias, desigualdades e hierarquias sociais e, de outro, sua 

manifestação reiterada e perfeita na estrutura dos meios de comunicação que, através do aparato 

tecnológico de atopia e da acronia, e dos procedimentos de encenação e de persuasão, aparecem 

com a capacidade de fazer acontecer o mundo. (VIRILIO, 1993). Ora, essa capacidade é a 

competência suprema, o poder de criar a realidade que se torna possível devido aos poderes 

técnico- científicos, constituindo a realidade como virtual ou a virtualidade como real, assim 

afirmando seu poder ideológico-político com a produção de simulacros. 

Tendo em vista a incursão dos simulacros pelos meios midiáticos como discurso com 

validade de representação social verdadeira, deve-se entendê-lo como resultado de uma 

produção em que o fato e a cópia são postos em uma categoria ampla o suficiente para que não 

se possa mais determinar o limite de separação entre os elementos do domínio e da imagem 

construída, que inicialmente os caracterizavam quanto quais. Para que se entenda o processo da 

construção do simulacro é necessário distinguir duas categorias que são determinantes na sua 

composição, o virtual e o real. Chauí (2014) descreve o real como o que existe de fato, podendo 

ser dado diretamente em nossa experiência ou ao nosso pensamento, ainda que frequentemente 

seja dado de maneira deformada, incompleta ou ilusória. Porém, o virtual é algo que existe sem 

estar diretamente presente ou dado em nossa experiência.  

Assim, não necessariamente constituído materialmente, está presente como condição de 

nossa experiência ou também como uma possibilidade que pode concretizar-se. O virtual 

potencializa a natureza artificial ou hiper-real do processo comunicacional, o que para 

Baudrillard (1991) acarreta no esvaziamento do real, uma vez que impede de discernir o real 

do imaginário. 

 

Não podemos nem imaginar o quanto o virtual já transformou, como que por 

antecipação, todas as representações que temos do mundo. Não podemos imaginá-lo 

pois o virtual caracteriza-se por não somente eliminar a realidade, mas também a 

imaginação do real, do político, do social – não somente a realidade do tempo, mas a 

imaginação do passado e do futuro ( a isso chamamos, em função de uma espécie de 
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humor negro, de “tempo real”). Estamos, assim, muito longe de ter compreendido a 

ocorrência do fim do desenrolar da história com a entrada em cena da informação, do 

fim do pensamento com a entrada em cena da inteligência artificial, etc. 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 71). 

 

Assim, o simulacro possui um duplo, ou seja, a percepção de uma coisa à sua 

representação ou à sua representação numa certa imagem.  Os fatores que compõem imagem e 

o real tornam-se indistinguíveis da correspondência simétrica de um para com o outro, sendo 

que cada elemento, em seu corpus, é compreendido numa dinâmica de linguagem cujas 

peculiaridades entre ambos comparecem em um grau de reprodução com mesma assiduidade 

reciprocamente.  

Simulação e hiper-realidade é a operação realizada pela codificação de cada fator, 

manipulação interna da lei composicional de uma dada relação, função combinatória 

dos elementos fundamentais da vida, genoma, seja ele animal, robótico, imagético ou 

social. Esse é o fundamento, a estrutura nuclear de produção das coisas na atualidade 

cuja reversão opera também sobre a linguagem a cuja lógica se iguala: identidades 

plenas, singularidades anuladas pela indiferença elementar, elisão do referente real, 

manipulação simbólica na "magia do código" (BAUDRILLARD, 1991, p.83). 

 

Essa ilusão da unificação, como aponta Debord (1997) é o olhar iludido e da falsa 

consciência, sendo que a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da 

separação generalizada, o que culmina na relação social entre as pessoas sendo midiatizada por 

imagens. Baudrillard (1991) denomina como mundo hiper-real, quando o real sofre infra 

determinação a partir de seu próprio contra investimento. Para tanto, a realidade fundamentada 

nas suas leis próprias é destruída em privilégio de sua natureza translucida em relação a si 

mesmo. Esse é o est,ágio anterior à consolidação de um simulacro, e este é que o confere o 

caráter, o poder do hiper-real ser mais real que a própria realidade. 

Em outras palavras, a simulação torna-se mais plena e realística do que a realidade 

possível de constatação. Dado esse momento, o discurso jornalístico constitui poder como valor 

de verdade, uma vez que é capaz de ser inscrito nas normas de conhecimento e ser basilar à 

convicção e não às evidências dos seus métodos. Esse movimento condiciona o discurso a uma 

maleabilidade de tal forma que é possível produzir o fato conforme se deseja.  A sedução do 

discurso midiático-jornalístico se concretiza devido às condições de interpelação narrativa no 

hiper-real, e os dados de codificação do real estarem sobrepostos e consequentemente se postula 

como determinismo hiperestrutural, aponta Baudrillard (1991).  

Na sociedade espetacular, a transparência toma o lugar prioritário da visibilidade, uma 

vez que as coisas se constituem em signos. Debord (1997) pontua que espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Assim o 
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espetáculo envolve o sujeito a ponto de seduzi-lo a se diluir numa emoção coletiva, onde o 

espetáculo toma forma da própria sociedade como instrumento de unificação.  

Segundo Chauí (2014), o espetáculo e especulação possuem a mesma origem e estão 

ligados à ideia do conhecimento como operação do olhar e da linguagem. Na narrativa 

jornalística somente a identidade entre os termos enquanto reconstrução de um fato ausente 

importa como demonstração irredutível das possibilidades. Nesse caso, o paradigma não se 

encontra no real, sendo, portanto, a seleção de signos o cerne da própria linguagem de que se 

vale.  

É a partir da sintaxe desse discurso que se determina o fato, assim como sua validade, 

seu juízo e seu valor de verdade. Todo processo é engendrado e assimilado sem alteração porque 

sua estruturação coincide com toda lógica da destinação, da recepção. Logo, o jornal não 

vincula possibilidades explícitas, mas sim, certezas e valores de verdade, uma vez que, incutidas 

pelo seu poder de lugar detentor do discurso competente, torna valido a ilusão imaginária a 

identificação perfeita com o real.  

Portanto, a questão não se coloca unilateralmente sobre os espetáculos em si, mas sim 

como o discurso midiático, afirmado dentro de uma competência institucional, produz e captura 

o real de tal forma que reproduz seu simulacro massivamente para sociedade.  

O discurso midiático modela o mundo real, conforme orienta e intercala termos híbridos, 

que por sua vez, determinam o fator qualitativo de juízo na prática do exercício da significação. 

As figuras de linguagem são dispostas dentro de uma retórica que se resguarda na instância de 

seus próprios objetivos, como se essas por si só, explicassem a realidade como dada.  

Nada mais constrangedor e, ao mesmo tempo, nada mais esclarecedor do que os 

instantes em que o noticiário coloca os participantes de um acontecimento falando de 

seus sentimentos, enquanto os locutores explicam e interpretam o que se passa, como 

se os participantes fossem incapazes de pensar ou emitir juízo sobre aquilo que foram 

testemunhas diretas e partes envolvidas.  Assim uma partilha é claramente 

estabelecida, os participantes sentem, portanto não sabem nem compreendem (não 

pensam); em contrapartida, o locutor pensa, portanto, sabe e, graças ao seu saber, 

explica o acontecimento. (CHAUÍ, 2014, p.128). 

 

Para Chauí (2014), a negação do direito ao protagonismo do sujeito enquanto ator social, 

suprime as causas de conhecimento do fato as impressões dadas pelo discurso de juízo do meio 

que notícia. Assim, o esvaziamento do discurso se dá pelo não reconhecimento do sujeito 

atuante na sua esfera social como capaz de emitir juízo acerca das suas impressões da realidade 

vivida. O deslocamento de juízo do fato incorpora-se ao lugar que os jornalistas detêm dentro 

de sua esfera institucionalizada, transformando os sujeitos atuantes em protagonistas daquilo 

que o formador de opinião (jornalista), narra e descreve. Para as testemunhas, participantes, 
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entrevistados e ouvintes, reserva-se apenas sentimentos e emoções, pois o lugar do saber como 

poder está previamente ocupado pela opinião do especialista.  

Para que algo seja aceito como real, basta que apareça como crível ou plausível, ou 

como oferecido por alguém confiável. Os fatos cederam lugar a declarações do discurso 

competente, que não transmitem informações, mas preferências, as quais se convertem 

imediatamente em propaganda.  

Para tanto, é necessário tratar do apelo à intimidade, à vida privada como garantia de 

uma ordem normativa pública que se constitua o vínculo de credibilidade entre os envolvidos 

no ato de comunicar. Ao estreitar os códigos da vida pública e privada, as diferenças entre os 

próprios espaços públicos e privado são também abolidas.  

Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? Trata-se do apelo, à 

intimidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem pública. Em outras palavras, os 

códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos pelos códigos da vida privada, 

abolindo-se a diferença entre espaço público e privado. 

Há muito tempo que a informação ultrapassou a barreira da verdade para evoluir no 

hiperespaço do nem verdadeiro nem falso, pois aí tudo repousa sobre a credibilidade 

instantânea. A informação é mais verdadeira que o verdadeiro, por ser verdadeira em 

tempo real – por isso é fundamentalmente incerta. (...) Logo, nada mais de critérios 

de verdade ou de objetividade, mas uma escala de verossimilhança. Lançada a 

informação, enquanto não for desmentida, será verossímil. (...)Contrariamente à 

verdade, a credibilidade não tem limites, não se refuta, porque é virtual 

(BAUDRILLARD, 1997, p. 60). 

 

Paul Virilio (1993) fala de acronia e atopia ou da desaparição das unidades sensíveis do 

tempo e do espaço como estruturas basilares para constituição dos simulacros.  A profundidade 

do tempo e seu poder diferenciador desaparecem sob o poder do instantâneo. Por sua vez, a 

profundidade de campo, que define o espaço da percepção, desaparece sob o poder de uma 

localidade sem lugar. Dessa forma torna-se impossível diferenciar o que é aparência e sentido, 

ou seja, o virtual e o real, pois a forma em que se dá o simulacro é dada como transparente 

tanto, espacial quanto temporal de suas aparências e, posteriormente, apresentadas como 

evidência. 

Dessa forma, afirmar que cotidiano já não pode ser alcançado não é exagero, pois não é 

mais aquilo que se vive, mas aquilo que se olha, que se mostra, o mundo inteiro é oferecido sob 

a forma do olhar. O que o espetáculo apresenta como perpétuo é fundado sobre a mudança e 

deve mudar com a sua base. Assim, Debord (1997) descreve que o espetáculo possui caráter 

dogmático, mas ao mesmo tempo não pode configurar em si nenhum dogma sólido. Destacado 

do próprio real e apresentado como tanto, o espetáculo da vida torna-se a própria vida, regendo 
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suas preferências, seus valores, atribuições simbólicas tanto para indivíduos, grupos sociais e 

sociedade em geral. Por toda parte vive-se uma alucinação estética da realidade. 

 

1.3 A identidade globalizada e a despolitização do imigrante 

 

Analisar os lugares de poder em que são enunciados os discursos que constituem uma 

representação possível acerca do real compreende também entender o processo no qual as 

instituições estão inseridas nos meandros da globalização.  Somente assim, é possível dar forma 

as asserções discursivas que descrevem e configuram aparentemente uma identidade para os 

diferentes grupos sociais, assim como a simbologia de suas práticas, em um contexto de redes 

globalizadas de produção e circulação simbólicas que rompem as fronteiras geográficas, tanto 

de forma concreta como metafórica.  

Segundo Canclini (2008), a identidade é uma construção que se narra, comumente 

estabelecida por acontecimentos fundadores, quase sempre relacionados à apropriação de um 

território por um povo ou a independência obtida através do enfrentamento de estrangeiros.  A 

afirmação da identidade a partir da tradição recorrentemente depara-se com a formação 

indivisível de uma pertença comum a grupo social, que por vezes, acaba por engessar a 

compreensão pluricultural do momento histórico no qual realmente pertencem.  

Dessa forma, a relação atual sobre a identidade e a cidadania está mais próxima de 

localizar-se em múltiplos suportes culturais, e não só em relação ao folclore ou a uma 

discursividade política. Portanto, deve-se levar em conta a diversidade de repertórios de meios 

de comunicação que contribuem para a reelaboração das identidades, ao mesmo tempo que se 

assume que essas construções, mesmo em setores populares, são poliglotas, multiétnicas, 

migrantes, feitas com elementos mesclados de várias culturas. Presume-se então, que a 

globalização é o horizonte imaginado por sujeitos coletivos e indivíduos, ou seja, desde 

governos e empresas midiáticas, assim como os atores sociais de uma sociedade em específico.  

Se a identidade e a cidadania são de fato um múltiplo mosaico de narrativas discursivas, 

e assumindo o discurso jornalístico como construção virtual da realidade a partir da constituição 

de simulacros, cabe perguntar se essa diversidade é ou não compatível com dada realidade, 

observando as descrições que articulem suas estruturas de forma mais ou menos objetivas e os 

níveis de significação mais ou menos subjetivos. Para tanto, Canclini (2008) aponta a 

necessidade da elaboração de construções lógicas consistentes, que possam ser contrastadas 

com as maneiras como o global estaciona em cada cultura e os modos como o local se 

reestrutura para sobreviver e, talvez, tirar alguns proveitos das trocas que se globalizam.  
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A possibilidade de reconstruir um imaginário comum para as experiências urbanas deve 

combinar o enraizamento territorial de bairros ou grupos de participação solidária na 

informação e com o desenvolvimento cultural proporcionado pelos meios de comunicação de 

massa, na medida em que estes representem os interesses públicos. A cidadania já não constitui 

apenas uma relação aos movimentos sociais locais, mas também em processos de comunicação 

de massa.  

A globalização permite a imaginação de várias identidades, flexíveis, modulares, por 

vezes sobrepostas, ao mesmo tempo em que possibilita a criação de condições para que se possa 

imaginar as mesmas como legítimas e combináveis, não apenas competitivas e ameaçadoras, 

ou melhor que outra cultura. Concomitante a esse pensamento, Appadurai (1996) considera a 

cultura não como um substantivo, como se fosse objeto ou coisa, e sim como adjetivo. O 

cultural facilita falar da cultura como uma dimensão que refere diferenças, contrastes e 

comparações, permitindo pensá-la menos como propriedade do indivíduo e dos grupos e mais 

como recurso heurístico que podemos usar para falar das diferenças.  

Segundo Leonara Corsini (2008) a identidade já não se vincula mais tão fortemente ao 

“sagrado mito da raiz” e que a aceleração das relações e das mudanças trazidas pela 

globalização repercute na maneira como o conceito de identidade é apreendido, começam a se 

multiplicar modos diferentes pelos quais a sociedade contemporânea participa da relação 

global, bem como novas maneiras de registrar e controlar a confluência destas relações. A 

identidade primordialmente é sua própria possibilidade de variação. De acordo com Corsini(id) 

a  variabilidade da relação é a constatação  de que um princípio ontológico “fixo”, estático, não 

funciona mais.  

Assim, reforça-se o pensamento de que só é possível falar de identidades nacionais e 

locais na medida em que situamos numa narrativa multicontextual, em contraponto a narrativa 

ritualizada a percepção monótona pretendida pelos fundamentalismos.  Ao se tornar um relato 

que reconstruímos incessantemente, que reconstruímos com os outros, a identidade tornar-se 

também uma co-produção, como afirma Canclini: 

A co-produção se realiza em condições desiguais para os diferentes atores e poderes 

que nela intervém. Os processos de globalização cultural e integração econômica 

regional mostram a necessidade de as economias e as culturas nacionais 

enfraquecerem as fronteiras que as separam e, ao mesmo tempo, mostram que a 

assimetria com base na qual os acordos foram estabelecidos pode se acentuar com a 

liberação comercial.  Uma teoria das identidades e da cidadania deve levar em conta 

os modos diversos com que essas se recompõem nos desiguais circuitos de produção, 

comunicação e apropriação da cultura. (CANCLINI, 2008, p. 137). 

 

A construção de inúmeros discursos instituídos que agem na formação das múltiplas 

identidades ganha ou perde força conforme os diferentes lugares de poder ocupados para cada 
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ordem de competência. Ao retomar Foucault (2014), é possível traçar uma relação entre o 

processo de globalização na apropriação cultural das identidades variadas de cada comunidade, 

segundo as representações regulamentadas de poder que exercem economicamente suas 

preferências culturais. 

Canclini (2008) afirma que os atuais discursos sobre produtividade competitiva, os 

rituais de integração entre empresas e empregados, a subordinação da iconografia dos 

entretenimentos a códigos não localizados são alguns dos processos em que as identidades 

locais estão sendo remodeladas a partir de matrizes globais. Muitos hábitos e crenças 

tradicionais subsistem nesses espaços, e dão estilos diferenciados à produção e ao consumo de 

cada país. Assume-se então que não há apenas coprodução, mas também conflitos pela 

coexistência de etnias e nacionalidades nos cenários de trabalho e de consumo.  

Porém, a complexidade das nuances destas interações demanda também um estudo das 

identidades como processos de negociação na medida em que são híbridas, dúcteis e 

multiculturais. A reestruturação das relações de poder, tanto no campo do trabalho e do 

entretenimento durante o processo de transnacionalização econômica está, cada vez mais, 

reduzindo a possibilidade de ser sujeito a uma ficção de mídia.  

A época globalizada é esta onde os sujeitos além de se relacionar efetivamente com 

muitas sociedades, podem situar-se numa fantasia em múltiplos cenários ao mesmo tempo afim 

de reproduzir vidas imaginadas.  Segundo Appadurai (1996), o imaginado além de ser o campo 

ilusório, é também o lugar onde se conta as histórias, o que consequentemente significa, em 

congruência ao pensamento de Foucault, estabelecer o poder de inventar histórias. Esse lugar 

produzido através do imaginário retoma a constituição de uma falsa consciência baseada na 

virtualidade do real. Nesse dado momento histórico, as tensões entre globalização e 

interculturalidade, são concebidas como uma construção narrativa épica e melodramática aonde 

o papel principal das culturas-mundo são exibidas como espetáculo midiatizado. 

Segundo Canclini (2008), a possibilidade de se construir uma narrativa dramática  

acerca dos movimentos migratórios estruturam-se na tensão entre as disparidades entre esses 

dois conceitos que por muito tempo não dialogaram na sua possível coexistência. Os meios que 

falam sobre o modo como os tempos contemporâneos se globalizam narram processos de 

intercâmbios fluidos e homogeneização, nações que abrem fronteiras e povos que se 

comunicam. Sua argumentação é baseada nos números do aumento das transações e da rapidez 

ou simultaneidade com que agora se realizam. Em contraponto, os estudos sobre imigração, 

transculturação e interculturalidade são repletos de relatos de desarraigamentos e conflitos, 

fronteiras que se renovam e desejos de restaurar unidades nacionais étnicas ou familiares.  
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Quando os primeiros admitem, nas margens do relato, os dramas interculturais, como 

se fossem resistências à globalização, logo tratam de garantir que estão serão 

eliminadas pela marcha da história e pela sucessão de gerações. . Para os segundos, 

as profundas e persistentes diferenças e as incompatibilidades entre culturas 

mostrariam o caráter parcial dos processos globalizadores, ou seu fracasso, ou os 

novos deslocamentos gerados pela precipitada unificação do mundo, pouco atenta a 

tudo o que discrimina e separa (CANCLINI, 2010, p. 32). 

 

Assim, os diferentes grupos sociais narram suas mudanças e os conflitos que as formam, 

bem como entre nativos e imigrantes, imaginando mitos e estereótipos. O discernimento 

necessário para determinar quem pertence ou não a uma nação, ou é passível de ter direitos de 

cidadania, perpassa pela capacidade de imaginar as semelhanças entre indivíduos diferentes nos 

seus hábitos e na sua língua, que não necessariamente coincidam por inteiro, mas que possam 

ser convergentes.  

Segundo Canclini (2010), afirmar que o direito à cidadania é unilateralmente vinculado 

ao reconhecimento do Estado é restringir a noção de pertencimento de uma sociedade aos 

poderes instituídos, tornando irrelevantes as práticas sociais e culturais que , por sua vez, são 

as responsáveis por fazer com que sintam-se diferentes, sujeitos    

Em relação aos imigrantes, que ocupam um novo espaço que não o seu originário, o 

pertencimento está diretamente relacionado a potencialidade de o Estado-nação apropriar-se do 

ser. Redin (2013) afirma, que o pertencer do estrangeiro não é um pertencer na acepção da 

palavra participar, mas um pertencer de apoderação, como um objeto de produção. Esse 

pertencente faz parte do contingente de homo sacer (homem matável) reduzido à vida nua – 

vida desprovida de direitos e condições, ou seja, vida despolitizada, do estrangeiro que foi 

abandonado, ou banido: entregue ao absoluto da lei, um alguém que surge como objeto e como 

ser disponível. É o abandono do homem-sujeito pela instituição, pela reinvindicação da vida 

nua pelo Estado. 

Dito isso, Redin (2013) aponta que a tradição do Estado e do Direito coloca fatalmente 

o migrante internacional em uma condição apolítica. É exatamente por não ser pertencente, por 

estar “de fora”, que é difícil compreender seu status de “minoria” ou a mobilização social de 

seus grupos, com capacidade para impulsionar a sua própria história. Isso quer dizer que essas 

multidões de migrantes econômicos, que constituem um espaço-tempo próprio, são olhadas e 

reguladas através de um projeto consolidado de modernidade que é violento, resistente e que 

lhes exclui, inclusive, o direito de redenção. Ao incluir para excluir, ao contrário, fomenta a 

marginalização de um contingente de seres humanos que engrossa o tráfico internacional de 

pessoas, a violação dos direitos laborais, a concorrência desleal, a coisificação humana em sua 
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mais monstruosa expressão, diante da invisibilidade desses indivíduos diante um Estado que 

não lhes deseja, corrobora a autora.  

A compreensão do espaço- tempo, que é onde está inserida a pessoa do imigrante revela 

um sujeito de direito também coletivo, que é atuante em um espaço público, cujo sistema o 

reduz a vida nua, pela condição denominadora de estrangeiro, portanto é o espaço-tempo de 

uma minoria sem voz e sem ação. 

Concomitante aos conceitos de atopia e acronia propostos por Paul Virilio (1993), fica 

claro a justaposição do discurso do outro, estrangeiro, que não encontra espaço-tempo nem 

dentro da sua narrativa histórico-social , nem no presente de suas ações, umas vez que suas 

ações políticas são negadas de forma arbitrária.  A partir da percepção de poder simbólico em 

Bourdieau (2003), que trata do poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem, torna-se 

possível entender como são articuladas as respostas ao problema de imigração a favor do 

interesse nacional. Nesse sentido define Hanna Arendt: 

A violência está diretamente vinculada não apenas ao estar clandestino, mas 

especialmente o não viver a vida pública e estar confinado à vida privada. A violência 

silenciosa é a própria retirada da capacidade de ação dentro do espaço público. “ O 

que faz do homem um ser político é sua faculdade para ação”, ou seja, “ ela o capacita 

a reunir-se com seus pares, a agir em concerto e a almejar objetivos e 

empreendimentos que jamais passariam por sua mente, para não falar nos desejos de 

seu coração, se a ele não tivesse sido concedido esse dom – o de aventurar em algo 

novo. Portanto, o agir é a resposta humana para condição de natalidade”.(ARENDT, 

2009, p.101). 

 

Assim, ao mesmo tempo em que o Estado reconhece o imigrante como um sujeito de 

direitos humanos, o impede de participar do espaço público, como sujeito de seu próprio 

destino. As narrativas construídas a partir da ênfase na vida privada dos imigrantes, como 

aponta Chauí (2014), tende a reforçar na opinião pública o deslocamento do estrangeiro, uma 

vez que esse discurso é montado através das percepções sentimentais, desvencilhando do seu 

lugar e, portanto, impossibilitando de emitir juízo sobre sua história.   

As representações midiáticas construídas a partir dessa ordem de deslocamento para a 

vida privada, somadas a prática estatal-governamental restritiva ou de limitação de ação no 

espaço público são exemplos de manifestação biopolítica, ou ação de poder que controla todos 

os aspectos da vida humana. É o que ocorre quando o sujeito é colocado, de fato, na condição 

de objeto.  

O imaginário que impõe ao imigrante sua essência como força de trabalho, reconhece 

apenas sua estadia como sujeita ao trabalho, única razão de ser que lhe é reconhecida: ser 

imigrante, primeiro, mas também homem, sendo sua qualidade de homem subordinada a sua 
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condição de imigrante. Segundo Canclini (2010), a condição do trabalhador, é a que revela de 

maneira mais radical o que significa ser estrangeiro. 

Enquanto o suporte legitimador das identidades, que é a cidadania, não se reforma para 

abarcar a escala supranacional das atuais relações sociais, não se saberá ao certo como retratar 

os indivíduos que são colocados no lugar do “outro”. Para de fato, estabelecer de forma 

democrática, tanto a cultura política quanto a política cultural, devem ultrapassar a aceitação 

das diferenças para poder criar condições de reconhecimento que atente para o modo como os 

outros se nomeiam. Caso contrário, prevalecerá na sociedade globalizada, a impressão 

constatada por Milton Santos (2003), de que é dado o direito a ser iguais quando a diferença 

inferioriza e o direito de ser diferentes quando a igualdade nos trivializa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO SENEGALESA E HAITIANA NO RIO 

GRANDE DO SUL E O JORNAL PIONEIRO 

 

Uma realidade vivida pelo Brasil a partir de meados de 2010 foi o boom imigratório, 

substancializado principalmente pela chegada em terras brasileiras de cidadãos do Haiti, 

Senegal e outros países, principalmente os da África. Conforme refere Roberto Rodolfo Georg 

Urbel (2015), o Brasil recebeu cerca de cinco milhões de imigrantes entre 1819 e fins da década 

de 1940. Após estagnação do fluxo migratório, a partir de 2010 o Brasil passa a ser novamente 

o destino de milhares de indivíduos, sendo o fator laboral o principal motivador da escolha do 

país pelos imigrantes. 

A presente seção deste trabalho tem como objetivo explicar de modo breve o novo boom 

imigratório no Brasil, com análise localizada no crescimento da quantidade de haitianos e 
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senegaleses no território de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul (2.1). Diante dessa 

realidade e de tal situação ter capacidade para ser considerada como um importante fato 

noticioso, a segunda parte do capítulo tem como escopo apresentar brevemente o jornal 

Pioneiro, do Grupo RBS de Comunicação, e que é visto como importante veículo de 

comunicação impressa da região da Serra Gaúcha (2.2). 

 

2.1 Imigração senegalesa e haitiana 

 

A dinâmica globalizada contemporânea gerou e gera um ciclo de migrações 

internacionais motivadas preponderantemente por questões econômicas. Esses processos 

migratórios se dão de modo lento e contínuo, cujos picos ocorrem em razão de questões 

pontuais, como conflitos armados, desastres naturais ou reflexos locais de crises econômicas de 

maior escala. 

Nesse viés, nos últimos anos o Brasil vem recebendo de modo contínuo uma quantidade 

considerável de imigrantes. Segundo dados da Polícia Federal (2015), atualizados em março de 

2015, o Brasil abriga 1.847.274 imigrantes regulares, sendo 64,41% desse total imigrantes 

permanentes, que objetivam possuir residência fixa no país. Na última década, em específico, 

houve o aumento da chegada de imigrantes senegaleses e haitianos no Brasil, principalmente 

em razão de três fatores genéricos, a seguir explicitados. 

O primeiro deles seria o declínio da taxa de crescimento da população brasileira. Essa 

queda ocasiona efeitos diretos na economia do país, proporcionando condições conjunturais 

básicas para a recepção de trabalhadores estrangeiros. A estrutura das relações de cooperação 

internacional em que o Brasil se insere configura o segundo fator genérico para o aumento da 

entrada de imigrantes no país. A política de relações exteriores brasileira do século XXI é 

marcada por relações de cooperação bi e multilaterais Sul-Sul, com redução de burocracias para 

a recepção de imigrantes. Por fim, o terceiro fator genérico é o que se vincula à formação do 

imaginário de que o Brasil é um horizonte de possibilidades o chamado Brazilian dream, 

pensamento fomentado pela presença de empresas brasileiras em outros países (FERNANDES, 

MILESI et FARIAS, 2014). 

É nesse contexto amplo que houve o crescimento do número de imigrantes no Brasil 

vindos do Haiti e de Senegal. Em relação ao Haiti, em janeiro de 2010, o país passou por um 

terremoto com magnitude de 7.0 na escala Richter. Esse desastre natural ocasionou mais de 200 

mil mortes, deixou um contingente de mais de um milhão de desabrigados e agravou 

substancialmente as condições de vida no país, envolvendo nesse aspecto uma redução drástica 
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de oportunidades de trabalho, de obtenção de condições mínimas de saúde pública e educação 

básica, dentre outros reflexos. 

Diante desse trágico contexto ocasionado por um desastre natural e com o somatório de 

questões econômicas e políticas locais, a política internacional brasileira seguindo o eixo de 

estrutura bilateral de cooperação Sul-Sul, declarou apoio humanitário ao Haiti e apresentou 

proposta no sentido de acolher aos cidadãos desse país que desejassem residir no Brasil. Por 

isso, desde 2010 o fluxo migratório de haitianos no Brasil cresceu exponencialmente, com a 

inicial entrada desses pelo estado de Mato Grosso do Sul e, posteriormente pelos estados do 

Acre e Amazonas, com dispersão ao longo do território nacional (COTINGUIBA, 2014). 

Na diáspora interna desses imigrantes, as cidades que mais os recebem são as que 

possuem uma grande quantidade de indústrias em seu território, como é o caso de, na região 

Sul, Criciúma e Caxias do Sul. Segundo Roberto Rodolfo Georg Urbel (2015), a região Sul do 

Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul, até 2015 não havia recebido um número 

expressivo de imigrantes haitianos (e também senegaleses), porém o destaque é feito não pela 

expressividade numérica, mas pelo destaque midiático, pelo grupo étnico, cor, visibilidade 

social, dentre outras características. 

Ao analisar a chegada de haitianos no Rio Grande do Sul, Urbel (2015) consoante 

estatísticas apresentadas, determina que até outubro de 2014 somente 2.503 imigrantes de 

origem haitiana haviam fixado residência no Rio Grande do Sul, tendo-se concentrado em sua 

grande maioria na Serra Gaúcha, com ênfase para Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Dessa 

quantidade, 74,4% são homens e 25,6% são mulheres, predominantemente adultos (entre 19 e 

50 anos) com no mínimo nível primário de ensino. 

Diferentemente do Haiti, que apresentou seu maior índice de êxodo populacional após 

a conjunção de crises políticas e econômicas locais e desastre natural de grandes proporções, 

cidadãos naturais do Senegal, a partir de 2010 também começaram a se deslocar para o Brasil, 

sobretudo, na busca de melhores condições de vida. Apesar de hoje não possuir conflitos 

internos como outros países da África, Senegal é um dos países mais pobres do mundo. 

Consoante Vagner Espeiorin (2014), a pequena amplitude geográfica do país somada à 

instabilidade econômica oriunda de anos de conflitos tribais derivados da colonização fizeram 

com que hoje, mesmo que esteja em paz, as marcas políticas e a economia fraca não sejam 

capazes de acolher a mão de obra do país, sobretudo da população jovem. Por isso a solução 

passa a ser a imigração. 

Os motivos da imigração de senegaleses e haitianos são predominantemente laborais, 

por isso a escolha por locais capazes de absorver sua mão de obra. Em relação aos senegaleses, 
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Espeiorin (2014) assevera que, a rota principal de entrada no Brasil se inicia no Equador, em 

razão de facilidades burocráticas (lá não é exigido passaporte, visto ou autorizações para 

circulação no país), e de lá seguem para países que estão ao Sul da América, como é o caso do 

Paraguai, Argentina e Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. 

Ainda quanto aos senegaleses, Urbel (2015) afirma que até outubro de 2014, 514 

senegaleses encontravam-se no Rio Grande do Sul possuindo ânimo de fixar residência em 

razão de oportunidades de trabalho. Nesse número havia predominância de homens solteiros, 

entre 19 e 50 anos, em sua grande maioria alfabetizados, hábeis no mínimo em três ou quatro 

línguas modernas (inglês, francês, espanhol e português) e, concentrados, sobretudo, em Caxias 

do Sul e Passo Fundo, cidades consideradas polos de atração em razão de questões de trabalho. 

Dessa forma, nesse incipiente e breve histórico, percebe-se que, principalmente a partir 

de 2010 o Brasil passou a ser destino de imigrantes haitianos e senegaleses, que possuem como 

objetivo encontrar trabalho e melhores condições de vida no país. Como refere Espeiorin 

(2014), trata-se de migração laboral, sendo, no estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Caxias 

do Sul o local que mais recebe esses migrantes por razões de ordem econômica, em que a 

atratividade laboral é caracterizada pela combinação de uma demanda crescente por mão de 

obra, qualificada ou não. 

 

2.2 O Jornal Pioneiro 

 

Com grande destaque comercial junto ao estado do Rio Grande do Sul, o Grupo RBS 

configura-se, consoante descrição em seu próprio site, como uma das maiores empresas de 

comunicação multimídia do Brasil e maior afiliada da Rede Globo. Sob aspecto de alcance e 

comércio, o grupo hoje ocupa posição de liderança no mercado de mídia e comunicação no Sul 

do país (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), produzindo entretenimento em rádio, televisão, 

jornal e plataformas digitais. 

 Dentro desse grupo, na área de jornal encontra-se o Jornal Pioneiro. Ao lado de sete 

outros jornais (Zero Hora, Diário Gaúcho, Diário de Santa Maria, Diário Catarinense, A Hora 

de Santa Catarina, A Notícia e Jornal de Santa Catarina), o Jornal Pioneiro responsabiliza-se 

por abarcar notícias da região da Serra Gaúcha, estando presente em 64 municípios da região 

de Caxias do Sul. Tendo o slogan de “o jornal que está sempre ao seu lado”, o Pioneiro circula 

desde 1948, e possui uma forte identidade com a migração italiana originária da região.  

O jornal Pioneiro foi adquirido pelo grupo RBS em 1993, e circula na região de Caxias 

do Sul. Atingindo a região da serra gaúcha, o jornal tem penetração de 92 % no seu mercado 
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Segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), em fevereiro de 2010, a 

publicação média do jornal foi de 25.847 exemplares. As edições são diárias, sendo que, no 

período de segunda-feira até sexta-feira, o jornal normalmente possui aproximadamente 35 

páginas, sendo que o fechamento do jornal, em média, ocorre entre às 20 e 22 horas. A exceção 

se dá sábado e domingo quando a edição do jornal é única e possui cerca de 72 páginas, sendo 

seu fechamento aproximadamente às 20:30 horas. 

 O jornal divide-se em 4 cadernos:  Pioneiro, Comportamento, Classificados e Informe 

Comercial. As editorias que compõe o caderno principal (Pioneiro) são: Bom dia, Opinião, 

Cotidiano, Indicadores, Esportes e Serviços. O editorial Bom dia contém as informações acerca 

do jornal, além da coluna diária do Frei Jaime Bettega. Os editoriais, responsáveis por expressar 

a opinião do veículo encontram-se na editoria Opinião, que possui respectivamente, o editorial 

do Grupo RBS e do Jornal Pioneiro.  Já a editoria Cotidiano é a mais abrangente do jornal, já 

que esta contém boa parte do material informativo (notícias e reportagens) sob diferentes 

temáticas que permeiam o dia-dia da região serrana. A editoria Esporte também é expressiva, 

sendo que as notícias privilegiam as equipes desportivas locais. As estatísticas referentes a 

economia podem ser encontradas na editoria Indicadores, juntamente a coluna de um 

especialista. Por fim, Serviços compreende a função do jornal de prestar utilidade pública ao 

informar questões envolvem setores expressivos na vida pública da população local. 

 Por sua vez, o caderno Comportamento possui o conteúdo relativo a vida cultural região, 

compreendendo agendas, quadro social, celebridades, programação cinematográfica e 

televisiva, além das charges, horóscopo e palavras cruzadas. O caderno Classificados é o lugar 

destinado a anúncios e vendas, e por fim o Informe Comercial é o espaço destinado as empresas 

divulgarem seus serviços.  
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3 METODOLOGIA E ANÁLISES 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente, consoante Lakatos e Marconi (2003, p.56) destaca-se que o método de 

abordagem utilizado no presente trabalho foi o método hipotético-dedutivo. O raciocino 

hipotético-dedutivo apresenta a construção de hipótese(s) que, após serem submetidas a testes 

permanecerão ou não verdadeiras. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 95), a primeira etapa 

do raciocínio hipotético-dedutivo conforma-se através da colocação de um problema, sendo 

acompanhada pela construção de um modelo teórico e, ao final, a submissão à teste da (s) 

hipótese (s). Tal racionalidade baseia-se na dinâmica de que uma teoria não será totalmente 

justificável nem verificável, mas testável. 

Para complementar tal abordagem, optou-se como procedimento a análise de discurso 

de cariz qualitativo. Segundo Pinto (1999, p. 23) a análise de discurso não se interessa tanto 

pelo que o texto diz ou mostra, visto que não é interpretação semântica de conteúdo, mas sim 

como e por qual motivo mostra. Assim, conforme Guilherme Carvalho (2013), os resultados 

obtidos com a aplicação da análise de discurso deixam de ser vistos como o fim da pesquisa e 

passam a ser entendidos como informações úteis para comprovar ou reprovar hipóteses. 

No âmbito da análise de discurso visualiza-se, sobretudo, a conjugação das forças que 

compõem o texto, de modo que o fato de o discurso ser construído de forma intersubjetiva exige 

compreendê-lo como histórico e subordinado aos enquadramentos sociais e culturais. No 

campo procedimental, o trabalho com análise inicia pela percepção da existência de duas 

camadas, como afirma Márcia Benneti (2007): a camada discursiva e a camada ideológica. A 

análise se inicia pelo texto, na escolha de formações discursivas (FD’s) em que os sentidos 

nucleares são limitados. Após tal etapa, é necessário nomear as FD’s para analisar a constituição 

dos discursos que atravessam as narrativas jornalísticas e, a partir de então, estruturá-los em 

sequências discursivas. 

O presente trabalho, levando em consideração tais conceitos, parte da premissa de que 

a análise de discurso só se faz pertinente na medida em que analisa as construções dialógicas 

que o enunciador estabelece em relação ao acontecimento observado. Por isso, foram analisados 

9291 documentos referentes a todas as páginas do jornal Pioneiro durante o período de 01 de 

janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015. 

Optou-se por tal período em razão de nele haver o registro da chegada de diversos 

imigrantes senegaleses e haitianos na região de Caxias do Sul. O material foi obtido a partir do 
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acesso ao banco de dados do Grupo RBS, que por sua vez, foi consultado na sala de redação do 

jornal Diário de Santa Maria mediante permissão da editora chefe Fabiana Sparremberger, para 

realização da pesquisa acadêmica. A ferramenta de busca dispunha de limitações de modo que 

só era permitido realizar a cópia do material uma centena por vez, arquivo por arquivo. 

Para apreensão de todo material foram necessárias três visitas durante o período da 

manhã abrangendo o horário das 9 horas até as 13 horas. O material consultado e posteriormente 

copiado para os fins da pesquisa, dispuseram-se nos diferentes cadernos presentes no Jornal 

Pioneiro. Devido ao caráter estritamente comercial, o caderno de Classificados do jornal não 

foi utilizado para pesquisa, assim como os cadernos CASA & CIA e Informes Comerciais. 

Optou-se pela não consideração dos respectivos cadernos por entender que os mesmos 

não priorizam a informação enquanto representação discursiva de um acontecimento que, por 

sua vez, tivesse impacto na relação com a imigração de senegaleses e haitianos. Portanto, para 

realização da pesquisa os cadernos que abrangeram o campo de análise discursiva foram: O 

Pioneiro (conteúdo intrinsicamente informativo), e o Segundo Caderno.  As razões que 

motivaram a escolha dos cadernos elencados devem-se ao fato dos mesmo abrangerem nas suas 

diferentes editorias, acontecimento cotidianos que por sua vez possuem representação direta 

com a dada realidade no qual o jornal julga, a partir dos seus critérios de valor-notícia, serem 

relevantes para vinculação informativa. 

O critério utilizado para elencar as matérias jornalísticas com fins no problema de 

pesquisa foi a verificação dos seguintes verbetes no material: Senegal, Senegaleses, Haiti, 

Haitianos, Imigração, Imigrantes. A escolha dos verbetes se fez necessária devido a extensão 

do material e sua abrangência, por entender que os seguintes qualificadores trazem por si só 

uma nominação de identidade tanto para o fenômeno de estudo, quanto para os atores sociais 

envolvidos. O pressuposto de que todo imigrante é necessariamente um estrangeiro, como 

aponta Redin (2013), consequentemente subordina esses sujeitos a seu qualificante como o 

“outro”, firmada na identidade de sua nação de origem. 

Para fins de não tangenciar a pesquisa do problema proposto, foram selecionadas as 45 

páginas (ver anexo 1), que continham alguma referência direta com os verbetes elencados e, 

consequentemente, com o tema. Destes materiais verificados, optou-se pela análise das notícias 

e reportagens, uma vez que essas ocupam-se de forma mais aprofundada a enunciar a narrativa 

construída para o acontecimento do processo migratório de senegaleses e haitianos na região 

de Caxias do Sul. As características desses formatos foram determinantes para que os mesmos 

fossem elencados para análise, uma vez que a diversidade de fontes noticiosas, a priori, é o fator 

que enriquece tanto a notícia quanto a reportagem. Sendo a preocupação do trabalho analisar 
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as formas de enunciação a partir das formações discursivas do jornal e também dos relatos dos 

protagonistas do acontecimento, senegaleses e haitianos, adotar os respectivos formatos torna-

se impreterível para realização da pesquisa. Os anexos contidos são referentes as matérias que 

foram analisadas, e caso necessário, suas capas e contracapas respectivas. 

Afim da análise contemplar as diferentes formas narrativas presentes no corpus, de tal 

forma que as inferências simbólicas designem as delineações para a identidade dos imigrantes 

senegaleses e haitianos no jornal Pioneiro, propõe-se trabalhar com o não-dito sob a perspectiva 

do silêncio proposta por Orlandi (2001).  Tendo em vista as diferentes formas de silêncio 

discursivo, entende-se que o não-dito indica que o sentido pode sempre ser o outro.  Segundo 

Orlandi (2001), entre o dizer e o não-dizer desenrola-se todo um espaço de interpretação no 

qual o sujeito se move. 

Para tanto, deve-se entender a tensão do funcionamento da linguagem a partir da relação 

entre processos polissêmicos e parafrásticos. Para Orlandi (2001), os processos parafrásticos 

são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, a memória que retoma 

os espaços do dizer. Enquanto a paráfrase tem por principal característica a estabilização 

discursiva, a polissemia representa o deslocamento, a ruptura dos processos de significação. 

Ambas as forças da linguagem são as delimitadoras necessárias para construir no dizer o 

tensionamento entre o mesmo e o diferente, o que possibilita a movimentação de sujeitos e 

sentidos na significação discursiva. 

A partir da constante movimentação do discurso, deve-se compreender o político e o 

linguístico a partir de suas formas de relações na constituição dos sujeitos, assim como na 

produção dos diferentes sentidos possíveis, tendo em vista que esses são afirmados dentro de 

um posicionamento ideológico que se situa num espaço regido por uma simbolização das 

relações de poder.  Sendo o sentido uma relação determinada do sujeito afetado pela língua, 

que por sua vez é o sistema sintático que se inscreve na história compondo a discursividade, 

pode-se inferir que necessariamente só há discurso se houver sujeito da mesma forma que só 

há sujeito se houver ideologia. Segundo Orlandi (2001), para se pensar ideologia deve-se 

analisar o corpus a partir da interpretação, uma vez que essa é regulada por possibilidades em 

suas condições, e não um mero gesto de apreensão de sentido. 

O discurso ideológico realiza a transformação da interpretação imediata do aparecer 

social, o fenômeno, para que esse seja entendido como o ser social, ou seja, a própria realidade. 

Chauí, afirma que o aparecer social é constituído pelas imagens que a sociedade e a política 

possuem para seus membros, e essas são aceitas como a própria realidade concreta do social e 

político. 
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Assim, impreterivelmente assume-se um corpo de representações e normas no qual 

esses sujeitos sociais e políticos irão representar a sua vida coletiva. A partir disso que os 

indivíduos explicam a origem da sociedade, do poder político, as formas de suas relações 

sociais, econômicas e políticas, assim como seus valores de verdade, a determinação das formas 

de desigualdade. Apesar do campo ideológico pertencer ao campo do imaginário não se deve 

subestimá-lo como irrelevante ou mesmo irreal, mas sim compreende-lo como um conjunto 

coerente e sistemático de imagens ou representações aceitas como capazes de explicar e 

justificar a realidade concreta. 

Para que o discurso ideológico se manter com uma lógica coerente e ser capaz de exercer 

um poder sobre os sujeitos sociais e políticos, ele precisa necessariamente instaurar-se como 

um discurso construído em espaços em branco e lacunares. Em suma, é porque não diz tudo 

que o discurso ideológico é coerente e poderoso, sendo, portanto, um corpo explicativo 

(representações) e prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, 

regulador, cuja função é dar aos indivíduos de uma sociedade dividida em classes uma 

explicação racional para as diferenças da sociedade, como salienta Chauí (2011). Se a ideologia 

é um discurso que se oferece como representação e norma da sociedade e da política, como 

saber e como condição da ação, isto significa que promove uma certa noção de racionalidade, 

cuja peculiaridade consiste em permitir a suposição de que as representações e as normas estão 

colocadas no real, são o próprio real e a verdade do real. 

Ou seja, procura fazer com que o discurso sobre as coisas seja um discurso que 

necessariamente coincida com as próprias coisas e, portanto, precisa afirmar que as coisas são 

racionais, já que esta é a condição de aceitação para como discurso do saber. Também é 

necessário afirmar que está racionalidade está inscrita no próprio real e que o trabalho do 

pensamento é apenas o redescobrir está racionalidade que já está inscrita no mundo. 

Dessa forma ideologia ofusca a diferença entra o pensar e o real, sobretudo a diferença 

entre existente entre uma compreensão crítica das interpretações que os agentes sociais e 

históricos produzem em condições determinadas, e as origens dessas próprias interpretações. 

Chauí (2014) afirma que o dado ou fato constituem a realidade de que o saber seria apenas uma 

representação ordenada e sistemática, graças a certos procedimentos metodológicos pelos quais 

se estabeleceria a adequação entre a representação e o dado.  

Ao entender o fenômeno tanto na camada discursiva quanto ideológica, faz-se 

necessário explicitar as formas de delimitação que tornam possível a análise discursiva do 

corpus. Nesse quesito, entender as narrativas que permeiam a identidade dos imigrantes 

senegaleses e haitianos compete diretamente entender as noções de pertencimento construídas 
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dentro do discurso jornalístico em questão. Assim, retomando Chauí e Redin, sob a matriz 

metodologia do silêncio proposto por Orlandi (2001), a análise ater-se-á nas formações 

discursivas que explicitem os lugares de poder no qual são emitidos os juízos acerca do processo 

migratório , de tal forma que esses esclareçam em que ponto a construção discursiva da 

identidade dos imigrantes é de fato protagonista e garante a eles o direito a contar sua própria 

história e consequentemente garantir seu lugar de participação social e política de forma efetiva. 

Compreendendo que o trabalho visa analisar a instituição discursiva 

(MAINGUENEAU,2000), e que o ideal seria apoiar-se também sobre tipologias propriamente 

discursivas, ou seja, tipologias que não se separassem, por um lado as caracterizações ligadas 

às funções aos tipos de gêneros de discurso e, por outro, as caracterizações enunciativas, foram 

delimitadas as reportagens, notícias correspondentes ao tema proposto para que não haja ruídos 

devido a origem enunciativa do discurso. Para tanto, assumindo que os gêneros de discurso 

impreterivelmente implicam um certo lugar e um certo momento, aonde o mesmo está 

resguardado por um poder instituído, a análise será realizada na instância informacional 

institucionalizada, para melhor compreender as inferências acerca do acontecimento. 

 

3.2 Análise do corpus 

 

A fim de facilitar o entendimento da organização de formações discursivas (FD) 

destacadas no objeto de estudo, optou-se em um primeiro momento em destacar fragmentos 

dos textos e, por conseguinte grafar em negrito as FD’s Nos trechos que permitem uma análise 

pormenorizada.   

Tendo em vista que a análise discurso não busca um sentido verdadeiro, mas sim o 

sentindo em sua materialidade linguística e histórica, deve-se retomar a apreensão dos 

diferentes significados dependendo do lugar que ocupa o sujeito dentro da interdiscursividade, 

sendo que cada inscrição do que é dito pode explicitar sentidos diferentes.  Pêcheux (1990) 

afirma que todo enunciado é linguisticamente descritível como uma série de pontos de deriva 

possível oferecendo à interpretação. Assim, tem-se o texto, sob o olhar do analítico, não como 

uma ilustração de ideias previamente concebidas, mas sim objetos nos quais se inscrevem 

múltiplas possibilidades de leituras.  

Concomitantemente a isso, por princípio, como aponta Maingueneau (1984), o discurso 

é uma dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de 

regularidades enunciativas. Deve-se a isso, o fato de diferentes enunciados que foram 
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produzidas nas mesmas condições histórico-ideológicas fazerem parte do mesmo discurso e se 

constituírem relativamente a coerções em que se inscrevem.  

Para fins dessa análise, entender-se-á que para as diferentes construções discursivas 

acerca dos inúmeros processos de migração na sociedade globalizada existem incursões 

ideológicas bem postuladas acerca do período histórico que vivemos. Segundo a pesquisadora 

Deisy Ventura (2014), que apresentou o Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos 

Direitos dos Migrantes no Brasil, há contemporaneamente um novo ciclo de migração 

internacionais causado pela globalização econômica que atinge o mundo inteiro e pode ser visto 

como invasão. Esse processo é lento, contínuo, com picos que se devem a razões pontuais com 

efeitos locais das crises econômicas e conflitos armados.  

O primeiro semestre do ano de 2015, período que abrange as edições analisadas do 

Jornal O Pioneiro, não é exceção à regra. Tanto na localização temporal quanto espacial, os 

acontecimentos observados abrangem o atual período histórico que é sucinto a reflexão das 

construções narrativas sob a perspectiva de um olhar crítico acerca da forma que os meios 

midiáticos noticiam e criam os seus diferentes simulacros a partir de uma dada realidade. 

 No primeiro momento da realização da análise do corpus, constatou-se a existência de 

interdiscursividade entre FD’s que não necessariamente pertenciam ao mesmo texto. Para 

organizar as mesmas de tal forma que sejam dialogáveis e inteligíveis, ordenou-se a análise sob 

dois critérios: (a) uma ordem de organização das FD’s interna ao texto de origem; (b) eixos 

basilares teóricos de sustentação das análises das FD’s.  

A estruturação do critério (a) é necessária para o entendimento das formações 

discursivas em sua significação dentro da conjuntura textual. Ao referir às condições de 

produção dentro do seu ordenamento textual podem-se atravessar as discursividades 

explicitando o modo como os sentidos são efetivados dentro das perspectivas de observação e 

constatação do autor.  Como anteriormente descrito, a competência vinculada ao jornalista o 

privilegia em um lugar de poder enquanto potencial legitimador de valores de verdade que uma 

vez intrínsecos a um posicionamento ideológico, pode usar e abusar abertamente da linguagem 

desde que seja balizado por deveres pressupostos a profissão. Assim, é possível se ater uma 

visão específica sobre as produções de sentido numa unidade textual que produz coerência 

dentro de uma multiplicidade de representações. 

O critério (b) não se desvincula de (a), porém diferencia-se por dar margem para uma 

observação que transpõe a unidade do texto, utilizando o dispositivo teórico anteriormente 

explanado, e permitindo ao analista trabalhe no entremeio da descrição com a interpretação, 

segundo Orlandi (2001). Deste modo, facilita-se o entendimento dos dialogismos estabelecidos 
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entre as Formações Discursivas presentes em textos diferentes. Para tanto, esse critério de 

avalição subdividiu-se em três pilares que são determinantes na observação da formação das 

narrativas acerca do processo migratório: (1) Deslocamento da vida pública a partir de relatos 

da vida privada e a construção do imaginário acerca da identidade do imigrante; (2) Trabalho 

como identidade, apoderação do estado e a objetificação do imigrante; (3) Reconhecimento da 

diferença e a negação do espaço-tempo da cidadania”. Tendo em vista que não há discurso que 

não esteja em relação com os outros formando um nó de discursividade, tornar-se pertinente a 

proposta de melhor compreender as incursões ideológicas intrínsecas ao discurso, aliar as 

formações discursivas conforme suas afinidades dentro dos pilares propostos. 

. No texto “As novas caras de Caxias do Sul” (ver anexo 2.a); do dia 9 de março de 

2015, página 5, foram destacadas as referentes Formações Discursivas: FD1, FD2. A notícia 

informa a realização da Copa das Etnias de Futsal, realizada em Caxias do Sul, que propõe a 

integração a imigrantes de diferentes regiões que residem ou trabalham na cidade. Por si só, o 

título da matéria já remete ao diferente, algo que não estava lá, que se diferencia pela chegada, 

o novo. 

FD1: as novas caras de Caxias do Sul; 

 Sob o olhar do não-dito proposto por Orlandi (2001), atenta-se que em FD1 está 

implícito a essa significação, novas caras,pessoas que não as nossas, não sob nossas feições, 

cultura e saberes, ao mesmo tempo que ao associar “de Caxias do Sul” temos mais que uma 

delimitação lugar espacial, e sim um lugar de poder que carrega consigo as afinidades 

simbólicas sobre o “ser caxiense”, em suas características histórico-sociais e culturais. 

 

 

Ao remeter esses novos indivíduos a localidade Caxias do Sul, silencia-se o discurso do 

outro, sendo proeminente a relação do lugar, o levantamento simbólico de fronteiras e 

diferenças entre nacionais e migrantes, entre cidadãos e não cidadãos.  Eis que a piori, não 

existe necessariamente uma intenção explícita de o autor sacramentar essa diferença pelo já-

dito. Porém como ressalva Althusser (1985), ao ser atravessado pela ideologia, esse indivíduo 

encontra-se assujeitado pelo pré-concebido.  

FD2:o que prova que aquilo não nos representava de verdade. Aquela matéria me machucou, 

me revoltou. 
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É necessário analisar o já-dito sob a perspectiva do lugar de quem diz.  Aqui se observa uma 

contestação por parte da organizadora da Copa das Etnias, Diva, acerca da produção de uma 

reportagem (entenda-se simulacro) do programa televisivo Fantástico da Rede Globo. Ao dizer 

não nos representava, deve-se pensar que ordem de representatividade está sendo posta em 

discurso. No caso, a ordem representativa de que fala Diva são as práticas sociais e culturais 

que dão sentido de pertencimento sob a perspectiva de uma multiculturalidade que é híbrida, 

graças às trocas realizadas durante as relações interpessoais de povos distintos, como aponta 

Canclini (2008). Portanto, “nos”,num primeiro momento remete aos indivíduos envolvidos no 

processo, porém, intrinsicamente, responde a um signo que representa a quebra fronteiriça de 

pertencimento entre os povos distintos.  

 

 

 

Apesar de Diva obedecer a um lugar de protagonismo na sua fala como cidadã brasileira, 

esse não é o mesmo lugar que os imigrantes ocupam, uma vez que eles são atores de sua própria 

história.  As constatações acerca dos sentimentos, machucou e revoltou, apresentam-se 

inicialmente como deslocamento para a vida privada da emissão de juízo previamente feito (não 

nos representa). Porém nesse caso, as constatações acerca do ocorrido feitas por Diva, remetem 

as impressões dos Caxienses sobre o Imigrante e não o contrário. Ou seja, quem emite juízo 
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acerca do acontecimento migratório não são os protagonistas da sua história, mas as pessoas 

externamente envolvidas no processo, como aponta Chauí (2014). 

No segundo texto analisado “O Senegal é aqui”(ver anexo 2.b); capa do do Segundo 

Caderno, editoria Compoortamento,  do dia 11 e 12 de janeiro de 2015, foi destaca a formação 

discursiva FD3 para ser analisada: 

FD3: Altas temperaturas provocam um questionamento: nosso calor é mesmo senegalês? 

 

 

 

Observa-se também na análise de FD3, fortes inferências do não-dito referente ao termo 

nosso, que aqui remete diretamente a um silêncio constitutivo (ORLANDI,2001), pois a palavra 

apaga o sentido de outras que não estão explicitas. Afirmar nosso, não significa eles, o que 

acaba decretando uma fronteira de pertencimento ao especificar a posição em que se fala. 

Apesar da tentativa de entrelaçar as relações possíveis entre os migrantes e os 

brasileiros, a partir do dito no título: O Senegal é aqui, há uma ruptura das possíveis relações 

de identidade uma vez que se utiliza de pressupostos de uma identidade-raiz (nosso)para fazer 

uma equiparação. Segundo Corsini (2014), na sociedade globalizada, a dimensão de identidade 

se evidencia no modo como a interdependência que marca as relações entre as diferentes e 

diversas comunidades e culturas do mundo vem substituindo as antigas ideologias identitárias 

que se vinculavam ao “sagrado mito da raiz”, para uma noção de identidade-relação que 

pressupõe uma participação global, bem como as maneiras de controlar a confluência dessas 

relações. 

Foi analisada uma única formação discursiva, FD4, no texto número três: “Calor 

senegalês Nada disso”(ver anexo 2.c);referente à capa do texto “O Senegal é aqui”, do dia 11 

e 12 de janeiro de 2015, página 6 do segundo Caderno.A notícia faz um comparativo entre o 

calor de Caxias do Sul e de Senegal a partir das percepções dos entrevistados, sendo esses, dois  

imigrantes senegaleses e a coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante. 
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FD4: Nem tente dizer para um imigrante africano que a sensação térmica dos últimos dias 

lembra um calor senegalês. Os autênticos senegaleses podem achar a maior graça da 

comparação. 

Grafou-se intencionalmente a palavra autênticos justamente porque aqui há um caso de 

emissão de juízo que advém do lugar de competência do jornalista. 

 

 

 O autor qualifica e automaticamente acaba possibilitando o discernimento entre duas 

categorias de imigrantes senegaleses, o autêntico e o não autêntico. Não fica claro, o que pode 

ser considerado um imigrante não autêntico, porém em referência a frase que antecede o 

julgamento explicita-se que, para o autor, uma das condições necessárias para um senegalês ser 

essencialmente autêntico são as referências climáticas com seu país de origem.  

Eis que a marca dessa formação discursiva deixa explícita a condição do jornalista de 

instituir efeitos de verdade na construção de sua narrativa no qual, uma simples palavra, 

intrinsecamente resguarda um valor simbólico que confere peso na visão ideológica acerca de 

um fenômeno. Concomitante ao pensamento de Foucault (2013) deve-se ressaltar que a verdade 

não existe fora do poder ou sem poder uma vez que a mesma representa uma visão de mundo e 

seus são produzidos no interior do discurso que não são nem necessariamente verdadeiros ou 

falsos. Porém, em FD4, a relação com as impressões individuais, como a sensação térmica, 

acaba criando um vão no entendimento de pertencer a nacionalidade senegalesa, dando a 

entender que a partir de impressões da vida privada se é capaz de forma uma identidade nacional 

indivisível (identidade-raiz) em uma sociedade globalizada. 

Na sequência da análise, o texto “Falta estrutura para recebê-los”(ver anexo 

2.d);Capa da edição do dia 29 de maio de 2015 do jornal Pioneiro, foi elencado a seguinte 

formação discursiva: 

 

FD5: Precariedade. Cerca de 30 senegaleses, entre eles cinco que chegaram terça-feira, 

dividem casa no bairro Bela Vista. Dos mais de 3 mil que estão na cidade, 95% trabalham. 
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Foram grafados de forma proposital o termo Precariedade, e a frase: Dos mais de 3 

mil que estão na cidade, 95% trabalham; afim de estabelecer uma relação que num primeiro 

momento pode soar contraditória.  

O estranhamento se dá principalmente pelo fato do termo precariedade remeter a 

condição de moradia que se encontram 30 senegaleses que dividem a mesma residência. Porém, 

após a conclusão da frase, postula-se uma informação que se refere à porcentagem de imigrantes 

que possuem emprego na cidade de Caxias do Sul. Em um primeiro momento, a informação 

não remete em significado ao que foi dito anteriormente. Em sentido antagônico, o autor 

estabelece uma relação usual ao imigrante econômico, que de forma recorrentes são atribuídos 

a partir do trabalho para fins de especificar o processo migratório como se ele esse se resumisse 

a isso. 

 

 

Corrobora-se essa relação a partir das perspectivas teóricas de Deisy Ventura (2014)que 

explica que a percepção do Estado sobre a imigração e o tratamento em relação aos imigrantes 

se dá sob dois aspectos prioritários: o da segurança e o do trabalho. Segurança na noção de ver 

o estrangeiro enquanto inimigo, e por isso impor uma série de procedimentos burocráticos que 

se configuram em entraves ao processo migratório, e trabalho a partir de políticas migratórias 

que foquem na questão trabalhista, através de controle do mercado de trabalho seguindo a ilusão 

de migração seletiva, no momento em que o imigrante é visto como alternativa econômica 

menos custosa para os setores que necessitam de mão de obra. A formação discursiva (FD5) 

recai num tratamento que corresponde ao mesmo utilizado pelas instituições governamentais. 

Restringir a condição do imigrante econômico à relação do trabalho não deixa de ser uma forma 

de violência simbólica como propõe Bourdieu (2003). 

Na matéria “Sem plano emergencial” (ver anexo 2.e);do dia 29 de maio de 2015 e 

localizada na página 6 da editoria Cotidiano, destacou-se uma formação discursiva (FD6) que 

se relaciona pelas constatações obtidas durante a análise. Nela o migrante econômico 

internacional está diretamente associado à desejabilidade do Estado que o compreende como 

um fator econômico saudável, ou um mal econômico e social dentro de uma função 

reducionista-funcionalista. A notícia relata a preocupação do poder público em viabilizar 

condições dignas a nova leva de imigrantes que está por chegar, porém, ressalva que existem 

problemas de infraestrutura e finanças para concretizar as reformas necessárias.   
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FD6: Mas o momento é de desemprego, é de pessoas cada vez mais procurando a FAS. Como 

dar privilégio para quem está chegando hoje, em detrimento dos que estão na fila? 

Observa-se que a justificativa por parte do representante do poder executivo (prefeito Alceu) 

denota algumas inferências acerca do acolhimento dos imigrantes senegaleses e haitianos. O 

discurso baseia-se na premissa do desemprego como condição, ou seja, não são devidamente 

as circunstâncias do cenário político local que são empecilho para receber estrangeiros uma vez 

que implicitamente (não-dito) há um deslocamento do lugar do imigrante ao compreende-lo 

como peças do mercado. Prova disso está na relação que o prefeito estabelece entre trabalho e 

privilégio, como se os imigrantes estivessem ocupando um espaço que, hierarquicamente, é de 

preferência para cidadãos locais. 

 

 Se o trabalho é privilégio, logo ele não pode ser visto como garantia básica nem como 

algo necessário para firmar vínculos na participação social que não sejam necessariamente 

econômicos. Uma vez determinada a relação entre o pertencer e trabalhar (empregos para 

cidadãos locais), fica mais evidente de observar a linha fronteiriça entre o “Nós e o Outro”. 

Observa-se na sua fala que ceder espaço de trabalho para os imigrantes é agir em detrimento 

do povo local, há uma transferência de responsabilidades, uma vez que condicionar ao 

detrimento é sempre referente a algo ou alguém. Ou seja, para investir e dar condições mínimas, 

sob uma perspectiva de apoderação do Estado, há de se agir em a favor dos imigrantes e contra 

os cidadãos locais, sendo a responsabilidade redirecionada ao próprio imigrante que busca um 

espaço que não é seu.  

O espaço negado ao imigrante impede que o mesmo tenha voz, ou um lugar de ação 

política o que por sua vez condiciona-o como não-sujeito, já que não se detém um espaço de 

fala dentro Estado. Logo ao dizer detrimento e privilégio, o não-dito demonstra que essas 
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condições são puramente econômicas, uma vez que respondem a associação de lucro ou 

prejuízo.  

Concomitante ao sentido implícito no discurso de FD6, em FD7: A adaptação dos 

imigrantes é difícil. Embora a maioria esteja absorvida pelo mercado de trabalho, muitos 

ainda enfrentam constrangimento ao precisar de consulta médica, por exemplo;há um 

deslocamento semelhante a condição do imigrante em relação ao trabalho. 

 

 

O advérbio concessivo “Embora” reforça a relação entre a difícil adaptação e a 

capacidade de absorção do mercado, admitindo o trabalho como condição primeira para 

reconhecimento do imigrante e posteriormente outras questões como a de comunicação e saúde 

básica. Dessa forma, o não-dito em FD7 refere-se ao cumprimento desse objetivo primeiro 

(deixar ser absorvido pelo mercado) sob a ordem de assujeitamento, apesar de outras garantias 

que condizem com a sua vida privada ainda sejam precárias. 

Para melhor ilustrar a situação do imigrante em Caxias do Sul, o autor do texto dispôs 

em categorias as razões que considera básicas para analisar o acontecimento migratório sob 

uma perspectiva dicotômica, positiva e negativa, ou, o que funciona, e o que não funciona.  

A FD8 engloba as categorias propostas: Documentação, Trabalho, Chegada, Educação 

e Saúde. Interessa aqui, observar o porquê dessas categorias, em sua abrangência, abarcarem as 

questões consideradas primordiais para o autor na observação da imigração.  
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De forma implícita, cada categoria escolhida analisa o processo migratório sob as 

perspectivas de apoderação do Estado, sendo elas: Documentação (legalidade), Trabalho 

(interesse econômico), Chegada (acolhimento), Educação e Saúde(Direitos Básicos). Entende-

se por apoderação as formas únicas que o Estado, em seu poder discricionário, reconhece o 

imigrante sob a ótica de produção e interesses nacionais que por sua vez são regulados de forma 

disciplinada administrativamente como aponta Redin (2013). Logo, não se trata de participar, 

mas de apoderar para reconhecer, uma vez que discrições como legalidade, remetem as questões 

jurídicas que são basilares na afirmação de uma soberania nacional. 

Segundo Canclini (2008), ser cidadão não tem haver apenas com os direitos 

reconhecidos pelos aparelhos estatais (legalidade, direitos básicos e acolhimento), mas também 

com as práticas sociais e culturais que dão sentido ao pertencimento.  Assim, sua condição 

cidadã fica imposta a um imaginário que reconhece apenas sua estadia como sujeita ao trabalho, 

única razão de ser que lhe é reconhecida. 

 Simultâneo às reproduções discursivas que simbolicamente inferem a interdependência 

da identidade dos imigrantes perante a cultura local, a FD9 localizada no texto “Maomé é 

reverenciado em território cristão” (ver anexo 2.f); situada na contracapa do jornal Pioneiro, 

edição de 5 de janeiro, apresenta intrinsicamente ao seu enunciado traços de remetem a posse.  

FD9:MAOMÉ É REVERENCIADO EM TERRITÓRIO CRISTÃO. 

Constata-se a tentativa de correlação entre diferentes marcas culturais que compõe o campo 

religioso referente aos imigrantes e a população local. Ao referir “em território cristão”, 
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automaticamente esse enunciado serve de referência ao dito anteriormente, “Maomé é 

reverenciado”.  

 

 

 

Eis que fica evidente que a ação (reverenciar) não está relacionada propriamente ao 

lugar enquanto espaço (Caxias do Sul) como aparentemente pode ser constatado pelo já-dito. 

A referência intrínseca a esse significado se dá pelo espaço-poder (território cristão) no qual 

uma prática externa, não comum à cultura predominante do local, está sendo posta em prática 

(reverenciar Maomé). 

No contexto globalizado, presume-se que relações interculturais produzam novos 

sentidos, elementos de fluidez constitutiva, não sendo algo enraizado no qual as manifestações 

culturais se ancoram, como afirma Canclini (2008). O contraste das duas religiões firma-se pela 

intersecção de poder que, por sua vez, torna externa a prática que necessariamente não é do seu 

lugar de origem. Dessa forma a enunciação caracteriza-se pelo estranhamento das religiões e 

não pelo possível inter-relacionamento de ambas.   

A formação discursiva F10 presente no texto “Muçulmanos celebram Maomé”(ver 

anexo 2.g); na mesma edição do texto 8, página 6, referente ao dia 5 de janeiro de 2015, caderno 

Cotidiano, corrobora, na fala protagonista do imigrante, que a relação não se dá pelo lugar-

espaço, mas sim pelo poder. A notícia relata a comemoração do nascimento do profeta Maomé 

pelos imigrantes senegaleses que foi realizada em uma igreja católica, graças ao pároco Luís 

Carlos Conci que cedeu o espaço para as atividades. 

 

F10: O importante não é a igreja, mas o que fazemos dentro dela. O que importa é a fé e 

agradecer.  

A fala do imigrante Pap Babacar Ba justifica a importância do agir como exercício que garante 

seu direito de ser sujeito-político de suas práticas, possibilitando juntar-se com seus pares para 

almejar objetivos do interesse de sua classe. Ao afirmar que o lugar pouco importa e enaltecer 

as práticas como fim do exercício de sua cultura, o imigrante constrói uma relação sua com o 

lugar, despragmatizando o sentido imediato de estar para ocupar espaço, e consequentemente 
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evidenciado o estar para praticar seu exercício político quanto cidadão. Ou seja, não é por estar 

em um lugar sagrado que os imigrantes rezam, é porque rezam que o lugar se torna sagrado 

para eles. 

Apesar da formação discursiva FD11, presente no texto “Senegaleses também pedem 

paz. ” (ver anexo 2.h);do dia 27 de maio de 2015, na editoria Cotidiano, página 8 ,  pertencer a 

outra notícia, percebemos semelhanças as formações discursivas constatadas anteriormente. A 

notícia relata a participação de imigrantes senegaleses na 136ª Romaria de Caravaggio, que 

voluntariamente escolheram participar do evento.  

FD11:INCURSÃO CRISTÃ - Imigrantes islâmicos antigos e recém-chegados se renderam à 

importância da católica Nossa Senhora de Caravaggio para a região e se uniram aos 

peregrinos. 

Observa-se a forte conotação simbólica de dois termos em destaque:incursão e renderam.  

Ambas num primeiro momento, denotam uma ruptura, incursão no sentido de tomar de assalto 

algo que não necessariamente seu, e renderam como condição subordinada a algo.  

 

A correlação com a religião católica ganha uma estridente importância perante as 

culturas imigrantes no momento que implicitamente os termos destacados denotam não 

somente uma relação de poder, mas um sentido implícito de violência simbólica. Afasta-se aqui, 

o preceito de inclusão, e opta-se por incursão, sendo que, como apontando no texto (ver anexo 

11) a participação migrante foi realizada via convite, ou seja, não houve afronta, até porque a 

pauta maior da caminhada propunha a paz e parcimônia entre os povos. Os termos acabam por 

denotar um distanciamento entre os imigrantes e o fieis “tradicionais” como qualifica o texto. 

Fica implícita a contradição entre a iniciativa de unificar e a construção narrativa que denota as 

fronteiras entre o “nós e o “eles”, por mais que eles sejam participativos, ainda sim estão sujeitos 

as nossas crenças. 

Concluída a etapa de analisar individualmente cada formação discursiva a partir do 

referencial teórico basilar, é pertinente observar as relações que as mesmas possuem a partir de 

sentido nucleares comuns, que estabeleçam um dialogismo entre as frações do corpus. 

Retomando os pilares que foram elencados no início da análise desenrola-se um novo espaço 

de interpretação, no qual possibilita-se ao analisar o discurso em si, prescindindo o texto. Para 

tanto, como conceitua Orlandi (2001), as formações discursivas foram relacionadas afim de 

esclarecer o texto e as suas inferências ideológicas.  
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Apesar das matérias jornalísticas elencadas para pesquisa serem de datas distintas, 

percebe-se que a proximidade de sentido entre as formações discursivas demonstra uma 

correlação na construção narrativa do processo migratório de senegaleses e haitianos em Caxias 

do Sul. Logo, percebe-se que as peculiaridades de cada FD dialogam conforme um pensamento 

ideológico intrínseco que responde a um campo normativo social baseado em crenças e saberes 

instituídos e pré-concebidos, como aponta Chauí (2011).  

 Justificam-se aqui, os pilares adotados para que estes não sejam alvo de um olhar 

dissidente, mas sim que convirja de maneira que se esclareça a interdiscursividade implícita nas 

significações expostas anteriormente na análise. Em (1) Deslocamento da vida pública para a 

vida privada e a construção do imaginário acerca da identidade do imigrante, entende-se que o 

apelo a intimidade dos entrevistados supõe que as relações intersubjetivas (sentimentos, 

interjeições) são dadas afim de ocultar ou dissimular as relações sociais enquanto sociais e as 

relações políticas enquanto políticas, já que essas são mediatas a determinação de suas 

respectivas instituições.  Por sua vez, a intersubjetividade é imediata, ou seja, as emoções são 

definidas pelo relacionamento direto entre pessoas, e por isso, os sentimentos possuem valor 

decisivo na ruptura na noção de espaço público e o privado, como aponta Chauí (2014).  

Assim, tangencia-se a expressão pública e racional de interesses e de direitos, para 

noticiar o não-pensado, a banalização dos sentimentos no seu âmago de não formulação quanto 

saber, o que por sua vez, dá a entender que os acontecimentos da vida política e social podem 

ser entendidos a partir da expressão dessa riqueza subjetiva das emoções e das preferências, em 

detrimento da fala protagonista dos indivíduos envolvidos no processo.Uma vez condicionados 

a serem alheios ao espaço público, e sendo esse o lugar das práticas sociais e políticas, os 

imigrantes econômicos são agentes de produção de eventos geradores de um espaço-tempo 

transnacional projetado no espaço geográfico do Estado, aonde não possuem lugar de 

reinvindicação, para exercer o seu “direito a ter direitos”, como aponta Redin (2014).  

Nesse aspecto, as formações discursivas FD2,FD3 e FD4 dialogam na medida em que 

é possível verificar que a construção narrativa das matérias 1.As novas caras de Caxias do Sul 

e 2.O Senegal é aqui, foram determinadas não exclusivamente pelas enunciações dos 

entrevistados, mas sim pelo que estava implícito nelas. Em ambos os casos, observa-se a 

contundência em priorizar as emoções e as preferências dos envolvidos, sendo que essas são 

determinantes para as matérias na concatenação de diferentes significados que contribuem para 

formação de uma possível identidade dos imigrantes. A descaraterização do imigrante quanto 

detentor do seu lugar de fala é evidente desde o momento em que se cria uma ordem de 

representatividade na fala de uma não-imigrante (Diva) em FD1, até as emissões de juízo 
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realizadas em FD3 e FD4 pelo autor da matéria a partir dos relatos de sensações dos imigrantes, 

para enfim inferir paradoxalmente uma relação de distanciamento e proximidade entre Caxias 

do Sul e Senegal. 

Prova disso, em FD4 o apelo aos códigos da vida privada (sensações térmicas) são 

fatores determinantes para distinguir os imigrantes sob um olhar de autenticidade. A definição 

da identidade é subordinada a capacidade de sentir de tal forma que se ofuscam as formas que 

se apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente. 

Assim, esse procedimento permite criar uma versão do fato e do acontecimento como se fosse 

o próprio por si só. As aberturas para criação do simulacro atingem seu ponto máximo onde as 

leis que constituem uma realidade fundamentada em preceitos histórico-sociais são destituídas 

para privilegiar uma versão do fato que é translúcida em relação a si mesmo, como afirma 

Baudrillard (1991).  Logo, fica fácil inferir que as características sensíveis são o que de fato 

distinguem imigrantes de cidadãos locais já que a diferença está dada e as condições para 

interpretação do fato são impostas na forma maior do discurso competente, o deslocamento do 

protagonismo de fala do imigrante para que se haja informação pela ordem discursiva do 

jornalista.  

As observações acerca das formações discursivas que compõe o segundo pilar (2) 

Trabalho como identidade, apoderação do estado e a objetificação do imigrante, abarcam 

inferências que são usuais ao senso comum para se referirão imigrante econômico. Sob a matriz 

de um pensamento economicista, reduzir a condição do imigrante ao mercado é presumir que 

o mesmo é capaz de se inserir em um universo de ampla escolha, onde ele será visto como 

investimento e, consequentemente, suprimido ao valor de troca do seu trabalho (objeto). Porém, 

observar o processo de migração a partir de uma ótica estritamente econômica é negligenciar 

que este é influenciado pelas experiências históricas e faz parte de uma dinâmica comunitária. 

As decisões que constituem o movimento de imigração são coletivas e não individuais, por isso, 

não se deve tomar a imigração econômica como voluntária ou procurar entendê-la a partir da 

vida privada porque que ater-se ao indivíduo é simplificar a complexidade que envolve o ato 

de imigrar.  

Progressivamente, as constatações das análises das formações discursivas FD5, FD6 e 

FD7 e FD8, vão exemplificando o impacto da postulação do trabalho como condição primeira 

para o imigrante firmar-se quanto tal. Este pensamento é reforçado principalmente nas 

inferências que se encontram implicitamente no discurso, como em FD5 e em FD7, aonde se 

refere à inserção no mercado de trabalho ao mesmo tempo em que se busca explicação para as 

condições precárias de estadia que se encontram os imigrantes. Essa contradição evidencia a 
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fragilidade de tentar sintetizar os objetivos da migração sob um viés econômico, já que não 

basta estar inserido na econômica para ser reconhecido quanto sujeito, ou seja, digno de direitos. 

O confinamento da pessoa humana em nome do “interesse nacional” que se resume a 

violenta prática do Estado de “incluir para excluir”, pode ser mais facilmente percebida em FD6 

durante a fala do prefeito que por sua vez, deixa claro que o interesse na imigração é basilar a 

sua apropriação quanto mão-de-obra. Em outras palavras, se não há como trabalharem não há 

como recebê-los, e se há que fazer uma escolha, que seja em prol das questões econômicas 

locais e que favoreçam os cidadãos da região.  

Nessa formação discursiva, o discurso do “outro” apresenta-se de forma explícita, aonde 

há uma nítida postulação das razões que permeiam as asserções feitas e a para tanto foram 

evidenciadas as fronteiras que delimitam que somos “nós” e quem são “eles”. A relevância 

que se dá ao trabalho esclarece a sintomática questão de pertencimento que é imposta à 

condição de aceitar ou não os imigrantes, conforme esses possam ser inseridos através do 

trabalho para aí sim, constituírem-se quanto cidadãos.  

Logo, as motivações dos imigrantes, por mais que também sejam econômicas, 

restringem-se de tal forma que o Estado não consegue viabilizar o espaço de cidadania para 

fora de seus interesses. Observa-se isso mais claramente nas distribuições das categorias 

elencadas em FD8, que dão a entender que os direitos de cidadania são interpeláveis aos direitos 

reconhecidos pelos aparelhos estatais. Ao retomar a constatação de Canclini (2008) de que são 

as práticas sociais e culturais que dão sentido ao pertencimento, entende-se melhor a visão do 

estado de apoderação sob uma falsa perspectiva de pertencer. Ou seja, a negação do espaço 

público e não reconhecimento do tempo (história) do imigrante significa torná-lo alheio ao seu 

campo de ação impedindo suas formas de afirmação social, em prol de uma visão que o 

compreende como objeto de produção.   

Essa constatação remete ao terceiro pilar proposto na análise “ (3) Reconhecimento da 

diferença e a negação do espaço-tempo da cidadania”, que por sua vez compreende as 

formações discursivas FD9, FD10, FD11. Como dito anteriormente, para que o imigrante não 

seja reconhecido como sujeito de sua história é necessário que lhe seja negado o espaço de sua 

ação política e social. Em FD10, observa-se na fala do imigrante a relevância de suas práticas 

na construção da relação de pertencimento de comunidade. É a partir da ação que os imigrantes 

constituem sua noção de grupo e consequentemente fazem valer sua condição de cidadão.  

Ao contrário do que se postula em FD9 e FD11, a identidade no mundo globalizado não 

é condicionada a subordinação dos que vem de fora para o que já é existente no lugar.  As 

diferenças constituem um campo híbrido de formação social, logo hierarquizar a cultura de tal 
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maneira que se privilegie uma em detrimento de outra é corroborar antigas formas de 

fundamentalismos que vão contra a corrente do processo de transnacionalização. Segundo 

Canclini (2010) o cultural abrange o conjunto de processos mediante os quais representamos e 

instituímos imaginariamente o social, concebemos e administramos as relações com os outros, 

ou seja, as diferenças, ordenamos sua dispersão e sua incomensurabilidade por meio de uma 

delimitação que flutua entre a ordem que possibilita o funcionamento da sociedade (local e 

global) e os atores que a abrem ao possível. 

 Por mais que as formas participativas sejam válidas no quesito de compreender a 

existências de culturas distintas, de pouco se valem se não há reconhecimento da diferença para 

que haja troca de saberes horizontal. Essas respostas ao movimento migratório são justamente 

as que impedem sua efetiva participação na vida social para além dos seus grupos de imigrantes. 

Os pilares elencados na análise facilitam compreender as narrativas para além do que 

está sendo dito. A compreensão da camada ideológica ajuda a visualizar as formas de retratação 

social que estão arraigadas ao discurso, e que por muitas vezes passam despercebidas, pois são 

fruto de um saber instituído que toma valor de verdade ao mesmo tempo que ganha força quanto 

caráter normativo na sociedade. As categorias elencadas demonstram a capacidade dialética 

entre as diferentes Formações Discursiva, que ganham consistência a medida que se relacionam, 

pois participam da construção de um imaginário representativo que ressiginifica o processo 

imigratório e seus atores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As constatações realizadas durante o desenvolvimento da análise de discurso deste 

trabalho permitem visualizar os entrelaçamentos discursivos que compõe a construção narrativa 

do processo migratório de senegaleses e haitianos em Caxias do Sul. Mediante as constatações 

desse processo de interdiscursividade notaram-se que de fato, as construções de simulacros de 

uma dada realidade ou acontecimento, guardam intrinsecamente em si inferências ideológicas 

que tem por função dar aos indivíduos uma explicação racional para as diferenças da sociedade.  

O jornal Pioneiro não é exceção à regra. Dotado intrinsecamente de um poder que é 

restrito ao lugar que ocupa, quanto órgão privado responsável por comunicar a sociedade, o 

jornal, inerentemente inscrito nas suas condições de credibilidade e plausibilidade, constrói suas 

representações do mundo real conforme seus preceitos e interesses próprios. 

 Eis que um enunciado nem sempre responde de forma evidente ao que é dito de maneira 

explícita. Por vezes, esse guarda um sentido que se refere a um não-dito condizente com a 

camada ideológica do discurso. As matérias analisadas e suas correspondentes formações 

discursivas apontam para algumas questões que respondem ao problema proposto e confirmam 

a hipóteses previamente determinada.  

Observou-se que a composição do discurso midiático do jornal o Pioneiro obedeceu 

algumas categorias estipuladas, sendo essas: (1) o deslocamento da vida pública a partir de 

relatos da vida privada e a construção do imaginário acerca da identidade do imigrante; (2) o 

trabalho como identidade, apoderação do estado e a objetificação do imigrante e, por fim, (3) o 

reconhecimento da diferença e a negação do espaço-tempo da cidadania.  

 As três categorias elencadas convergem em um ponto específico que determina as 

formas que o discurso incide na construção da identidade dos imigrantes senegaleses e haitianos 

em Caxias do Sul. Observou-se que existe uma delimitação de fronteiras que especificam o 

lugar de fala de quem emite juízo (nós, enquanto cidadãos locais), e os outros (imigrantes 

senegaleses e haitianos) que são restringidos e emitirem sentimentos acerca do processo no qual 

são protagonistas. O deslocamento do lugar protagonista do imigrante é a negação do seu 

espaço de ação para que esse seja sujeito do seu próprio destino. Com as enunciações relativas 

à vida privada sendo apresentadas como pública, acaba por se dissimular as práticas sociais e 

políticas como tais e, por fim, tangenciar a expressão pública e racional de interesses e de 

direitos, para noticiar o não-pensado.  

Sendo o espaço público o lugar ação da prática social e política e o tempo o testemunho 

de uma história escrita por processos do passado e do presente, o imigrante excluído da 
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possibilidade de construir sua própria narrativa se vê subordinado a uma noção de 

pertencimento que não corresponde à participação, mas sim a apoderação do Estado 

Sob o pressuposto de que o espaço público é o produto da relação viver e agir juntos, a 

abolição do mesmo é para além de uma forma de apoderação, uma forma de violência, ao negar 

ao homem sua faculdade de ação. Ao se restringir as falas do imigrante a vida privada, como 

preponderantemente sua forma de enunciação, são estabelecidas formas de conivência com a 

exclusão do mesmo, já que este não é mais capaz de emitir juízo sobre sua própria história.  

A permissividade de ver a diferença sob uma concepção antagônica às identidades-raiz 

são ao mesmo tempo contraditórias à formação de novas identidades no mundo globalizado, e 

também o fato de determinante para basilar o discurso do outro. A separação nós e outros está 

nas relações de dominação econômica e política, uma vez que se percebe como as mesmas se 

articulam da destituição do lugar de poder do imigrante para, assim, utilizar-se da sua condição 

de sujeito-objeto.  

Dito isso, fica claro o motivo do imigrante ser frequentemente referido ao trabalho, 

como se esse fosse o único fim de sua imigração. A invisibilidade desses sujeitos esconde-se 

nas reproduções simbólicas lacunares do discurso ideológico que, por sua vez, possui caráter 

hegemônico dentro da sociedade. No Estado, são estrangeiros sem voz, no cenário internacional 

não possuem espaço institucionalizado e, ainda que tivessem, é no Estado que ambientalmente 

esses sujeitos, não-sujeitos, estão inseridos. 

Por fim, a inferências da narrativa do processo migratório de senegaleses e haitianos no 

Jornal Pioneiro corrobora para a destituição do lugar de poder do imigrante enquanto sujeito do 

seu destino e de direitos. As enunciações que deslocam a vida pública para privada são cruciais 

no movimento de destituir o espaço público do imigrante e relegar a ele a condição única do 

espaço privado, onde este só é visto sob uma perspectiva restritiva e econômica.  

O imaginário acerca da identidade do imigrante senegalês e haitiano no discurso 

midiático do jornal Pioneiro retém-se às emoções, preferências e sentimentos, o que não deixa 

de ser uma forma de silenciar a história e o tempo em que estão situados os protagonistas do 

processo migratório. Comprova-se que a hipótese levantada no início da pesquisa é pertinente 

ao que foi constatado. De fato, o discurso midiático competente institui fronteiras que tendem 

a discernir imigrantes de cidadão locais, de tal forma que são responsáveis por deslocar o lugar 

de ação política dos imigrantes a ponto de negar o seu direito de ser protagonista de sua própria 

história. 

O “incluir para excluir” incita novas formas de marginalizar contingentes de grupos 

sociais que acabam por engrossar o tráfico internacional de pessoas, a violação dos direitos 
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laborais, a concorrência mercantil pérfida, a coisificação humana, diante da invisibilidade 

desses indivíduos que se encontram impossibilitados de serem cidadãos, e encontram-se em um 

Estado que não lhes deseja. 

Esse estudo não tem por finalidade desmascarar as condições implícitas ao discurso 

midiático para constituir uma relação dicotômica de verdade ou falseabilidade, mas sim lançar 

um olhar crítico ao que é implícito a esses discursos, a fim de compreender as formas que são 

constituídas as identidades na sociedade contemporânea, assim como os modos de ação social 

e política num cenário cada vez mais híbrido e globalizado.  
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1. TABELA COM MATÉRIAS QUE FORAM IDENTIFICADOS OS VERBETES  

TÍTULO GÊNERO DATA TEMA 

Muçulmanos celebram 

Maomé 

Senegaleses reverenciam 

profeta com rituais em salão 

da Igreja Católica do bairro 

Cidade Nova 

Reportagem de 

Cristiane Barcelos 

do caderno 

Cotidiano – página 

6 

05 de janeiro de 

2015 

Religiosidade e cultura 

Maomé é reverenciado 

em território cristão 

Contracapa 05 de janeiro de 

2015 

Religiosidade e cultura 

“A última barbaridade de 

2014...” 

Coluna de Ciro 

Fabres (Opinião) 

07 de janeiro de 

2015 

Opinião de colunista 

O Senegal é aqui 

Altas temperaturas 

provocam um 

questionamento: nosso 

calor é mesmo senegalês? 

Caderno de 

comportamento 

(capa do caderno) 

10 e 11 de 

janeiro de 2015 

Cultura e comportamento 

Calor senegalês? Nada 

disso! 

Imigrantes africanos 

comparam a temperatura de 

Caxias à de cidades do 

Senegal 

Reportagem de 

Tríssia Ordovás 

Sartori – Cotidiano 

página 6 

10 e 11 de 

janeiro de 2015 

Cultura, Clima e 

comportamento 

Denise acusa furtos Nota na página 12 

sobre projeto de lei 

municipal 

06 de fevereiro 

de 2015 

Fala sobre furtos de 

mercadorias e bens dos 

imigrantes realizados pela 

fiscalização municipal 

Climão Nota na página 12 

sobre projeto de lei 

municipal 

11 de fevereiro 

de 2015 

Fala sobre furtos de 

mercadorias e bens dos 

imigrantes realizados pela 

fiscalização municipal 

Copa das Etnias é 

domingo 

Nota na página 29 

sobre jogos de 

futebol envolvendo 

as etnias recebidas 

pela cidade 

7 e 8 de março 

de 2015 

Fala sobre jogos de 

futebol que serão 

realizados com o intuito 

de acolher as diferentes 

etnias da cidade de Caxias 

do Sul 

As novas caras de Caxias 

do Sul 

Por meio do futsal, Copa 

das Etnias integrou, ontem, 

no Enxutão, imigrantes que 

vivem no município 

Reportagem de 

Siliane Vieira sobre 

a copa das Etnias – 

Cotidiano página 5 

9 de março de 

2015. 

Cidadania e Cultura 

#mestiçagem Coluna de 

Carlinhos Santos na 

página 8 

11 de março de 

2015. 

Lançamento de projeto; 

cultura 

Tribalismos Nota na coluna de 

Carlinhos Santos – 

pág 8 

23 de março de 

2015. 

Cultura; Moda 

Senegaleses agradecem Nota na página 13 01 de maio de 

2015. 

Senegaleses que 

agradecem o apoio 

legislativo.  
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“As grandes viagens...” Coluna de Ciro 

Fabres (Opinião) – 

página 23 

20 de maio de 

2015. 

Fala sobre o fato de 

imigrantes italianos já 

terem feito grandes 

viagens para o estado de 

RS e de agora essa ser a 

vez de imigrantes 

senegaleses e haitianos. 

Ajuda para os 

estrangeiros 

Nota na página 13 

sobre aplicativo 

desenvolvido para 

auxiliar refugiados 

e imigrantes. 

22 de maio de 

2015. 

Descreve aplicativo 

desenvolvido por 5 jovens 

de Bento Gonçalves para 

auxiliar imigrantes. 

PF registra 99 

passaportes falsos 

Diligências em Caxias 

apontaram que cidadãos de 

países africanos usaram 

documentos irregulares 

Reportagem de 

Sueli Mapelli – 

página 17 

22 de maio de 

2015 

Imigração e uso de 

documentos falsos para 

ingresso no Brasil 

PF de Caxias descobre 99 

passaportes falsos  

Capa do jornal (em 

nota no canto 

inferior) 

22 de maio de 

2015 

Imigração e uso de 

documentos falsos para 

ingresso no Brasil 

Mais haitianos vêm para 

o Sul 

Nota breve na 

página 11 

23 e 24 de maio 

de 2015  

Novos ônibus de 

imigrantes que chegaram 

ao Brasil 

“Tomara Seu Luis....” Coluna de Gilberto 

Blume (Opinião) – 

página 6 

25 de maio de 

2015  

Comentário sobre a 

entrada ilegal de 

imigrantes. 

“Irmã Maria do Carmo 

critica....” 

Coluna de Gilberto 

Blume (Opinião) – 

página 2 

26 de maio de 

2015 

Comentário sobre a 

chegada de mais 

imigrantes ao Sul do 

Brasil 

“Falta articulação entre 

governos” 

Entrevista realizada 

pela Rádio Gaúcha 

a Irmã Maria do 

Carmo e descrita no 

jornal na página 7  

26 de maio de 

2015 

Entrevista 

Falta estrutura para 

receber imigrantes 

Cerca de 300 pessoas são 

esperadas no RS a partir de 

amanhã 

Reportagem de 

Caio Cigana – 

página 6 

26 de maio de 

2015. 

Reportagem sobre a falta 

de estrutura no Estado do 

RS para receber 

imigrantes senegaleses e 

haitianos. 

Senegaleses e haitianos 

estão a caminho do Sul 

Capa do jornal 

(nota pequena 

indicando a página) 

26 de maio de 

2015. 

Imigração 

Uma lição de 

fraternidade 

Editorial do Jornal 

Pioneiro 

27 de maio de 

2015. 

Editorial do jornal sobre a 

chegada de novos 

imigrantes ao Brasil. 

“Sejam bem-vindos, 

haitianos e 

senegaleses....” 

Coluna de Ciro 

Fabres (Opinião) – 

página 10 

27 de maio de 

2015 

Fala sobre a chegada dos 

imigrantes senegaleses e 

haitianos na mesma 

semana em que se 

comemoram os 140 anos 

da imigração italiana no 

RS. 
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Imigração organizada é 

mais humanitária 

Editorial da RBS 

(opinião) – página 

4 

27 de maio de 

2015. 

Imigração 

Religiões irmanadas Capa 27 de maio de 

2015. 

Imigração e Caravaggio 

Senegaleses também 

pedem paz 

Grupo de muçulmanos 

partiu de Caxias, fez festa 

ao chegar em Farroupilha e 

distribuiu rosas brancas 

Reportagem de 

Raquel Fronza – 

página 8 – 

Cotidiano. 

27 de maio de 

2015. 

Imigração e Caravaggio 

“Os pretos imigrantes 

muçulmanos causaram 

indo a Caravaggio..” 

Coluna de Gilberto 

Blume (Opinião) – 

página 2. 

27 de maio de 

2015. 

Imigração e Caravaggio 

Auxílio aos imigrantes Nota na página 14 

sobre atendimento 

aos imigrantes 

senegaleses e 

haitianos que 

chegam ao Sul do 

Brasil 

27 de maio de 

2015. 

Comissão de Cidadania e 

Direitos Humanos à 

disposição do município 

para auxiliar imigrantes. 

E se fosse contigo? Artigo de 

Christopher Goulart 

– Senador Suplente 

do PDT – RS 

28 de maio de 

2015. 

Artigo de opinião sobre 

imigração. 

“Ou se humaniza tudo, 

ou não se humaniza 

redes...” 

Coluna de Ciro 

Fabres (Opinião) – 

página 10. 

28 de maio de 

2015. 

Opinião sobre imigração 

“Pássaros criados em 

gaiolas acreditam que 

voar é uma doença...” 

Coluna de Gilberto 

Blume (Opinião) – 

página 2 

28 de maio de 

2015 

Opinião sobre imigração 

Malas prontas Cartas – Malas 

prontas – Carta de 

Wilson Silva – 

Analista de 

Processos. 

28 de maio de 

2015. 

Carta do leitor sobre 

imigração 

Diretas Nota sobre 

imigração e 

procedimento 

legislativo – página 

15 

28 de maio de  

2015. 

Discussões no legislativo 

sobre imigração. 

Sem plano emergencial 

Prefeito receberá 

documento com cenário 

que estrangeiros encontram 

ao chegar 

Reportagem de 

Raquel Fronza – 

página 6 

29 de maio de 

2015. 

Dossiê nessa página sobre 

a situação dos imigrantes 

em Caxias. 

Falta estrutura para 

recebê-los. 

Capa  29 de maio de 

2015. 

Foto e chamada na capa. 

Direitas (2) Nota na página 19 

sobre imigração e 

processo legislativo 

em âmbito federal 

29 de maio de 

2015 

Imigração em processo 

legislativo. 

 

A melhor imagem da 

semana 

Nota com imagem 

na página 16 

30 e 31 de maio 

de 2015. 

Foto de imigrante 

senegalesa e filha. 
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Respeito à diversidade Editorial da RBS na 

página 5 

6 e 7 de junho 

de 2015. 

Diversidade e imigrantes. 

“Outra grande viagem à 

Serra Gaúcha...” 

Coluna de Ciro 

Fabres (Opinião) – 

página 9 

6 e 7 de junho 

de 2015. 

Campanha do Agasalho e 

imigrantes. 

Bem vestidos para a vida 

em Caxias do Sul 

Nota na página 15 

com foto 

6 e 7 de junho 

de 2015. 

Imigrantes e doação de 

roupas. 

Imigrantes Carta – Imigrantes 

– Carta de leitor – 

Darmezi de Brito – 

Cinquentenário, 

Caxias do Sul – 

página 3. 

19 de junho de 

2015. 

Opinião e Imigrantes. 

“Abençoada Caxias do 

Sul...” 

Coluna de Ciro 

Fabres (Opinião) – 

página 16 

20 e 21 de junho 

de 2015. 

Opinião e Imigração. 

Território Sonoro Coluna de 

Carlinhos Santos na 

página 8 

24 de junho de 

2015. 

Fala sobre um imigrante 

haitiano que mora em 

Bento Gonçalves e deseja 

fazer hip hop. 

Imigrantes (2) Carta – Imigrantes 

– Carta de leitor – 

Vilson Rodrigues 

da Silva – Analista 

de Processos – 

Caxias do Sul – 

página 3. 

24 de junho de 

2015. 

Emprego e imigração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a - As novas caras de Caxias do Sul 
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2.b–O Senegal é aqui 
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2.c -  
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2.d - Falta estrutura para recebê-los 
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2.e - Sem plano emergencial 
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2.f - Maomé é reverenciado em território cristão 
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2.g - Muçulmanos celebram Maomé 
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2.h - Senegaleses também pedem paz 

 


