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RESUMO 
 
 

As primeiras décadas do século XXI foram marcadas por um crescimento dos fluxos 
imigratórios contemporâneos para o Brasil. Imigrantes e refugiados de várias 
nacionalidades, sobretudo de países africanos e de outros como é o caso do Haiti, 
vieram ao país em busca de melhores condições de vida. Esse movimento 
migratório se tornou uma pauta recorrente no jornalismo brasileiro, embora o país 
seja destino de imigrantes e refugiados desde o passado, como os europeus 
atraídos por políticas de inserção promovidas pelo Brasil durante o século XX. A 
proposta da tese foi analisar como sites jornalísticos apresentaram representações 
desses grupos imigrantes no Brasil contemporâneo e o pânico moral gerado a partir 
de tais representações. Para tanto, foi realizada uma análise da cobertura 
jornalística de um caso ocorrido em outubro de 2014, envolvendo um refugiado de 
origem africana que estava sob suspeita de ter contraído o vírus Ebola. Partiu-se da 
hipótese de que o pânico moral com relação aos imigrantes no século XXI no Brasil 
tem cor e está associado as pessoas negras. A metodologia foi composta pelo uso 
da Análise Crítica de Discurso para examinar as vinte reportagens jornalísticas e as 
marcas discursivas das representações nelas presentes. Também se recorreu a 
História Oral para coleta e análise dos depoimentos das oito fontes orais: imigrantes 
que deram entrada no Brasil a partir de 2000, e jornalistas que trabalharam direta ou 
indiretamente com o tema das imigrações, contribuindo com suas perspectivas a 
respeito das representações sobre os fluxos imigratórios contemporâneos e o 
acontecimento analisado. A ordem do referencial teórico e seus respectivos autores 
foi feita da seguinte forma: no primeiro capítulo, tratou-se sobre tempo e 
acontecimento na História e no Jornalismo, lugar de memória e mediascape, a partir 
das discussões de François Hartog, Reinhart Koselleck, François Dosse, Pierre 
Nora, Andreas Huyssen, Marialva Barbosa, Sônia Maria de Meneses Silva, Nelson 
Traquina, Asa Briggs, Peter Burke, Arjun Appadurai; no segundo capítulo, abordou-
se sobre política migratória brasileira dos séculos XIX a XXI, perfil de migrante 
desejado, estratificação racial, branqueamento e racismo, seguindo os pressupostos 
de Lená Medeiros de Menezes, Giralda Seyferth, Neide Patarra, Saskia Sassen, 
Abdelmalek Sayad, Stephen Castles, Iray Carone, Maria Aparecida Silva Bento, 
Teun Adrianus van Dijk, Livio Sansone, Vilna Bashi e Antonio McDaniel; o terceiro 
capítulo tratou sobre discurso, representação, identidade, diferença, pânico moral e 
memória, com base em Michel Foucault, Stuart Hall, Roger Chartier, Dominique 
Maingueneau, Patrick Charaudeau, Serge Moscovici, Kenneth Thompson, Alistair 
Thomson, Joël Candau; por fim, no quarto capítulo, concentrou-se a maior parte da 
análise empírica. Entre as conclusões, identificou-se que as reportagens feitas pelas 
agências de notícias promovem um discurso que pode ser homogêneo em torno de 
determinado acontecimento. Além disso, notou-se que há uma racialização no 
discurso sobre a migração. Pessoas negras, independente da nacionalidade, são 
subalternizadas, vistas como um risco social, de classe e de saúde. Apesar de não 
existir leis que caracterizem diretamente um perfil de migrante desejado, na prática 
se notou que para que o migrante seja inserido no país de acolhimento, ele deve 
pertencer a uma classificação desejada (profissional, de origem e de cor). 

  
Palavras-chave: História do Tempo Presente. Imigração no Brasil. Imigrantes 
Negros. Racismo. Pânico moral. 
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ABSTRACT 
 
 

The first decades of the twenty-first century was marked by a growth of contemporary 
immigrant flows to Brazil. Immigrants and refugees of various nationalities, especially 
from African countries and others such as Haiti, came to the country in search of 
better living conditions. This migratory movement has become a recurring feature in 
Brazilian journalism, although the country has been a destination for immigrants and 
refugees since the past, such as Europeans attracted by insertion policies promoted 
by Brazil during the 20th century, for example. The thesis proposal was to analyze 
how journalistic sites presented representations of these immigrant groups in 
contemporary Brazil and the moral panic associated with such representations. 
Therefore, was does an analysis of the journalistic coverage of a case occurred in 
October 2014, involving an African refugee who was suspected of having contracted 
the Ebola virus, including discussing Brazil's political relationship with immigrants and 
refugees from the past to the present day. It was hypothesized that the moral panic 
about immigrants in the 21st century in Brazil has color and is associated with black 
people. The methodology was composed by the use of Critical Discourse Analysis to 
examine the twenty journalistic reports and the discursive marks of the 
representations in them. Oral History was also used to collect and analyze the 
testimonies of the eight oral sources: immigrants who entered Brazil from 2000 
onwards, and journalists who worked directly or indirectly with immigration, 
contributing their perspectives about the contemporary immigration flows 
representations and the analyzed event. The order of the theoretical reference and its 
respective authors was made as follows: in the first chapter, it dealt with time and 
event in History and Journalism, place of memory and mediascape, from the 
discussions of François Hartog, Reinhart Koselleck, François Dosse, Pierre Nora, 
Andreas Huyssen, Marialva Barbosa, Sônia Maria de Meneses Silva, Nelson 
Traquina, Asa Briggs, Peter Burke, Arjun Appadurai; the second chapter is about 
Brazilian migrant policy from the nineteenth to the twenty-first centuries, the profile of 
the desired migrant, racial stratification and racism, following the assumptions of 
Lená Medeiros de Menezes, Giralda Seyferth, Neide Patarra, Saskia Sassen, 
Abdelmalek Sayad, Stephen Castles, Iray Carone, Maria Aparecida Silva Bento, 
Teun Adrianus van Dijk, Livio Sansone, Vilna Bashi e Antonio McDaniel; the third 
chapter dealt with speech, representation, identity, difference, moral panic and 
memory, based on Michel Foucault, Stuart Hall, Roger Chartier, Dominique 
Maingueneau, Patrick Charaudeau, Serge Moscovici, Kenneth Thompson, Alistair 
Thomson, Joël Candau; finally, it's in the fourth chapter that empirical analysis was 
concentrated. Among the conclusions, it was identified that the reports made by the 
news agencies promote a discourse that can be homogenous around a certain event. 
In addition, it has been noted that there is racialization in the discourse on migration. 
Black people, regardless of nationality, are subalternized, seen as a social, class and 
health risk. Although there are no laws that directly characterize a desired migrant 
profile, in practice it has been noted that for the migrant to be inserted in the host 
country, he must belong to a desired classification (professional, of origin and of 
color). 

  
Keywords: History of Present Time. Immigration in Brazil. Black Immigrants. 
Racism. Moral panic. 

 

 
 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

11 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1 – Reprodução de tabela sobre número de imigrantes (imigração 
acumulada) com residência no Brasil, de acordo com os censos realizados em 1991, 
2000 e 2010 ............................................................................................................. 23 
 
Figura 2 – Número de migrantes guineanos documentados que vivem no Brasil ... 27 
 
Figura 3 – Reprodução de reportagem publicada no site Correio 24 Horas .......... 201 
 
Figura 4 – Reprodução de reportagem publicada no site Correio 24 Horas .......... 204 
 
Figura 5 – Reprodução de reportagem publicada no site do Jornal Nacional ....... 219 
 
Figura 6 – Reprodução de reportagem publicada no site do Fantástico ................ 221 
 
Figura 7 – Reprodução de reportagem publicada no site Veja.com ...................... 227 
 
Figura 8 – Reprodução de parte da reportagem publicada no site Estadão .......... 228 
 
Figura 9 – Reprodução de tags publicadas no site Exame.com ............................ 229 
 
Figura 10 – Reprodução de infográfico publicado no site Folha de São Paulo ..... 230 
 
Figura 11 – Reprodução de parte da África, em especial dos países que compõem a 
África Ocidental ...................................................................................................... 253 
 
Figura 12 – Reprodução de comentários de leitores publicados no site O Povo ... 254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

13 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 – Descrição do método para coleta das reportagens no Google Notícias..44 
 
Tabela 2 – Aspectos técnicos e de discurso para a análise das reportagens ........ 185  
 
Tabela 3 – Datas de publicação e os respectivos sites nos quais as reportagens 
analisadas foram publicadas .................................................................................. 195 
 
Tabela 4 – Editorias e/ou selos das reportagens, por ordem análise ..................... 200 
 
Tabela 5 – Número de linhas das reportagens, por ordem de análise ................... 202 
 
Tabela 6 – Número de fontes citadas nas reportagens, por ordem de análise ...... 207 
 
Tabela 7 – Fontes entrevistadas nas reportagens que eram migrantes e/ou 
refugiados. Por ordem cronológica e de análise das reportagens ......................... 216 
 
Tabela 8 – Palavras usadas para descrever o refugiado apontado por suspeita de 
Ebola. Por ordem cronológica e de análise das reportagens ................................. 278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

15 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

Cime Comissão Intergovernamental para as Migrações 

CNIg Conselho Nacional de Imigração 

Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
 

Conare Comitê Nacional para os Refugiados 

CPLP Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

OIM Organização Internacional de Migração 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

Palop Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PEC Programa de Estudantes Convênio 

PEC-G Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

WHO World Health Organization 

Zopacas Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

17 

SUMÁRIO 
 
 

IMIGRANTES NEGROS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E OS PÂNICOS 
MORAIS NOS DISCURSOS JORNALÍSTICOS: UMA INTRODUÇÃO ....... 19 
 

1. ARTICULAÇÃO ENTRE TEMPO E ACONTECIMENTO NA HISTÓRIA E NO 
JORNALISMO ............................................................................................... 49 

1.1. O conceito de acontecimento sob a luz da história e do jornalismo ..... 50 
1.2. Tempo jornalístico e tempo histórico: aproximações e singularidades .66 

 
2. O BRASIL NA ROTA DE FLUXOS MIGRATÓRIOS: PISTAS DO PASSADO E 

O VÍNCULO COM O PRESENTE ................................................................. 99 
2.1. Desejados e indesejados: a construção do perfil de migrante na política 

migratória brasileira .................................................................................. 101  
2.2. Os indesejados na migração para o Brasil contemporâneo ..................127 

 
3. REPRESENTAÇÕES NO DISCURSO JORNALÍSTICO CONTEMPORÂNEO 

E A CONSTRUÇÃO DE PÂNICOS MORAIS .............................................. 143 
3.1. Discurso, representação do outro e produção de sentidos nas práticas 

sociais ......................................................................................................... 144 
3.2. O pânico moral nas representações sociais ........................................... 173 
3.3. Discursos sobre Ebola no jornalismo: percurso metodológico ........... 182 

 
4. O PRIMEIRO CASO DE SUSPEITA DE EBOLA NO BRASIL E OS 

DISCURSOS DE PÂNICO MORAL ............................................................. 193 
4.1. “Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de ebola” 

.......................................................................................................................197 
4.2. Representações no discurso jornalístico: cor, doença e preconceito.. 231 
4.3. O Brasil como país de imigração ............................................................. 247 
4.4. África: um continente inteiro a descobrir ............................................... 252 
4.5. O pânico moral nas representações jornalísticas .................................. 263 
4.6. A descoberta de ser negro no Brasil: racialização e preconceito no 

discurso jornalístico .................................................................................. 268 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 291 

LISTA DE FONTES ..................................................................................... 305 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 317 

ANEXOS ...................................................................................................... 333 

Anexo 1 – Reportagem publicada no primeiro dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 333 

Anexo 2 – Reportagem publicada no primeiro dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................ 335 

Anexo 3 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 338 

Anexo 4 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................ 341 

Anexo 5 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e 

  

  



 18 

identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................ 343 

Anexo 6 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 345 

Anexo 7 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 348 

Anexo 8 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 351 

Anexo 9 – Reportagem publicada no terceiro dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 353 

Anexo 10 – Reportagem publicada no terceiro dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 356 

Anexo 11 – Reportagem publicada no quarto dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 359 

Anexo 12 – Reportagem publicada no quarto dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 363 

Anexo 13 – Reportagem publicada no quinto dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 367 

Anexo 14 – Reportagem publicada no quinto dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 370 

Anexo 15 – Reportagem publicada no sexto dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 374 

Anexo 16 – Reportagem publicada no sexto dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 378 

Anexo 17 – Reportagem publicada no oitavo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 383 

Anexo 18 – Reportagem publicada no oitavo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 387 

Anexo 19 – Reportagem publicada no oitavo dia de ocorrência e 
identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros ................. 390 

Anexo 20 – Reportagem publicada no décimo primeiro dia de ocorrência 
e identificação do caso por veículos jornalísticos brasileiros .............. 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

IMIGRANTES 1  NEGROS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E OS PÂNICOS 
MORAIS NOS DISCURSOS JORNALÍSTICOS: UMA INTRODUÇÃO 
 

 

 “O preconceito brasileiro é tão grande que quando acontece alguma coisa 

com o outro, eles usam para discriminar. Naquela época eles usaram o Ebola. [...] 

mostra bem o caso de xenofobia” (informação verbal)2. A fala do senegalês Mor 

Ndiaye, 31 anos3, presidente da Associação dos Senegaleses de Porto Alegre que 

chegou ao Brasil em 2008 em busca de refúgio e gentilmente concedeu seu 

depoimento, ilustra uma realidade vivida por parte da população migrante que veio 

para o país nas duas primeiras décadas do século XXI. O acontecimento envolvendo 

o primeiro caso de suspeita de Ebola no Brasil em 2014 suscitou uma série de 

debates sobre a forma como foi conduzida a representação midiática, e os impactos 

sobre os migrantes, sobretudo negros, entre homens e mulheres de origem africana 

e haitiana. 

 Ainda que seja recente, avalia-se que este acontecimento em particular 

merece ser inscrito na História do Tempo Presente por alguns motivos: ter sido 

considerado o primeiro caso de suspeita da doença em solo brasileiro, pelo 

sensacionalismo gerado a partir das representações sobre a pessoa com origem da 

República da Guiné, vítima da especulação jornalística e social e, nesse contexto, 

evidencia a discussão pública sobre as migrações contemporâneas e em como o 

jornalismo elabora narrativas sobre elas. Além disso, a discriminação de ordem 

xenofóbica e racista sofrida por migrantes naquela circunstancia e depois dela 

servem como um exemplo para refletir sobre o racismo, enraizado no Brasil. O 

                                                 
1
 Embora o termo imigrante esteja presente no título desta tese, bem como em algumas passagens 

do texto, assim como o conceito de imigração, ressalta-se que fora feito para identificar que a 
pesquisa trata de um processo e de um grupo imigratório específico. Foca, portanto, pessoas de 
outras nacionalidades vindas ao Brasil. Mas é importante lembrar que na tese também foram usados 
os termos migrantes e migração tanto para designá-los quanto ao processo de mobilidade em si, 
considerando uma das recomendações do “Guia das Migrações Transnacionais e Diversidade 
Cultural para Comunicadores – Migrantes no Brasil”, escrito por Denise Cogo e Maria Badet de Souza 
(2013). “Recomendamos o uso do termo migrante (no lugar de imigrante) e migração (no lugar de 
imigração), já que o termo nos permite enfatizar as dimensões múltiplas tanto de movimento, trânsito 
e fluidez, quanto de temporalidades e motivações que marcam as migrações contemporâneas e que 
podem variar em função de diferentes fatores políticos, econômicos e sociais” (COGO & SOUZA, 
2013, p. 49, grifo das autoras). 
2
 NDIAYE, Mor. Mor Ndiaye: depoimento. [18 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. 

Porto Alegre, 2017b. 1 arquivo .mp3 (33min. e 34seg.). 
3
 Idade que o entrevistado possuia até a data de realização da entrevista.  
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pânico moral4 gerado em torno do refugiado gerou impactos negativos não apenas 

para ele, como aos demais migrantes e pessoas em situação de refúgio originários 

de outros países.  

 Por este motivo, a presente pesquisa não se focou unicamente no estudo em 

profundidade de um fluxo migratório, mas nos desdobramentos que tais 

representações presentes no discurso jornalístico sobre o caso de suspeita de Ebola 

geraram aos migrantes e refugiados negros, sobretudo africanos e haitianos 5 . 

Ambos os grupos aparecem nas reportagens selecionadas no corpus, assim como 

também fazem parte deles os migrantes e pessoas em situação de refúgio 

entrevistadas por meio da História Oral, e que deram entrada no Brasil a partir dos 

anos 2000, até 2014, quando da ocorrência do caso de suspeita de Ebola, 

compreendendo o recorte temporal da pesquisa. 

 Se considerar que as reportagens sobre este acontecimento permanecem 

disponíveis em repositórios na internet, em sites dos próprios veículos jornalísticos 

e/ou em outros arquivos digitais, cria-se, portanto, um lugar de memória a respeito 

do primeiro caso de suspeita de Ebola no Brasil. Especialmente por ter envolvido 

uma pessoa cuja origem foi subalternizada na narrativa midiática. Nesse contexto, 

sua vinda para o Brasil foi indiretamente apresentada como um problema, sobretudo 

pelas condições sanitárias que a República da Guiné passava em 2014 em meio a 

um surto da doença, posteriormente controlado nos anos seguintes (DANFÁ, 2016; 

MATTOS, 2015; SACRAMENTO & MACHADO, 2015; VENTURA, 2016; VENTURA 

& HOLZHACKER, 2016; WHO, 2015).  

 Ao não diferenciar no discurso jornalístico de qual país africano se falava, as 

representações sobre o refugiado também puderam influenciar a percepção social 

sobre os fluxos migratórios de pessoas originárias do continente africano, em grande 

parte negras, homogeneizando esse movimento. Ainda que sem ligação direta, a 

                                                 
4
 Por pânico moral se entende a associação de um grupo de pessoas ou de um acontecimento a uma 

ameaça ao que é entendido por parte da sociedade como algo essencial e que não pode ser alterado, 
cabendo às autoridades e formadores de opinião garantir que esse status quo se mantenha 
(THOMPSON, 2014). No caso dos migrantes, o que se percebeu é que a entrada e permanência de 
determinados grupos é entendida como uma perturbação ao que está estabelecido, um perigo à 
soberania nacional e às fronteiras. O conceito foi aprofundado no terceiro capítulo e discutido ao 
longo desta tese. 
5
 Pesquisas anteriores, usadas como base referencial para esta tese, abordaram em profundidade os 

fluxos imigratórios de africanos (ganeses, senegaleses, angolanos, moçambicanos, entre outros) e 
haitianos no Brasil, a citar: Assis e Magalhães (2016); Baeninger (2013); Baeninger et al. (2016); 
Campos (2015); Cogo (2014); Cogo & Silva (2016); Gusmão (2011); Magalhães (2017); Maringoni 
(2011); Menin (2016); Munanga (2002); Patarra (2005); Silva & Assis (2016); Vida (2001); Visentini 
(2014); Télémaque (2012), cujas referências se encontram ao final da tese. 
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migração de haitianos, composta igualmente por negros, que se encontravam em 

mobilidade para e no Brasil nesse contexto, também foi relacionada a esse caso em 

particular. O que pode ser explicado, em partes, por conta de uma ideia de 

pessimismo associada ao continente africano e, mais contemporaneamente, 

também ao Haiti, na América Central, em razão de uma série de eventos ambientais 

e de saúde ocorridos no país, sobretudo em razão de surtos de cólera e o terremoto 

em 2010.  

 No geral, as representações sobre o continente africano revelam, dentre 

outras imagens, as sintetizadas por Samuel Santana Vida em sua pesquisa a 

respeito dos africanos no Brasil: “Para a imprensa brasileira a África é o continente 

das impiedosas epidemias da Aids e do Ebola; dos massacres genocidas intertribais; 

da fome endêmica; do subdesenvolvimento e da miséria; [...]” (VIDA, 2001, p. 457). 

Além disso, no Brasil contemporâneo também se representa “a identificação do 

imigrante africano como refugiado; a segunda é a desconfiança quanto ao possível 

envolvimento com a delinquência” (VIDA, 2001, 458). Imagens essas geralmente 

associadas a migrantes negros.  

 No caso da migração de africanos para o Brasil, é preciso ressaltar que não é 

historicamente relacionada apenas a fatores econômicos. “A presença africana no 

Brasil [se constitui] num fenômeno antigo, que perpassa toda a história de formação 

da sociedade brasileira” (VIDA, 2001, p. 450, grifo meu). Pessoas de outros países 

da África também vêm ao Brasil atraídas por acordos multilaterais entre hemisfério 

sul-sul – Brasil e África, processo intensificado sobretudo a partir da primeira década 

do século XXI (CASTRO, 2001; GUSMÃO, 2011). Entre eles, ações para o 

estabelecimento da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), 

assim como a organizada pela Organização das Nações Unidas, a Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas), e a manutenção de programas de bolsas de 

estudo para estudantes africanos no Brasil e intercâmbio de professores, como o 

Programa de Estudantes Convênio (PEC) de Graduação (PEC-G) e Pós-Graduação 

(PEC-PG), ligados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

 Outras ações também são representativas e marcam a relação entre África e 

Brasil. Por exemplo, durante o Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foram 

abertas dezessete embaixadas brasileiras no continente africano. Entre 2003 e 2010 

o então presidente viajou ao continente onze vezes para visitar 29 países, 
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estabelecendo acordos de ordem econômica, política e educacional (VISENTINI, 

2014). Soma-se a esses possíveis fatores de atração a proximidade da própria 

língua – como é o caso dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, também 

chamados de Palop: Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Moçambique – a fim de realizar intercâmbios com universidades conveniadas para 

estudar graduações e cursos lato/stricto sensu em várias áreas acadêmicas, ou 

cujas redes de sociabilidade já estão sedimentadas no país (GUSMÃO, 2011; 

UEBEL, 2016).  

 Apenas uma parte de pessoas se desloca do continente africano para outros 

países – inclusive o Brasil – visando solicitação de refúgio (UEBEL, 2016). Nesse 

percurso, descobrem “uma africanidade e [...] uma negritude construídas a partir de 

seus deslocamentos e suas histórias particulares que revelam a história mais geral 

do povo negro, africano e estrangeiro na terra dos outros” (GUSMÃO, 2011, p. 191, 

grifo da autora), em virtude de situações que envolvem preconceito, discriminação e 

racismo. 

O Brasil é, portanto, considerado um lugar potencial como destino de fluxos 

migratórios, incluindo pessoas em situação de refúgio. Não apenas de africanos, 

mas também de caribenhos, dentre outros povos. A fim de ilustrar a questão, tomou-

se como base dados quantitativos divulgados por órgãos federais reguladores de 

fluxos migratórios e de pedidos de refúgio para o país.  

Embora as estatísticas numéricas não abarquem, no geral, migrantes e 

pessoas que se enquadrem em uma situação de refúgio e que estejam 

indocumentadas – ou seja, que não sejam reconhecidas pelo Estado –, os dados 

dão uma perspectiva acerca do cenário atual sobre pessoas de outras 

nacionalidades em mobilidade no Brasil.  

O último censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) registrou a presença de 431.319 estrangeiros 6 

residentes no Brasil, além de 161.250 declarados como naturalizados, em um total 

de 592.569 migrantes (SOARES, LOBO & MATOS, 2015). O número, porém, é 

menor ao ser comparado com os censos realizados em 2000, quando um total de 

                                                 
6
 O uso do termo estrangeiro aqui é feito com cautela e o menos possível. Isso porque “carrega o 

princípio de diferenciação e discriminação […]. Muitas vezes, é utilizado para grupos de migrantes 
vistos como ‘qualificados’ ou de países ‘desenvolvidos’. Portanto, recomendamos, sempre que 
possível, priorizar o uso do termo migrante para evitar o estabelecimento de juízo de valor e 
categorização dos fluxos migratórios (COGO & SOUZA, 2013, p. 47). 
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683.830 pessoas de outras nacionalidades foram identificadas, e 1991, momento em 

que levantou-se o total de 767.781 migrantes no Brasil (SOARES, LOBO & MATOS, 

2015).  

Em pesquisa acerca da mobilidade de imigrantes no Brasil entre os anos de 

1991 e 2010, Soares, Lobo e Matos (2015, p. 197) identificaram a nacionalidade dos 

grupos majoritários no Brasil com base nos censos realizados durante o período. A 

tabela apresentada pelos autores vale aqui ser reproduzida: 

 

Figura 1 – Reprodução de tabela sobre número de imigrantes (imigração acumulada) com 
residência no Brasil, de acordo com os censos realizados em 1991, 2000 e 2010: 

 

Fonte: SOARES, Weber; LOBO, Carlos; MATOS, Ralfo. Mobilidade espacial dos imigrantes 
estrangeiros no Brasil – 1991/2010. REMHU - Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana. 

Brasília, Ano XXIII, n. 44, p. 191-205, jan./jun. 2015. 

 

De acordo com a imagem anterior, é possível observar que a nacionalidade 

com o maior número de migrantes residentes no Brasil é a portuguesa, seguida dos 

japoneses e paraguaios. Pessoas originárias de países do continente africano ou do 

Haiti, na América Central, são inferiores a 10 mil em cada censo; portanto, sequer 

foram mencionadas devido a provável quantidade reduzida no Brasil nesses três 

momentos referenciados (1991, 2000 e 2010). Contudo, é necessário frisar que o 
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censo realizado em 2010 não capta, em sua integralidade, a presença dos haitianos, 

uma vez que esse fluxo se acentua mais significativamente a partir daquele ano. O 

mesmo ocorreu com outros fluxos, inclusive de pessoas com origem de países 

africanos, que tomaram o Brasil como destino após a realização de grandes eventos 

no país, como foi o caso da Copa do Mundo de Futebol em 2014. 

Já no que diz respeito aos refugiados no Brasil, situação em que se 

encontrava o migrante da República da Guiné envolvido no caso de suspeita de 

Ebola no país em 2014, nos últimos anos houve um aumento no número de 

solicitações por pessoas de diversos países e de etnias variadas. De acordo com 

informações do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) e do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR), entre os 

anos de 2010 e 2015 houve um aumento no número de solicitações de refúgio, de 

966 em 2010 para 28.670 em 2015, representando um crescimento percentual de 

2.868%7. Excetua-se desta parcela os haitianos que, em virtude de diversos fatores, 

o principal deles o terremoto ocorrido em 2010 no Haiti, deram entrada em pedidos 

encaminhados ao Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Os nacionais do Haiti 

receberam vistos de residência permanente por razões humanitárias, também 

chamado de visto humanitário, uma modalidade alternativa para o acolhimento 

daqueles que não se enquadravam na posição de migrantes econômicos nem de 

refugiados. Questões ambientais – como é o caso de parte dos nacionais do Haiti – 

ainda não são contempladas pelo Estatuto internacional dos Refugiados. Conforme 

dados da Polícia Federal, mais de 39.000 haitianos entraram no Brasil entre 2010 e 

setembro de 2014 8 . Em 2015, o número já havia atingido a marca de 44 mil 

haitianos no país9. 

 O visto humanitário passou a ser emitido pelo Governo Federal brasileiro a 

partir de 12 de janeiro de 2012, através da Resolução Normativa 97 originada pelo 

CNIg que determinava a “[...] concessão do visto permanente previsto no art. 16 da 

                                                 
7
 ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Refúgio em 

Números. Dados sobre refúgio no Brasil – Balanço até dezembro de 2016. ACNUR. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 14 
jan. 2018. 
8
 ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Refúgio em 

Números. Dados sobre refúgio no Brasil – Balanço até dezembro de 2016. ACNUR. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 14 
jan. 2018. 
9
 PORTAL BRASIL. Brasil autoriza residência permanente a 43,8 mil haitianos. Portal Brasil, 11 out. 

2015a. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/brasil-autoriza-visto-de-
residencia-permanente-para-43-8-mil-haitianos>. Acesso em: 28 mar. 2016. 
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Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a nacionais do Haiti”10.  Essa resolução teve 

validade até o ano de 2014 e foi prorrogada por outra, a Resolução Normativa 113, 

aprovada em 15 de dezembro de 2014 e que ampliou a vigência da resolução 

anterior até 30 de outubro de 201511. Antes do prazo final, em 11 de outubro de 

2015, uma nova ação conjunta do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do 

Ministério da Justiça, com base em autorização emitida pelo CNIg, resultou em um 

ato no qual 43.781 migrantes haitianos que estavam em situação jurídica irregular 

foram autorizados a obter o visto de residência permanente no País. No prazo de um 

ano, naquela circunstância até outubro de 2016, os migrantes selecionados tiveram 

que emitir a Cédula de Identidade do Estrangeiro. Por meio desse documento os 

migrantes podem ter acesso a diversos serviços, como acesso à saúde e educação 

públicas, além de serem inseridos no mercado formal de trabalho12. 

 Ainda de acordo com o Conare e o ACNUR, os migrantes que vêm ao Brasil 

em busca de asilo ou refúgio partem de continentes como a África, a Ásia, além 

daqueles que saem da América do Sul e do Oriente Médio. Neste último caso, 

notadamente os sírios, em virtude dos conflitos no país de origem, somada à 

aprovação da Resolução Normativa de número 17 de 20 de setembro de 201313, 

emitida pelo Conare, que determinou a agilidade na emissão de visto de turista a 

pessoas que venham ao Brasil em decorrência dos conflitos na Síria.  

 Dos pedidos realizados até abril de 2016, feitos por pessoas de 

nacionalidades diversas, notavelmente de países como Síria, Líbano e Venezuela, 

um total de 9.552 solicitações de refúgio foram reconhecidas. O Conare informou 

que migrantes de países como Senegal, Gana, Nigéria e Congo também possuíam 

números expressivos, porém abarcavam fluxos mistos, envolvendo pessoas que 

                                                 
10

 OBMigra – Observatório das Migrações Internacionais. Ações do Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg) – Políticas Públicas para Migração. 2014. p. 3. Disponível em: 
<http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C816A4CD725BD014CE13452222F85/Acoes_do_Conselho_
Nacional_de_Imigracao_2014.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
11

 Conforme publicado no Diário Oficial da União, edição n. 242, de 15 de dezembro de 2014, p. 88, 
disponível em 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=88&data=15/12/2014>. 
Acesso em 28 mar. 2016. 
12

 PORTAL BRASIL. Brasil autoriza residência permanente a 43,8 mil haitianos. Portal Brasil, 11 out. 
2015a. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/brasil-autoriza-visto-de-
residencia-permanente-para-43-8-mil-haitianos>. Acesso em: 28 mar. 2016. 
13

 COORDENAÇÃO-GERAL de assuntos de refugiados. Comitê Nacional para os Refugiados. 
Resolução normativa n.17, de 20 de setembro de 2013. Diário Oficial da União, n. 185, 24 set. 2013. 
Disponível em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=29&data=24/09/2013>. 
Acesso em: 5 maio 2018. 
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partiram de seus países por conta de fatores econômicos, assim como perseguições 

de outra natureza, não abarcadas pela Convenção de 1951, que estabeleceu o 

estatuto dos refugiados posto em prática por países signatários, como é o caso do 

Brasil. Dentre os pedidos de refúgio que estavam sendo analisados pelo Conare, de 

acordo com informações do ACNUR, 2.164 eram do Senegal, 1.150 da Nigéria, 

1.090 de Gana e 571 da República Democrática do Congo14.  

 No caso da República da Guiné15  – país de origem do refugiado envolvido no 

primeiro caso de suspeita do Ebola no Brasil em 2014 – com 12.395.924 milhões de 

habitantes registrados até 201616, a Organização Internacional para Imigração (OIM) 

estima que dos 426.528 mil nacionais em mobilidade de forma documentada no 

mundo inteiro, apenas 69 se encontram no Brasil17, como pode ser visto adiante 

(figura 2) na reprodução do mapa disponibilizado no site da entidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Refúgio em 
Números. Dados sobre refúgio no Brasil – Balanço até dezembro de 2016. ACNUR. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 14 
jan. 2018. 
15

 Existem três Guinés na África: a República da Guiné, a República da Guiné Equatorial e a Guiné-
Bissau. Embora sejam localizadas na parte Ocidental do continente, apenas a primeira delas viveu 
uma epidemia de Ebola em 2014 (DANFÁ, 2016; MATTOS, 2015; SACRAMENTO & MACHADO, 
2015; VENTURA, 2016; VENTURA & HOLZHACKER, 2016; WHO, 2015). A República da Guiné 
também é comumente chamada como Guiné ou Guiné-Conacri (capital do país), embora seu nome 
oficial seja o primeiro. O gentílico usado para identificar alguém natural da República da Guiné é o 
guineano, enquanto guineense é usado para se referir a quem é originário da Guiné-Bissau. 
16

 O dado populacional referente à República da Guiné foram consultados no site do Banco Mundial, 
o qual também apresenta uma série de dados relacionados à expectativa de vida, dentre outros: 
<https://data.worldbank.org/country/guinea>, acesso em 9 jan. 2018. 
17

 OIM – Organização Internacional para Migração. Outward migration from Guinea, 2015. 
Disponível em: <https://www.iom.int/world-migration>. Acesso em: 8 jan. 2018. 
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Figura 2 – Número de migrantes guineanos documentados que vivem no Brasil: 

 

Fonte: OIM – Organização Internacional para Migração. Outward migration from Guinea, 2015. 
Disponível em: <https://www.iom.int/world-migration>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

 

 A maior parte dos guineanos que se encontra em mobilidade, também em 

razão do surto de Ebola ocorrido no país entre os anos de 2013 e 2015, vive em 

países africanos vizinhos – 94.980 na Costa do Marfim; 68.467 na Serra Leoa; 

49.780 no Senegal; 40.369 em Gâmbia; 37.380 na Libéria e 17.762 no Mali – ou em 

países desenvolvidos em outros continentes – 30.209 na França; 18.331 nos 

Estados Unidos; 9.698 na Espanha e 4.357 em Portugal18. 

 Embora não reflitam em sua completude a realidade da presença de 

migrantes no Brasil, considerando que esse dado pode não abarcar os 

indocumentados, os dados quantitativos também podem ser usados para reforçar a 

ideia do Brasil como destino migratório, assumida também em esfera 

governamental. Em 10 de setembro de 2015, em artigo de opinião publicado no 

jornal Folha de São Paulo19 a então presidenta do Brasil Dilma Rousseff evidenciou 

a posição do país enquanto terra acolhedora de migrantes e, no atual contexto 

geopolítico, de refugiados de vários gêneros e nacionalidades, especialmente sírios, 

africanos, latino-americanos e povo caribenho.  

 

                                                 
18

 OIM – Organização Internacional para Migração. Outward migration from Guinea, 2015. 
Disponível em: <https://www.iom.int/world-migration>. Acesso em: 8 jan. 2018. 
19

 ROUSSEFF, Dilma. Os refugiados e a esperança. Folha de São Paulo, 10 set. 2015. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/232448-os-refugiados-e-a-esperanca.shtml>. Acesso 
em: 13 nov. 2015. 
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 Há que considerar que tal posicionamento possivelmente levou em 

consideração os já citados acordos multilaterais realizados com países do continente 

africano, missões de paz concretizadas em países como foi o caso do Haiti (ASSIS 

& MAGALHÃES, 2016; COGO, 2014; COGO & SILVA, 2016; TELÉMAQUE, 2012), 

acordos efetuados com países do Mercosul (como a Declaração de Cartagena de 

1984), além de endossar a participação do Brasil enquanto signatário da Convenção 

de Genebra, de 1951, e o protocolo relativo ao Estatuto de 1967, que sugere normas 

para a operacionalização do Estatuto dos Refugiados, caso da Lei brasileira 9.474 

de 1997. Em seu artigo, a presidenta Dilma reforçou o compromisso de continuar 

acolhendo essas pessoas que estão em mobilidade nos fluxos migratórios 

contemporâneos, incluindo os solicitantes de refúgio. No texto assinado por ela, foi 

destacado que  

 
 
[...] além das populações originárias, o povo brasileiro é composto de muitos 
imigrantes. Milhões de irmãos africanos vieram para cá forçados, quando 
imperou o vergonhoso tráfico de escravos. A presença de indígenas, 
europeus, africanos e asiáticos formou a nação brasileira.

20
 

 
 

 Além disso, a presença da comunidade sírio-libanesa, composta por mais de 

dez milhões de descendentes em solo brasileiro21, também pode corroborar para a 

visão do Brasil enquanto “terra acolhedora” para migrantes e refugiados 

contemporâneos, sobretudo sírios em virtude dos conflitos civis e bélicos 

intensificados na região, na segunda década do século XXI.  

 De um modo geral, o artigo da presidenta apresentou uma proposta de que o 

Brasil estaria comprometido com uma governança que também contemplava, 

naquele momento, a diversidade étnica, nacional, racial e cultural. No entanto, 

apesar dos avanços e esforços no acolhimento dos novos migrantes e refugiados, 

na prática ainda é possível presenciar, pela cobertura jornalística por exemplo, uma 

série de incongruências legais, com a utilização de uma legislação que estava em 

via de revisão. No caso dos refugiados, até obter o reconhecimento legal de sua 

posição, passavam por um processo burocrático que poderia durar anos, uma vez 

                                                 
20

 ROUSSEFF, Dilma. Os refugiados e a esperança. Folha de São Paulo, 10 set. 2015. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/232448-os-refugiados-e-a-esperanca.shtml>. Acesso 
em: 13 nov. 2015. 
21

 Informação publicada no site do Senado Federal em 22 de abril de 2010 e atualizada em 8 de maio 
de 2015. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/04/22/comunidade-
libanesa-no-brasil-e-maior-que-populacao-do-libano>. Acesso em: 1 maio 2017. 
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que os casos eram analisados individualmente pelo Conare, órgão ligado ao 

Ministério da Justiça. 

 Desse modo, migrantes e refugiados de nacionalidades diversas deveriam, 

naquele contexto, obedecer aos critérios estabelecidos no Estatuto do Estrangeiro, 

lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980. Este dispositivo legal, porém, foi revogado em 

2017 após o estabelecimento de uma nova Lei de Migração no Brasil, fruto da 

movimentação de organizações sociais, entidades governamentais e figuras 

públicas que apoiavam a causa imigratória no país. A atual lei, de número 13.445 e 

sancionada em 24 de maio de 2017, foi criada a partir do projeto de n. 2516 de 

2015. A proposta foi alterar o Decreto-lei nº 2.848, publicado em 1940, e revogar as 

leis nº 818, de 1949 e 6.815, de 198022. 

  Até 2014 o Brasil vivia um cenário de estabilidade política e econômica, ainda 

que mundialmente o contexto fosse de crise. Porém, os efeitos de tal crise ainda não 

se faziam sentir no país que, naquele momento, estava em vias de realizar grandes 

eventos, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 

2016. Ambos também serviram como porta de entrada de turistas de várias partes 

do mundo, migrantes e/ou refugiados de vários gêneros, idades e nacionalidades. 

Como exemplo, pode-se citar o caso envolvendo migrantes ganeses que vieram ao 

Brasil portando visto de turista em 2014, durante  a realização da Copa do Mundo de 

Futebol. Porém, após dar entrada no país, parte deles iniciou o processo de 

solicitação de refúgio (MAGALHÃES, 2017; MENIM, 2016).  

 Muitos permaneceram no Brasil em cidades como Criciúma, em Santa 

Catarina, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, polos de concentração de 

migrantes e refugiados vindos ao Brasil do Haiti, Senegal, Síria e Gana, ainda que 

em tais cidades não houvesse naquela circunstância uma ligação direta aos eventos 

esportivos. Os fatores que contribuíram para a ocorrência dos fluxos migratórios 

contemporâneos nessas regiões foram, sobretudo, a existência de redes de 

sociabilidades dos migrantes; presença de um polo industrial que possibilitou o 

ingresso dos migrantes no mercado de trabalho via recrutamento; um movimento 

migratório anterior que também possibilitou a acolhida por via religiosa, nas quais 

migrantes de origem muçulmana pudessem expressar sua religião; agilidade na 

                                                 
22

 O inteiro teor do projeto de lei pode ser acessado no site da Câmara dos Deputados, pelo 
endereço: <http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594910>. 
Acesso em: 17 jul. 2016. 
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emissão de documentos por parte dos órgãos competentes e/ou o apoio de 

organizações civis como é o caso da Pastoral do Migrante (MAGALHÃES, 2017; 

MENIM, 2016).  

 Esses fatores também constam em outros estudos liderados por 

pesquisadores brasileiros, a citar a comunicóloga brasileira Denise Cogo e suas 

pesquisas sobre Mídia, Migrações Contemporâneas e Interculturalidade com foco 

em mídia impressa e online (COGO, 2006), o uso de mídias sobretudo impressas e 

online de forma cidadã por parte dos próprios migrantes e como desejam ser vistos 

(COGO, 2012), e o guia de Migrações Transnacionais e Diversidade Cultural para 

Comunicadores (COGO & BADET, 2013). Também foram analisadas as pesquisas 

da comunicóloga haitiana Jenny Télémaque (2012) sobre a representação da mídia 

brasileira sobre os haitianos e do comunicólogo brasileiro Gustavo Barreto de 

Campos (2015) sobre os duzentos anos de imigração no Brasil (1808-2015), a partir 

da perspectiva de jornais impressos de língua portuguesa, publicados durante o 

período. 

 No entanto, apesar da mensagem positiva declarada pela presidenta do Brasil 

em seu artigo citado anteriormente, ao considerar os espaços nos quais o público 

possa manifestar sua opinião, seja de forma pública ou anônima como é o caso das 

redes sociais na internet, bem como os espaços destinados aos comentários23 dos 

leitores nos sites de notícia, por exemplo, é possível notar a divisão na opinião de 

brasileiros sobre o acolhimento de migrantes e refugiados.  

 Quando existentes, em parte dos comentários publicados nas páginas das 

reportagens dos sites de notícias analisados, também foi possível notar discursos 

feitos por leitores – anônimos ou não – de caráter xenofóbico, racista e 

preconceituoso. Como exemplo, a reportagem “Medo de Ebola agrava preconceito 

contra imigrantes negros” publicada em 15 de dezembro de 2014 pela agência 

Repórter Brasil, fruto de uma série de reportagens sobre a realidade de migrantes 

haitianos e senegaleses no país; o trabalho foi realizado por uma equipe de 

jornalistas, dentre os quais se destaca Daniel Santini, um dos entrevistados nesta 

tese24.  

 

                                                 
23

 Não fez parte dos objetivos desta tese analisar em profundidade os comentários nas notícias, 
quando existentes.  
24

 A reportagem está disponível na íntegra no site <http://imigrantes.webflow.io>. Acesso em 9 jan. 
2018. 
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 Daí a proposição da presente tese ao se valer das fontes digitais na 

observação e problematização da temática, a partir de um acontecimento recente de 

grande repercussão: o caso de suspeita de Ebola no Brasil em outubro de 2014, 

envolvendo um refugiado com origem da República da Guiné. A proposta foi levantar 

pistas de como esse acontecimento foi representado no discurso jornalístico 

contemporâneo e em como tais representações impactaram outros campos sociais, 

políticos, econômicos, culturais e civis no acolhimento de migrantes e pessoas em 

situação de refúgio. 

 Durante a análise das fontes, concentradas no quarto capítulo desta 

pesquisa, foi possível observar em alguns casos que tais comentários foram 

respaldados por discursos que promoviam uma ideia de nacionalismo brasileiro, 

tentando proteger fronteiras contra a “invasão”25 de migrantes e refugiados, discurso 

este empregado especialmente quando pessoas de origem africana e/ou haitiana 

eram as protagonistas das notícias. 

 Acredita-se que tais discursos podem ser, inclusive, respaldados por 

representações presentes nos discursos jornalísticos publicados em sites de notícias 

ou outras plataformas midiáticas. Como aconteceu em 9 de outubro de 2014, 

quando um refugiado com origem da República da Guiné supostamente teria 

contraído o vírus Ebola e teria manifestado sinais semelhantes aos da doença ao 

dar entrada no Brasil, após ter saído de Guiné, na África Ocidental, país no qual 

havia um surto da doença naquele momento.  

 Informando nome completo, dados de identificação, foto e local onde estava 

residindo temporariamente, jornais brasileiros repercutiram a notícia, promovendo na 

opinião pública um clima de pânico moral, conceito analisado em profundidade no 

terceiro capítulo. Após o governo brasileiro investigar o caso, foi notificado o 

resultado negativo sobre a doença. A reportagem publicada no site do Jornal do 

Brasil em 19 de outubro de 2014 e que também trata acerca desse acontecimento, 

“Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de Ebola no país”26, pode 

                                                 
25

 A respeito do termo, o geógrafo especializado em estudos migratórios Helion Póvoa Neto salienta 
em seu estudo sobre as migrações internacionais pós 11 de setembro, que “a ideia de ‘invasão’, 
normalmente associada a hordas, a bárbaros, goza de imensa popularidade no discurso político anti-
imigrantista. É notório que os imigrantes servem frequentemente como catalisadores de múltiplas 
frustrações, bem como de temores difusos contra ameaças dificilmente localizáveis” (PÓVOA NETO, 
2005, p. 303). 
26

 JORNAL DO BRASIL. Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de ebola no país. 
Jornal do Brasil, 19 out. 2014. Disponível em: <http://www.jb.com.br/ciencia-e-
tecnologia/noticias/2014/10/19/refugiados-e-imigrantes-ilegais-elevam-o-risco-de-entrada-de-ebola-
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ilustrar a questão. A fala de uma das fontes consultadas, um infectologista, associa 

os fluxos migratórios contemporâneos – sobretudo os que envolvem africanos e 

haitianos, além de outros migrantes de pele negra – à ilegalidade, ao risco de saúde 

para brasileiros e ao controle de determinados perfis migrantes no Brasil. No caso 

específico do primeiro caso de suspeita de Ebola, problematizado no quarto capítulo 

desta tese, notou-se que tais discursos podem contribuir para a criação não só de 

representações sobre migrantes e refugiados, como evocar pânicos de ordem moral 

e social a respeito deles. 

 Essa visão corrobora para a adoção de políticas mais restritivas em relação a 

certos grupos migrantes por alguns países, dentre eles notadamente os Estados 

Unidos, por exemplo, que observam os fluxos migratórios sob a ótica da Segurança 

Nacional27, promovendo uma criminalização das migrações através da “atribuição de 

crime ao próprio ato de migrar” (PÓVOA NETO, 2005, p. 304). O que institui o 

fechamento de fronteiras e a expulsão de migrantes ou ao não acolhimento de 

refugiados, em razão de uma série de fatores tais como a relação do fenômeno com 

uma ideia de risco de saúde e perigo28.  

 O mesmo se notou durante a análise de algumas fontes descritas no quarto 

capítulo, relacionando mesmo que indiretamente as migrações – sejam por 

motivações econômicas ou de outra natureza, sejam as forçadas como é o caso do 

refúgio –, à práticas ilícitas como o tráfico de pessoas, a violência urbana, a 

exploração sexual, a propagação de doenças, ou mesmo a questões sociais como o 

desemprego, a criminalidade e a pobreza. Entende-se que a securitização dos fluxos 

migratórios e sua relação com aspectos negativos contribui para que migrantes e 

refugiados, tanto homens quanto mulheres, sejam marginalizados (CASTRO, 2001). 

 Apesar dos esforços encampados por organizações da sociedade civil como 

Pastorais do Migrante e organizações não-governamentais ligadas à causa dos 

                                                                                                                                                         
no-pais/>. Acesso em: 16 set. 2017. 
27

 Essa perspectiva se confronta com outras praticadas em países como Suécia, Canadá e o Brasil, 
sobretudo até meados de 2016, que observam a migração pela ótica dos Direitos Humanos, 
proporcionando a abertura de fronteiras e o acolhimento de migrantes e refugiados, seja ao 
possibilitar postos no mercado de trabalho, oferecer acolhida ou flexibilizar políticas migratórias. No 
geral, os países que mais recebem migrantes são os mais pobres ou que circundam países ricos, 
como exemplificado com a situação da República da Guiné, citada no início desta introdução. 
28

 Para mais informações sobre a teoria, consultar a obra de Ulrich Beck “Sociedade de risco: rumo a 
uma outra modernidade”, lançada inicialmente em 1986. No livro, Beck sustenta a teoria de que a 
sociedade de risco, contextualizada em um mundo globalizado e que substitiu a sociedade industrial, 
daria novos rumos ao capitalismo, gerando uma nova ordem global, com impactos diretos em 
aspectos políticos, econômicos e, sobretudo, sociais (GUIVANT, 2001). 
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Direitos Humanos, por exemplo, e políticas governamentais no Brasil até meados de 

2016 para, além de inserir, integrar migrantes e/ou refugiados na sociedade 

brasileira29, o que se nota é que devido a diversos fatores políticos e sociais do 

passado transpostos na contemporaneidade, há uma diferenciação na recepção e 

acolhimento a migrantes e/ou refugiados, notadamente os negros de origem africana 

e haitianos, entre homens, mulheres e crianças.  

 Entende-se que inserir é diferente de integrar: as duas ações devem ser 

realizadas, não uma isolada da outra. Nesse sentido, o jornalismo em suas várias 

plataformas (impresso, radiofônico, audiovisual e digital) pode agir como um apoio 

na inclusão da população migrante em seus locais de destino e mobilidade dentro do 

Brasil. Ainda com base nas pesquisas lideradas por Castro (2001), ela alerta sobre a 

importância em relacionar a discussão em torno das políticas públicas migratórias e 

a opinião pública.  

 
 
No debate sobre governabilidade da migração internacional, diplomacia 
multilateral e o papel dos organismos internacionais e não-governamentais, 
é necessário destacar a questão de formalização de opinião sobre direitos 
dos migrantes e sobre a relação Estado-sociedade-indivíduos. [...] Ou seja, 
que se acompanhe como a mídia de outros países representam seus 
nacionais, cuidando da expansão de um sentimento anti-imigrante 
(CASTRO, 2001, p. 24). 
 
 

 Tal visão corrobora para a elaboração de pesquisas como a presente 

proposta, a qual pode servir para realçar a importância em analisar a perspectiva 

midiática, e aqui se detém atenção especial às fontes jornalísticas digitais, sobre 

acontecimentos recentes como aqueles que envolvem migrações contemporâneas e 

o possível impacto gerado na opinião pública, bem como na própria História, quando 

do uso de tais fontes para a análise de acontecimentos recentes e que, portanto, 

ainda não foram sedimentados na História do Tempo Presente. É válido ressaltar 

que, em virtude da proposta do presente estudo em um Programa de Pós-

Graduação em História cuja área de concentração é a História do Tempo Presente, 

                                                 
29

 Uma das ações foi promovidas pelo Ministério da Justiça no Brasil. A campanha “Brasil, a imigração 
está no nosso sangue” foi lançada em outubro de 2015 e divulgada, por meio de peças publicitárias e 
apoio informativo em redes sociais digitais, na imprensa, dentre outras vias. Na ocasião, foi produzido 
um site (http://www.eutambemsouimigrante.com.br) com informações sobre a campanha, cuja 
proposta era sensibilizar a população brasileira contra atos xenofóbicos, preconceito e intolerância a 
imigrantes e/ou refugiados: PORTAL BRASIL. Campanha vai combater xenofobia e intolerância a 
imigrantes no Brasil. Portal Brasil, 13 out. 2015b. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-
e-justica/2015/10/campanha-vai-combater-xenofobia-e-intolerancia-a-imigrantes-no-brasil>. Acesso 
em: 17 jan. 2016. 
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torna-se fundamental apresentar laços entre este fato que emerge na 

contemporaneidade com outros fatores que ocorreram no passado.  

Por História do Tempo Presente compreende-se, dentre outras conceituações 

recorridas no campo, ao ato de historicizar fatos e/ou acontecimentos de um 

passado considerado ainda contemporâneo ou que emerge na contemporaneidade, 

ou seja, que ainda faz sentido. “A noção de ‘tempo presente’ se torna nesse contexto 

um meio de revisitação do passado e de suas possíveis certezas, como também as 

possíveis incertezas” (DOSSE, 2012, p. 11). Desse modo, o tempo possuiria 

diversas camadas temporais, que podem se entrelaçar, ter sentidos compartilhados 

em diversos estratos de tempo (KOSELLECK, 2014). 

A História do Tempo Presente é dependente do seu tempo e ao olhar dado às 

questões do passado sobre o presente, como é o caso das mobilidades 

contemporâneas; é a partir do presente que irão emergir fatos do passado e que 

ainda possuem ressonância. Embora não seja possível avaliar ou constatar onde 

começa e termina o presente, será considerado aquilo que, de algum modo, ainda 

inquieta e aparece na contemporaneidade (AREND & MACEDO, 2009). Tal 

discussão é aprofundada no primeiro capítulo desta tese. 

Nas narrativas produzidas por historiadores ou outros indivíduos que 

participam desse processo é possível contemplar realidades diversas que, por sua 

vez, podem ser observadas durante a operação historiográfica (CERTEAU, 1982), 

constituída pela interseção do lugar social do qual o historiador fala e as práticas 

científicas que utiliza para lhe auxiliar durante o processo. Assim como a própria 

escrita, que obedece critérios específicos relativos ao campo ou campos de atuação 

do qual o pesquisador faz parte. Esse lugar social é fundamental para que o 

historiador pense a construção do seu objeto (CERTEAU, 1982). 

Dito isto, a proposta desta pesquisa não é apenas fomentar o presentismo 

(HARTOG, 2013) 30  em torno do fato envolvendo migrantes e refugiados 

contemporâneos de origem africana e haitiana, e sim complexificar tal questão e 

observar elementos que deem conta de um processo ocorrido com migrantes e 

refugiados no passado, os quais podem explicar e/ou contribuir para a discussão do 

                                                 
30

 Para François Hartog, o presentismo se manifestaria quando a sociedade, por meio da abordagem 
dos fatos ocorridos no presente, põe em evidência os acontecimentos do agora em detrimento do 
passado ou sem sequer pensar em um futuro possível. “O presente tornou-se o horizonte. Sem futuro 
e sem passado, ele produz diariamente o passado e o futuro de que sempre precisa, um dia após o 
outro, e valoriza o imediato" (HARTOG, 2013, p.148). 
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Brasil como acolhedor de migrantes no presente. Ainda assim, refletir em como o 

jornalismo, com especial atenção à plataforma digital por meio dos sites jornalísticos, 

produz informações a respeito podendo, por conseguinte, vir a se tornar fonte de 

análise na História do Tempo Presente. 

Para pensar o presentismo, tomou-se como referência os estudos postulados 

pelo historiador francês François Hartog. Para ele, no século XX o presentismo 

ascende a um novo patamar, no qual é aliado a categoria de futurismo, entendida 

como “[...] a dominação do ponto de vista do futuro” (HARTOG, 2013, p. 141). A 

história, pois, seria articulada com o futuro sendo o seu norte. Pelo não 

conhecimento entre o início e fim do presente, o presentismo seria o próprio 

futurismo, vislumbrado na contemporaneidade. “O presente é o iminente” (HARTOG, 

2013, p. 142). Nesse ensejo, o futurismo, então, seria deteriorado e o presente 

tomaria seu lugar. “Sem futuro e sem passado, ele [o presente] produz diariamente o 

passado e o futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e valoriza o 

imediato” (HARTOG, 2013, p. 148, grifo meu). 

Na atualidade, a sociedade de consumo estaria em busca constante por 

atualizações do que se lê, vê e vive. O tempo é comercializado e se torna 

presentista (HARTOG, 2013). Esse movimento em busca do imediatismo, do real 

atualizado segundo a segundo, instaura um tipo de temporalidade do presente 

(HARTOG, 2013). Mas o presente também possui brechas, raízes que o expliquem; 

daí a ligação com a memória por meio de fontes diversas, utilizadas para a 

composição de arquivos – construídos e organizados com base no recurso da 

memória –, a fim de encontrar pistas que deem conta de respostas sobre (HARTOG, 

2013). 

Embora os acontecimentos recentes ainda estejam em curso, como é o caso 

dos fluxos migratórios para o Brasil nos últimos anos, acredita-se que mesmo com 

as dificuldades impostas pelo distanciamento temporal dos acontecimentos, as 

mobilidades contemporâneas também merecem ser contempladas nos estudos 

sobre História, e aqui inclui-se a História do Tempo Presente. Como as narrativas 

que enaltecem os fluxos migratórios do passado em detrimento dos realizados no 

presente e a construção de um perfil de migrante desejado, questão essa discutida 

no segundo capítulo. 

Apesar de as migrações que integraram a composição dos estratos sociais do 

Brasil no passado serem importantes para a compreensão de aspectos no presente, 
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também os movimentos migratórios recentes trazem consigo transversalidades que 

mesclam não apenas tempos (o tempo passado com o tempo presente; ou o tempo 

presente que parece não passar tendo o passado ao seu encalço), como processos 

políticos, culturais, históricos e também sociais que devem ser problematizados 

(ROUSSO, 2012), ainda que estejam em condições perenes ou que pareçam não ter 

raízes suficientes para sua análise e problematização.  

Observou-se que a migração ao longo do século XX teve marcadores étnicos 

de classe e origem nacionais que implicaram em formas de inclusão, exclusão, 

integração ou não de migrantes os quais, no século XXI, reverberam ou podem ser 

percebidos nos fluxos migratórios no presente, evidenciando raízes fincadas e 

transpassadas em diferentes estratos de tempo31. 

Compreende-se que um dos desafios do historiador da História do Tempo 

Presente é justamente estar imerso em meio às fontes documentais, muitas das 

quais ainda carecem de distanciamento temporal dos acontecimentos para um 

entendimento adequado em determinado momento futuro, no qual seja possível 

avaliar o que é ou não relevante para ser circunscrito na História (DOSSE, 2012). 

Entretanto, cabe ao historiador encontrar pistas de uma “indeterminação do presente 

das sociedades passadas” (DOSSE, 2012, p. 15), o que se acredita estar 

relacionado com o tema das migrações contemporâneas. 

Ao trazer tal questão à problemática da tese, apesar da transformação e 

atualização das leis brasileiras que regem os fluxos migratórios, aspectos de leis 

anteriores podem acarretar reflexos no que a sociedade, e inclui-se as 

representações que emergem no jornalismo, entende por (i)migração e refúgio, por 

exemplo, como a evocação de um perfil de migrante desejado. 

Desse modo, justifica-se a importância em analisar os fluxos migratórios 

contemporâneos, considerando a mídia enquanto fonte histórica, em especial 

atenção ao material jornalístico divulgado em âmbito digital, e as disputas nos 

discursos sobre a migração em suas narrativas (COGO, 2001; 2006; COGO & 

                                                 
31

 Em sua obra “Estratos do Tempo – Estudos sobre História” (2014) Koselleck explica em 
determinado momento o significado da metáfora em questão. Para ele, os estratos de tempo 
remeteriam a diversos planos históricos, com durações e origens distintas, mas que atuam 
simultaneamente. Tais estratos reúnem a contemporaneidade do não contemporâneo, o que acredito 
estar relacionado neste caso específico aos fluxos migratórios recentes. Ainda que os estratos de 
tempo possuam singularidades, repetem-se em movimentos singulares; possuem elementos que se 
mantêm e são repetidos ao longo do tempo. “Todos os âmbitos da vida e ações humanas contêm 
diferentes estruturas de repetição que, escalonados, se modificam em diferentes ritmos” 
(KOSELLECK, 2014, p. 14). 
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BADET, 2013). Seja no Brasil ou fora dele, um fluxo considerável de migrantes e 

refugiados busca asilo, melhores condições de vida e trabalho em países em franco 

desenvolvimento ou que estejam em destaque na imprensa mundial, como foi o 

caso do Brasil no contexto temporal de análise. É oportuna uma análise crítica sobre 

o fenômeno, a fim de contribuir para discussões históricas futuras, bem como em 

outras disciplinas das Ciências Humanas e Sociais. 

Também posso me incluir na discussão em torno das migrações. Sou 

migrante dentro do país no qual vivo. Meus pais também foram migrantes dentro do 

país e, em virtude disso, também morei em diversos estados diferentes antes de 

chegar à Santa Catarina: Rio de Janeiro, do qual sou natural; Maranhão, terra da 

minha família paterna, com raízes indígenas e portuguesa; Espírito Santo, região de 

acolhida da minha família materna, com descendência indígena e italiana e, 

finalmente, o sul do Brasil, especificamente Florianópolis, onde atualmente resido. 

Assim como os migrantes, forçados ou voluntários, também percorri destinos, 

culturas e vivências diferentes, fator que foi preponderante para que elegesse o 

problema de pesquisa e sua relação com a História e o Jornalismo. 

 A imagem positiva do Brasil no cenário internacional na primeira década do 

século XXI até meados de 2014, em um contexto de crise econômica mundial e de 

fechamento das fronteiras, como a criminalização das migrações nos EUA e na 

Europa (a citar ASSIS, 2012; ASSIS & BENEDUZI, 2014; PÓVOA NETO & 

FERREIRA, 2005; SILVA & ASSIS, 2016, entre outros), atrelada a onda migratória de 

latino-americanos e caribenhos ao Brasil (BAENINGER, 2013; BAENINGER et al., 

2016; CASTRO, 2001; MAGALHÃES, 2017; PATARRA, 2005; SILVA & ASSIS, 

2016), também pode ser considerada como fator de atração de grupos como os 

africanos e haitianos. Alguns vindos em busca de asilo em razão de perseguições 

políticas, religiosas, ambientais, dentre outros fatores, como a relação histórica entre 

Brasil e África e os acordos multilaterais estabelecidos entre ambos, citado 

anteriormente. No caso dos guineanos, parte da região da África Ocidental, incluindo 

a República da Guiné, sofreu entre os anos de 2013 e 2015 uma grave epidemia do 

vírus Ebola, responsável por provocar a imigração e pedido de refúgio desse e de 

outros povos da região para países vizinhos e até em outros continentes, como 

citado anteriormente.  

 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) desde o 

início do surto em 2013 até dezembro de 2015, aproximadamente 28.700 mil 
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pessoas haviam sido infectadas, sendo a maior incidência nos países de Serra 

Leoa, Libéria e República da Guiné. Até o período, 11.323 pessoas haviam morrido 

em decorrência da doença. A organização, no entanto, havia declarado à época que 

não houve mais casos confirmados da doença na Guiné32.  

 O surto do vírus foi um dos motivos para que guineanos ou pessoas que 

estivessem morando na região – como o refugiado com suspeita da doença que 

virou protagonista de uma série de reportagens em outubro de 2014 – migrassem da 

República da Guiné para outras áreas  (tratado em pesquisas a citar CAMPOS, 

2015; DANFÁ, 2016; MATTOS, 2015; SACRAMENTO & MACHADO, 2015; 

VENTURA, 2016; VENTURA & HOLZHACKER, 2016).  

 A forma como o refugiado em questão foi exposto midiaticamente e a 

repercussão do caso foram fatores preponderantes para sua escolha na análise da 

presente tese. Foi considerado, ainda, o fato de ter sido um acontecimento recente e 

sua abordagem pelas fontes digitais, que carecem de reflexão sobre seus usos na 

História do Tempo Presente. 

Ao partir de um lugar de fala cuja base acadêmica inicial se deu no 

Jornalismo, compreendo que o jornalista, enquanto mediador de uma história pública 

e imediata, deve tal qual o historiador ser norteado por seu papel e funções sociais. 

No caso dos historiadores, tais funções seriam de ordem “crítica, cívica e ética” 

(DOSSE, 2012, p. 19), considerando que para toda História há questionamentos que 

a interroguem em busca de uma verdade considerada histórica, algo que instiga a 

questionar e relacionar o uso das fontes jornalísticas digitais na contemporaneidade 

e o modo como representam discursivamente os fluxos imigratórios atuais.  

 Reforça-se, ainda, que ao tratar temas como preconceito, discriminação e 

racismo contra migrantes negros, não foi minha intenção tomar o protagonismo 

deles. Partindo de um lugar privilegiado, por ser branca e de um estrato social 

considerado superior em comparação com uma parcela da população, uma das 

preocupações foi refletir como abordar o tema sem lhes tirar a voz. Dai a importância 

em também realizar as entrevistas por meio da História Oral, para visibilizá-los nessa 

trajetória acadêmica, bem como evidenciar a discussão em torno do processo de 

branqueamento ocorrido no Brasil no passado. 
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 WHO - World Health Organization. Ebola Situation Reports. WHO, 30 dez. 2015. Disponível em: 
<http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports>. Acesso em: 1 jan. 2016. 
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Desse modo, ao entender os sites jornalísticos enquanto fonte histórica, 

acredita-se que podem contribuir para compreender questões vigentes no campo da 

História do Tempo Presente, no que diz respeito aos fluxos migratórios 

contemporâneos. A mídia, e aqui inclui-se o jornalismo por meio de diversas 

plataformas informativas como o impresso, o digital, o rádio e a televisão, possui um 

discurso que pode promover não somente informação, como também se constitui 

uma das bases para a construção da opinião pública em torno desse e de diversos 

assuntos noticiados (VIZEU, 2009).  

 Parte da sociedade é pautada pelos meios de comunicação para formar a 

base de sua opinião a respeito dos temas de relevância para seu contexto social, 

político, ideológico, cultural, nacional, étnico, dentre outros setores da sociedade. 

Assim, acredita-se que possui o potencial de influenciar a opinião pública e suas 

ações, incluindo o setor público e as políticas públicas voltadas para o atendimento 

das pessoas que se encontrem em mobilidade e/ou que solicitam refúgio ou estão 

refugiadas no país. Ao influenciar as tomadas de decisão sobre a opinião pública, 

tais fontes podem acarretar, por conseguinte, impactos de forma negativa ou positiva 

no futuro dessas pessoas.  

Reportagens jornalísticas marcaram e marcam, direta ou indiretamente, a 

história política, cultural e social do Brasil, constituindo, assim como outras fontes de 

informação, uma das bases da opinião pública. Ou seja, podem influenciar a 

percepção da sociedade sobre determinados assuntos, de forma positiva ou 

negativa, promovendo um pânico de ordem moral que pode associar a migração a 

um risco à saúde e à segurança nacional, questão discutida no terceiro e quarto 

capítulo da tese, além de discriminar por meio da raça determinados grupos em 

detrimento de outros.  

Ademais, diante da profusão de material jornalístico produzido diariamente na 

contemporaneidade, até que ponto as mídias digitais podem ser utilizadas como 

fontes de análise para a compreensão de acontecimentos recentes os quais, 

posteriormente, podem ser ou não circunscritos na História do Tempo Presente? 

Ainda que seja um ponto focal secundário, também se pretende compreender as 

fontes jornalísticas digitais enquanto documento na observação de acontecimentos 

de ordem presentista, que ocorreram nos últimos anos ou ainda estão em curso, 

como os fluxos migratórios contemporâneos. 
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Justifica-se, pois, a necessidade em estudar esse acontecimento recente 

sob a perspectiva de uma história pública fomentada pelo jornalismo que, no caso 

aqui analisado, se propõe a problematizar e relacionar com o passado aspectos 

relevantes para o recebimento, acolhimento e auxilio de migrantes e pessoas em 

situação de refúgio que tomam o Brasil como destino. Além disso, é necessário 

enfatizar que uma parcela dos migrantes também se baseia nos meios informativos 

para conhecer os próximos destinos migratórios – fator também ressaltado nas falas 

dos migrantes entrevistados na tese e cuja discussão está no quarto capítulo. Essa 

questão também é interessante para refletir o modo como os fluxos são 

representados discursivamente no jornalismo brasileiro contemporâneo, bem como o 

uso desse tipo de fonte, em especial a digital, na pesquisa histórica. 

Se por um lado o uso de mídias digitais enquanto fonte histórica ainda pode 

ser encarado com relutância no campo acadêmico diante da dificuldade no acesso e 

composição de arquivo, por exemplo, como apontado em pesquisas guiadas por 

historiadores como Marcos Napolitano (2008), Michèle Lagny (2012) e Rafael 

Hagemeyer (2012), de outro lado os produtos jornalísticos, sobretudo impressos – 

tanto jornais quanto revistas – também eram vistos com cautela por historiadores no 

passado; na contemporaneidade, tal barreira é gradualmente superada diante do 

vasto uso desse tipo de fonte por historiadores em diversas linhas de pesquisa na 

História, a citar os trabalhos de Maria Helena Rolim Capelato (1988), Tânia Regina 

de Luca (2008), Marialva Barbosa (2007; 2013); Luciana Rossato (2016), Luciana 

Rossato, Indiamara Duarte & Luana da Silva (2014); e Silvia Maria Favero Arend 

(2014), por exemplo.  

 A proposta desta tese foi, portanto, verificar as representações de fluxos 

migratórios contemporâneos em fontes jornalísticas digitais observando, em seu 

discurso, a promoção de um pânico moral associado a tais representações. Tal 

pânico pode causar a ideia de securitização, preconceito e racismo em relação a 

determinados fluxos, como é o caso daqueles que envolvem migrantes e/ou 

refugiados negros, aqui notadamente os de origem africana e haitiana. Nesse 

sentido, o que se notou é que o pânico moral com relação aos migrantes no século 

XXI tem cor e está relacionado a pessoas negras. 

 Para verificar essa hipótese, foi proposta a análise da cobertura feita por sites 

de notícias de um caso em particular que ganhou notoriedade em outubro de 2014, 

envolvendo um refugiado com origem da República da Guiné e que, naquele 
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momento, recaia sobre ele a suspeita de ter contraído o vírus Ebola. Nesse 

contexto, também foi referenciada a relação política do Brasil com migrantes e 

refugiados do passado, sobretudo nos séculos XIX e XX aos dias atuais. Nas vinte 

reportagens selecionadas, foi observado como migrantes e/ou refugiados 

contemporâneos – bem como solicitantes de refúgio, tanto homens quanto mulheres 

negros, de origem africana e haitiana –, foram representados no discurso jornalístico 

presente em reportagens publicadas em sites de notícias brasileiros em outubro de 

2014, quando da ocorrência do considerado primeiro caso de suspeita de Ebola no 

Brasil. 

Especificamente, o objetivo da análise das fontes foi interpretar, com base em 

pesquisas e leis brasileiras atuais e anteriores, a existência de um perfil de migrante 

desejado,  e como isso emergiu – direta ou indiretamente – nas representações 

apresentadas nas  reportagens selecionadas. Outro ponto foi observar como 

migrantes e refugiados africanos e haitianos foram apresentados nesse discurso e 

os possíveis desdobramentos da cobertura realizada pelos sites, por meio da 

descrição e posterior análise de partes do discurso empregado nas reportagens 

selecionadas. 

Tais ações foram fundamentais para compreender de que modo essa 

representação social no discurso das reportagens contribuíram para a disseminação 

de um ou mais pânicos morais a respeito de migrantes e refugiados de origem 

africana ou haitiana, incluindo a perspectiva por meio de entrevistas a jornalistas que 

trabalham direta ou indiretamente com a temática dos fluxos migratórios, e de 

migrantes e pessoas em situação de refúgio que deram entrada no Brasil a partir 

dos anos 2000. Nesse contexto, também foi examinado de que modo as fontes 

digitais podem ser consideradas em estudos para a compreensão de 

acontecimentos recentes na História do Tempo Presente. 

Para tanto, recorreu-se a um vasto número de autores das áreas da História, 

Jornalismo e demais áreas das Ciências Humanas e Sociais – como Sociologia, 

Antropologia, Psicologia e Filosofia, por exemplo – para tratar sobre as grandes 

migrações ocorridas no último século e sua possível relação com os fluxos 

migratórios contemporâneos; instrumentos legais, anteriores e atuais, sobre a 

imigração, contemplando estudos sobre políticas migratórias brasileiras que 

vigoraram durante o final do século XIX e as em vigor no presente.  
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Entre as fontes, ao todo, foram tomados como base dez decretos e leis que 

valeram entre 1824 e 2017, ano de sanção da atual Lei de Migrações brasileira. 

Também foram analisados documentos oficiais como a Convenção de Genebra de 

1951, que estabeleceu o Estatuto do Refugiado pelas Nações Unidas e o protocolo 

adicional lançado em 1967, que propôs novas categorias para determinar as 

situações pelas quais uma pessoa se torna refugiada. A referência de cada um se 

encontra na lista de fontes, ao final da tese. Os conceitos de tempo na História e no 

Jornalismo, presentismo, memória, acontecimento, discurso, identidade, 

representações, pânico moral, racialização, dentre outros, também foram 

fundamentais como base à argumentação aqui apresentada.  

Também foram analisadas vinte reportagens veiculadas em sites de notícias 

brasileiros que realizaram cobertura jornalística entre os dias 9 e 19 de outubro de 

2014 sobre o considerado primeiro caso de suspeita de Ebola no Brasil envolvendo 

um refugiado com origem da República da Guiné, África. A seguir o número de 

reportagens e os respectivos sites nos quais foram publicadas, cujas referências 

completas estão dispostas na lista de fontes ao final da tese: duas publicadas no site 

da EBC Agência Brasil, uma na BBC Brasil, uma no El País Brasil, uma na 

Exame.com, uma na Folha de São Paulo, uma no O Globo, uma no O Estado de 

São Paulo, uma no Correio 24 Horas, uma no O Dia, uma no O Povo, uma na RPC, 

uma na Gazeta do Povo, uma no UOL, uma na Veja.com, uma no Zero Hora, uma 

no Jornal do Brasil, duas no Jornal Nacional, uma no Fantástico. 

Durante a coleta das fontes jornalísticas, notou-se a presença de um grande 

número de reportagens publicadas no período selecionado para análise sobre o 

caso de suspeita de Ebola (entre 9 e 19 de outubro de 2014). Por isso, foi 

necessário criar uma amostragem não-aleatória, estratificada, de modo que 

privilegiasse o período de realização dos acontecimentos em torno dos grupos 

migrantes e refugiados selecionados, utilizando palavras-chave para pesquisa no 

site Google Notícias (https://news.google.com.br) e que possui, nativamente, uma 

ferramenta para auxiliar a mapear notícias publicadas em sites jornalísticos, 

compreendendo conteúdo e data das publicações. Até o primeiro semestre de 2016, 

momento em que foi realizada a seleção das fontes sobre o primeiro caso de 

suspeita de Ebola, foram encontradas 1.029 reportagens publicadas em sites 

jornalísticos.  
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Diante da profusão de fontes jornalísticas uma amostragem precisou ser 

adotada, ao usar unidades de registro para guiar a coleta das reportagens. 

Herscovitz (2007) sugere algumas unidades de registro que podem ser palavras, 

frases, temas, parágrafos presentes nas reportagens ou mesmo o texto inteiro. Aqui 

foram adotadas “palavras”, “frases” e o tema das migrações e refúgio, a fim de 

encontrar as reportagens analisadas no quarto capítulo.  

Dessa forma, do grupo maior de reportagens – 1.029 – foram selecionadas 

79, veiculadas em sites de notícias em outubro de 2014 disponíveis na internet. 

Durante o período de 17 e 18 de janeiro de 2016 foram feitas pesquisas na internet 

utilizando os termos descritos na tabela a seguir. Posteriormente, foi preciso diminuir 

a quantidade de reportagens, uma vez que a pesquisa tem caráter qualitativo e não 

quantitativo, resultando na seleção final de 20 reportagens. Foram privilegiadas as 

publicadas em veículos jornalísticos com alcance nacional. Embora o acontecimento 

tenha ocorrido inicialmente na cidade de Cascavel, no Paraná, o refugiado envolvido 

na cobertura jornalística foi posteriormente transferido para o Rio de Janeiro, para a 

realização dos exames a fim de detectar ou não a presença do vírus em seu 

organismo.  

Dada à repercussão do caso, este foi noticiado de forma ampla e 

nacionalmente pelos principais jornais brasileiros sendo, portanto, necessário 

observar o discurso de veículos da mídia considerada hegemônica, em detrimento 

daqueles de origem local, hiperlocal ou alternativa. Durante a pesquisa no Google 

Notícias (tabela 1) foram apresentados não apenas sites de notícias, mas blogs e 

sites informativos que necessariamente não eram de cunho jornalístico. Assim, 

selecionou-se apenas portais essencialmente jornalísticos e que, preferencialmente, 

fossem conhecidos pelo público, notadamente aqueles ligados à grupos jornalísticos 

hegemônicos no Brasil como é o caso da Rede Globo, Folha de São Paulo, O 

Estado de São Paulo, dentre outros citados anteriormente. Também foram excluídas 

da amostra notícias que não diziam respeito direto ao acontecimento.  
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Tabela 1 – Descrição do método para coleta das reportagens no Google Notícias: 

Acontecimento Unidade de registro usada na 
coleta das reportagens 

Número de reportagens 
encontradas em sites de 

notícias 

 
O caso do refugiado da 
República da Guiné com 
suspeita de Ebola em outubro 
de 2014 

 

 
“Ebola + Brasil + 2014 + Guiné 
+ Refugiado”  
Filtros adicionais aplicados no 
site do Google Notícias:  

 País: Brasil 

 Páginas em português 

 Notícias publicadas de 
09/10/2014 a 17/10/2014 
(Período em que ocorreu o 
caso) 

 Classificados por 
relevância (notícias mais 
acessadas a menos 
acessadas) 

 
Cerca de 1.029 textos 
jornalísticos, ao todo, entre sites 
de notícias, blogs e outros sites 
informativo, das quais foram 
selecionadas 20 publicadas em 
sites de notícias com alcance 
nacional como O Globo, G1, 
Folha de São Paulo, dentre 
outros (informados 
anteriormente e dispostos na 
lista de fontes ao final da tese). 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 

Para a análise das fontes jornalísticas digitais, resolveu-se adotar o método 

de Análise Crítica de Discurso (ACD), sob uma perspectiva histórico-jornalística 

adaptada às necessidades do estudo, considerando elementos teóricos para 

analisar o objeto empírico e o arcabouço teórico/técnico, bem como minha 

experiência profissional como jornalista, para realizar a observação do material 

jornalístico. Tal perspectiva interdisciplinar entre o Jornalismo e a História foi 

considerada importante, uma vez que por meio dela foi possível abarcar 

conhecimentos de ambas as disciplinas em prol dos objetivos da tese, buscando 

compreender seus meandros. No texto “O lugar da interdisciplinaridade”, o 

antropólogo Gilberto Velho diz que 

 
 
Creio que essa interdisciplinaridade, em parte, é expressão de mudanças 
importantes que têm ocorrido no meio acadêmico internacional, mas há que 
se ressaltar a particularidade dessa experiência. As diferentes perspectivas 
e tradições disciplinares se cruzam e se complementam diante de objetos 
de pesquisa complexos que requerem esses múltiplos olhares, pontos de 
vista e estratégias. (VELHO, 2003, p. 18-19) 
 

 

Sobre a metodologia de análise das reportagens, a Análise Crítica de 

Discurso (ACD)33 pode ser utilizada para a análise de textos, sendo compreendidos 

como “[...] produções sociais historicamente situadas que dizem muito a respeito de 

                                                 
33

 Autores como Norman Fairclough e Teun Van Dijk adotaram a expressão Análise Crítica de 
Discurso, também conhecida pela sigla ACD. Outros pesquisadores, porém, utilizam-na na forma 
Análise de Discurso Crítica (ADC). Aqui, contudo, adotou-se a primeira. 
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nossas crenças, práticas, ideologias, atividades, relações interpessoais e 

identidades” (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 10). Diferente da Análise de 

Discurso clássica, por se basear em estudos linguísticos distintos, a ACD foi 

originada a partir da Teoria Social do Discurso, cujo expoente é o linguista britânico 

Norman Fairclough. Para ele, assim como outros elementos e práticas sociais, a 

linguagem também é um importante componente presente na vida social (RESENDE 

& RAMALHO, 2011).  

Por este motivo, os conceitos basilares para discussão e reflexão propostas 

pela ACD são os de discurso e prática social. Para as linguistas brasileiras Viviane 

de Melo Resende e Viviane Ramalho, esta teoria na qual a ACD foi fundada é “[...] 

capaz de mapear relações entre os recursos linguísticos utilizados por atores sociais 

e grupos de atores sociais e aspectos da rede de práticas em que a interação 

discursiva se insere” (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 11-12). 

Por ser transdisciplinar, a ACD pode ser operacionalizada e usada em 

diversas disciplinas, além de também ter se originado com base em pesquisas de 

campos variados das ciências Humanas e Sociais, como é o caso de Michel 

Foucault e sua relação entre os conceitos de poder e discurso (RESENDE & 

RAMALHO, 2011).  

Ao desenvolver sua teoria, Fairclough instituiu um modelo tridimensional 

para a Análise de Discurso, no qual a prática social está imbrincada nas esferas do 

texto e da prática discursiva: 

 
 
A prática social é descrita como uma dimensão do evento discursivo, assim 
como o texto. Essas duas dimensões são mediadas pela prática discursiva, 
que focaliza os processos sociocognitivos de produção, distribuição e 
consumo do texto, processos sociais relacionados a ambientes econômicos, 
políticos e institucionais particulares. (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 28, 
grifo das autoras) 
 
 

Para operacionalizar o método, considerou-se principalmente os elementos 

textuais escritos nas reportagens publicadas em sites jornalísticos. Também foram 

apreciados elementos multimídia que por ventura estivessem inseridos na mesma 

página virtual e relacionados ao tema, como a presença de imagens audiovisuais ou 

estáticas, símbolos e demais recursos gráficos e/ou infográficos, dentre outros 

elementos que componham o discurso jornalístico. Diferente das demais mídias, o 

ambiente web proporciona a multiplicidade de recursos para tratamento das 
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informações, pela internet suportar diferentes tipos de plataforma (áudio, vídeo, 

audiovisual, imagens e texto). A descrição detalhada de cada um deles está disposta 

no quarto capítulo desta tese. 

É importante ressaltar que o uso e reprodução do material jornalístico 

referenciado na pesquisa se destina para fins educacionais, sem a intenção de 

realizar quaisquer alterações no conteúdo original. Nesse sentido, considerando a lei 

9.610/98, que estabelece a legislação sobre os direitos autorais, especificamente o 

artigo n. 46, inciso III: 

 
 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
[...] 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica 
ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome 
do autor e a origem da obra.

34
 

 
 

Salienta-se que as reportagens publicadas estão disponíveis para consulta 

pública nos links correspondentes informados na lista de fontes da tese e nas 

respectivas notas de rodapé, quando citadas no decorrer do texto. 

 Nesta pesquisa também são apresentados os relatos coletados por meio da 

História Oral de sete pessoas, sendo três jornalistas brasileiros (dois homens e uma 

mulher), e quatro estrangeiros que deram entrada no Brasil a partir dos anos 2000: 

um jornalista moçambicano vindo para o Brasil em 2003, uma estudante guineense 

que chegou em 2010, um relações públicas senegalês vindo em 2008 e um 

empresário senegalês, que mora no país desde 2011; todos ainda residem no Brasil. 

Uma jornalista haitiana também foi entrevistada, porém seu depoimento não pôde 

ser utilizado; atualmente, ela não se encontra mais no país (em 2016, decidiu migrar 

para os Estados Unidos)35. As histórias de cada um e seus depoimentos estão 

disponíveis ao longo da tese e concentrados no quarto capítulo. 

 

                                                 
34

 BRASIL. Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Planalto.gov.br. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 10 dez. 2014. 
35

 Durante o processo de busca por entrevistados, encontrei uma das migrantes as quais cheguei a 
entrevistar, uma jornalista haitiana. No entanto, após pedidos de minha parte para que 
oficializássemos a coleta do relato e sua posterior transcrição, ela interrompeu contato, por motivos 
que desconheço. Em respeito a ela e por questões éticas, não utilizei seu depoimento nesta pesquisa 
e em nenhum outro trabalho por mim apresentado ou divulgado, além de tê-la mantido no anonimato.  
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 Por meio da História Oral temática 36  (ALBERTI, 2008; THOMSON, 2000; 

2002), a ideia foi obter a opinião dos entrevistados sobre a representação jornalística 

presente em sites de notícias brasileiros da migração contemporânea para o Brasil, 

evidenciando o caso de suspeita de Ebola ocorrido em outubro de 2014. A descrição 

sobre cada reportagem e entrevistas, bem como suas análises individuais e demais 

informações sobre o processo de coleta dos depoimentos, estão descritas no quarto 

capítulo. 

 A série de entrevistas seguiu um roteiro específico para cada grupo 

entrevistado (migrantes/refugiados e jornalistas). A proposta era compreender como 

os entrevistados percebem e/ou perceberam as representações presentes no 

discurso jornalístico brasileiro sobre os fluxos migratórios contemporâneos, 

principalmente com relação ao considerado primeiro caso de suspeita de Ebola no 

Brasil, em 2014. Foi importante que detalhassem, também, elementos de suas 

histórias de vida (sobre a vinda para o Brasil, no caso dos migrantes e refugiados, e 

sobre a aproximação com o tema das migrações, no caso dos jornalistas). Com o 

desenrolar da conversa, foram introduzidas questões relacionadas às 

representações no discurso jornalístico e sobre o acontecimento analisado.  

 Os entrevistados também foram questionados sobre o que pensam a respeito 

de uma cobertura jornalística que seria considerada adequada por eles e/ou sobre 

os enfoques que acreditam ser negligenciados, e que poderiam constar com mais 

frequência na abordagem dos jornais sobre os fluxos migratórios contemporâneos. 

 Para organizar os argumentos e análises das fontes, esta tese foi dividida da 

seguinte forma: no primeiro capítulo foram articuladas discussões sobre 

presentismo, postulado pelo historiador francês François Hartog, as perspectivas 

temporais do historiador alemão Reinhart Koselleck e a noção de acontecimento do 

historiador francês François Dosse. Também foi discutido como os conceitos de 

acontecimento e tempo são entendidos na História e no Jornalismo. O lugar de 

memória ocupado pelas fontes digitais jornalísticas também foi abordado neste 

momento, com destaque para a reflexão sobre o uso da fonte digital na História do 

Tempo Presente. 

 

                                                 
36

 Para Verena Alberti este tipo de entrevista é caracterizada do seguinte modo: “As entrevistas 
temáticas são as que versam prioritariamente sobre a participação do entrevistado no tema escolhido” 
(ALBERTI, 2008, p. 175). 
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 No segundo capítulo foram analisados decretos e leis com a proposta de 

discutir a política migratória brasileira e a construção de um perfil de migrante 

desejado para aqueles que desejam vir para o país – ou que vieram no passado –, 

sobretudo os da contemporaneidade, tempo do qual a pesquisa parte ao mirar o 

passado. A proposta foi refletir como persistem, nas legislações do presente, 

representações de um perfil desejado de migrante e que pode racializar e 

criminalizar determinados grupos, sendo necessário, portanto, voltar-se ao passado 

para compreender essa questão. As diferenças e semelhanças nas definições do 

estar migrante e refugiado também foram abordadas, assim como pesquisas 

anteriores que trataram a temática mídia e migrações, na qual esta pesquisa 

também se insere. 

 As representações sociais no discurso jornalístico contemporâneo foram o 

foco de atenção do terceiro capítulo da tese, momento em que foram discutidos os 

conceitos de discurso, memória e identidade, representação, práticas sociais, 

racialização e pânico moral, este último fundamental para entender o modo como 

migrantes e pessoas em situação de refúgio foram representados, quando do 

primeiro caso de suspeita de Ebola ocorrido no Brasil em 2014. O percurso 

metodológico também foi delimitado, momento em que foram apresentados em 

profundidade os métodos usados para análise das reportagens – Análise Crítica do 

Discurso (ACD) – e das entrevistas com fontes orais por meio da História Oral. 

 Por sua vez, o quarto capítulo concentra a maior parte empírica da tese. 

Foram aprofundados o acontecimento central analisado, o primeiro caso de suspeita 

de Ebola no Brasil, e os depoimentos dos migrantes e refugiados entrevistados – 

para dar voz a eles e entender sua visão acerca das representações sobre os fluxos 

migratórios contemporâneos, como um contra discurso –  e de jornalistas – para 

entender seu ponto de vista sobre as  representações presentes no discurso 

jornalístico. Por fim, as considerações finais, último capítulo com uma análise final 

sobre toda a tese. 
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1. ARTICULAÇÃO ENTRE TEMPO E ACONTECIMENTO NA HISTÓRIA E NO 
JORNALISMO 
 

 

 Imediatismo. Um componente presente na história dos meios de comunicação 

da era moderna e contemporânea. Seja em mídia impressa, seja radiofônica, 

audiovisual ou digital, tal elemento é intrínseco à sua essência. A produção de 

acontecimentos, nesse contexto, desenvolve-se com agilidade. E, ao passo em que 

são criados, tão logo se tornam perecíveis, descartáveis. Característica igualmente 

marcante na internet e nos discursos jornalísticos nela empreendidos.  

 O tempo jornalístico, ágil e volátil, também é influenciado pela velocidade com 

a qual os meios evoluíram, com impacto direto na difusão da informação, o que será 

argumentado adiante nesta tese em um exercício de retorno do olhar ao passado 

para vislumbrar uma breve trajetória dos meios de comunicação. A transição do 

papel enquanto suporte informativo aos meios que utilizam a eletricidade como 

motor, tais como a televisão e a própria internet, também implicou na aceleração dos 

acontecimentos. Ao passo que ganham vida em virtude de seu caráter de novidade, 

já se tornam ultrapassados. O mesmo é aplicado com os avanços tecnológicos. 

 Essencial para a organização da sociedade na tomada de decisões em 

segmentos sociais diversos, assim como também serve para educar e entreter 

(BRIGGS & BURKE, 2006), a informação é produzida pelo jornalismo ao passo em 

que é posteriormente analisada, criticada e/ou sedimentada pela história. Promove o 

encontro entre os dois campos, cuja noção de tempo e acontecimento possuem 

sentidos distintos.  

 Nesse contexto, torna-se fundamental historicizar a noção de acontecimento 

na História e no Jornalismo, nos seus diferentes suportes até a mídia digital, 

observando os possíveis pontos que atravessam ambas as áreas. Para tanto, neste 

momento serão considerados os estudos de Pierre Nora (1995), notadamente seu 

texto “O retorno do fato”, no qual reflete o conceito de acontecimento, além de outros 

autores dos campos da história, da comunicação e do jornalismo. 
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1.1. O conceito de acontecimento sob a luz da história e do jornalismo 

 

 Para Nora (1995) o acontecimento é um fenômeno que pertence à atualidade, 

considerada pelo historiador como uma “[...] circulação generalizada da percepção 

histórica” (NORA, 1995, p. 180). Nesse contexto, o presente seria “dominado pela 

tirania do acontecimento” (NORA, 1995, p. 180), a partir do qual a história é 

construída nesse espaço temporal. 

 Enquanto do fato emanam uma série de experiências do cotidiano que podem 

ou não ter importância para uma quantidade ampla de pessoas, o acontecimento é 

projetado para enaltecer o que há de mais diferente e novo do que já foi visto. Para 

Nora (1995), o acontecimento é construído de modo que capture do imaginário 

social aquilo que possa despertar o interesse nas pessoas para que seja 

acompanhado.  

 
 
[...] sobre qualquer acontecimento no sentido moderno do termo, o 
imaginário de massa quer poder enxertar qualquer coisa do fato cotidiano: 
seu drama, sua magia, seu mistério, sua estranheza, sua poesia, sua 
tragicomicidade, seu poder de compensação e de identificação, o 
sentimento da fatalidade que o acompanha, seu luxo e sua gratuidade. 
(NORA, 1995, p. 184) 
 
 

 A partir do momento em que pessoas possam se espelhar no acontecimento, 

enxergar neles algo que apeteça seu desejo por conhecimento e informação, terá 

validade para ser conferido a ele um grau de verdade, com base em crenças 

pessoais.  

 
 
Esse acontecimento sem historiador é feito da participação afetiva das 
massas, o só e único meio que elas têm de participar na vida pública: 
participação exigente e alienada, voraz e frustrada, múltipla e distante, 
impotente e portanto soberana, autônoma e teleguiada como essa 
impalpável realidade da vida contemporânea que se chama opinião. 
(NORA, 1995, p. 185-186) 
 
 

 Sob o acontecimento recai o fato encoberto – ou vários deles –, carecendo de 

reflexão e tempo para interpretá-lo, algo que os meios de comunicação geralmente 

não possibilitam ao público em razão do imediatismo. “[...] do jornal local ao diário 

nacional, do órgão de grande tiragem ao semanário de opinião, somente a imprensa 

dispõe de uma gama de virtualidades sem rival, um leque excepcionalmente rico de 

manipulação da realidade” (NORA, 1995, p. 182). 
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 Fatos que passariam desapercebidos no cotidiano podem ser transformados 

em acontecimentos, bastando, para tanto, a quem detém o poder sobre os veículos 

jornalísticos selecionar o que deve ser lembrado e esquecido. Do fato o jornalista, 

junto com seus superiores, elege o personagem principal cuja vida será esmiuçada, 

as circunstâncias que culminaram com a incidência do fato – notadamente as que 

lhe interessam –, as testemunhas que irão dar seu depoimento e concordar ou 

discordar com o ponto de vista que será privilegiado em detrimento dos demais.  

 Certas plataformas, porém, podem prover ao fato transformado em 

acontecimento elementos que irão lhe conferir o caráter de espetáculo. É o caso da 

televisão, em razão da junção de áudios, vídeos, textos e infográficos, e da internet, 

que também consegue unir diversos modos de informar em um único lugar. “[...] o 

acontecimento é projetado, lançado na vida privada e oferecido sob a forma de 

espetáculo” (NORA, 1995, p. 183). 

 Associado a representações, no jornalismo podem ser criados e divulgados 

acontecimentos e dar a eles dimensões diferentes das que o fato original sugere, 

influenciando a percepção do público – leitor, telespectador, ouvinte – que tem 

acesso à informação. Além disso, as representações sociais presentes nesse ínterim 

podem refletir ecos presentes em discursos circulantes na sociedade. Para Nora, os 

meios de comunicação, dentre os quais o jornalismo faz parte, também podem 

implicar o imediatismo na história. “[...] os media impõem imediatamente o vivido 

como história, e que o presente nos impõe em maior grau o vivido” (NORA, 1995, p. 

183-184, grifo do autor).  

 Em um oceano de novidades, as pessoas não conseguem acompanhar todas 

as informações e traduzir, dos acontecimentos criados, o que é ou não inteligível. 

Veem-se, portanto, como náufragos, a deriva, agarrando-se naquelas informações 

nas quais é possível notar um reflexo presente em si mesmas, em suas realidades 

cotidianas, no que creem como verdadeiro.  

 De um modo geral, sob a ótica jornalística, a função do acontecimento é 

abalar, de algum modo, a estrutura das vidas cotidianas perdidas em um sem-fim de 

fatos. “Não há acontecimentos felizes, são sempre catástrofes. Mas para exorcizar o 

novo há dois meios: conjurá-lo através de um sistema de informação sem 

informações, ou integrá-lo ao sistema da informação” (NORA, 1995, p. 187).  

 Para Pierre Nora, a criação de acontecimentos de modo que privilegie a 

espetacularização fomenta “[...] as incertezas, às angústias e aos pânicos sociais” 
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(NORA, 1995, p. 187), tal como o acontecimento em torno do primeiro caso de 

suspeita de Ebola ocorrido no Brasil em 2014 sugere, e do qual se falará com mais 

intensidade no terceiro e quarto capítulo desta tese, quando será aprofundado o 

conceito de pânico moral. 

 Segundo Nora, o paradoxo do acontecimento é esconder o fato em si mesmo 

e necessariamente, não tratar dele, direta e objetivamente. “Ele não é senão um 

eco, um espelho da sociedade, uma abertura” (NORA, 1995, p. 188). Cabe ao 

historiador que se debruça sob o acontecimento do presente encontrar, em seu 

interior, vestígios do não factual e decifrá-los. “O acontecimento testemunha menos 

pelo que traduz do que pelo que revela, menos pelo que é do que pelo que provoca” 

(NORA, 1995, p. 188). 

 Os acontecimentos reforçam representações que emanam da sociedade. 

“Estabelece-se dessa forma, entre um tipo de sociedade e sua existência factual, 

uma estranha reciprocidade. [...] é a sucessão de acontecimentos que constitui a 

superfície contínua da sociedade” (NORA, 1995, p. 190). Faz brotar, à sua sombra, 

as inquietações e preconceitos que provêm do interior social e que por algum motivo 

não são escancarados a priori, sem que haja um gatilho que os provoque. 

Consistem, portanto, em uma problemática que é própria da História do Tempo 

Presente. Nessa perspectiva, de acordo com Nora (1995), o tempo pode ser 

entendido como um objeto de consumo que deriva da tirania do acontecimento. 

 Ainda sobre o acontecimento na história, optou-se também por tomar como 

referência os estudos do historiador francês François Dosse. Em sua obra “O 

renascimento do acontecimento” Dosse (2013) atribui algumas características, 

dentre as quais estão:  

 
 
[...] seu caráter indeterminado, sua indedutibilidade, a surpresa que ele 
causa e o fato que ele afeta pessoalmente ou coletivamente tanto no plano 
emotivo quanto no intelectual. O que conta não é tanto o acontecimento 
como tal na sua fatualidade, mas o acontecimento contado, captado na sua 
narrativa (DOSSE, 2013, p. 336) 
 
 

 Ainda que o acontecimento possa ser possuidor de tais características, 

entende-se que elas são influenciadas pelo meio no qual é divulgado, no que diz 

respeito aos meios de comunicação e à amplificação dada sobre os fatos alçados ao 

status de acontecimento (DOSSE, 2013). Se considerar, ainda, as mídias digitais as 

quais, diferentes de outras plataformas, possibilitam interação entre o emissor e o 
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receptor das mensagens, a dimensão que um acontecimento pode ter junto à 

sociedade pode ser ainda maior.  Por exemplo, pela internet os indivíduos podem 

reverberar, compartilhar, mediar a divulgação do acontecimento em suas redes 

sociais digitais e, assim, fomentar a opinião pública a respeito do tema tratado. 

 E o que ou quem seria essa opinião pública? Postulado por Jürgen Habermas 

e referenciado por Sônia Maria de Meneses Silva (2009) para tratar sobre opinião 

pública, o conceito de esfera pública está entrelaçado a ele, bem como à aparição 

dos meios de comunicação. Estes “[...] trabalhavam para a construção de uma 

opinião pública cada vez mais presente como referencial para as produções 

midiáticas” (SILVA, 2009, p. 232).  

 Ao passo que o jornalismo reproduz representações sociais e estimula o 

consumo de notícias, como catalisador das relações e experiências humanas, 

participa, pois, das decisões e processos que procedem dessas ações e vivências. 

“A sistematização de uma ideia de opinião pública partia do pressuposto de que era 

possível estabelecer uma comunicação em larga escala para um grande número de 

pessoas, informando, mas, sobretudo, formando opiniões” (SILVA, 2009, p. 233).  

 O jornalismo pode pautar e se deixar pautar pelo que ocorre na sociedade. 

Porém, isso “[...] deve ser problematizado, pois se baseia em uma falsa ideia de que 

os meios de comunicação conseguem estabelecer uma uniformidade cultural ou 

uma homogeneidade informativa e formativa” (SILVA, 2009, p. 233). Pode conduzir a 

um equívoco: “[...] passa uma ideia de passividade na recepção desses recursos, 

como se aqueles que os recebessem fossem meros espectadores, não 

estabelecendo sobre eles um consumo produtivo e criador” (SILVA, 2009, p. 233). 

 Ou seja, a opinião pública não é homogênea, consensual e partilhada por 

toda a sociedade. O que também foi objeto de reflexão do filósofo francês Pierre 

Bourdieu (2002) a respeito das pesquisas feitas por institutos especializados ou 

mesmo veículos jornalísticos sobre opinião pública37. Ele sugere que as opiniões 

consideradas como majoritárias podem não compartilhar as mesmas competências 

políticas ou ethos de classe – conjunto de valores que as pessoas carregam 

consigo, com base em uma série de inferências presentes em seu contexto cultural, 

político e social (BOURDIEU, 2002). O indivíduo terá uma opinião própria acerca de 

                                                 
37

 O texto em que o autor trata a respeito do tema foi originalmente publicado em janeiro de 1972 e 
publicado na revista Les Temps Modernes, n. 318, em janeiro de 1973. Em 1984, o filósofo republicou 
o texto no livro “Questões de sociologia”, reeditado pela editora Minuit em 2002, versão aqui 
consultada e referenciada. 
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algo se tiver algum interesse sobre o tema apresentado; caso contrário, será fruto de 

uma mobilização de terceiros e tenderá a partilhar o mesmo anseio dos grupos 

hegemônicos e seus discursos presentes no contexto (BOURDIEU, 2002).   

 Nesse ensejo, os meios de comunicação estabeleceram uma relação mais 

próxima com o público na contemporaneidade com a internet. “[...] são postos no 

mesmo salão virtual, [...] o acontecimento [...] e o espectador que, [...] torna-se 

também testemunha participante e novo narrador” (SILVA, 2009, p. 233-234). 

 Ou seja, o acontecimento pode suscitar uma série de observações e reflexões 

em torno de si e do tema que o margeia. Em “A história à prova do tempo” Dosse 

(2001) diz, apoiado nos pressupostos feitos por Pierre Nora em sua célebre obra “O 

retorno do fato”, que o imediatismo confere uma dicotomia ao acontecimento no que 

diz respeito à sua decifração. Ela pode ser facilitada devido a sua ocorrência 

repentina, ao passo que este fator também acarreta um obstáculo à análise. Pois o 

acontecimento também se comunica de forma repentina, é fugaz. Daí a necessidade 

de sua desconstrução para alcançar a chamada inteligibilidade acontecimental 

(DOSSE, 2001).  

 Quando é designado, o acontecimento pode ser cristalizado historicamente 

(DOSSE, 2001). Em uma mirada semelhante, o filósofo e historiador francês Paul 

Ricoeur diz em seu estudo sobre o tempo e a narrativa que o acontecimento é parte 

inerente desta última, constituindo um componente importante para a construção de 

uma história (RICOEUR, 1994). 

 Mas também se entende que o modo como as construções discursivas 

jornalísticas em torno de um acontecimento – quando tornadas públicas por meio de 

plataformas como a internet – podem impactar de forma diferente o público, 

comparando com as informações divulgadas em suportes tradicionais como o 

impresso ou mesmo a televisão. Especialmente em razão da agilidade com a qual 

as notícias são apresentadas em ambiente web. “[...] um acontecimento não é um já-

lá, simplesmente para ser adotado pela mídia. Ele é plenamente a construção dessa 

última e depende da hierarquização de importância [...]” (DOSSE, 2013, p. 338).  

 Nesse contexto, a migração recente se torna um acontecimento recorrente 

em uma circunstância discursiva peculiar – pensando com base na discussão 

foucaultiana em torno da emergência do discurso (CASTRO, 2015; FOUCAULT, 

2013) –, evocada não apenas nas representações que emergem no jornalismo mas 

nos discursos sociais: quando os fluxos migratórios são associados a um problema, 
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seja um risco de saúde, de ordem econômica – quando há desemprego, por 

exemplo –, e situações que envolvam o tráfico de pessoas. Há, consequentemente, 

uma possível marginalização dos migrantes e pessoas em situação de refúgio, como 

tratado em pesquisas anteriores sobre o tema, a citar Campos (2015), Castro (2001), 

Gusmão (2011), Handerson (2015), Sacramento e Machado (2015), Ventura (2016), 

Ventura e Holzhacker (2016), Venson (2015), Thompson (2014), e tantos outros. 

 O que converge na promoção, mesmo que indireta, de pânicos morais contra 

determinados grupos migrantes como o observado com os haitianos e africanos 

durante o caso de suspeita de Ebola ocorrido no Brasil em 2014. Diferente, por 

exemplo, da representação em torno de migrantes brancos provenientes de países 

desenvolvidos, e cujos fluxos migratórios para o Brasil são considerados 

midiaticamente como qualificados, independente de a qualificação ser real de fato – 

seja na ocupação de postos de trabalho com posições privilegiadas ou por 

possuírem especializações acadêmicas, como analisado por Araújo, Fontes e Bento 

(2013), Baeninger (2013), Cogo e Badet (2013) e Póvoa Neto (2005). 

 Sobre a migração ou outro tema, como os acontecimentos são projetados? O 

“fazer acontecimento” envolve duas situações, as quais Dosse (2013) intitula como 

fenômenos. Estes podem envolver primeiramente um contexto de midiatização 

social, como o vivido pelos indivíduos de maneira global na contemporaneidade. 

Para tanto, o acontecimento assume um caráter de “trauma”, espetacularização que 

implicaria em “uma grande difusão que assegure e assuma sua repercussão” 

(DOSSE, 2013, p. 339). Um segundo fenômeno do processo de construção de um 

acontecimento é relacionado a sua realização, o seu caráter de 

acontecimentalidade, de modo que ocorre com frequência e em evolução (DOSSE, 

2013). 

 Na mesma medida, o jornalismo institui à sociedade uma fome inesgotável 

pelo novo, pelo imediato, retroalimentando a produção até seu esgotamento ou 

posterior renascimento, quando do surgimento de dados complementares (NORA, 

1995). Nesse contexto, também fomenta aos demais veículos a concorrência pelo 

chamado furo jornalístico – a descoberta de algo inédito, que ainda não foi noticiado 

–, mas somente quando conseguem se adiantar aos deadlines – como são 

chamados os prazos nas redações jornalísticas – que conduzem a produção. 
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Além disso, o fazer acontecimento, ou seja, sua construção social, também 

demanda um fazer histórico que irá levar em conta a análise do que aconteceu. E o 

grau de importância conferido que alce determinado fato ao status de acontecimento 

(DOSSE, 2013). Mas, e no jornalismo, como um fato é elevado ao status de 

acontecimento? A vida é permeada por incontáveis fatos, ocorridos simultânea e 

diariamente. Todavia, apenas alguns se tornam públicos a uma parcela de pessoas 

por meio do jornalismo.  

 Etimologicamente, o fato poderia ser entendido como aquilo que diz respeito 

a um evento real, ocorrido em determinado tempo e espaço ou, ainda, a um 

substrato da realidade que pode vir a ser transformado em notícia e levado ao 

conhecimento coletivo (TEIXEIRA, 2009b). Embora seja utilizado enquanto sinônimo 

de notícia no campo dos estudos sobre o jornalismo, fato e notícia são conceitos 

distintos, sendo a “notícia o relato do fato, imbuída de todas as subjetivações 

inerentes a quem reconstrói a narrativa” (TEIXEIRA, 2009b, p. 139). Ela cita, ainda, 

estudos que afirmam a inexistência do fato, uma vez que seriam encarados como 

elementos discursivos cuja existência é condicionada a um relato, sendo difícil 

dissociar um do outro. 

 Já o acontecimento poderia ser encarado em uma perspectiva jornalística 

enquanto uma apropriação dos indivíduos sobre determinado fato, mas também 

pode ocorrer sem a interferência humana (MARCONDES FILHO, 2009). É quando 

detém um aspecto dinâmico, independente, mutável e surpreendente, acometendo 

os seres que passariam por ele, o atravessariam, sendo possível, desse modo, 

múltiplas concepções sobre tal (MARCONDES FILHO, 2009).  

 De acordo com Traquina (2008), no jornalismo existem acontecimentos 

previsíveis, constituindo parte considerável do fluxo noticioso diário divulgado pelos 

meios de comunicação – como as datas comemorativas e os eventos decorrentes 

delas –, além de acontecimentos cuja emergência provoca uma repercussão maior, 

geralmente imprevisíveis:  

 
 
1) torna o ato de assistir obrigatório; [...] são 2) pré-planejados e pré-
anunciados, de tal forma que 3) a sua transmissão seja ao vivo. [...] são 4) 
enquadrados no tempo e no espaço. [...] tem 5) um elemento de grande 
drama ou ritual. (TRAQUINA, 2008, p. 99-100) 
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Entende-se que os acontecimentos tanto sob uma perspectiva jornalística 

quanto histórica possuem um elemento em comum: em seu processo de ocorrência, 

dizem respeito à algo do presente, ainda que as formas de olhar para eles sejam 

feitas diferentemente por jornalistas e historiadores. O modo de narrá-los é diverso 

em ambas as áreas.  

 Se no jornalismo o acontecimento é exposto como uma notícia, na História 

pode ser observado por meio da narrativa historiográfica. No entanto, embora a 

“presentificação da história” (DOSSE, 2013, p. 85) possa influenciar a concepção do 

événementialité de um fato, ou seja, sua acontecimentalidade, mesmo que seja 

encarado como algo novo, o acontecimento possuirá algum laço com eventos 

anteriores. Ao tornar o olhar à obra de François Dosse, este entende que 

 
 
A leitura histórica do acontecimento não é mais redutível ao acontecimento 
estudado, à sua acontecimentalidade [événementialité], mas considerada 
em seu vestígio, situada em uma cadeia fatual, conectada a outros 
momentos, a outras questões diferentes daquelas em que surgiu. Qualquer 
discurso sobre um acontecimento veicula, conota uma série de 
acontecimentos anteriores, o que dá total importância à trama discursiva 
que os religa dentro de um enredamento. (DOSSE, 2013, p. 85, grifo do 
autor) 
 
 

 O caso do Ebola narrado nessa tese foi tratado a partir de uma leitura 

histórica. Para tanto, foi preciso buscar seus vestígios, suas conexões com outros 

momentos e seus desdobramentos, até chegar ao momento de analisar como a 

notícia ecoou e impactou a vida de migrantes negros no Brasil, como será visto 

adiante.  

 Essa referência ao presente, tanto do acontecimento sob o ponto de vista 

histórico quanto jornalístico, é importante para compreender a gênese da criação 

dos próprios meios de comunicação. E, a partir dai, refletir a noção de tempo. Para 

tanto, a seguir um breve histórico sobre o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, a fim de compreender a questão em torno do acontecimento no 

jornalismo e sua relação com o tempo. 

 As inovações tecnológicas que tiveram como pano de fundo a Revolução 

Industrial, como quando a eletricidade substituiu os transportes à vapor, dialogam 

com a história da evolução dos meios de comunicação. Afinal, para conseguir 

chegar com maior rapidez a diversos lugares, a informação também precisa da 

velocidade para ser impulsionada. E no passado esse componente foi garantido com 
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o desenvolvimento de transportes ágeis, que não apenas levavam encomendas e 

pessoas para locais em distâncias diversas, como também a própria informação. Tal 

perspectiva histórica foi um dos focos de atenção dos historiadores ingleses Asa 

Briggs e Peter Burke em “Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet” 

(2006). “No século XX, a televisão precedeu o computador, do mesmo modo que a 

impressão gráfica antecedeu o motor a vapor, o rádio antecedeu a televisão e as 

estradas de ferro e os navios a vapor precederam os automóveis e aviões” (BRIGGS 

& BURKE, 2006, p. 112). 

 As ferrovias e os navios foram importantes para definir o avanço de aspectos 

econômicos, administrativos e políticos, assim como da própria tecnologia, ao levar 

por terra e mar pessoas, encomendas e cartas. E, consequentemente, informação. 

No que diz respeito a evolução dos meios de comunicação antes da telefonia, a 

radiodifusão e a internet enquanto avanço tecnológico eletrônico, a telegrafia foi uma 

descoberta fundamental para impulsionar a circulação dos dados, da informação e 

dos acontecimentos (BRIGGS & BURKE, 2006). 

 Foi no contexto de criação e popularização do telégrafo que as agências de 

notícias foram criadas, outro momento importante para a circulação em escala 

internacional do jornalismo e de seus produtos noticiosos. Fundada em 1835 em 

Paris, a agência francesa Havas foi a pioneira, seguida da londrina Reuters, 

inicialmente chamada Reuter Telegram Company, implementada em 1851 pelo 

barão alemão Julius Reuter. Anos antes, em 1846 surgiu em Nova Iorque a norte-

americana Associated Press, também conhecida pela sigla AP (BRIGGS & BURKE, 

2006). E por que refletir sobre elas é importante? Em um contexto de discussão 

sobre os fluxos migratórios, cuja natureza é transnacional, as agências de notícias 

são interessantes para pensar o caráter transnacional do jornalismo, ideia presente 

no conceito de mediascape – compreendido como paisagem midiática – postulado 

pelo antropólogo indiano Arjun Appadurai (1996).  

 Ao mesmo tempo em que são transnacionais, as informações são 

administradas por poucos grupos jornalísticos que monopolizam, por conseguinte, 

os discursos e representações socioculturais presentes em suas narrativas, 

homogeneizando informações sobre diversos aspectos (1996). As paisagens 

midiáticas constituem um lugar de apropriações imaginadas sobre o outro, o que tem 

uma profunda ligação com a observação sobre os fluxos migratórios em escala 

global, e em como esses grupos em mobilidade são associados a representações e 
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discursos historicamente marcados, reproduzidos ao longo do tempo sob diversas 

roupagens e meios, e aqui se inclui o jornalismo (APPADURAI, 1996).  

 Nesse caso, foi possível refletir que as paisagens midiáticas sobre migrantes 

negros reproduzidas nos discursos jornalísticos analisados nesta tese evidenciaram 

uma construção narrativa que produziu um pânico moral em relação a certos grupos 

migrantes compostos por pessoas negras. Esse temor se estendeu a outros, como 

os haitianos. 

 Como pode ser visto no terceiro e quarto capítulos, observou-se que, no caso 

das representações em torno de migrantes haitianos e africanos, são evocados 

discursos associados a um imaginário em torno de um perfil de migrante desejado – 

branco, originário de um país do hemisfério Norte e entendido como uma migração 

qualificada, como exposto nos decretos e leis adotados em políticas imigratórias 

brasileiras do passado. O que é diferente, por sua vez, das migrações de povos 

haitianos e de pessoas vindas de países africanos, associadas midiaticamente a um 

risco de saúde e potencial criminalidade, sendo consequentemente colocado à 

margem da sociedade (ARAÚJO, FONTES & BENTO, 2013; COGO & BADET, 2013; 

CAMPOS, 2015; CASTRO, 2001; GUSMÃO, 2011; HANDERSON, 2015; 

SACRAMENTO & MACHADO, 2015; THOMPSON, 2014). 

 Tornando o olhar ao desenvolvimento dos meios de comunicação, no que diz 

respeito às inovações registradas em sua história ao longo do tempo, o código 

criado pelo norte-americano Samuel Morse, intitulado por seu sobrenome, foi 

responsável por agilizar a emissão de dados por transmissão telegráfica através de 

pontos e traços, os quais conseguiam emitir mais de quarenta palavras em um 

minuto (BRIGGS & BURKE, 2006). Ainda no século XIX as discussões em torno do 

protótipo que viria a se tornar, anos depois, em telefone, suscitavam debates em 

torno de sua usabilidade e aproveitamento na comunicação. Um dos casos citados 

por Briggs e Burke (2006) é de um relato publicado na revista Scientific American em 

1880, sugerindo que o telefone iria garantir “[...] uma nova organização em 

sociedade” (BRIGGS & BURKE, 2006, p. 147).  

 A revista e seus leitores talvez não imaginavam à época, porém, que essa 

organização seria tão necessária a ponto de, na atualidade, dificilmente alguém não 

possuir um aparelho celular ou smartphone. Não apenas para se comunicar, como 

principalmente se entreter e informar acerca dos acontecimentos em seu bairro, 
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cidade, país e mundo, vivendo em paisagens midiáticas globais, em referência ao 

conceito de mediascape (APPADURAI, 1996).  

 A fim de ilustrar a questão, no Brasil, país com mais de 208 milhões de 

habitantes38, em fevereiro de 2018 foram registradas mais de 235 milhões de linhas 

de telefonia móvel, de acordo com informações divulgadas pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL, 2018). Ou seja, há mais linhas de celular em uso do 

que brasileiros, embora há que se considerar que uma pessoa pode ter mais de uma 

linha, assim como empresas também detenham uma ou mais em atividade. De 

qualquer modo, o dado é relevante para se ter uma dimensão da importância da 

telefonia na circulação de informações, bem como a própria comunicação e 

circulação de notícias, uma vez que os celulares não servem apenas para que haja 

uma comunicação entre indivíduos; também são usados para informar. E tal 

transformação também acelera a noção de acontecimento jornalístico e a ideia do 

imediatismo.  

 Adotando o conceito do geógrafo britânico David Harvey (2001), a 

compressão do tempo-espaço em um mundo globalizado e cujas distâncias podem 

ser superadas por recursos tecnológicos inovadores como a internet, por exemplo, 

também impactou o modo de produzir, divulgar e armazenar notícias, feitas de forma 

cada vez mais imediatista. O que coloca questões importantes para a História do 

Tempo Presente, como as discutidas ao longo deste capítulo, e que dizem respeito 

ao uso das mídias digitais como fonte histórica, além dos desafios que elas trazem 

aos historiadores em relação a fatores como digitalização e arquivamento de 

informações com origem digital (TOMASI, 2013). 

 Ainda no que diz respeito ao histórico do desenvolvimento dos meios de 

comunicação, considerado um “auge da história das comunicações no século XIX” 

(BRIGGS & BURKE, 2006, p. 156), a transmissão sem fio acelerou a difusão de 

informação por meio da radiotelegrafia e, posteriormente, a radiodifusão. Contudo, 

assim como a criação do automóvel foi um elemento divisor de águas na história dos 

transportes por conta da velocidade. 

 Nem todos tiveram acesso a novidade inicialmente, o que impossibilitou de 

imediato uma guinada em sua popularização. Apenas os mais ricos conseguiam 

possuir tanto um automóvel quanto um protótipo do que anos mais tarde seria 

                                                 
38

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrados em 18 de 
abril de 2018 e divulgados em sua página (http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/). 
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considerado o rádio. Seu potencial somente pôde ser medido no século XX, a partir 

do momento que o aparelho se popularizou e passou a ser um objeto comum nas 

residências de famílias com estratos sociais variados (BRIGGS & BURKE, 2006). 

 Durante décadas o rádio foi, portanto, um dos meios de comunicação com 

maior destaque na sociedade, dada sua habilidade em emitir informações por meio 

do som e possibilitar às pessoas uma nova sensação ao imaginar o que ouviam, 

além de se entreter com músicas em suas residências, trabalhos ou em qualquer 

lugar. “Como o sistema postal, o rádio alcançou toda a população, mesmo nos 

lugares mais remotos, e de modo diferente de outras mídias como a imprensa e o 

cinema. Em qualquer lugar, era ‘um bom companheiro’” (BRIGGS & BURKE, 2006, 

p. 230). O que não se imaginava, no entanto, é que um novo meio poderia ser criado 

para emitir sons e imagens. Antes da televisão e mesmo do cinema, a câmera 

fotográfica foi um recurso fundamental para operacionaliza-los e aperfeiçoa-los 

(BRIGGS & BURKE, 2006). 

 As primeiras fotografias, ou um produto precursor delas utilizando luz e nitrato 

de prata sobre o vidro, foram criadas pelo pesquisador francês Joseph Nicéphore 

Niepce em 1827. Anos depois, porém, seu sócio evoluiu a inovação ao gerar 

fotografias precisas ou daguerreótipos – levando o nome de seu criador Louis 

Daguerre –, levadas à público em Paris no ano de 1839; na mesma época o cientista 

inglês William Henry Fox Talbot utilizou um processo diferente que empregava 

nitrato de prata para produzir negativos (BRIGGS & BURKE, 2006). Estes foram 

alguns dos protótipos usados como base para a criação de fotografias e projetores, 

propiciando a implementação do cinema, inicialmente em preto e branco e mudo e, 

posteriormente, com som próprio e em cores, o mesmo ocorrido com o televisor 

(BRIGGS & BURKE, 2006). 

 A reprodução de som e imagem de forma instantânea e em uma pequena tela 

somente foi possível no final da década de 1920, quando alguns poucos aparelhos 

foram colocados à venda após sucessivos testes, por meio de um sistema 

semimecânico responsável por originar o televisor analógico em preto e branco. O 

invento, cuja autoria é associada ao pesquisador escocês John Logie Baird, não era 

tão famoso na década de 1930, vindo a se popularizar apenas a partir da década de 

1940, quando o invento passou a ser produzido e comercializado em massa. Nesse 

sentido, o tubo iconoscópico criado por Vladimir Zworykin e patenteado em 1923 

também contribuiu para o sucesso massivo da televisão em décadas posteriores. 
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Internacionalmente em 1967, com o advento da televisão em cores, o aparelho e os 

empresários que nele investiram trilhavam um caminho para receber destaque como 

uma das principais formas para tomar conhecimento sobre os acontecimentos no 

país e mundo, especialmente em razão do diálogo imediato entre imagem e som 

(BRIGGS & BURKE, 2006).  

 É nesse contexto que o jornalismo passou por mudanças drásticas em suas 

técnicas e na forma de narrar os acontecimentos, uma vez que inicialmente foram 

aplicadas práticas provenientes do rádio para a produção do telejornalismo e demais 

produtos para a televisão; com a reciclagem de ideias e o desenvolvimento de 

câmeras avançadas e do videoteipe, que possibilitou a gravação em fitas de vídeo 

dos programas antes feitos apenas em tempo real, a televisão se consolidou como 

um dos meios de comunicação mais importantes então criados (BRIGGS & BURKE, 

2006). 

 Todavia, ainda que fosse possuidor de uma hegemonia durante as últimas 

décadas do século XX o televisor, assim como outros inventos, deixou de ser 

considerado o principal meio de comunicação. Porém não inutilizado, já que a 

internet também está presente, direta ou indiretamente, na televisão, que também 

pode ser assistida com a ajuda de uma segunda tela, seja por meio de smartphones, 

tablets ou computadores, por exemplo. Além de assistir, os usuários podem 

comentar sobre o conteúdo visto em suas redes sociais digitais. “A década de 1990 

foi um período em que se romperam as fronteiras entre os meios antigos e novos” 

(BRIGGS & BURKE, 2006, p. 313).  

 Assim como a humanidade presenciava quebras sucessivas de paradigmas, 

sobretudo políticos, com a queda do muro de Berlim em 1989 e o fim da Guerra Fria 

em 1991, a história dos meios de comunicação também foi alterada com a 

disponibilização da internet para uso civil na última década do século XX (BRIGGS & 

BURKE, 2006). Esse último fato foi acentuado no século XXI por grandes 

acontecimentos globais, como as manifestações no Oriente Médio e Norte da África 

em 2010, posteriormente chamados de primavera árabe, o Occupy Wall Street em 

Nova Iorque no ano de 2011, dentre outros eventos pelos quais parte da sociedade 

foi ativa com o uso de meios de comunicação, como é o caso da web (TOMASI, 

2013). 

  

 



 

 

63 

Inicialmente utilizada para fins militares como arma de defesa, a rede antes 

conhecida como Arpa foi instituída entre os anos de 1968 e 1969 pela Administração 

dos Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa norte-americano, 

criado em 1957. Somente a partir da década de 1970 seu uso foi autorizado a 

estudantes em universidades estadunidenses de ponta, e profissionais de institutos 

de pesquisa, momento em que recebeu o nome de Arpanet. “A visão das 

universidades era que a Net oferecia ‘acesso livre’ aos usuários professores e 

pesquisadores, e que eram eles comunicadores” (BRIGGS & BURKE, 2006, p. 301).  

 A partir de setembro de 1993 a rede, antes restrita, foi afrouxada por meio de 

programas públicos de navegação como o Mosaico, os quais permitiram a 

programadores e demais entusiastas acessarem o ciberespaço. Anos mais tarde, 

com a implementação de provedores de internet e contas de e-mail, os 

conglomerados midiáticos viram na web um meio de expandir negócios e demarcar 

seu território também em ambiente digital, disseminando seus conteúdos e 

monetizando sobre eles (BRIGGS & BURKE, 2006).  Informações estas que 

impõem um desafio aos historiadores, ao lidarem com uma mídia digital, cujos 

materiais e arquivos são imateriais e voláteis, dispostos em um ambiente virtual que 

pode se perder ou e tornar inacessível por conta de diversos fatores, além de se 

colocar em xeque a credibilidade das informações (TOMASI, 2013). O que também 

gerou impactos na noção de acontecimento jornalístico, na ideia do imediatismo e do 

tempo que pode ser mais imediato, contribuindo para uma hiperseletividade daquilo 

que será representado no discurso jornalístico. 

 Jornais antes tradicionalmente impressos passaram a possuir uma página na 

internet, inicialmente de acesso gratuito e atualmente pago, com a implementação 

de assinaturas digitais dos conteúdos completos, método conhecido como paywall. A 

linguagem textual, no entanto, precisou ser reformulada para atender uma das 

principais características do meio: o imediatismo. Reportagens longas, portanto, 

deram lugar a textos informativos resumidos; dependendo da rede social adotada 

pela empresa jornalística e vinculada ao site, o texto se restringe apenas a uma 

chamada (o título da reportagem), seguida de um pequeno resumo de até duas 

linhas (também chamado de linha fina ou linha de apoio).  

 No caso das emissoras de TV, estas ainda encontram resistência em produzir 

um conteúdo específico para a web, com vídeos curtos ou que possibilitem interação 

com o público pelas redes sociais disponíveis. Há casos de emissoras que apenas 
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reproduzem o mesmo programa exibido na televisão como é o caso da TV Globo 

(http://globoplay.globo.com) e a TV Record (http://rederecord.r7.com/videos/lista/), 

canais da TV aberta no Brasil que mantêm em seus sites um repositório de vídeos, o 

qual pode ser aberto ou fechado para assinantes. 

 Rádios também precisaram se atualizar e se posicionar na internet, seja na 

adoção de novas tecnologias no processo de produção da notícia, com a introdução 

de mídias de gravação como o mini-disk e o CD, a digitalização dos arquivos, a 

junção de outros elementos ao arquivo sonoro, como um breve resumo da notícia na 

página na internet em que for tocada, até imagens do acontecimento reportado. 

Enfim, do áudio, a rádio na web passou a ser multimídia. Com a internet, as 

emissoras de rádio passaram a funcionar de duas formas: a tradicional rádio 

hertziana com transmissão digital, ou ainda aquelas cuja existência se dá 

exclusivamente na web, também chamadas de webradios (MARTINS, 2008).  

 Antes de prosseguir sobre a trajetória dos meios de comunicação, há que se 

falar sobre o conceito de reportagem e de notícia, ambos frutos da produção 

jornalística. O termo reportagem surge atrelado a quem, por ofício, a produz, o 

repórter, nos idos do século XIX, com a mecanização da indústria gráfica. De acordo 

com Lage (2006), é neste contexto que componentes importantes da estrutura da 

notícia passam a vigorar, como o título da reportagem – que deve impactar o leitor –, 

e a busca pelo furo jornalístico, objetivo do qual os repórteres almejam alcançar para 

realçar o fruto do seu trabalho, investigando fatos que consideram com maior 

impacto e que serão o destaque do dia. A proposta da reportagem é, pois, 

aprofundar o tema tratado. “No âmbito dos gêneros jornalísticos, a reportagem se 

descola da notícia e se desdobra em um sem-fim de tipos em que se destacam a 

reportagem investigativa e a reportagem de precisão” (BERGER & MAROCO, 2009, 

p. 309).  

 A notícia, por sua vez, tem a proposta de “[...] é transformar um fato pessoal 

ou social em algo de interesse genérico [...] jamais é neutra, imparcial ou objetiva; ao 

contrário, ela entra na disputa política, econômica e ideológica maior, sendo um de 

seus componentes mais importantes” (MARCONDES FILHO, 2009, p. 273). Ambas, 

porém, lidam com fatos e possuem o objetivo de transformá-los em acontecimentos 

ou influenciar aqueles que já estejam em curso, independente da plataforma para a 

qual tenham sido produzidas, como são os casos do impresso, audiovisual, 

radiofônico e digital.  Porém, nessa última, a capacidade de reverberação dos 
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acontecimentos jornalísticos possui uma escala de poder e penetração social 

diferentes. 

 Em todo caso, ainda que o jornalismo não necessite da tecnologia para ser 

produzido, ela contribui na amplificação das informações, tornando o processo ágil, 

veloz, instantâneo (BRIGGS & BURKE, 2006). O imediatismo, portanto, tornou-se 

um componente inerente, ainda que o fator humano – os jornalistas e demais 

profissionais que atuam no jornalismo – seja essencial para a busca, produção e 

edição das informações. Também é condicionante do tempo jornalístico, diferindo do 

tempo histórico. No jornalismo, “a velocidade, que impõe um presente contínuo, 

importa mais que a duração” (SILVA, 2009, p. 229). Nesse contexto, com a mesma 

fluidez e agilidade com a qual inovações tecnológicas e a própria informação são 

produzidas, assim também se tornam ultrapassadas.  

 
 
A velocidade sempre crescente das inovações técnicas, científicas e 
culturais gera quantidades cada vez maiores de produtos que já nascem 
praticamente obsoletos, contraindo objetivamente a expansão cronológica 
do que pode ser considerado o (afiado qual gume) presente de uma dada 
época. (HUYSSEN, 2000, p. 27) 
 
 

 Desse modo, com a transformação da sociedade ao longo dos tempos em 

razão de fatores religiosos, políticos e econômicos, a tecnologia em suas variadas 

formas também impactou e modificou a vida das pessoas. Por meio de seu ofício, 

historiadores cristalizaram na história acontecimentos e mudanças pelas quais a 

humanidade passou com o apoio de fontes criadas e disponibilizadas em tempos 

distintos. E o mesmo ainda é feito com o surgimento e popularidade de novas fontes, 

como é o caso das digitais, embora sejam mais fugidias e, portanto, gerem à história 

um desafio no que diz respeito a seu uso durante a operação historiográfica 

(TOMASI, 2013). No entanto, há que se observar essa temporalidade para tentar 

captar nela pistas sobre a realidade da qual se fala e das representações que 

emergem no discurso jornalístico. 

 O imediatismo que também impulsiona a produção de notícias minuto a 

minuto, 24 horas por dia, sete dias por semana – esquema conhecido como 24/7 ou 

24 por 7 – faz com que o tempo jornalístico provoque no público uma simulação da 

atualidade. Muito embora diversos fatos ocorram ao redor do globo, no país, cidade 

ou bairro onde se vive, é humanamente impossível ter ciência de todos eles. 

Naturalmente, as escolhas feitas pelo público sobre quais veículos acessar e 
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assuntos ler é um recorte pessoal. O que também irá limitar sua visão de mundo e 

do próprio tempo dentro de determinada paisagem midiática e de imaginários 

socioculturais nela reproduzidos por meio de representações, cujos discursos ecoam 

em parte da sociedade (APPADURAI, 1996). Justamente por esse caráter 

imediatista, alguns acontecimentos se tornam emergenciais enquanto outros são 

invisibilizados. Como ocorrido com as migrações para o Brasil em 2014, assunto em 

pauta no jornalismo e relacionadas a diversos eventos como a Copa do Mundo de 

Futebol realizada naquele ano. Apesar de os fluxos migratórios constituírem um 

tema recorrente no jornalismo, são acionados apenas em determinadas 

circunstâncias.  

 Em 2014, quando do caso de suspeita de Ebola, as representações em torno 

do refugiado envolvido no acontecimento suscitavam diversos discursos: a migração 

vista como um problema, um risco social – relacionado à saúde –, associado ao 

momento econômico vivido naquele contexto – de crise econômica e desemprego – 

e ao possível ônus que a migração tanto haitiana quanto de origem africana poderia 

gerar ao Brasil. Com a falta de emprego, propagava-se a ideia em torno da possível 

marginalização desses grupos e potencial criminalização, sob o ponto de vista 

discursivo, mantendo-os sob suspeita, além de atribuir a eles um pânico moral.  

 Passados alguns anos, pouco ou nada se trata a respeito do caso de suspeita 

do Ebola ocorrido em outubro de 2014, a não ser que se pesquise pelo assunto por 

conta própria, como feito nesta tese. Contudo, o tema ainda resiste e marca a 

pessoa nele envolvida. O imediatismo, tão característico do tempo jornalístico, não 

possibilitou uma reflexão necessária sobre o caso de suspeita de Ebola no contexto 

de sua ocorrência, cabendo à história e seu tempo a análise do acontecimento em 

questão.  

 

1.2. Tempo jornalístico e tempo histórico: aproximações e singularidades 

 

 Mas, que tempo é esse do qual se fala? O tempo jornalístico, o tempo 

histórico ou ambos? Por este motivo, faz-se necessário tratar acerca dessas duas 

interfaces de tempo, se é possível dizer assim, para complexificar o problema aqui 

apresentado. 

  O jornalismo se baseia, sobretudo, no presente para selecionar fatos que 

considera importantes e conferir a eles sentido. Para tanto, produz acontecimentos 
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e, nessa esteira, constrói uma história pública e uma memória que privilegiam o 

novo, com base na subjetividade do jornalista e da linha editorial do veículo para e 

no qual escreve. Para a comunicóloga Marialva Barbosa (1995), se o passado é 

privilegiado na análise histórica para dar conta de fenômenos do presente, o 

jornalismo se ocupa do presente, do imediato, do agora. “Ao selecionar, ao 

hierarquizar, ao priorizar a informação – dentro de critérios altamente subjetivos – o 

que o jornalismo faz é uma seletiva reconstrução do presente” (BARBOSA, 1995, p. 

88). O também comunicólogo Edson Fernando Dalmonte (2010, p. 328) diz em 

“Presente: o tempo do jornalismo e seus desdobramentos” que a temporalidade no 

jornalismo pode ser operacionalizada por meio de cinco fatores, ao citar os estudos 

do comunicólogo Carlos Eduardo Franciscato: instantaneidade, simultaneidade, 

periodicidade, novidade e revelação pública (DALMONTE, 2010). Essa múltipla 

temporalidade do jornalismo é exacerbada no ambiente digital. Tornam-se mais 

visíveis nesse suporte, impactando a produção, divulgação e armazenamento da 

notícia.  

 Dalmonte (2010) diz que a primeira característica do tempo no jornalismo se 

refere à importância do presente ou do instantâneo ao classificar os fatos 

considerados mais relevantes a serem noticiados. A segunda, simultaneidade, como 

o próprio nome sugere, é a valorização do que ocorre de forma simultânea, 

aproximando-se da instantaneidade. A periodicidade, por sua vez, está atrelada à 

necessidade – ou à promoção dela por parte do jornalismo – da sociedade em estar 

a par de todas as novidades ou informações que dizem respeito a sua realidade, 

cabendo aos jornais e veículos o dever de informar de acordo com o desejo 

demandado. O quarto fator, da novidade, determina que o fato novo se torne 

imperativo sobre outros que estejam em curso ou aqueles que já sejam 

considerados ultrapassados. Por fim, a revelação pública que, de acordo com 

Dalmonte (2010, p. 329), “[...] pode tanto oferecer o novo como, por meio da 

revelação, trazer a público fatos ocorridos e mantidos em sigilo”.  

 Todas as categorias convergem para o tempo presente na estância do 

imediato, cabendo ao jornalismo o “papel de articular o presente” (DALMONTE, 

2010, p. 329). Guiados pelo tempo, os jornalistas selecionam dentre os incontáveis 

fatos diários aqueles que considera relevante, com base em critérios de 

noticiabilidade que norteiam a prática jornalística. “[...] A promessa jornalística de 

situar o leitor sobre a temporalidade dos fatos narrados não é nova, mas está 
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atrelada aos desenvolvimentos tecnológicos” (DALMONTE, 2010, p. 341), indo de 

encontro à ideia de imediatismo, que abre o presente capítulo.  

 Uma “complexa interseção de mudança tecnológica, mídia de massa e novos 

padrões de consumo, trabalho e mobilidade global” provocam uma “transformação 

da temporalidade nas nossas vidas” (HUYSSEN, 2000, p. 25). Ou seja, transforma o 

jornalismo porque mudou o padrão de comunicação da sociedade, como 

referenciado no conceito de mediascape postulado por Appadurai (1996). 

 O imediatismo é, pois, uma das principais características presentes na 

produção jornalística, guiada pelos deadlines que se tornam cada vez mais próximos 

e exíguos no jornalismo digital. A expressão deadline é entendida como o “final da 

linha”, ou seja, um prazo curto de tempo para que o jornalista possa cumprir a 

entrega da notícia e sua posterior veiculação na plataforma para a qual foi 

produzida, seja impresso, rádio, digital ou audiovisual (TEIXEIRA, 2009a, p. 87). 

Assim como uma notícia possui um curto espaço de tempo para ser produzida, 

assim o é com inúmeras lançadas minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, 

em um fluxo 24x7  à sociedade, notadamente no espaço virtual no qual se expressa 

o jornalismo digital.  

 Na busca pelo furo jornalístico que renderá prestígio junto aos seus pares, o 

jornalista pode incorrer ou não em riscos à integridade da sua construção narrativa. 

Caso não atue de modo a proceder um jornalismo considerado de qualidade, com a 

verificação das informações e confrontação com outras fontes informativas, não é 

possível alcançar uma isenção frente aos acontecimentos narrados. Esse tempo de 

produção afeta sobremaneira a representação do outro. Na ânsia em divulgar as 

informações, o jornalista pode não conceder aos seus interlocutores o tempo 

necessário para quem ou o quê representado em seu discurso seja ouvido. Ou seja, 

não fornece o tempo de conhecer o outro.  

 As situações de preconceito e discriminação pelas quais passou o refugiado 

envolvido no caso de suspeita de Ebola ocorrido em 2014 reforçam a ideia de que o 

imediatismo impacta a vida das pessoas. Nesse contexto, também é possível citar 

um outro episódio, envolvendo um migrante haitiano recém-chegado em São Paulo 

em maio de 2015. O momento em que ele estava utilizando o banheiro da Missão 

Paz, onde é localizada a Casa do Migrante, foi captado por um fotógrafo e ilustrou 

uma reportagem,  “Haitiano toma banho em mictório”, publicada nos jornais Agora e 

Folha de São Paulo (COGO & PÁSSARO, 2017). A imagem foi republicada em 
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diversos sites, e expôs o migrante a uma situação vexatória e de vulnerabilidade, o 

que pode ter influenciado seu processo de integração no Brasil (COGO & 

PÁSSARO, 2017). Dessa forma, o jornalismo “fixa no hoje uma memória futura do 

próprio acontecimento” (BARBOSA, 1995, p. 88), quando as pessoas conseguem de 

algum modo ter acesso aos seus produtos, arquivados em repositórios ou 

disponibilizados na internet, por exemplo. Nessa dialética, determina os fatos que 

devem ser lembrados e esquecidos, distinguindo os que são banais dos 

memoráveis. Capacidade que Marialva Barbosa problematiza e que pode tornar o 

jornalismo um senhor da memória:  

 
 
Ao legitimar o acontecimento, ao divulgá-lo e ao caracterizá-lo, através da 
linguagem, tornando-o oficial, os jornais não apenas tiram das zonas de 
sombra o que deve ser destacado (dentro de um critério subjetivo e, 
sobretudo, ideológico), mas também impõem uma visão de mundo, que 
atua outorgando o poder (BARBOSA, 1995, p. 99). 
 
 

 Já o historiador mira e se debruça sobre o passado, analisando o processo de 

construção de um acontecimento com uma variedade de fontes – não apenas com 

aquelas que, por ventura, sejam provenientes do jornalismo. Observa suas 

singularidades e reconstrói o passado com base em sua operação historiográfica 

(BARBOSA, 1995).  

 Para os historiadores Marcos Manoel Silva Severiano e Sônia Maria de 

Meneses Silva essa operação feita na história “é uma escrita produzida para 

‘iniciados’, para os pares e não para a sociedade. [...] parte de um lugar acadêmico, 

diferente do qual parte a do jornalista, com seu contato mais próximo com as 

dinâmicas do cotidiano” (SEVERIANO & SILVA, 2012, p. 105).  

 Diferente da operação historiográfica, quando as narrativas provenientes do 

jornalismo são transformadas em fontes históricas, a operação feita com base no 

jornalismo é nomeada pelos autores de midiográfica. Por ela, são produzidos 

significados com base em acontecimentos divulgados pela mídia a um público com 

sede por consumir uma memória da qual não fez ou faz parte (SEVERIANO & 

SILVA, 2012). 

 Nesse ínterim, tanto jornalista quando historiadores produzem suas narrativas 

a partir de suas convicções e singularidades, porém sob uma perspectiva temporal e 

a partir de técnicas e teorias diferentes. “O jornalista acredita estar construindo, no 

hoje, a história presente. O historiador acredita estar, com sua reinterpretação do 
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ontem, entendendo o hoje” (BARBOSA, 1995, p. 88). Ou seja, tempo jornalístico e 

tempo histórico diferem entre si. Há, porém, uma dificuldade para encontrar uma 

definição única ao que seria considerado tempo histórico. Neste momento, recorre-

se ao historiador alemão Reinhart Koselleck e uma passagem de sua obra, “Futuro 

Passado: contribuição à semântica de tempos históricos” (2006): 

 
 
As decisões políticas tomadas sob a pressão de prazos e compromissos, o 
efeito da velocidade dos meios de transporte e de informação sobre a 
economia ou sobre ações militares, a permanência ou instabilidade de 
determinadas formas de comportamento social no âmbito das exigências 
econômicas e políticas temporalmente determinadas, tudo isso conduz 
obrigatoriamente — seja através de um processo de atuação e ação 
recíproca ou de uma relação de dependência — a um tipo de determinação 
temporal que, sem dúvida, é condicionada pela natureza, mas que também 
precisa ser definida especificamente sob o ponto de vista histórico. 
(KOSELLECK, 2006, p. 3) 
 
 

 Ou seja, no tempo histórico os eventos estão conectados a algum lugar e, a 

partir dele, é conferido seu significado. Em uma perspectiva semelhante, o 

historiador José D’Assunção Barros diz que  

 
 
situar todas as coisas no tempo – enxergá-las sob a perspectiva de que 
cada uma delas interage e ajuda a constituir um contexto, unindo-se a uma 
vasta rede de outras coisas que também se inscrevem no tempo – é típico 
da História. (BARROS, 2013, p. 17)  
 
 

 Além da ordem cronológica, o tempo histórico é elástico. Prevê a ação dos 

homens, é marcado por sua existência, cabendo ao historiador desvendar o que 

reside sob suas ações, o que foi circunscrito temporalmente a partir de 

acontecimentos registrados por datas: “o tempo histórico é constituído por 

problematizações, por questões que são criativamente formuladas; apenas 

lateralmente o tempo dos historiadores se serve do tempo cronológico” (BARROS, 

2013, p. 26). 

 Outro caminho teórico oportuno para compreender a noção de tempo 

histórico é tomar como base dois conceitos postulados por Koselleck: o espaço de 

experiência e o horizonte de expectativa. Embora trate de ambos em “Futuro 

passado: contribuição à semântica dos tempos históricos” (2006), na obra “Estratos 

do Tempo: estudos sobre história” (2014) o autor também especifica os aportes 

teórico-críticos que sustentam as expressões, essenciais para compreender o tempo 
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histórico com base no problema exposto. Para ele, o modo como as histórias e suas 

narrativas são construídas e posteriormente mediadas aos indivíduos é responsável 

por influenciar as experiências individuais e coletivas. “Cada aquisição ou 

modificação de experiência se desdobra no tempo, e assim surge uma história” 

(KOSELLECK, 2014, p. 33). A mesma premissa também pode ser utilizada para 

pensar a questão em torno do acontecimento, como são construídos e como podem, 

em sua posterior representação, afetar a história. 

 De acordo com Koselleck a experiência pode ser adquirida de três modos: 1) 

experiência como surpresa, também chamada como “experiência primordial” 

(KOSELLECK, 2014, p. 33), com um caráter singular que emana dela mesma, e 2) a 

experiência que pode se repetir, sendo adquirida, portanto, nessa via de mão dupla 

envolvendo a ocorrência e a repetição. Seu prazo está relacionado com a geração 

em que se vive esse modo de aquisição de experiência, acarretando uma 

experiência geracional e uma história comum àqueles que a vivenciaram. Como 

exemplo diz o seguinte: “Uma pessoa experiente não se surpreende com tanta 

facilidade, pois sabe com antecedência, por experiência própria, o que a espera ou, 

pelo menos, o que pode esperar” (KOSELLECK, 2014, p. 34).  

 Nesse sentido, durante a operação historiográfica o historiador precisaria 

encontrar as fontes primárias para compreender essas experiências singulares e as 

posteriores, adquiridas por outras gerações.  

 
 
Na medida em que experiências e suas mudanças geram histórias 
permanecem vinculadas a duas precondições: os homens adquirem 
experiências de forma singular, e tais experiências se articulam de maneira 
geracional (KOSELLECK, 2014, p. 37) 
 
 

 Na operação historiográfica, a verificação dos fatos é primordial para buscar 

sua interpretação, ao balizar as informações sobre a construção do acontecimento, a 

eliminação ou confrontação de dados, a escolha e seleção das fontes e dos meios 

nos quais a narrativa histórica será edificada. “[...] a operação histórica visa antes de 

mais nada a busca de uma linha de inteligibilidade, de uma relação entre causas e 

efeitos, meios e fins, barulho e sentido” (LACOUTURE, 2005, p. 290). 
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Por fim 3) a experiência adquirida em períodos mais espaçados. Assim, 

experiências de ordem geracional poderiam sofrer transformações, sendo 

concebidas de formas distintas por gerações futuras, alterando, portanto, o modo 

como tal experiência foi adquirida por gerações anteriores (KOSELLECK, 2014). 

Essa aquisição poderia gerar uma experiência histórica, na qual “o passado é 

invocado para explicar a particularidade do presente ou para dissecar a alteridade 

específica da história anterior” (KOSELLECK, 2014, p. 38).  

 Diante dessa perspectiva de aquisições variadas de experiência em espaços 

temporais distintos, é possível compreender possíveis laços com a reflexão sobre 

como um acontecimento é constituído e destacado no mar de inúmeros fatos, porém 

subsumidos ou sequer abarcados no discurso jornalístico. 

 Nesses três casos a aquisição de experiência é um processo que é vivido de 

curto, médio ou de longo prazo (KOSELLECK, 2014). O autor diz que embora a 

experiência em si possa incorrer na descoberta ou levantamento de fatos novos ou 

distintos do já identificado em experiências anteriores, a reformulação pela qual tal 

experiência e sua história passam não é possível sem a consulta a “acervos de 

experiência já registrados” (KOSELLECK, 2014, p. 50-51).  

 Portanto, quando a história se serve de fontes digitais ou de fontes 

jornalísticas em diferentes suportes, deve-se fazer sobre essas fontes a operação 

historiográfica para apreciá-las no curso da história. A forma como foram produzidas, 

o contexto em que foram trabalhadas, de que veículo jornalístico e suporte, para 

entender o que foi selecionado como acontecimento, como feito e apresentado no 

quarto capítulo desta tese.  

 A operação historiográfica sobre as fontes jornalísticas converge na operação 

midiográfica quando o historiador se volta para fontes impressas ou digitais para 

analisar os acontecimentos, sendo preciso buscar as experiências narradas e como 

elas foram construídas e alçadas ao status de acontecimento. No caso da migração, 

tal operação pode ser feita para entender a emergência de representações e 

discursos sociais sobre esses migrantes em determinado contexto histórico – como 

salientado no próximo capítulo. 

 É o que acredita ser aplicável durante a análise dos fluxos migratórios 

contemporâneos, incluindo aqueles recentes e, portanto, ainda em fase de 

efervescência no que diz respeito à manifestação de diversas representações nas 

narrativas jornalísticas. Entende-se que a mobilidade humana é uma experiência 
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que vem de longa data e ocorre em vários momentos da história (CARDOSO & 

SABBATINI, 2000), alterada com o passar do tempo. Porém, ainda assim, apresenta 

elementos presentes em outras experiências da mesma natureza.  

 A mesma perspectiva também pode ser aplicada aos discursos e 

representações sobre os fluxos migratórios no jornalismo que possuem uma 

recorrência, de tempos em tempos, associados a fatores que marcam alguns grupos 

em detrimento de outros, seja positiva ou negativamente. Como a diferenciação 

entre os fluxos que envolvem migrantes provenientes de países do hemisfério Norte 

daqueles cujas pessoas são originárias de países considerados pobres e em risco 

(econômico, de saúde, político, entre outros). 

 Ou seja, o modo como os indivíduos percebem a sociedade está relacionado 

com suas experiências e as representações por eles testemunhadas e/ou 

registradas. Nesse sentido, as experiências se dão no tempo e também no espaço. 

Tanto o tempo quanto o espaço estão ligados à prática jornalística (MEDINA, 1988). 

 Ainda com relação a experiência histórica, mesmo que ela ocorra num 

horizonte de expectativa, em um futuro com novas e desconhecidas nuances, terá 

em seu bojo laços com o passado, com outras experiências, inclusive a primária.  

 
 
Uma mudança de experiência que transcende as gerações, que remete a 
fatores inalcançáveis para a experiência vivida, só pode ser processada por 
métodos que façam analogia com a experiência. Nesse sentido, poderíamos 
nos aventurar a dizer que se trata de uma experiência histórica que sustenta 
toda experiência primaria. (KOSELLECK, 2014, p. 38) 
 
 

 Apesar disso, Koselleck afirma que durante a construção da narrativa 

histórica em torno de determinada experiência, mesmo aquela que surgiu no 

passado, o historiador demanda a observação da experiência realizada no presente 

para se certificar do todo. “[...] os métodos aplicados pelo historiador para transpor 

experiências históricas para a narrativa e a ciência sempre estão vinculados à 

experiência atual, na qual precisam comprovar sua eficácia [...]” (KOSELLECK, 

2014, p. 39).  

 Portanto, no que diz respeito ao tempo histórico, é importante partir em 

direção ao passado para decifrar um acontecimento recente, que paira em um 

regime de historicidade presentista, a fim de compreender sua construção e 

posterior representação pelo jornalismo. Se em um regime de historicidade moderno 

a visão sobre o tempo histórico era teleológica, cujo “[...] ideal vislumbrava-se a 
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possibilidade de uma história universal e um tempo instrumentalizado em uma 

cronologia precisa e meticulosa” (SILVA, 2009, p. 230), no regime de historicidade do 

tempo presente a proposta é outra. “O futuro agora é o lugar no qual o passado deve 

permanecer em rastros” (SILVA, 2009, p. 230). Nesse contexto, compreende-se que 

ainda que esteja em curso ou que tenha ocorrido recentemente, os acontecimentos 

em torno dos fluxos migratórios contemporâneos para o Brasil podem não ser 

considerados como uma surpresa, mas sim desdobramentos de experiências 

anteriores. 

 Ainda que exista a ideia de presentismo no regime de historicidade atual, 

determinados acontecimentos possuem raízes no passado. Isso porque ele não se 

rompe por completo com o presente, de modo que é possível na atualidade emergir 

pontos de convergência, uma das questões discutidas na História do Tempo 

Presente (DOSSE, 2013).  

 No caso dos fluxos migratórios que estejam ocorrendo na atualidade, 

dependendo do modo como ocorrem e da forma como serão visibilizados, o espaço 

no qual agem está sendo modificado. Há uma produção de história, mesmo que 

imediata. Por isso, a necessidade em historicizar esses acontecimentos envolvendo 

os fluxos migratórios, e aqui se debruça sobre os migrantes e pessoas em situação 

de refúgio negros, originários da África ou de outros continentes e países como é o 

caso do Haiti, para entender a migração enquanto acontecimento jornalístico 

relevante a ser circunscrito na história do tempo presente. Essas mobilidades nos 

revelam experiências para entender como o acontecimento jornalístico se 

transformou no tempo presente e o que elas agenciam: uma noção do refugiado e 

do migrante negro visto como perigo, como risco de saúde, atrelando a eles um 

pânico moral, como aprofundado adiante no terceiro e quartos capítulos. 

 Para Koselleck (2014) as categorias de espaço e tempo são fundamentais 

para pensar a história, embora o espaço em si seja possuidor de uma história 

própria. “O espaço é algo que precisamos pressupor meta-historicamente para 

qualquer história possível e, ao mesmo tempo, é historicizado, pois se modifica 

social, econômica e politicamente” (KOSELLECK, 2014, p. 77). Por meta-histórico o 

autor entende “[...] as condições de possibilidade da história que fogem à nossa 

influência, mas que, como precondições das nossas ações, se transformam em 

desafio para a atividade humana” (KOSELLECK, 2014, p. 78). 
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Ao levar em consideração as palavras de Koselleck e às duas categorias 

históricas (espaço de experiência e horizonte de expectativa), também se entende 

que o espaço no qual os fluxos migratórios contemporâneos são construídos e 

socialmente representados – como no jornalismo – possuem uma história que 

poderá ser perdida ou ter elementos dissociados durante a análise do fenômeno em 

um futuro, seja qual for o tempo de distanciamento. 

 O que se deseja, portanto, é observar esse fenômeno no atual espaço que 

ocupa, tentando promover distanciamentos de ordem pessoal, ideológica ou social 

ao critica-lo durante a operação historiográfica. É usar da história que nesse 

contexto pode ser considerada pública, para estudar os fluxos migratórios e suas 

representações no espaço temporal em que ocorrem, mesclando o tempo histórico e 

o jornalístico. Nesse contexto, 

 
 
Toda história é história temporal, e toda história foi, é e será uma história do 
presente. Duração, variação e singularidade podem ser inscritas nas 
respectivas determinações de relações das dimensões temporais. [...]  a 
assim chamada história contemporânea em nada se distingue das histórias 
que ocorreram e foram narradas ou representadas antes dela. 
(KOSELLECK, 2014, p. 233) 

 
 

 Muito embora a história pareça se repetir no que diz respeito a determinados 

acontecimentos e seus pontos de consonância, para Koselleck a história não se 

repete. Isso porque cada experiência carrega em si “[...] um conhecimento histórico 

que só com rupturas pode ser transformado em expectativa. Se não fosse dessa 

maneira, a história, basicamente, só se repetiria” (KOSELLECK, 2014, p. 308). A 

história passa por um processo contínuo de reescrita, agregando novos vieses, 

confirmando e/ou contestando aquilo já posto com base em novos eventos.  

 No tempo histórico, o presente que se foi e se tornou passado continua, em 

alguma medida, sendo presente. Assim como o será mesmo em um futuro. É preciso 

atentar, porém, para um detalhe importante: “eventos e estruturas estão 

entrelaçados, mas um nunca pode ser reduzido ao outro” (KOSELLECK, 2014, p. 

307). O autor entende como “espaço de experiência” o passado e “horizonte de 

expectativa” as possibilidades futuras, duas categorias que podem servir para 

observar tempos históricos, uma vez que tanto passado quanto futuro “se 

entrelaçam na presencialidade da experiência e da expectativa” (KOSELLECK, 

2014, p. 307).  



 76 

 Tais categorias meta-históricas são aqui utilizadas a fim de compreender e 

comparar eventos históricos sociais e/ou políticos, com vistas a entender de que 

modo as experiências vivenciadas originaram expectativas. Por conseguinte, 

confirmam e/ou contestam os desdobramentos cujas raízes originaram-se no campo 

de experiência do acontecimento analisado. Para Koselleck (2014), passado e futuro 

se entrelaçam, não são estáticos e independentes. São mutáveis e suas diferenças 

temporais emanam no presente. 

 Partindo, então, do pressuposto apontado por Reinhart Koselleck e aplicando-

o na tese, seria possível delimitar até que ponto as ações políticas e jurídicas 

passadas, no que diz respeito às migrações internacionais e refúgio para/no Brasil 

influenciaram, ainda influenciam e podem continuar influenciando acontecimentos 

relativos a este fenômeno.  

 Para tanto, com base em pesquisas anteriores apresentadas no segundo 

capítulo, foi observado como tais políticas migratórias do passado no Brasil possuem 

conexões com o presente, do qual emanam diversas temporalidades, e o modo 

como o jornalismo e a sociedade encaram o movimento migratório para o país, como 

é o caso do africano envolvido no caso de suspeita de Ebola em 2014. 

 Nesse caso, a partir de uma perspectiva que considera o tempo histórico, 

entende-se que por mais que o acontecimento em questão se dê em uma 

perspectiva temporal presentista, dele emanam elementos que não surgiram no 

hoje, mas sim em um processo dado em longo prazo, em um campo de experiência 

anterior e distante. Foi possível perceber como o tempo ainda continua a agir e 

influenciar os horizontes de expectativa dispostos no discurso jornalístico.  

 Nessa perspectiva, para Sônia Maria de Meneses Silva 

 
 
a atuação dos recursos midiáticos na difusão de informações e na 
espetacularização do acontecimento [...] se manifesta também em um 
trabalho que coloca o passado como horizonte de realização no presente, 
seja através de rastros, seja na elaboração narrativa dos eventos imediatos. 
(SILVA, 2009, p. 231) 
 
 

 Se em outras disciplinas a história ainda pode ser compreendida como a 

ciência que estuda o passado, com base em teóricos da História do Tempo Presente 

é possível compreender modos pelos quais seja possível fazer história com base em 

temporalidades próximas do seu tempo, ou que tome o presente como ponte de 

partida para investigar outros estratos temporais. 
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 Ao passo que o jornalista está imerso e envolto em dados e informações do 

fato a partir do qual constrói um acontecimento, na contramão disso, o historiador se 

distancia e busca no passado pistas que possam dar conta desse processo. É o 

historiador quem irá avaliar todas as visões possíveis do acontecimento, para tentar 

vislumbrar a partir dele o fato ou fatos que se escondem e pelos quais o 

acontecimento foi construído.  

 O imediatismo, tão presente no jornalismo, impossibilita aos jornalistas a 

demora necessária da qual demanda a reflexão sobre os fatos, cabendo ao 

historiador se afastar temporalmente e analisar a conjuntura como um todo. 

Paradoxalmente, esse também é um desafio do qual o historiador do tempo 

presente se depara. No presente, esse processo não é tão marcado quanto no 

passado, já que para os historiadores do tempo presente é complexo se distanciar 

dos seus fatos, por estarem passíveis de serem contaminados com esse 

imediatismo. Para evitar tal situação, também deve recorrer à reconstrução dos fatos 

e às metodologias próprias do campo da história para compreender os 

acontecimentos que observa. 

 Tornando o olhar à problemática, na busca incessante pelo furo, pelo novo, o 

jornalismo procura se desvincular do que é considerado ultrapassado, portanto, do 

próprio passado. Algo que o difere, neste ensejo, da história, e que pode atestar a 

provisoriedade da história imediata produzida diariamente e/ou em minuto a minuto, 

uma das características do jornalismo digital. 

 
 
O culto ao texto informativo, tradicional, torna o jornal um produto velho por 
antecipação. A análise pormenorizada do fato, a interpretação mesmo da 
informação, o caráter complementar da notícia precisam ser introduzidos no 
texto, uma vez que não há informação inédita para ser vendida. (BARBOSA, 
1995, p. 92) 
 
 

 Ainda que a busca pelo o que é inédito seja imperiosa no jornalismo, 

discursos e representações são repetidos nesse contexto de forma contínua. Os 

fatos são novos, porém ostentam uma velha roupagem discursiva.  

 
 
Do ponto de vista da caracterização temporal, embora o acontecimento seja 
atual, ele evidencia, sobretudo, um tempo cíclico. Os fatos narrados hoje 
são repetidos amanhã, ainda que envolvendo outros personagens, outros 
bairros. O tempo da narrativa jornalística mostra uma repetição sistemática 
da quebra da normalidade. (BARBOSA, 1995, p. 95-96). 
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 O fruto do produto jornalístico, independente da plataforma na qual se 

materializa, propõe ao público representações da realidade de acordo com a 

subjetividade do jornalista e da linha editorial do veículo. Na contemporaneidade, 

com a profusão crescente de informações da qual se apropria o tempo jornalístico, 

os jornalistas se configuram como agentes autorizados a selecionar fatos e produzir 

acontecimentos. Desse modo, decidem o que deve ser lido, consumido e apropriado 

na memória e, consequentemente, descartado e esquecido. Porém, o que fazem 

“[...] é desorganizar qualquer estruturação racional da realidade, jogar o mundo, 

como um amontoado de fatos desconexos e sem nenhuma lógica interna, para o 

leitor” (BARBOSA, 1995, p. 92). 

 A ideia de memória que pode residir no jornalismo seria aquela que privilegia 

a atualidade. Nesse sentido, o jornalismo fixa “[...] para o futuro o que deve ser 

lembrado e o que precisa ser esquecido” (BARBOSA, 1995, p. 99). A autora 

complementa: “[...] Ser senhor da memória e do esquecimento é, na verdade, ser 

detentor do poder de fixar o presente para um futuro próximo ou distante” 

(BARBOSA, 1995, p. 99). Assim, as narrativas sobre fluxos migratórios no jornalismo 

podem ser distintas.  

 Por exemplo, os discursos em torno das migrações do passado, não raro 

possuem um viés heroico e, no geral, não são problematizados – no sentido de 

observar que preço as pessoas pagaram por esse heroísmo, sejam os próprios 

migrantes ou nativos que aqui já estavam, como os indígenas que foram dizimados 

dos considerados “vazios demográficos” (ASSIS, 2012; MENEZES, 1996; 2001). Já 

os fluxos migratórios da contemporaneidade, do qual integram africanos e haitianos, 

construídos como um problema a ser contido pelos riscos que poderia acarretar – 

como a associação a doenças, a falta de emprego e a vulnerabilidade para 

situações como a marginalidade, como abordado no segundo e quarto capítulos 

desta tese.  

 Há momentos específicos do jornalismo em que os migrantes de hoje são 

visibilizados. No caso do Ebola, por exemplo, notícias internacionais sobre a 

epidemia da doença estavam em profusão entre os anos de 2013, 2014 e 2015. No 

Brasil foi visibilizado com mais intensidade apenas em 2014, associado ao refugiado 

com origem da República da Guiné envolvido no primeiro caso de suspeita da 

doença.  
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Esse contraponto serve para refletir como a noção de acontecimento impacta 

na produção de notícias sobre as migrações. Ou seja, o jornalismo também pode ser 

considerado um lugar de memória seletiva, a ser utilizado como fonte de análise e 

crítica pelos historiadores, para que possam contrapor e problematizar essa 

memória que privilegia o novo em detrimento daquilo que foi consolidado no 

passado e ao longo do tempo. Para Pierre Nora (1993), sob o ponto de vista 

histórico, a memória caminha em um movimento de transformação constante, sendo 

revitalizada, interpretada, passível, portanto, de alterações em seu curso e 

esquecimentos. É, ao mesmo tempo, coletiva e individual, e faz emergir no presente 

resquícios do passado através de objetos, sons, imagens estáticas e audiovisuais, 

além da própria oralidade passada de geração a geração por um grupo social. A 

história, por sua vez, é “[...] a reconstrução sempre problemática e incompleta do 

que não existe mais” (NORA, 1993, p. 9). E continua: 

 
 
Tudo o que é chamado hoje de memória não é, portanto, memória, mas já 
história. Tudo o que é chamado de clarão da memória é a finalização do seu 
desaparecimento no fogo da história. A necessidade de memória é uma 
necessidade da história. (NORA, 1993, p. 14) 
 
 

 A partir de uma análise crítica pela história, o passado pode ganhar vida por 

intermédio de representações, interpretações feitas com base em vestígios 

materializados em documentos, arquivos ou relatos daqueles que viveram em um 

determinado período histórico (NORA, 1993). Caberia à história refutar a memória e 

extrair dela o crível e o lógico. 

 E o que vem a ser os lugares de memória nesse contexto? Segundo Nora, 

seriam “[...] restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa 

numa história que a chama, porque ela a ignora” (NORA, 1993, p. 12-13). Para ser 

mais exato em sua definição, o historiador exemplifica tais lugares como redutos 

físicos e simbólicos, heranças de grupos de um tempo que não existe mais, com três 

características específicas e que são coexistentes: lugares materiais, simbólicos e 

funcionais. “Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, 

processos verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos 

testemunhais de uma outra era, das ilusões de eternidade” (NORA, 1993, p. 13).  

 Uma necessidade, portanto, de uma sociedade acelerada, que ambiciona um 

futuro que ainda não lhe pertence, preocupada em não fazer viver a memória. 
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Relega, desse modo, aos repositórios físicos e imateriais a incumbência de 

perpetuar uma memória sobre determinado acontecimento ou momento que se 

viveu. Na ausência de uma memória espontânea vivida coletivamente, caberia aos 

historiadores a função de conferir sentido a esses lugares de memória, por meio da 

crítica e da problematização dos resquícios que ali habitam. E, nessa operação 

historiográfica, traduzir à sociedade sentidos possíveis sobre suas versões 

institucionalizadas, com base em vestígios memoriais do passado ou que já foram 

circunscritos na história. 

 Segundo Nora (1993), para se tornar um lugar de memória, é preciso que 

haja a intenção, uma vontade de memória. No caso da problemática apresentada no 

presente estudo, quando evocados direta ou indiretamente, os discursos 

jornalísticos podem se tornar um lugar imaterial de memória. Porém, tais vestígios 

precisam ser problematizados, uma vez que essa memória privilegia o novo; é 

passível, portanto, de esquecimento. 

 Mas o esquecimento também faz parte do processo de rememorar, o qual 

também traz consigo subjetividades e lapsos, de modo que o lembrar jamais trará a 

tona a vivência real (HALBWACHS, 1990). Desse modo, o lugar de memória poderia 

auxiliar quem dele se vale a relembrar um tempo que não existe mais. No entanto, 

esse reconstruir a história requer crítica e ambivalência,  uma vez que os vestígios 

apresentados podem não corresponder ao que representam. 

 Assim, o discurso propõe a “monumentalização do presente” (SILVA, 2009, p. 

228) à sociedade que vive ansiosa por se agarrar ao tempo e em busca de um 

futuro.  

 
 
O final do século XX assistiu ao desenvolvimento de uma consciência 
histórica difusa, reticular que segue engendrando uma complexa construção 
de significados incessantemente renovados. Estabeleceram-se formas de 
experiência que modificaram drástica e rapidamente as percepções sobre o 
tempo e o espaço, o que pode ser percebido em uma crescente 
musealização no cotidiano, termo utilizado pelo filósofo alemão, Hermann 
Lübbe em princípio dos anos 80, para destacar o deslocamento da 
sensibilidade temporal. (SILVA, 2009, p. 229) 
 
 

 Para Sônia Maria de Meneses Silva (2009, p. 229) o contemporâneo seria um 

paradoxo entre a “manutenção do passado e o medo da obsolescência”, tanto pela 

sociedade quanto pelas instituições sociais que dela fazem parte, como é o caso do 

jornalismo. Reforça, portanto, a característica presentista do jornalismo e em seus 
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produtos, produzidos em plataformas diversas (impresso, audiovisual, radiofônico e 

digital). Desse modo, “lugares de história e de memória tornaram-se cada vez mais 

heterogêneos, sobretudo, a luta pelo controle destes, a começar pelos próprios 

processos de governabilidade contemporâneos” (SILVA, 2009, p. 231).  

 A historiadora chama atenção, no entanto, para os riscos na produção de 

memória e esquecimento, nos interesses liderados por aqueles que, direta ou 

indiretamente, selecionam aquilo que deve ser digno de ser lembrado, omitido ou 

sumariamente apagado de uma história, seja a imediata que emerge do jornalismo, 

seja dos fatos analisados pelos próprios historiadores. Complementa, todavia, que o 

processo de rememorar e esquecer é importante para as reelaborações das 

experiências humanas, individuais e/ou coletivas, sociais, culturais ou subjetivas 

(SILVA, 2009). Em um mar aberto de memórias, é fundamental encontrar boias que 

nos salvem do excesso, e que evitem nosso afogamento no esquecimento. 

 
 
Se para Nora, há muito desabitamos a memória, uma vez que 
precisávamos de lugares para depositá-la, agora são os lugares que foram 
também despovoados de memória, muito embora seja provável que nunca 
tenha havia tanta preocupação com a construção de lugares para a guarda 
da memória. Tal constatação nos coloca a imperativa necessidade de 
refletirmos sobre os novos processos de constituição da memória e do 
esquecimento desencadeados no cotidiano, uma vez que o remédio contra 
o esquecimento, amparado pela fabulosa indústria midiática, pode tornar-se 
o veneno para a memória, uma vez que selecionar o que é importante para 
ser lembrado ficou cada vez mais difícil. (SILVA, 2009, p. 235) 
 
 

 É interessante notar a relação sobre o espaços aos quais a memória é ou foi 

relegada. São neles que se constroem ou se mantêm resquícios de tempo. Assim 

como Koselleck (2014) advoga da premissa na articulação dos conceitos de espaço 

de experiência e horizonte de expectativa, em “Seduzidos pela memória” Andreas 

Huyssen (2000) coaduna com a ideia de que tempo e espaço são categorias 

entrelaçadas. “Espaço e tempo são categorias fundamentais da experiência e da 

percepção humana, mas, longe de serem imutáveis, elas estão sempre sujeitas a 

mudanças históricas” (HUYSSEN, 2000, p. 30). 

 Ao tomar como pano de fundo grandes marcos históricos como o Holocausto, 

e a história e memória traumáticas decorrentes dele, Huyssen (2000) trata em sua 

obra acerca do que ele chama de “cultura de memória” (HUYSSEN, 2000, p. 15). 

Nesse contexto, faz parte a ideia de “passados presentes”, “restauração 

historicizante” do passado, “práticas memorialistas” e o “entretenimento 
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memorialístico” (HUYSSEN, 2000, p. 14), por meio de fatores como a arquitetura e a 

própria mídia.  

 Para ele, “a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções 

monumentais em todos os pontos do planeta” (HUYSSEN, 2000, p. 16). 

Contextualizando com esta tese, observou-se que as notícias sobre a migração do 

passado traçam uma narrativa que visa rememorar sobre os grupos migrantes 

considerados heroicos e progressistas, em detrimento da migração contemporânea 

vista como risco, pânico, especialmente no caso dos negros, sejam africanos ou de 

outras nacionalidades, como os haitianos. 

 Huyssen alerta que embora o jornalismo se ocupe de produzir 

acontecimentos com base em fatos do presente, não é capaz de originar a memória 

de que a sociedade necessita. “Está claro que a memória da mídia sozinha não será 

suficiente, a despeito de a mídia ocupar maiores proporções da percepção social e 

política do mundo” (HUYSSEN, 2000, p. 19). De todo modo, essa memória pública 

produzida em âmbito midiático também deixa entrever que, ao passo em que a 

sociedade está ou é engajada a sentir necessidade de lugares e/ou gatilhos de 

memória, na mesma medida teme o esquecimento (HUYSSEN, 2000). 

 Se por um lado o jornalismo produz uma memória e a propaga, também pode 

constituir um problema caso sejam consideradas como “memórias imaginadas” 

produzidas em massa (HUYSSEN, 2000, p. 19). Os veículos midiáticos delas se 

apropriam, com base no que é apresentado como novo, aliado à uma necessidade 

produzida pelos próprios meios da descoberta do saber público. Por este motivo, 

são mais facilmente esquecidas (HUYSSEN, 2000). O autor se contrapõe ao se 

basear nos estudos de Sigmund Freud, dizendo que a memória e o esquecimento 

andam de mãos dadas; uma está intimamente ligada a outra, sendo suas 

ocorrências, portanto, naturais. Uma é consequência da outra. 

 Por produzir uma memória imaginada e promover uma ânsia por seu 

consumo, o jornalismo exerce seu poder sobre a visão de mundo desta sociedade 

que a partir dela se informa: “não transporta a memória pública inocentemente; ela a 

condiciona na sua própria estrutura e forma” (HUYSSEN, 2000, p. 22-23). Adiante, o 

autor liga a discussão em torno do espaço, tempo e da transformação de 

temporalidades em um contexto de produção de imaginários: 
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As transformações atuais do imaginário temporal trazidas pelo espaço e 
pelo tempo virtuais podem servir para destacar a dimensão das 
possibilidades da cultura da memória. Quaisquer que sejam as suas causas 
específicas, motivos ou contextos, as intensas práticas de memória que 
vemos em tantas e distintas partes do mundo de hoje articulam uma crise 
fundamental de uma estrutura de temporalidade anterior, que marcou a 
época da alta modernidade, com sua fé no progresso e no desenvolvimento, 
celebrando o novo e o utópico, como o radical e irredutivelmente outro, e 
uma fé inabalável em algum telos da história. (HUYSSEN, 2000, p. 34, grifo 
do autor) 
 
 

 Os fragmentos de uma realidade de outrora ou da contemporaneidade, da 

qual se constitui o jornalismo, não devem ser tomados como resquícios fidedignos 

do que acontece ou aconteceu. É preciso desvendar o que deixou de acontecer, 

assim como as pistas do fato que jaz subsumido no acontecimento midiaticamente 

construído. Tais memórias, como Huyssen (2000) sugere, também não serão 

suficientes para dar conta de respostas ou soluções a problemas postos, nem no 

presente e tampouco futuro, havendo a necessidade de contrapor tais fragmentos 

memorialísticos e lugares de memória a outras fontes históricas consolidadas. Para 

o autor, é preciso rememorar de forma produtiva. 

 Ainda que questionável e produtor de uma memória imaginada, o jornalismo 

no tempo presente também se constitui em um lugar de memória e experiência no 

qual “subsistem em suas formulações diversos fluxos de sentido que obedecem a 

interesses, visões de mundo, posturas políticas que colocam em evidência tanto 

dimensões superficiais como subterrâneas dessa própria experiência no mundo e da 

cultura” (SILVA, 2009, p. 236). Essa cultura de memória impulsionada pela mídia 

marca não só transformações temporais como de experiência, influenciando, ainda, 

a visão de mundo da sociedade (HUYSSEN, 2000). A respeito disso, no terceiro 

capítulo desta tese foi aprofundado o conceito de memória que, em conjunto com o 

de identidade, dá conta para responder questões sobre representação, foco do 

referido capítulo. 

 Sobre tais transformações, se nos idos do século XIX e XX houve certa 

relutância em escrever a história com base na análise crítica do jornalismo impresso, 

como discutido em estudos sobre o uso da imprensa na operação historiográfica 

orientados pela historiadora Tânia de Luca (2008), o que dizer do uso das mídias 

digitais como fontes históricas? Acredita-se ser possível utilizá-las como base para a 

análise de acontecimentos, e aqui se dedica atenção especial àqueles ocorridos 

recentemente, com o objetivo de avaliar sua circunscrição na História do Tempo 
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Presente. Ao fazer uso de fontes que possuem estreita relação com seu tempo, 

entende-se que os assuntos tratados no suporte digital possuem, mais que qualquer 

outro meio, ligação com o tempo atual, mesmo que digam respeito a acontecimentos 

passados. 

 Ainda que a pesquisa de acontecimentos ocorridos recentemente ou que 

ainda estejam em curso seja vista com cautela por historiadores, uma vez que 

caberia ter distanciamento de seu objeto para então proceder com sua historiografia, 

ao historiador que se dispõe a analisar um acontecimento ou personalidade do seu 

tempo é um desafio estar, portanto, ausente do seu processo analítico e crítico 

(DOSSE, 2012). 

 Esse fazer história é, pois, dotado de um vínculo temporal e, por conseguinte, 

com seus aspectos conjunturais. E aqui tal temporalidade não haveria de ser outra 

senão aquela conectada ao contemporâneo, em virtude não apenas dos suportes os 

quais as fontes utilizadas existem em sua materialidade, quanto pelo acontecimento 

analisado. Uma história na qual suas testemunhas vivem e, de certo modo, podem 

vigiar, uma das características da História do Tempo Presente (DOSSE, 2012). Muito 

embora também é proposto tornar o olhar ao passado para dar conta de vestígios os 

quais expliquem o que ainda se manifesta no presente e que pode persistir em um 

futuro. 

 Portanto, também é válido discutir sobre o uso da mídia digital como fonte na 

História do Tempo Presente, considerando dentre outros fatores o aspecto 

presentista de tais mídias, sobretudo as pertencentes às plataformas digitais ou que 

são posteriormente disponibilizadas em ambiente web. Isso porque se entende que 

na História do Tempo Presente a dimensão temporal é colocada em uma perspectiva 

que envolve a compreensão de temporalidades próximas. Para Nelson Traquina 

(2008), cujas obras são utilizadas em pesquisas sobre o jornalismo e suas formas de 

midiatização, o imediatismo é uma, senão a principal característica do jornalismo em 

suas práticas realizadas em suportes diversos. Nesse sentido, o escorrer do tempo é 

um elemento definidor da atividade jornalística, uma vez que em virtude dele a 

produção das notícias é guiada e condicionada.  

 As atividades promovidas pelos profissionais de jornalismo são marcadas por 

aspectos temporais, especialmente porque devem seguir rotinas pautadas por 

limites, seja na entrega do material jornalístico – que exige um tempo específico, 
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dependendo da pauta39  trabalhada – seja na própria rotina laboral (TRAQUINA, 

2008). 

 Logo, ao construir representações da realidade com base em fatos 

selecionados de acordo com prerrogativas discutidas no jornalismo, assim como 

recomendações postuladas por profissionais que comandam a redação jornalística 

em níveis hierárquicos diversos, poderia dizer que o produto jornalístico promove 

subsídios para discutir uma história considerada imediata. No entanto, inúmeros 

desafios são postos ao historiador que decida tomá-la como foco de análise, sendo 

a ausência de distanciamento temporal com seu objeto um dos primeiros fatores 

questionados já que testemunha, ele próprio, o acontecimento proposto à análise 

(LACOUTURE, 2005). 

 Assim sendo, o exercício do historiador tal qual o do jornalista pressupõe a 

convivência com a subjetividade própria de quem atua no ofício (LACOUTURE, 

2005). Não há como se desvincular de noções pré-concebidas e as quais também 

se está sujeito ao embate durante o processo analítico. Contudo, é possível almejar 

uma isenção. “Ligado a seu tempo, à sua cultura, a seu meio criador, ele exprimirá 

com certeza esse feixe de condicionamentos na orientação da sua pesquisa e na 

interpretação que dará” (LACOUTURE, 2005, p. 309). 

 Ao historiador do tempo presente cujo acontecimento ainda não tenha findado 

ou que tenha ocorrido recentemente – inclusive no imediato –, paira o desafio de 

lidar com a ausência do distanciamento temporal devido a sua imersão no tempo de 

ocorrência do objeto. O distanciamento temporal daria, nessa perspectiva, uma 

ilusão de objetividade. Esse fator, porém, pode ser considerado não apenas um 

problema como também uma virtude, para Jean Lacouture: “Busca e aferição das 

mudanças, a história talvez o seja melhor quando considera o curso dessas 

transformações, independentemente do desenlace” (LACOUTURE, 2005, p. 301), 

garantindo, desse modo, um leque de hipóteses possíveis 

 
 
Tentou-se opor comodamente o historiador clássico ao “imediatista” através 
da antítese horizontalidade-verticalidade. O primeiro se estende ao longo de 
um universo histórico e de uma “grande superfície” de lugar e tempo, por 
mais estreito que possa ser seu campo de pesquisas declarado. [...] O 
segundo coloca seu estudo como uma escada ao longo de um muro, o 

                                                 
39

 Por pauta entende-se a reportagem programada, planejada de véspera, cujos detalhes são 
propostos e definidos no que se convencionou chamar de reunião de pauta, momento em que os 
repórteres, editores e editor-chefe do veículo decidem quais fatos serão transformados em 
acontecimentos e divulgados na próxima edição do veículo (LAGE, 2006). 
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muro do acontecimento. Ele precisa subir depressa nela, sondar de um só 
lance, descobrir rápido, exprimir-se numa espécie de arroubo, pressa e 
ardor. [...] Porque a pequenez do prazo em que de ordinário opera o 
“imediatista” é com cada vez maior frequência compensada pela 
diversidade das fontes de informação que hoje se lhe oferecem. 
(LACOUTURE, 2005, p. 302) 
 
 

 A irrupção de inovações tecnológicas nos meios de comunicação de massa 

também contribuiu para possibilitar a aplicação de novos métodos de análise ou a 

hibridização dos já existentes. Embora também colabore, na mesma medida, com a 

incidência de riscos ou ambiguidades de ordem temporal na operação historiográfica 

(LACOUTURE, 2005). 

 Assim como a internet alterou os modelos de negócio então conhecidos pelos 

conglomerados midiáticos no Brasil e no mundo, também impactou as formas de 

produzir o discurso jornalístico. Seus produtos, sejam digitais ou em outras 

plataformas midiáticas, colocam questões à História do Tempo Presente, em 

especial aos acontecimentos a partir da primeira década do século XXI. 

Especialmente no que diz respeito ao seu uso enquanto fonte e a compreensão de 

suas características – como o imediatismo –, para decifrar os meandros do 

acontecimento analisado e as implicações temporais que tais mídias impõem na 

operação historiográfica. 

 A reflexão sobre as questões ora levantadas pode induzir à discussão do 

conceito de presentismo, com aporte teórico guiado pelos estudos do historiador 

francês François Hartog e seus desdobramentos na historiografia. Como 

contraponto, também são apresentadas análises e contestações feitas por outros 

historiadores, a citar o alemão Reinhart Koselleck, cuja obra foi também referência 

para os estudos postulados por Hartog, e o francês François Dosse. 

 Tais questões convidam a refletir que a despeito do caráter presentista do 

jornalismo, os acontecimentos que noticia possuem em si histórias, raízes que 

necessariamente não se baseiam no presente, mas também no passado. Daí a 

necessidade em perceber como essas discrepâncias temporais convivem 

entrelaçadas, não sendo possível, portanto, descartar a análise de tais 

representações e construções discursivas. 

 A profusão de informações divulgada diariamente no jornalismo, 

especialmente naquele praticado em ambiente digital, provocou uma ruptura na 

produção da notícia realizada no passado. Diferente do impresso e do audiovisual 



 

 

87 

que exigem um determinado tempo de produção e edição para a veiculação do 

produto final, o jornalismo digital possui uma característica peculiar: a da produção 

minuto a minuto, de atualização constante mas que, ainda assim, também passa por 

uma seleção dos acontecimentos que serão privilegiados em detrimento de outros, 

invisibilizados ou pouco discutidos. 

 No entanto, excetuando o elemento internet, tal característica não é inédita 

tampouco exclusiva do digital. Como visto no início deste capítulo, o rádio possui 

este mesmo componente – imediatismo – desde sua criação no final do século XIX, 

no que diz respeito ao aparato tecnológico que o precedeu e cuja autoria é 

oficialmente atribuída ao cientista italiano Guglielmo Marconi, considerado o 

responsável por possibilitar a transferência consecutiva de dados codificados e 

transmitidos em ondas eletromagnéticas (SANTOS, 2003) do que, anos mais tarde, 

seria conhecido como rádio. 

 Contextualizando sua introdução no Brasil na década de 1920, as 

informações de cunho jornalístico no rádio se restringiam à prática da leitura de 

notícias com base naquelas publicadas em jornais impressos; já a produção do 

radiojornalismo ocorreu com a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

devido ao alto fluxo de informações produzidas na região dos fatos e retransmitidas 

a vários lugares do mundo, inclusive ao Brasil, via suportes como telegramas. 

Posteriormente, diante da possibilidade em produzir uma informação pensada para o 

suporte radiofônico, explorou-se o uso de sua característica principal com a 

mediação das informações a partir do local onde ocorria os fatos (ZUCULOTO, 

2003). 

 Diferente do radiojornalismo, o jornalismo digital possibilita a junção de 

diferentes meios de informar (áudio, texto, imagem). Congrega materiais distintos no 

mesmo ambiente, atraindo uma gama maior de interessados por informar de várias 

maneiras. Basta, para tanto, uma conexão com a internet. Em uma página específica 

de notícias, o público pode ter acesso a textos, vídeos e podcast – arquivo de áudio 

usualmente disponível em formato MP3 (apesar de também existir a versão em 

vídeo, o videocast), e que poderia ser assemelhado ao produto radiofônico porém no 

suporte digital (LUIS et al., 2010). Também pode compartilhar a informação em suas 

redes sociais digitais ou até mesmo ele próprio produzir a informação. 
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Desse modo, ao considerar seu caráter imediatista associado ao poder de 

conjugar linguagens diferentes na mediação de um conteúdo, esse tipo de fonte 

pode ser encarada sob um viés presentista. Mas o que seria o presentismo? 

Diferente do que o termo sugere, a associação com o presente possui distinções.  

 Para Hartog o presente é inquieto. Está no limite da ruptura, “que ele próprio 

não cessou de aprofundar, entre o campo da experiência e o horizonte de 

expectativa” (HARTOG, 2013, p. 156), em referência aos estudos de Reinhart 

Koselleck e que dizem respeito ao passado e ao futuro. 

 Assim, o presentismo seria manifestado quando a sociedade, por meio da 

abordagem dos fatos ocorridos no presente, evidencia os acontecimentos do agora 

em detrimento do passado, ou sem pensar em um futuro possível. “O presente 

tornou-se o horizonte. Sem futuro e sem passado, ele produz diariamente o passado 

e o futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e valoriza o imediato” 

(HARTOG, 2013. p.148).  

 Por isso, o presentismo é diferente da categoria de presente. É um 

neologismo advindo da categoria de futurismo, ao passo em que ela é compreendida 

por um espaço no qual o futuro atuaria como um guia. 

 
 
[...] este presente presentista é vivenciado de forma muito diferente 
conforme o lugar ocupado na sociedade. De um lado, um tempo dos fluxos, 
da aceleração e uma mobilidade valorizada e valorizante, do outro [...] a 
permanência do transitório, um presente em plena desaceleração, sem 
passado [...] e sem futuro real. (HARTOG, 2013, p. 14) 
 
 

 Com base nos pressupostos de Santo Agostinho acerca do significado de 

presente, François Dosse advoga da ideia que o presente abarca as demais 

categorias temporais, passado e futuro, com elas se relaciona e coabita um 

determinado espaço no tempo. Nesse sentido, a memória atuaria como o presente 

do passado; a visão seria entendida enquanto presente e a expectativa seria a 

terceira e última categoria, o futuro (DOSSE, 2013). Mesmo que o passado seja 

relegado a um outro espaço temporal, ainda assim persiste no presente em um 

futuro passado, considerando a perspectiva agostiniana. 

 Por sua vez, Reinhart Koselleck (2014) analisa o presente sob a ótica de um 

ponto de encontro das três categorias de tempo: o passado, o presente e o futuro. 

Nele as duas categorias, passado e futuro, convergiriam. Com seu passar, o próprio 

presente é transformado, não se sabendo ao certo quando começou, em que ponto 
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está e quando será seu findar. E complementa: “Todo tempo é presente num sentido 

específico. Pois o futuro ainda não é, e o passado já não é mais. O futuro só existe 

como futuro presente; e o passado, só como passado presente” (KOSELLECK, 

2014, p. 231). 

 Nesse sentido, o presentismo pode então ser concebido por essas duas 

faces: uma com um “horizonte aberto” (HARTOG, 2013, p. 15), acelerado e em 

constante mobilidade, e na outra face um “horizonte fechado” (HARTOG, 2013, p. 

15), no qual o que vale é a sobrevivência no hoje, sem perspectiva de futuro e sem 

um passado que possa ser rememorado. O futuro seria considerado uma ameaça, 

resultante das catástrofes provocadas pelos seres no presente. O presentismo seria 

um momento no qual o presente é evidenciado enquanto onipresente (HARTOG, 

2013). 

 O modo como as sociedades, de forma coletiva e/ou individual, 

desenvolveram-se e se relacionaram com o tempo é compreendido por Hartog 

(2013) como a historicidade, ao passo que o regime de historicidade seria a 

articulação entre o presente e o passado, com a possibilidade de um futuro, e em 

como as sociedades fazem uso do tempo e o relacionam com o passado em 

diferentes ordens de tempo.  

 Para Hartog (2013) atualmente estaríamos vivendo um regime de 

historicidade vigente desde o século XX no qual o futuro estaria descolado do 

passado e o presente possui, nesse contexto, maior destaque em relação as demais 

categorias temporais. Desse modo, os meios jornalísticos se tornam um modo de 

marcar a experiência presentista (RAMALHO, 2014). 

 Apoiado nos estudos liderados por Hartog, François Dosse (2013) acredita 

que o regime de historicidade é o modo pelo qual as sociedades concebem as 

estruturas culturais e a relação delas com o passado. Ao mesmo tempo também 

abarca o modo como esse passado se relaciona com o presente, e o diálogo 

realizado pelos indivíduos integrantes dessas sociedades com seu passado. Isso 

porque o conceito de regime pode oscilar, transformar-se e possuir caminhos 

variados em sua trajetória (DOSSE, 2013). 

 A história feita sob uma perspectiva da contemporaneidade ou ainda de forma 

imediata estaria arraigada a uma vida agitada, na qual ocorrem diariamente uma 

infinidade de fatos que, embora não possuam grande relevância, são transformados 
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em acontecimento. “É essa imediação da comunicação que impõe o 

desenvolvimento da história imediata” (LACOUTURE, 2005, p. 319, grifo do autor). 

 No que diz respeito à noção de acontecimento, o regime de historicidade 

“concede ao acontecimento sua importância por sua capacidade em fazer acontecer 

o novo e com ele uma outra relação com o mundo e sua temporalidade” (DOSSE, 

2013, p. 325). Desse modo, o acontecimento pode possuir um status relacionado ao 

tempo, ao regime de historicidade no qual ocorre (DOSSE, 2013). 

 François Hartog sugere que o regime moderno de historicidade, dado a partir 

do século XVIII, teria sido interrompido com a queda do muro de Berlim em 1989, 

momento a partir do qual o presente prevaleceria sobre as demais categorias de 

tempo (passado e futuro), culminando, portanto, com o que ele chama de “tirania do 

imediato” (HARTOG, 2013, p. 259). Mas é interessante perceber que a noção de 

tempo e de regimes de historicidade também está em disputa na história. O tempo 

presente é um terreno em disputa, de difícil apreensão, porque seus marcos são 

fluídos. 

 Assim, o imediatismo pode influenciar no jornalismo a promoção de discursos 

sobre determinado fato ou acontecimento. “O jornalismo, forma elementar e 

balbuciante da história imediata, é terrivelmente tributário do ‘furo’, da notícia inédita 

e, ao mesmo tempo, surpreendente” (LACOUTURE, 2005, p. 310). O autor, porém, 

lança um questionamento nesse ensejo: “Mas acaso o historiador também não está 

em busca do ‘furo’?” (LACOUTURE, 2005, p. 310). 

 Ora, mesmo que tenha como objetivo o reconhecimento de seus pares ao 

final de seu processo de pesquisa, o que os historiadores almejam é desvendar, 

interpretar ou ainda descobrir algo que ainda não foi apresentado. Ou, caso tenha 

sido, mostrar com base em seu trabalho uma nova mirada sobre determinado fato 

e/ou acontecimento histórico. Portanto, de certo modo, também buscam alcançar, 

num certo sentido, o que poderia ser chamado de furo histórico. 

 Quanto à qualidade do conteúdo jornalístico, as escolhas para alçar um 

determinado fato a um acontecimento em detrimento de outro e o processo de 

pesquisa, aprofundamento e verificação dessa informação passam, nessa ocasião, a 

serem questionados. Diante de uma pressão na qual o tempo flui continuamente, é 

compreensível pensar que o produto jornalístico possa, ao final do processo, carecer 

de revisão e problematização. Com uma profusão cada vez maior de informações, o 

próprio público pode ou não complexificar o conteúdo que lê, vê e/ou ouve. Ou seja, 
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com a divulgação ininterrupta de notícias os meios de comunicação, sobretudo a 

internet, podem promover a banalização de um acontecimento que necessitaria de 

maior compreensão e aprofundamento. Não apenas a banalização, mas a ascensão 

de um acontecimento sem a devida racionalização, como se acredita que tenha 

acontecido com o caso de suspeita de Ebola ocorrido no Brasil em 2014. 

 Para ilustrar a questão, é possível utilizar aqui a temática em torno de 

informações sobre determinados grupos migratórios que vêm no Brasil a partir da 

primeira década do século XXI – seja motivados por uma migração de ordem 

econômica, seja em busca de refúgio. As informações são, em alguns casos, 

repassadas no jornalismo ao público sem apresentar desdobramentos sobre os 

motivos de sua vinda, como se deu seu processo de inserção e integração, 

tampouco os possíveis entrelaçamentos com o passado do Brasil percebido na 

construção identitária do país como um país acolhedor de migrantes, como é 

debatido no capítulo seguinte. Assim, diante de circunstâncias emergenciais, como o 

número crescente de migrantes e refugiados 40  vindos ao Brasil, como deixar o 

tempo esvair para discutir as migrações contemporâneas no campo da História, sem 

contudo deixar de refletir os impactos e consequências no presente deste 

movimento social, geopolítico e cultural? Acredita-se, portanto, ser fundamental 

refletir sobre o problema desta tese na História do Tempo Presente, buscando as 

conexões com o passado – o qual possui, no que diz respeito aos fluxos migratórios, 

inúmeras explicações para compreender o presente. E contribuir para o debate em 

outros campos das Ciências Humanas e Sociais. 

 Nesse ínterim, entende-se que há o diálogo da presente discussão com o 

papel do historiador no processo historiográfico que empreende, ao guiar o modo de 

ser do passado quando emerge no presente. Por meio da memória, o historiador 

contemporâneo pode ampliar e renovar o campo, uma vez que ele, mediador entre 

presente e passado, pratica em seu trabalho o exercício da memória (HARTOG, 

2013). 

  

 

                                                 
40

 De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão ligado à Secretaria Nacional 
de Justiça brasileira, entre 2010 e 2015 foi registrado um aumento de 2.868% nas solicitações de 
refúgio no país: em 2010 por exemplo foram recebidas 966 solicitações; em 2015 esse número 
alcançou a marca de 28.670 pedidos. Até dezembro de 2016 viviam no país cerca de 9.552 
refugiados reconhecidos, entre homens, mulheres e crianças, de 79 nacionalidades, em especial da 
África, Ásia, Oriente Médio, Caribe e Venezuela (ACNUR, 2016). 
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E qual seria o lugar ou lugares de memória, nesse caso? Para Hartog, seriam 

construídos e reconstruídos, revisitados; é o historiador quem irá percorrê-los, 

mantendo-os vivos e reencontrando neles discursos para agir na escrita da história. 

“O que faz o lugar de memória é, enfim, que ele seja um entroncamento onde se 

cruzaram diferentes caminhos de memória” (HARTOG, 2013, p. 165). Dessa forma, 

rememorar pode transformar fatos passados. “A rememoração é ativa, ela não é um 

surgimento involuntário do passado no presente; visando um momento do passado, 

ela tende a transformá-lo” (HARTOG, 2013, p. 168). Desse modo, o historiador 

também constitui um lugar de memória (HARTOG, 2013), com o auxílio de fontes 

que também podem armazenar memórias ou traços dessas, como os produtos 

jornalísticos e aqui se detém particular atenção à produção do jornalismo pensado 

para a plataforma digital. 

 Desse modo, ao analisar uma fonte empreendida por terceiros, como é o 

caso proposto, há um desafio em compreender a forma como foi feita e 

disponibilizada, o modo de sua produção e edição e as possibilidades de influência 

de tais processos na concepção da informação. E, consequentemente, como os 

produtos jornalísticos influenciam o público que expõe seu ponto de vista nos canais 

promovidos pelos próprios meios de comunicação. 

 Por isso, em meio às idas e vindas na história, para Hartog o historiador deve, 

através de arquivos e demais dados históricos, “[...] saber ouvir ‘os murmúrios de 

uma grande quantidade de almas sufocadas’: todos esses mortos em relação a 

quem o presente contraiu uma dívida” (HARTOG, 2013, p. 172). Cabe ao historiador 

fazer uso de tais fontes e utilizar o senso crítico na análise dos discursos 

apresentados no material em questão. No seu processo historiográfico, o historiador 

conhece a si mesmo, além de compreender os rastros históricos que dispõe para se 

tornar uma ponte entre passado e presente. Constitui, assim, seu papel social 

(HARTOG, 2013). 

 Portanto, o presente seria um ponto de partida, da mesma forma que 

constituiria o ponto de vista e também o de chegada do historiador sobre 

determinado fato histórico, com vistas a questioná-lo; seria uma categoria dominante 

de análise (HARTOG, 2013). A memória, na mesma medida, também tem sua 

importância.  
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Da passagem do passado  ao presente, de sua retomada seletiva, que 
caracteriza o funcionamento da memória, o ponto de partida de sua 
operação historiográfica: converter a memória, menos como conteúdo do 
que como forma, em modo de questionamento histórico e de escrita da 
história. (HARTOG, 2013, p. 186) 
 
 

 Assim, as fontes digitais também poderiam ser entendidas como lugares de 

memória, repositórios de acontecimentos construídos e representados a partir de 

determinados vieses, pelos quais podem ser levantadas questões que instigam, 

põem em dúvida, provocam o historiador. É ele quem irá procurar, nos rastros do 

passado deixados em fontes paralelas, pistas para compreender o presente e quiçá 

vislumbrar horizontes de expectativa. 

 Esse transitar pela história, recorrendo ao espaço de experiência a fim de 

encontrar vestígios que possam contribuir para esclarecer ou vislumbrar um 

horizonte de expectativa, nas falas de Koselleck (2006), permite ao historiador 

conhecer múltiplas temporalidades. Na mesma medida, essa história é marcada não 

apenas pelo tempo como pelos indivíduos, os quais atribuem a ela um sentido, que 

somente pode ser compreendido plenamente considerando o lugar de fala de quem 

produz tais narrativas (RICOEUR, 1994). 

 Novamente se frisa que os produtos jornalísticos e digitais propostos para a 

análise também constituem lugares de memória quando registram acontecimentos, 

ainda que sem o rigor aplicado na operação historiográfica. Desse modo, podem vir 

a se tornar fontes históricas no futuro ou ainda em uma história realizada no tempo 

presente. Todavia, promovem, na mesma medida, um olhar pouco ou raramente 

distanciado do presente. Devido à busca incessante por atualização, elemento que 

possui estreita relação com o imediatismo, o conteúdo encontrado nessas fontes é 

costumeiramente baseado nas informações do hoje, em detrimento do 

conhecimento e informações produzidas no passado. Contudo, há o desafio na 

criação e manutenção de arquivos com fontes digitais, foco de discussão de 

diversas pesquisas como foi o caso de Tomasi (2013). 

 De todo modo, entende-se que a informação que consta nas fontes digitais 

contribui para a profusão de discursos presentistas, quando poderiam ser 

aprofundadas recorrendo a fatos semelhantes no passado, bem como a partir de 

fontes históricas que vislumbrem os temas contemplados. O presente é, pois, o foco. 

“São portanto igualmente recusados o futurismo do regime moderno e o passadismo 

do antigo regime de historicidade, para preservar a possibilidade de um presente, ao 
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mesmo tempo diferente, novo e fiel” (HARTOG, 2013, p. 190). Ou seja, até que 

ponto essas fontes jornalísticas presentistas para e/ou na internet podem ser 

utilizadas em análises históricas?  

 Ao ligar a discussão em torno do presentismo com o tema dos fluxos 

migratórios contemporâneos, esses não seriam considerados puramente 

presentistas. Ainda que integrem acontecimentos isolados ou encadeados no 

presente. A mobilidade humana se acentuou em um contexto no qual as economias 

nacionais estreitaram relações em escala global, e às inúmeras transformações 

sociais ao longo do tempo (CASTLES, 2005). Muito embora ocorram deslocamentos 

ligados a acontecimentos inéditos, as motivações que levam um indivíduo a migrar 

seguem uma linha de raciocínio similar com o passar dos tempos. 

 Há incontáveis fatores e acontecimentos possíveis. Em muitos casos, as 

motivações podem ser econômicas em virtude da falta de segurança em seus locais 

de origem, para visar a socialização com familiares distantes ou, ainda, com o 

objetivo de construir novos laços sociais (ASSIS, 2012; CASTLES, 2005; GREEN, 

2011; SASSEN, 2010; SAYAD, 1998). Mas não apenas isso. A definição do que é a 

migração e suas diferentes possibilidades no passado e no presente foram 

abordadas no segundo capítulo, momento em que os fatores históricos em torno da 

temática foram aprofundados. 

 A presente pesquisa lida, portanto, com um duplo desafio: 1) a análise de um 

acontecimento ocorrido em um contexto presentista, embora possuidor de 

elementos cujas raízes se fincam em diferentes estratos de tempo; 2) e tal análise é 

feita com o auxílio de fontes digitais, vistas enquanto lugares de memória e que 

podem, nesse contexto, ser utilizadas como fontes na História do Tempo Presente 

com o uso da crítica e problematização. 

 Se no passado as fontes oficiais na história eram, sobretudo, aquelas cuja 

materialidade se dava por meio do papel, questiona-se desse modo os motivos 

pelos quais fontes digitais ainda sejam utilizadas como alternativas, quando da 

ausência das fontes corporificadas em papel (ALMEIDA, 2011; TOMASI, 2013). 

Ainda que possuam um caráter presentista e cuja memória produzida seja rasa, 

também deverá ser analisada de forma crítica, com atenção redobrada, tal como 

também deve ser feito com fontes em papel.  

 Afinal de contas, as versões institucionalizadas, mesmo que em papel, 

também precisam ser contestadas. Ainda que dotadas de importância no tocante a 
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manutenção de uma memória, arquivos com material documental impresso ou em 

outro tipo de materialidade também são selecionados a partir de escolhas, inclusive 

ideológicas, que determinam o que deve ser lembrado e esquecido (FERRAREZI & 

ROMÃO, 2007). 

 Foucault já alertava sobre a importância em constituir arquivos materiais, 

organizados de acordo com valores e ordem do saber instituídas. Porém, ainda que 

materializados, são passíveis de manipulações ou omissões. No tocante aos 

documentos, Foucault diz que  

 
 
A história mudou sua posição acerca do documento: ela considera como 
sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade 
nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-
lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece 
séries, distingue o que é pertinente do que não é, identifica elementos, 
define unidades, descreve relações. (FOUCAULT, 2008, p. 7) 
 
 

 Se no passado e ainda no presente documentos podem ser questionados, 

assim também deve ser feito com as fontes digitais. Em resumo: não se quer dizer 

que, ao também incluir as fontes digitais enquanto possíveis fontes históricas, os 

documentos impressos sejam descartados. O que se questiona é que mesmo diante 

da popularidade do meio digital na contemporaneidade, seu uso ainda é visto com 

cautela no campo acadêmico (ALMEIDA, 2011), por seu caráter imediatista e que 

privilegia o novo.  

 Eis a necessidade em serem gradualmente elegidas como fontes para, 

justamente, passarem pelo crivo de uma análise crítica e científica, cujos resultados 

posteriormente serão tornados públicos. Pesquisas como a presente também 

propõem trazer tal questão à tona, uma vez que os riscos com os quais as fontes 

jornalísticas digitais lidam, dentre eles a dificuldade na composição de acervos, 

também podem ser aplicados às fontes impressas.  

 O que muda é o modo como o acervo dessas fontes digitais deverá ser 

constituído, de forma que possibilite o acesso não apenas ao pesquisador que o 

origina, como dos demais interessados. Entendidos como enunciados que, ao longo 

do tempo, preservam a história contínua, os documentos necessariamente devem 

ser ordenados em arquivos ou disponibilizados de forma pública (FOUCAULT, 2008). 

O mesmo cuidado concedido ao referenciar autores de documentos impressos 

também deve ser dado ao digital, questão apresentada na introdução desta tese.  
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 Entende-se que a internet, local de origem do material acessado, possui uma 

particularidade no que diz respeito à transitoriedade dos links, que podem vir a sofrer 

perdas ou expirar ao longo do tempo, em virtude de problemas relacionados à base 

de dados disponibilizada em ambiente web e que pode ser corrompida, quando da 

ausência de dispositivos de prevenção e da perda de arquivos (DUDZIAK, 2015; 

GONÇALVES & GURAL, 2016). Ou seja, a mesma tecnologia que pode possibilitar a 

democratização ao acesso de vários documentos, também ameaça a composição 

da memória. “De fato, a ameaça do esquecimento emerge da própria tecnologia, à 

qual confiamos o vasto corpo de registros eletrônicos e dados, esta parte mais 

significativa da memória cultural do nosso tempo” (HUYSSEN, 2000, p. 33). 

 Ainda que haja essa possibilidade, ao pesquisador cabe a prevenção de 

construir seu próprio arquivo, salvando as fontes digitais em documentos em formato 

PDF – “Formato Portátil de Documento”. É possível, ainda, disponibilizá-los em um 

repositório online, ou imprimir as informações em papel e construindo, desse modo, 

seu acervo (DUDZIAK, 2015; GONÇALVES & GURAL, 2016). No meu caso, a fim de 

constituir um arquivo e salvaguardar as fontes consultadas nesta tese – em razão da 

transitoriedade dos links – todas as fontes digitais consultadas foram salvas em 

formato PDF e disponibilizadas em CD, anexado à tese. Esse último fator possibilita 

que tal arquivo, embora digital, torne-se público.  

 De todo modo, outro desafio é compreender como e se tal repositório físico – 

o CD-ROM41 – passará por limpezas e demais recursos de manutenção após sua 

disponibilização na biblioteca, por exemplo. No tocante a manutenção do meu 

arquivo pessoal, uma segunda via é a realização de backups regulares, em 

diferentes repositórios (online, com base na computação em nuvem, e em vários 

repositórios virtuais para evitar a perda em caso de um possível encerramento do 

serviço de cloud computing; em Hard Disk (HD) e pen drives externos; no próprio 

computador e em vários deles, por exemplo). Assim como o historiador deve ter 

cuidado ao realizar sua operação historiográfica munido de uma análise crítica com 

o cruzamento de fontes, o mesmo deve ser aplicado as fontes digitais (SILVA, 2015). 

 Para encerrar a discussão desse capítulo, se no passado e ainda no presente 

as consideradas grandes migrações do século XX foram e são representadas de um 

modo heroico e progressista no jornalismo, como abordado em algumas passagens 

                                                 
41

 Compact Disc Read-Only Memory ou Disco Compacto de Memória Apenas de Leitura. 
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do presente capítulo, cujas características perfilam a existência de um perfil de 

migrante desejado, a categoria daqueles vistos como indesejados aparece não só 

na política imigratória como também é refletida nas representações sobre os fluxos 

migratórios presentes no discurso jornalístico. Eis, então, a importância em debater 

a problemática, cujo aprofundamento será feito a seguir. 
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2. O BRASIL NA ROTA DE FLUXOS MIGRATÓRIOS: PISTAS DO PASSADO E O 
VÍNCULO COM O PRESENTE 
 

 

 Utilizada pelos Estados para limitar o acesso de quem entra e sai deles, as 

fronteiras físicas também são associadas às barreiras imaginadas, criadas em 

diversos níveis sociais, incluindo o jornalismo, e incorporadas pela sociedade. 

Juntas, fronteiras físicas e imaginadas limitam a entrada e presença de quem é visto 

como outro. 

 A partir do momento que o estrangeiro deve possuir um perfil desejado e 

considerado apto para que seja recebido e acolhido em um país, esse fator constitui 

uma barreira. Seja institucionalizada pelo Estado, amparada e executada por meio 

da legislação ou presente no imaginário social como ocorreu no Brasil do passado, 

com reflexos emergentes no contemporâneo.  

 Embora haja no Brasil a construção contínua de um imaginário de país 

acolhedor, agregando diferentes aspectos étnicos e raciais em razão dos fluxos 

migratórios anteriores, o migrante ainda permanece sendo visto como o outro. E 

que, inclusive, vem a ser vítima de discriminações diversas em razão de medidas 

legitimadas pelo governo e/ou pela sociedade. 

 Com relação às representações associadas à população migrante, ao 

analisarem a imigração nos Estados Unidos no século XX, Gláucia de Oliveira Assis 

e Elisa Massae Sasaki (2000) observaram que algumas das imagens relacionadas 

aos migrantes os vinculavam a fatores como a criminalidade, a desagregação social 

e a construção da nova vida em guetos com outros conterrâneos. Outro exemplo 

que pode ser citado a fim de ilustrar a questão é o adotado por Neide Patarra (2005) 

em artigo sobre as imigrações. Grandes acontecimentos como o ataque em 11 de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos, os conflitos ocorridos no Oriente Médio e 

seus desdobramentos, afetando tanto nativos quanto a comunidade de migrantes 

muçulmanos em escala mundial, são fatores que “reforçam as dimensões de 

racismo e xenofobia” (PATARRA, 2005, p. 24).  

 Já a migração no Brasil também é associada a determinadas imagens 

conforme a nacionalidade, como as mapeadas por Gustavo Barreto de Campos 

(2015) sobre a representação de migrantes na imprensa brasileira em séculos 

passados: a rejeição de brasileiros à presença de chineses no país nas décadas de 
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1850 e 1860, cujo trabalho era usado por fazendeiros como alternativa após o fim do 

tráfico de africanos escravizados; em contraponto, migrantes norte-americanos 

vindos para o Brasil na década de 1860 eram relacionados a fatores como a 

inteligência, pois “iriam aumentar os elementos da prosperidade e da riqueza 

nacional” (CAMPOS, 2015, p. 129). Ainda que digam respeito a séculos anteriores, o 

que se nota, porém, é que tais imagens continuam a ser evocadas em relação a 

determinados grupos migrantes. Assim também se observou no caso de suspeita de 

Ebola ocorrido em outubro de 2014 no Brasil, envolvendo um refugiado com origem 

da República da Guiné. 

 Pode ser somado a esse cenário, ainda, a onda migratória intensificada na 

segunda década do século XXI na Síria, Líbano, assim como em outros países do 

Oriente Médio. Além dos acontecimentos envolvendo migrantes muçulmanos que, 

não raro, são representados no discurso jornalístico como “terroristas” ou ligados a 

palavras que remetam ao “terror” e ao “terrorismo”, quando há suspeita e/ou 

confirmação de envolvimento em crimes. Como exemplo podem ser citados os 

casos ocorridos em Paris em novembro de 2015, quando 129 pessoas morreram 

vítimas de atiradores e explosões a bomba, ou ainda em Orlando, Estados Unidos, 

no mês de junho de 2016, quando um atirador matou mais de cinquenta pessoas em 

uma boate42. As mesmas características de um discurso relacionado ao terror não 

ocorrem quando o acontecimento em questão envolve suspeitos de outras 

nacionalidades ou religião, como o caso registrado na Noruega em julho de 2011, 

quando um atirador branco, de origem europeia, matou 69 pessoas; no discurso de 

uma das notícias, ele foi considerado um “extremista” e “ultradireitista”, não um 

“terrorista”43. 

 Por este motivo, a fim de refletir acerca de acontecimentos recentes 

envolvendo os fluxos migratórios que ocorreram e estão em curso na 

contemporaneidade no Brasil, especialmente no período entre os anos 2000 e 2014, 

há a necessidade de voltar o olhar ao passado por meio dos vestígios que emanam 

no tempo presente. Essas marcas que insurgem no contemporâneo são importantes 

                                                 
42

 Acerca dos acontecimentos de Paris e EUA citados, ver os seguintes links: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/11/1706236-policia-francesa-registra-tiroteio-e-explosao-
em-paris.shtml> e <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/policia-diz-que-ataque-em-boate-nos-
eua-deixou-50-mortos.html>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
43

 Sobre este caso, consultar o seguinte link para acessar a notícia utilizada: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/breivik-diz-que-e-uma-pessoa-simpatica-em-um-periodo-
normal.html>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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uma vez que, ao persistirem, ainda influenciam ou podem influenciar o movimento 

migratório e de refúgio. Podem incorrer, ainda, em desdobramentos negativos e/ou 

positivos na compreensão social acerca das migrações e dos pedidos de refúgio 

para o Brasil. 

 Embora o foco majoritário da presente pesquisa seja a contemporaneidade, 

também foram contemplados estudos referentes às práticas vigentes nas políticas 

migratórias brasileiras durante o período pré e pós guerras mundiais no século XX, 

inclusive no que diz respeito a acolhida de refugiados, entre homens, mulheres e 

crianças e a discussão em torno de perfis considerados desejados de migrantes e 

refugiados. Essa análise foi fundamental para entender como categorias 

semelhantes associadas a um perfil considerado desejado ou indesejado de 

migrante também é relida no tempo presente, a partir da representação dos 

migrantes contemporâneos no discurso jornalístico. 

 

2.1. Desejados e indesejados: a construção do perfil de migrante na política 

migratória brasileira 

 

 As migrações são resultado de uma relação global entre comunidades locais 

e economias nacionais, passivas de influência em razão de fatores ligados a 

transformações em um contexto social, seja no país que acolhe migrantes quanto no 

país de origem deles. A rede transnacional – composta por organizações políticas, 

não governamentais e civis, empresas multinacionais e as comunidades culturais 

transnacionais – é uma das responsáveis por organizar os fluxos transfronteiriços, 

servindo como aporte de migrantes durante o processo migratório (CASTLES, 

2005).  

 As ligações existentes entre os países dos quais se emigra e para os quais se 

imigra também são essenciais para entender alguns dos fluxos migratórios 

possíveis. As pessoas podem migrar devido a fatores como acordos uni, bi ou 

multilaterais estabelecidos entre diversos países, que possibilitam fluxos migratórios 

mútuos (CASTLES, 2005), como ocorreu com o Brasil e diversos países europeus 

entre os séculos XIX, XX e como ainda ocorre com migrantes e refugiados, entre 

homens e mulheres, vindos de países latino-americanos e/ou do continente africano.  

Após partir e dispondo de uma rede social, o migrante pode levar ou buscar 

parentes ou amigos que passam a morar no destino, expandindo suas redes de 
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sociabilidade no novo país e construindo uma comunidade onde tenham 

características similares, não só de relação étnica e cultural (SAYAD, 1998). Há 

também os casos de migrações matrimoniais como formas de adquirir ou abandonar 

cônjuges, como aconteceu com migrantes na França, Itália, Polônia, Espanha e 

Algeria ao longo do século XX (GREEN, 2011). 

 Porém, determinados contextos sociais e políticos se tornam favoráveis para 

impulsionar populações, seja expulsando-as de suas regiões de origem para outros 

locais, seja ao fomentar políticas migratórias para atrair migrantes a um mercado de 

trabalho secundário, por exemplo (ALMEIDA & BAENINGER, 2013). Em um 

contexto de globalização e o aparecimento de cidades globais, a presença do 

migrante se torna uma condição essencial na atual conjuntura social e na 

manutenção desses espaços; representações sobre as cidades globais circulam de 

forma transfronteiriça, atraindo migrantes e pessoas em situação de refúgio para 

determinados países, sobretudo onde a cultura ocidental é imperativa (SASSEN, 

2010). Essa situação é propícia para que, direta ou indiretamente, sejam criados 

perfis de migrantes considerados desejados 

 Ou seja, quem migra não o faz exclusivamente em virtudes econômicas dos 

países envolvidos (onde se encontra e para o qual se deseja migrar). A decisão de 

migrar envolve questões de outra ordem, além da motivação pessoal. É preciso 

relativizar o fator econômico, já que este não deve ser, unicamente, considerado 

como catalisador para promover a migração sem considerar, nesse contexto, a 

subjetividade do migrante (SASSEN, 2010). Adversidades bélicas, ambientais, 

políticas, ideológicas, perseguições étnicas, violência de gênero e violações dos 

direitos humanos de toda ordem também podem ser imperativos para que uma 

pessoa decida partir para outro lugar.  

 Assim como não há um único fator para ocasionar os fluxos migratórios, 

assim o é acerca de sua duração. Há situações nas quais a migração pode ocorrer 

de forma temporária, assim como se tornar permanente. Essa transitoriedade do 

migrante e dos percursos migratórios escolhidos integra o que Daniel Courgeau 

(1998) chama de espaços de vida, que diz respeito aos lugares com os quais o 

indivíduo possui uma relação, seja presencial ou não – as fronteiras, nesse caso, 

são fluídas, não fixas, e podem ser imaginadas. O que também poderia ter uma 

relação com a ideia postulada por Sassen (2010) em torno das cidades globais e 

dos seus fatores de atração, reais e imaginados, para aproximar as pessoas. 
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Também ilustra essa questão o processo de envio de remessas de dinheiro feitos 

pelos migrantes aos seus familiares, fator que fomenta a economia de seu lugar de 

origem, ainda que não esteja lá fisicamente (MAGALHÃES, 2017). 

 De todo modo, embora haja um processo de desenraizamento, por sua vez 

há uma aproximação e ressignificação dos traços culturais que o migrante traz 

consigo na sua bagagem cultural, à cultura do local de acolhida. Por exemplo, no 

caso dos haitianos e do fluxo migratório realizado para o Brasil, parte de sua 

construção identitária se deu pelo processo diaspórico por eles vivido, reivindicando 

práticas culturais como elementos de identificação no Brasil; entre eles há um forte 

sentimento haitiano, ainda que permaneçam no Brasil e convivam com os elementos 

culturais aqui presentes (MAGALHÃES, 2017). Neste grupo migrante específico, as 

representações dos elementos culturais haitianos e brasileiros convivem em 

negociação. Questão semelhante é tratada por Stuart Hall (2003) com relação ao 

conceito de diáspora e o forte sentimento de identificação relacionado ao local para 

o qual se migra, o qual seria responsável por fazer com que migrantes possam 

reconstruir traços de sua cultura em outros lugares. 

 A despeito de vários fatores possíveis para influenciar a mobilidade 

internacional, é evidente, no entanto, que determinados fluxos migratórios foram e 

podem continuar a ser vistos com cautela por uma parcela da sociedade de acolhida 

dos migrantes que não tem suas condições básicas de vida viabilizadas (CASTLES, 

2005). Seja no caso das pessoas escravizadas e, posteriormente, libertas, de origem 

africana em séculos anteriores ou com determinados grupos migratórios da 

contemporaneidade, a migração pode ser encarada de forma negativa (CASTLES, 

2005). 

 No caso do Brasil, o trânsito de pessoas é constitutivo do país com uma 

diversidade de movimentos, fluxos e modalidades migratórias. Diferentes 

mobilidades marcaram o panorama histórico do país: migrações para povoamento, 

voluntárias, forçadas – como foi o caso dos africanos escravizados –, migração 

tutelada – no caso dos japoneses – e migração dirigida e agenciada, fomentada por 

acordos migratórios – como ocorrido com italianos e alemães (BASSANEZI, 1995), e 

cuja discussão é aprofundada adiante.  

 Todas essas situações foram marcadas pela presença de perfis desejados de 

migrantes em detrimento de grupos com determinadas características, consideradas 

indesejadas. É interessante notar que mesmo sendo um componente histórico do 
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país, a migração é, em situações especificas, relacionada a um problema que 

precisa ser resolvido em esfera midiática, governamental e jurídica.  

 A entrada de estrangeiros no Brasil se intensificou com o decorrer dos 

séculos, em especial com a abolição da escravidão e a considerada modernização 

do país por meio de políticas eugênicas que privilegiaram migrantes de origem 

europeia em detrimento dos negros, ou ainda àqueles que de forma forçada ou 

voluntária vieram ao Brasil sem possuir sangue europeu (MENEZES, 1996; 2001). 

Nesse sentido, a proposta em trazer migrantes, principalmente os de origem 

europeia para o Brasil, possuía um outro apelo: a necessidade de embranquecer a 

população local (MENEZES, 1996; 2001).  

 Brancos e europeus, com características específicas – desde que não 

atentassem a moral e costumes vigentes, bem como questões ideológicas; os 

anarquistas, por exemplo, eram rejeitados – eram preferidos em contraponto aos 

africanos então libertos e que, devido a sua condição de vulnerabilidade diante da 

situação em que se encontravam, eram associados à marginalidade e ao crime 

(MENEZES, 1996). Ou seja, uma ponte entre a migração vista como risco e, 

consequentemente, sua associação a pânicos morais. 

 Faz-se necessário pontuar que os espaços ocupados pelos migrantes 

europeus vindos para o Brasil não eram necessariamente vazios demográficos, se 

considerar as populações indígenas ali presentes e que foram extintas gradualmente 

pela ação do homem branco até os dias atuais (ASSIS, 2012; MENEZES, 1996; 

2001; SEYFERTH, 1994; 2000; 2001). 

 A respeito de tal política migratória brasileira, Lená Medeiros de Menezes diz 

que 

 
 
A preocupação governamental com os espaços vazios ensejou algumas 
tentativas de atração de imigrantes visando ao povoamento principalmente 
dos territórios de fronteira com as colônias espanholas. Essa preocupação 
tornou-se projeto continuado com a Independência, projetando-se, a partir 
de então, como uma das vertentes permanentes das políticas imigratórias 
oficialmente desenvolvidas, que só conheceu estancamento na década de 
1970. (MENEZES, 2001, p. 124) 
 
 
 

 Ou seja, as políticas imigratórias brasileiras privilegiaram um perfil de 

migrante considerado desejado, para estabelecer a ideia em torno de uma 

sociedade brasileira constituída segundo os fatores preferenciais para tanto 
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(MENEZES, 1996; 2001; SEYFERTH, 1994; 2000; 2001). Nesse sentido, a 

seletividade migratória está associada ao destino e se manifesta quando uma 

parcela de migrantes, com características peculiares, são inseridos em 

determinados pontos de atração (ALMEIDA & BAENINGER, 2013).  

 De um modo geral, as migrações no Brasil, do período colonial à 

Independência e contemporaneidade, ocorreram em quatro etapas antes de 

culminar com os fluxos migratórios atuais: “A fase da grande imigração” (MENEZES, 

2001, p. 125): as últimas décadas do século XIX até o século XX com a Primeira 

Guerra Mundial. Este acontecimento foi “responsável pelo estancamento dos antigos 

fluxos” (MENEZES, 2001, p. 125). Nessa fase, uma grande quantidade de europeus 

partiu para outros continentes. Estima-se que aproximadamente 34 milhões tenham 

deixado a Europa entre os anos de 1870 e 1914, em virtude de fatores como o 

avanço do capitalismo e questões de base ideológica. Entre os anos de 1880 e 1924 

possivelmente desembarcaram no Brasil cerca de três milhões e seiscentos mil 

migrantes de origem europeia; destes, aproximadamente 38% eram italianos 

(MENEZES, 2001, p. 126). Já Seyferth (2000) dá conta de um número superior 

registrado entre os anos de 1819 e 1940, quando mais de cinco milhões de 

migrantes europeus teriam chegado ao Brasil. Para Menezes, pessoas com essa 

origem vinham motivadas por “novas condições de existência, pobres e ingênuas o 

suficiente para dependerem de políticas de subvenção e se deixarem levar por 

propagandas enganosas” (MENEZES, 2001, p. 125). 

 Um segundo momento foi “o período entre guerras” (MENEZES, 2001, p. 

125), quando despontou o nacionalismo no Brasil,  com uma campanha durante o 

Estado Novo liderada por Getúlio Vargas. Essa política impactou as migrações 

internacionais para o Brasil e os migrantes e seus descendentes que aqui viviam. A 

respeito disso, Assis (2012) diz que em colônias do Sul do país, como em Santa 

Catarina, migrantes alemães e italianos eram considerados pouco assimiláveis por 

não se envolverem com os brasileiros residentes. Entre os motivos desta não-

assimilação estavam o uso de seu idioma nativo e a manutenção de costumes do 

seu país de origem, deixando de ser migrantes considerados preferenciais pelo 

governo brasileiro. Foram avaliados como uma ameaça no discurso presente na 

campanha de nacionalização do Estado Novo sofrendo, portanto, xenofobia. “[...]  

imigrantes foram proibidos de falar sua língua natal e de cultivar seus costumes e 

suas tradições, os quais ficaram ‘encobertos’ nas memórias dos mais velhos, uma 
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vez que não se incentivava que fossem transmitidos às novas gerações” (ASSIS, 

2012, p. 86). 

 A terceira fase pode ser vista como “o período de alinhamentos que 

caracterizou o sistema internacional bipolar” (MENEZES, 2001, p. 125), ocorrido 

entre as décadas de 1960 e 1980, com a Guerra Fria, momento em que o Brasil 

tornou a entrar na rota de fluxos migratórios. Mas brasileiros também partiram em 

busca de refúgio ou melhores condições de vida em outros países. Por fim, “a era do 

Neoliberalismo e da Globalização”; com a entrada de multinacionais no Brasil, 

intensificou-se o fluxo de executivos e demais funcionários enviados pelas 

empresas, bem como os “deslocamentos regionais de trabalhadores econômicos 

[que] passa a ganhar visibilidade no país” (MENEZES, 2001, p. 125, grifo meu).  

Nessas quatro fases, as políticas aplicadas à época eram permeadas pelo 

branqueamento. 

 
 
Parte constitutiva das mudanças estruturais que se processavam na 
economia e na sociedade nas diferentes partes do mundo, a imigração em 
massa de trabalhadores europeus para a América – inclusive daqueles que 
se dedicavam a ‘profissões’ ilícitas – teve por embasamento ideológico as 
teorias evolucionistas e racistas que circulavam amplamente, graças ao 
avanço das comunicações. Ao mesmo tempo em que estas teorias 
consagravam a superioridade europeia, impunham propostas civilizatórias 
com anseios marcantes de branqueamento, tornando o negro e o amarelo 
párias reduzidos ao silêncio e à exclusão, inclusive no Brasil, em uma 
República que tinha dificuldades em definir qual era a nação em nome da 
qual falava. (MENEZES, 2001, p. 126) 
 
 

 Desse modo, é oportuno, portanto, abordar a questão em torno do 

branqueamento, para buscar pistas que deem conta do processo de construção do 

perfil de migrante considerado ideal, branco e europeu, e que ocorreu nas esferas 

política, jornalística e social (CARONE & BENTO, 2002), cujo eco reverbera no 

presente. O que pode ajudar a explicar a permanência de discursos racistas e 

xenofóbicos contra migrantes negros na contemporaneidade.  

 Por meio do branqueamento, fruto da miscigenação entre brancos e negros, 

um número elevado de mestiços passou a ser registrado na composição 

populacional brasileira em comparação com outros grupos raciais. Entendida 

enquanto pressão cultural por parte de uma sociedade dominante composta por 

pessoas brancas, o branqueamento prevaleceu principalmente após a abolição da 

escravidão (CARONE, 2002).   
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 Naquele contexto, juristas brasileiros defendiam a ideia de que a 

miscigenação poderia ser um fator para setorizar a sociedade entre os considerados 

aptos a “civilizar, tutelar ou absorver as raças com desenvolvimento num estágio 

inferior” (CARONE, 2002, p. 15). O argumento utilizado era que, agindo dessa 

forma, seria possível modernizar a industrialização do Brasil por meio do emprego 

de mão-de-obra branca e europeia, familiarizada às práticas capitalistas industriais 

necessárias à industrialização econômica do Brasil. O que culminou com a adoção 

de políticas para estimular a vinda de migrantes europeus, a fim de auxiliar o 

desenvolvimento do país, no que diz respeito à economia e ao branqueamento da 

população (CARONE, 2002). 

 Ou seja, com base no branqueamento, a política migratória do século XX 

partiu do pressuposto de que o Brasil iria se branquear e de que haveria uma 

solução quanto à raça, ao tentar transformar o indivíduo negro em outras categorias 

como a de mulato. Nas políticas migratórias subsequentes, ainda que a ideia em 

torno do migrante branco como perfil desejado não esteja diretamente presente, é 

reforçada de outras formas como com o favorecimento de nacionalidades presentes 

no hemisfério Norte, perfis profissionais com altos graus de especialização – 

migração vista como qualificada (COGO & BADET, 2013) –, dentre outros fatores.  

 O que se observa nas políticas migratórias e no discurso jornalístico que se 

apropria de representações sobre os fluxos migratórios não brancos, como ocorre na 

contemporaneidade, é a migração de pessoas negras encarada como um problema, 

um risco de saúde e para a soberania nacional, com a necessidade de um controle 

maior nas fronteiras. Ainda que nos últimos anos em algumas regiões do Brasil, 

como na Bahia, esteja ocorrendo o que o sociólogo e antropólogo Lívio Sansone 

(2003) chama de “reafricanização”: uma valorização da negritude, a partir da qual 

“no âmbito das relações raciais, há uma diminuição dos velhos preconceitos, 

enquanto surgem preconceitos novos” (SANSONE, 2003, p. 45) com relação aos 

negros que vivem no país, e de fatores como grau de instrução, idade, status social 

relacionado à renda. 

 Ou seja, percebe-se que do passado à contemporaneidade vigora em 

discursos sociais – que também podem emergir por meio de representações no 

jornalismo – a associação de migrantes e pessoas em situação de refúgio negros à 

ideia de subalternização frente a outros fluxos migratórios. Entende-se que tal ideia 

também tem relação com os estudos sobre a migração e a estratificação racial, 
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teoria que indica que determinadas nacionalidades são inferiorizadas em 

contraposição a outras, como é o caso dos africanos, vistos enquanto inferiores em 

determinados contextos migratórios históricos em países como os Estados Unidos e 

na Europa (BASHI & MCDANIEL, 1997; BASHI, 1998).  

 O mesmo é salientado por Teun Adrianus van Dijk (2013) acerca do racismo e 

discurso na América Latina e, nesse contexto, o legado histórico em torno do 

problema. Para ele, o racismo contra negros – e aqui se incluem os migrantes -  é 

“uma consequência histórica de séculos de colonialismo europeu” (VAN DIJK, 2013, 

p. 11), e que através desse “sistema de dominação, os não europeus (Outros) foram 

sistematicamente segregados e tratados como inferiores, uma ideologia que serviu 

como legitimação da escravidão, da exploração e marginalização” (VAN DIJK, 2013, 

p. 11). O que poderia dar conta dessa condição posta de forma compulsória aos 

migrantes negros contemporâneos, quando são inferiorizados. E prossegue: 

 
 
[...] a história dos escravos africanos libertos e de seus descendentes não 
foi muito diferente. Do Norte ao Sul, no México, na Venezuela, na Colômbia, 
no Peru e, especialmente, no Caribe e no Brasil, as pessoas de origem 
africana foram sistematicamente inferiorizadas em todos os domínios da 
sociedade. Preconceitos contra os negros aliados a uma vasta rede de 
práticas discriminatórias reproduziram, por conseguinte, a pobreza, o baixo 
status e outras formas de desigualdade social no que concerne ao branco 
dominante e às elites mestiças. (VAN DIJK, 2013, p. 13) 
 
 

 Determinadas raças e nacionalidades foram privilegiadas em detrimento de 

outras. Paralelamente, criou-se uma sistematização de hierarquia racial, com perfis 

desejados no topo e os indesejados à margem, subalternizados. Bashi e McDaniel 

(1997) advogam do pressuposto que no geral os estudos migratórios tendem a 

associar determinadas nacionalidades a fluxos específicos. O marcador racial é um 

componente que explicaria mais adequadamente a existência de determinados 

fluxos migratórios localizados em regiões específicas do globo, como as que 

ocorrem ligando o hemisfério Sul ao Sul e Norte ao Norte (BASHI & MCDANIEL, 

1997; BASHI, 1998). Nesse caso, mais que a incorporação de nacionalidades na 

composição social de um país, o que se privilegia em um perfil desejado de migrante 

e/ou refugiado também passa pela raça, pela cor.  

 Nesse contexto, ainda sobre o branqueamento, Iray Carone diz que ele 

constitui 
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uma espécie de darwinismo social que apostava na seleção natural em prol 
da “purificação étnica”, na vitória do elemento branco sobre o negro com a 
vantagem adicional de produzir, pelo cruzamento inter-racial, um homem 
ariano plenamente adaptado às condições brasileiras. (CARONE, 2002, p. 
16)   
 
 

 Nesse sentido, políticas que visam a seleção de migrantes considerando 

aspectos diversos de origem econômica, social e humanitária podem influenciar a 

existência de um perfil de migrante desejado, que também parte de questões raciais 

e étnicas. Seja de forma direta ou indireta, por meio da descrição de tais fatores 

pretendidos, as qualificações – quando existentes –, a língua e cultura praticadas, o 

capital social e financeiro que são atribuídos ao grupos potenciais, dentre outros 

aspectos podem privilegiar nacionalidades em relação a outras (CASTLES, 2005).  

 Observou-se que algumas dessas reminiscências do passado estão dispostas 

nos decretos e leis migratórias vigentes entre os séculos XIX e XX, aqui 

examinadas. Tal análise tomou como fio condutor a migração e posterior colonização 

para fins laborais e para a ocupação de “vazios demográficos” no Brasil. Para tanto, 

foram consultados estudos de referência como os postulados por Giralda Seyferth 

(1994; 2000; 2001), Lená Medeiros de Menezes (1996; 2001) e Marcílio Ribeiro de 

Sant’Anna (2001), dentre outros, associado à análise direta dos artigos dos decretos 

e leis citadas. 

 Tomou-se como ponto de partida a decisão de número 80, de 31 de março de 

182444. Por meio dela, D. Pedro I estabeleceu que as terras da colônia alemã São 

Leopoldo, na Província de São Pedro do Sul – atual estado do Rio Grande do Sul –, 

fossem reconhecidas pelo Império como um local onde migrantes europeus, 

sobretudo alemães, poderiam contribuir para o desenvolvimento nacional 

(SANT’ANA, 2001). O intuito era o de fundar colônias agrícolas, especialmente nos 

estados do Rio Grande do Sul e, posteriormente, Santa Catarina e Paraná, todos 

localizados na região sul. 

 
 
Esperando-se brevemente nesta Côrte uma Colônia de Alemães, a qual não 
pôde deixar de ser reconhecida utilidade para este Imperio, pela superior 
vantagem de se empregar gente branca livre e industriosa, tanto nas artes 
quanto na agricultura

45
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 Ainda que esta decisão já demarque em seu discurso a presença de 

características desejadas no perfil de migrantes considerados aptos para entrar e 

permanecer no Brasil, apenas décadas depois houve um marco consolidado sobre 

tal política migratória brasileira, na qual prevalecia o agenciamento de fluxos 

migrantes europeus: a Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, também conhecida 

como Lei de Terras47. No entanto, entre os anos de 1819 e 1830, ao Império foi 

determinado que não promovesse despesas com migração, bem como com 

colonização, medida posteriormente alterada (SEYFERTH, 2000). Em 1845, porém, 

houve uma retomada no fluxo migratório, quando novamente alemães voltaram a 

entrar e se estabelecer no país, tanto em estados do Sul quanto no Sudeste, como 

foram os casos do Espírito Santo e de São Paulo (SEYFERTH, 2001). 

 Como dito anteriormente, parte da vinda de migrantes durante o século XIX 

esteve associada ao agenciamento feito por representantes do governo brasileiro. 

Eles empregavam “métodos de aliciamento utilizados durante o Primeiro Reinado” 

(SEYFERTH, 2001, p. 138), contando ainda com propagandas sobre o país aos 

possíveis migrantes. Essas medidas prometiam a “concessão de terras férteis, 

subsídios e passagens (nem sempre concretizadas)” (SEYFERTH, 2001, p. 138). 

Naquele momento, argumentava-se que a predileção por migrantes alemães se 

dava por considerá-los bons agricultores e que se adaptariam melhor no país, em 

comparação com pessoas de outras nacionalidades. De acordo com o artigo 18 da 

Lei de Terras: 

 
 
Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do 
Thesouro certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo 
tempo que for marcado, em estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos 
dirigidos pela Administração publica, ou na formação de colonias nos 
logares em que estas mais convierem; tomando anticipadamente as 
medidas necessarias para que taes colonos achem emprego logo que 
desembarcarem. Aos colonos assim importados são applicaveis as 
disposições do artigo antecedente.

48
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 Um dos fatores pela predileção de alemães naquele contexto político também 

se deu em virtude da não-aceitação de outros grupos migrantes que tentaram aqui 

se estabelecer. Ainda no século XIX, no estado de Santa Catarina, existiram 

tentativas de colonizar as terras com migrantes franceses, belgas e irlandeses. 

Todavia, em virtude de protestos realizados por eles próprios em razão da 

administração colonial considerada imprópria, eles se retiraram do país. O caso, 

ocorrido na região do Vale do Itajaí em um período que compreendeu os anos de 

1860 e 1870, foi um dos fatores pelos quais houvesse uma rejeição do Brasil com 

relação a migrantes de outras nacionalidades naquele contexto político (SEYFERTH, 

2001). 

Entre os migrantes indesejados estavam os negros, além dos chineses e 

também hindus, considerados como “raças inferiores” (SEYFERTH, 2001, p. 139). A 

política imperial, então, determinava que a concessão de terras públicas para a 

intervenção e moradia de migrantes só era permitida para aqueles que possuíssem 

talento com a agricultura ou em cujo país de origem houvesse um histórico de 

sucesso nesse tipo de atividade; a raça branca também era outra característica 

considerada como ideal para o desenvolvimento do país (SEYFERTH, 2001). Por 

esta razão, migrantes de origem europeia foram privilegiados: inicialmente os 

alemães, seguidos de italianos, espanhóis, suíços e também poloneses, abrindo 

raras exceções à outras nacionalidades.  

 O fluxo migratório para o Brasil de pessoas provenientes da Europa foi 

intenso durante as décadas de 1880 e 1890. Estima-se que cerca de um milhão de 

italianos tenham vindo para o Brasil nesse período (SEYFERTH, 2001). Todavia, no 

início do século XX, meados da Primeira República no Brasil, houve uma diminuição 

desse fluxo. A fim de mudar esse cenário, estabeleceu-se o Decreto n. 528 de 28 de 

junho de 1890 49 , responsável por regulamentar o Serviço de Introdução e 

Localização de Imigrantes. A partir de então era declarada livre a entrada de 

indivíduos no Brasil para trabalhar no país, exceto aqueles provenientes da Ásia, 

África e indígenas, que somente teriam sua entrada permitida mediante aprovação 

do Congresso Nacional (SANT’ANA, 2001). Logo, a política migratória privilegiava 
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questões econômicas e raciais, além de visar a construção de uma nação unificada 

nos padrões que os governantes e a elite desejavam. Além disso, a referida lei 

também citava fatores como gênero, idade e capacitismo, a ver em seu artigo quinto: 

 
 
Art. 5º Sómente terão passagem integral ou reduzida, por conta do Governo 
Federal: 1º As familias de agricultores, limitados aos respectivos chefes, ou 
aos seus ascendentes os individuos maiores de 50 annos; 2º Os varões 
solteiros maiores de 18 annos e menores de 50, uma vez que sejam 
trabalhadores agricolas; 3º Os operarios de artes mecanicas ou industriaes, 
artezãos e os individuos que se destinarem ao serviço domestico, cujas 
idades se acharem comprehendidas entre os limites do paragrapho 
precedente. Os individuos enfermos ou com defeitos physicos, sómente 
terão passagem gratuita, si pertencerem a alguma familia que tenha pelo 
menos duas pessoas válidas.

50
 

 
 

Décadas depois foi regulamentado o Serviço de Povoamento vinculado ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio pelo Decreto n. 9.081 de 3 de 

novembro de 191151. As promessas aos migrantes eram as mesmas praticadas 

anteriormente, com a subvenção de terras por parte do governo brasileiro, que agia 

por meio dos seus representantes no agenciamento de migrantes. Tal prática de 

subsídio às migrações, a mesma praticada durante o Brasil Império, foi considerada 

necessária uma vez que era baixo o contingente de migrantes espontâneos, que 

vinham por vontade própria, sem a subvenção financeira do governo brasileiro 

(SEYFERTH, 2001). Assim como no decreto anterior, neste publicado em 1911 

também eram evidentes as características do perfil desejado para migrantes, 

incluindo idade, gênero, nível social, bem como os fatores proibitivos relativos à 

“condições morais” para sua entrada no país, concernentes à idade, capacitismo e 

pobreza. Como é o caso dos artigos segundo, quarto e de número onze: 

 
 
Art. 2º. Para os effeitos do artigo anterior serão acolhidos como immigrantes 
os estrangeiros menores de 60 annos, que, não soffrendo de doenças 
contagiosas, não exercendo profissão illicita, nem sendo reconhecidos 
como criminosos, desordeiros, mendigos, vagabundos, dementes, ou 
invalidos, chegarem aos portos nacionaes com passagem de 2ª ou 3ª 
classe, á custa da União, dos Estados ou do terceiros [...] Art. 4º. O Governo 
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Federal dirige e auxilia, de accôrdo com os Estados, e sem embargo de 
acção identica por parte destes, a introducção e localização de immigrantes 
que, reunindo as condições moraes expressas no art. 2º, sendo agricultores 
e vindo acompanhados de familia ou a chamado da mesma, quizerem 
localizar-se no paiz como proprietarios rurais [...]. Art. 11. Os representantes 
do Brazil e os encarregados do serviço de immigração no exterior usarão de 
todos os meios precisos para evitar a vinda como immigrantes de 
passageiros de 2ª e 3ª classes, que não possam ser acolhidos nos termos 
do art. 2º deste decreto.

52
 

 
 

No Decreto n. 9.081 de 1911, o perfil apresentado do migrante desejado, 

presente no artigo 2, denotava algumas características consideradas adequadas. 

Também entrevia a condição social dessa pessoa, como Giralda Seyferth analisa: 

 
 
Nesse texto legal o imigrante certamente é definido pela condição de 
pobreza – aquele que viaja subsidiado (ou não) na 2ª ou 3ª classes dos 
navios, ou desembarca em boas condições de saúde e tem menos de 60 
anos. O problema dos velhos e dos inválidos deixa entrever o 
privilegiamento da família como unidade desejada e indispensável para o 
desenvolvimento da pequena produção agrícola.  (SEYFERTH, 2001, p. 
142) 
 
 

 Outro agravante apontado pela autora é que na concepção de alguns adeptos 

da eugenia, a pobreza também estaria associada a um grau de inferioridade, assim 

como não havia uma distinção entre o que era considerado como moralmente 

aceitável e a questão racial, dando margem para que a rejeição sobre os migrantes 

não brancos fosse maior (SEYFERTH, 2001). 

 Outras características desejadas e indesejadas dos migrantes também 

constavam no decreto de número 4.247, publicado em 6 de janeiro de 1921. A 

seguir, referencia-se o artigo primeiro: 

 
 
Art. 1º E' licito ao Poder Executivo impedir a entrada no territorio nacional: 
1º, de todo estrangeiro nas condições do art. 2º desta lei;  2º, de todo 
estrangeiro mutilado, aleijado, cego, louco, mendigo, portador de molestia 
incuravel ou de molestia contagiosa grave; 3º, de toda estrangeira, que 
procure o paiz para entregar-se á prostituição; 4º, de todo estrangeiro de 
mais de 60 annos.

53
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 Da década de 1930 em diante, a política sob esses viés continuou em vigor, 

muito embora apresentasse ambiguidades. “ao mesmo tempo em que afirmam a 

necessidade de integração/assimilação de estrangeiros à nacionalidade, sublinham 

sua condição de estrangeiros e os submetem a normas discriminatórias” 

(SANT’ANA, 2001, p. 74). A imprensa da época abordou a questão em torno dos 

migrantes indesejados a partir das primeiras décadas do século XX, como os 

discursos contra os de origem oriental vistos como problema, como eram os casos 

dos árabes, sírios e libaneses em 1929, por meio de artigos publicados em jornais 

como em O Estado de São Paulo (CAMPOS, 2015).  

 Um deles dizia que migrantes de tais nacionalidades “trazem modos de 

pensar e modos de agir que vêm daquele Oriente Próximo, tortuoso e sinistro, o 

Oriente pitoresco talvez, mas perigoso sempre” (CAMPOS, 2015, p. 212). Outro 

exemplo foi um artigo publicado em 1 de outubro de 1925 no jornal “O Paiz”, de 

autoria do então “secretário de Agricultura de Minas Gerais, Daniel de Carvalho”, 

segundo o qual as “raças brancas” deveriam ser privilegiadas por serem mais 

“assimiláveis” ao Brasil que se desejava construir enquanto nação (CAMPOS, 2015, 

p. 229-232).  

 De acordo com Menezes (2001) antes do final da Primeira Guerra Mundial, 

em 1917, os jornais noticiavam casos de expulsão de migrantes considerados 

indesejados, por conta de fatores como o suposto envolvimento com o movimento 

operário, o anarquismo, além de outras práticas consideradas perigosas, dispostas 

no artigo 113 do Decreto n. 3.010, de 20 de agosto de 1938: “Art. 113. Serão 

impedidos de desembarcar, mesmo com o visto consular em ordem, os estrangeiros: 

[...] III, anarquistas, terroristas, extremistas e congêneres”.54  

 Mas também havia o pânico moral sobre as mulheres, especialmente as 

solteiras, cuja suspeita que recaia sobre elas era a da prostituição (MENEZES, 

1996; 2001; RAGO, 1991; SEYFERTH, 2001). Ou seja, o pânico moral se move em 

relação a certos grupos sociais e envolve marcadores étnico-raciais, de gênero, 

religiosos e filiação politico-ideológica.  
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Isso vai sendo construído de maneiras diferentes em relação aos grupos 

migrante. Conforme o contexto histórico, politico, econômico e social, esses grupos 

são encarados como risco. 

 Uma questão envolvendo migrantes japoneses e alemães no século XX pode 

ter relação com o pânico moral, conceito discutido em profundidade no terceiro 

capítulo desta tese. Nesse caso, o pânico seria o da não assimilação daqueles que 

vieram ou foram trazidos para branquear a população. Em dois momentos distintos 

da história do Brasil japoneses e alemães foram vistos como perigos.  

 Sobre o “perigo amarelo” e o “perigo alemão”, Giralda Seyferth (2001, p. 145) 

diz que ambos estariam associados a um receio sobre esses grupos migrantes, que 

poderiam colonizar o Brasil seguindo orientações culturais, políticas e ideológicas 

distintas do que se desejava para o país e para quem aqui se estabelecia. O que 

também emergiu nos discursos e representações presentes na imprensa publicada à 

época.  

 Com relação aos alemães e pomeranos, em 18 de dezembro de 1940 foi 

publicado no jornal “O imparcial” notícias alardeando o que se considerava como 

uma “revelação gravíssima”, ante a existência de comunidades no interior do 

Espírito Santo onde os residentes não falavam em português (CAMPOS, 2015, p. 

296). Já em 1942 uma série de textos foi publicada no “Jornal do Commercio”, sob o 

título “O Perigo Japonês”, associando os migrantes dessa nacionalidade a “inimigos 

da nação” (CAMPOS, 2015, p. 212), e cujas características físicas ou culturais eram 

inferiorizadas como o fato de terem a pele amarela ou baixa estatura, o que não 

seria interessante para compor a ideia em torno da sociedade brasileira que se 

queria formar à época.  

 “Há, porém, uma sutil diferença que se observa nos dois casos, reportada à 

ideia de raça. ‘Perigo amarelo’, na discussão das restrições à imigração, significava 

‘risco’ para o sentido pretendido para a miscigenação – isto é, branqueamento” 

(SEYFERTH, 2001, p. 145). No que diz respeito ao “perigo alemão”, a autora 

destaca que os problemas apontados pelo governo brasileiro não estavam 

relacionados a questão racial, mas a não assimilação de alemães à cultura nacional. 

Muito em razão da prática do seu idioma nativo, a manutenção de manifestações 

culturais de seu país de origem, o hasteamento de bandeiras de outros países ou 

mesmo a demonstração de algum tipo de fidelidade considerada suspeita, o que no 
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contexto político do Estado Novo poderia ser considerado uma afronta à soberania 

nacional (SEYFERTH, 1994; MENEZES, 2001).  

 Aos olhos do governo brasileiro, os migrantes alemães e seus descendentes 

que viviam no Brasil mantendo suas características de origem (cultura, idioma, 

dentre outros aspectos) poderiam servir como “instrumento do imperialismo 

germânico”, constituindo uma “ameaça à integridade nacional” brasileira 

(SEYFERTH, 1994, p. 8). 

 Embora utilizasse o princípio da assimilação para analisar quais 

nacionalidades poderiam ser melhor assimiladas com os critérios desejados para a 

entrada e permanência de migrantes no Brasil, a questão racial pesava na aceitação 

daqueles que fossem considerados desejados e ideais para participar do processo 

colonizatório brasileiro. Porém, durante o Estado Novo, especialmente na Segunda 

Guerra Mundial, os migrantes passaram por um processo de subordinação às 

culturas e identidades brasileiras, com o intuito de forçar essa assimilação, com 

proibição de línguas estrangeiras nas escolas e uso de idiomas que não o português 

no cotidiano. O decreto-lei n. 406, de 4 de maio de 1938 descreve em seus artigos 

de número 85 e 86: 

 
 
Art. 85. Em todas as escolas rurais do pais, o ensino de qualquer matéria 
será ministrada em português, sem prejuízo do eventual emprego do 
método direto no ensino das línguas vivas. § 1º As escolas a que se refere 
este artigo serão sempre regidas por brasileiros natos. § 2º Nelas não se 
ensinará idioma estrangeiro a menores de quatorze (14) anos. § 3º Os livros 
destinados ao ensino primário serão exclusivamente escritos em línguas 
portuguesa. § 4º Nos programas do curso primário e secundário é 
obrigatório o ensino da história e da geografia do Brasil. Art. 86. Nas zonas 
rurais do país não será permitida a publicação de livros, revistas ou jornais 
em línguas estrangeira, sem permissão do Conselho de Imigração e 
Colonização.

55
 

 
 

 Assim sendo, japoneses, alemães, judeus, dentre outros migrantes passaram 

a ser considerados como “inassimiláveis” e/ou “minorias incômodas” (SEYFERTH, 

2001, p. 146), fator pelo qual o governo impunha a política de que era necessário 

haver mais nacionais que migrantes nos núcleos coloniais. Estima-se que quanto o 
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percentual mínimo desejado de nacionais era de 35%, em contrapartida o máximo 

permitido para cada nacionalidade exterior era de 25% (SEYFERTH, 2001).  

As normas discriminatórias continuaram em vigor na década de 1940, como o 

decreto-lei n. 3.175, de 7 de abril de 1941, com vistas a restringir a imigração. Em 

seu artigo segundo, descreve que fica suspensa a concessão de vistos 

permanentes. Só seriam permitidos mediante aprovação da autoridade consular, 

desde que o migrante tivesse os “requisitos físicos e morais exigidos pela legislação 

em vigor”56. A intenção era obter, desse modo, “aptidão para os trabalhos a que se 

propõe e condições de assimilação ao meio brasileiro”57. Ou seja, era nula a ideia de 

incluir e integrar o migrante à sociedade brasileira sem realizar imposições de cunho 

cultural ou de outra natureza. 

 Ideia semelhante foi aplicada no decreto-lei de n. 7.967, de 18 de setembro 

de 1945, que dispunha as diretrizes para a colonização e migração no Brasil, 

estabelecendo que a “liberdade de ingresso do estrangeiro no Brasil” (SANT’ANA, 

2001, p. 74) continua assegurada  desde que visasse as características de origem 

europeia defendendo, na mesma medida, o trabalhador nacional. A “imigração 

dirigida” possuía características restritivas com ausência de liberdade do migrante, 

ao considerar que vinha ao Brasil com este propósito e não poderia dedicar-se a 

outra atividade. Como pode ser consultado no artigo n. 45: 

 
 
Art. 45. O estrangeiro que houver entrado no Brasil no sistema da, 
imigração dirigida, a que se refere o artigo 38, tendo sido contratado para 
exercer trabalho determinado, não poderá, dentro do prazo contratual, salvo 
autorização do órgão competente e rescisão ou modificação da contrato, 
dedicar-se a atividade diferente.

58
 

 
 

 Ou seja, há uma dicotomia na percepção do migrante em oposição ao 

nacional. Mesmo quando desejado, recai sobre ele uma questão de desconfiança. 
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Em qualquer situação de ameaça ao Estado, o sujeito passava a ser visto como 

perigo. Em virtude da discussão aqui empreendida sobre a migração europeia, 

convém citar o artigo n. 2 do decreto de 1945 o qual estabelecia que  

 
 
Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e 
desenvolver, na composição étnica da população, as características mais 
convenientes da sua ascendência européia, assim como a defesa do 
trabalhador nacional (BRASIL, 1945)

59
.  

 
 

 Ainda no Estado Novo, período no qual há um declínio na migração 

internacional para o Brasil em razão da campanha nacionalista discutida 

anteriormente, a rejeição aos refugiados (que em um contexto mundial estavam em 

circulação por conta das Grandes Guerras) era superior aos demais migrantes. Este 

fator impactou o processo de admissão de não nacionais que foi reformulado, de 

modo que houvesse maior rigor na aceitação da entrada de migrantes no país. 

Nesse contexto, o decreto-lei n. 1.523, de 23 de agosto de 1939, determinou que o 

visto temporário e de turismo fosse impedido de ser alterado para permanente. Dois 

anos depois, em 7 de abril de 1941, foi promulgado mais um decreto-lei, de número 

3.175, o qual determinada a suspensão de emissão de vistos temporários em seu 

artigo 1o: “Fica suspensa a concessão de vistos temporários para a entrada de 

estrangeiros no Brasil”.60  

 Giralda Seyferth (2001, p. 147) salienta que no caso do último decreto, no 

artigo 1o há uma determinação expressa e direta excluindo os refugiados, tornando-

os indesejados no Brasil: “Em qualquer caso, é indispensável que o estrangeiro 

esteja, de direito e de fato autorizado a voltar ao Estado onde obtém o visto, ou ao 

Estado de que é nacional, dentro do prazo de dois anos a contar da data de sua 

entrada no território brasileiro”61.  

 Apesar de os migrantes de origem europeia constituírem de forma direta um 

grupo priorizado na política migratória brasileira com uma hierarquia que estabelecia 
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os mais desejáveis segundo a origem nacional (alemães, italianos, portugueses, 

espanhóis e poloneses, por exemplo), como visto durante o Estado Novo tal política 

foi modificada. Nesse contexto, esses mesmos migrantes passaram a ser vistos 

como uma ameaça à constituição de uma nação brasileira por não se assimilarem à 

cultura nacional (ASSIS, 2012; SEYFERTH, 1994; 2001).  

 Com o término da Segunda Guerra Mundial, o Brasil novamente entrou na 

rota migratória de europeus, seduzidos pelas histórias de sucesso narradas por seus 

conterrâneos que aqui moravam (MENEZES, 2001). Nesse contexto, as migrações 

internacionais se intensificaram em duas fases distintas de acordo com Castles: de 

1945 a 1973, período no qual a migração ocorreu em grande escala, sobretudo para 

“Europa Ocidental, América do Norte e Oceania” (CASTLES, 2005, p. 26). E a 

segunda fase a partir da década de 1970, quando os fluxos migratórios abarcaram 

países industriais considerados antigos. O Brasil vivia nesse período um Regime 

Militar (1964-1985) que possibilitou um movimento emigratório por parte de 

brasileiros que saíram do país em busca de refúgio e asilo político em outros 

continentes, em virtude de perseguições motivadas por questões ideológicas. Ainda 

assim, a vinda de migrantes para o Brasil nessa fase foi inferior. 

 Os deslocamentos de refugiados, homens, mulheres e crianças que fugiam 

de conflitos diversos em várias partes do mundo no período entre guerras, também 

acentuados com a Segunda Guerra Mundial, atraíram a atenção e a necessidade de 

discutir apoios transnacionais e políticos para dar guarida a essas pessoas. Como o 

acontecimento analisado – o então considerado primeiro caso de suspeita de Ebola 

no Brasil em outubro de 2014 – envolveu um refugiado, é relevante entender quais 

as características para que uma pessoa possa ter sua condição de refúgio 

reconhecida. Por este motivo, nesta etapa foram contemplados os dispositivos legais 

vigentes internacional e nacionalmente, e que estabelecem critérios para definir 

quem pode ser considerado um refugiado, seus direitos e deveres. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados62 instituída 

em 28 de julho de 1951 e empreendida após a Conferência das Nações Unidas de 

Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas realizada em 

Genebra, estabeleceu uma série de instrumentos legais e que vigoram em nível 
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internacional sobre direitos das pessoas em situação de refúgio. Nela é possível 

delinear padrões básicos para o tratamento e acolhimento de quem solicitar refúgio, 

além de apresentar características de como são entendidos. 

Há alguns critérios para conceituar os refugiados. A Convenção de Genebra 

de 1951 estabelece, no artigo 1o, letra A, item 2, o refugiado como sendo a pessoa 

que 

 
 
temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e 
que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção 
desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no 
qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, 
não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. No caso de 
uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão "do país de 
sua nacionalidade" se refere a cada um dos países dos quais ela é 
nacional.

63
  

 
 

Um protocolo adicional foi lançado em 1967 64 , relativo ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951. O novo documento propôs novas categorias para determinar 

as situações pelas quais uma pessoa se torna refugiada. Isso porque a Convenção 

de 1951 estabeleceu que apenas poderia requerer a condição de refúgio quem 

sofresse perseguição resultante de acontecimentos anteriores a data de 1º de 

janeiro de 1951, notadamente Primeira e Segunda Guerras Mundiais, dentre outros 

conflitos.  

Por sua vez, o protocolo de 1967 determinou, no artigo 1 das “Disposições 

Gerais” parágrafo 2, que o Estatuto dos Refugiados proteja não apenas os 

perseguidos das grandes guerras anteriores a 1951, mas a diversos outros conflitos 

de ordem humana e/ou ambiental posteriores à data: 

 
 
§2. Para os fins do presente Protocolo, o termo "refugiado", salvo no que diz 
respeito à aplicação do §3 do presente artigo, significa qualquer pessoa que 
se enquadre na definição dada no artigo primeiro da Convenção, como se 
as palavras "em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
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janeiro de 1951 e[...]" e as palavras " [...] como conseqüência de tais 
acontecimentos" não figurassem do §2 da seção A do artigo primeiro.

65
 

 
 

O protocolo também estabeleceu que os Estados signatários da Convenção 

cooperassem com o ACNUR e com quaisquer órgãos ligados às Nações Unidas, no 

que diz respeito à garantia dos direitos humanos dos refugiados. 

De acordo com informações oferecidas em um dos cursos digitais sobre o 

tema do refúgio pela organização internacional não-governamental Human Rights 

Education Associates (HREA), é usual que tanto os organismos de assistência 

quanto os mecanismos de proteção àqueles que solicitam refúgio proponham 

algumas soluções de caráter permanente para seu acolhimento. A repatriação 

voluntária é quando podem retornar ao seu país de origem, quando não lhe 

representa mais nenhum perigo apontado pela Convenção. A integração local, por 

sua vez, é quando os países de asilo concedem às pessoas em situação de refúgio 

a sua integração no país. E, por fim, a reinstalação num terceiro país, quando não 

podendo retornar ao seu país de origem por ainda temer riscos à sua vida, ao 

refugiado é negada a entrada em um lugar onde busca inicialmente asilo. Deve ser 

realocado, desse modo, para uma segunda opção de local onde possa se refugiar66. 

Quanto aos direitos dos refugiados, o Estado deve fornecer os documentos 

de identidade, carteira de trabalho e documentos de viagem. No país de acolhimento 

devem poder ter liberdade de vivenciar sua religião ou dispor de educação religiosa. 

Também devem dispor de assistência jurídica, educação em todas as suas 

instâncias (níveis básico, fundamental, médio e superior, no caso brasileiro), acesso 

aos serviços públicos, benefícios trabalhistas quando em trabalho e de seguro 

social, proteção legal de direitos autorais, direito a ter uma propriedade, exercer 

profissão, trabalhar de forma autônoma, ter acesso à moradia por livre escolha, 

circular dentro do país, dentre outros67. 

 No livro “Era dos Extremos: o breve século XX”, o historiador Eric Hobsbawm 

traçou alguns fatores que demandaram a existência de acordos interestatais para 
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proteger aqueles que posteriormente foram denominados refugiados e que 

participaram de grandes circulações em massa durante e após a Primeira Guerra 

Mundial: 

 
 
[...] o mundo acostumou-se à expulsão e matança compulsórias em escala 
astronômica, fenômenos tão conhecidos que foi preciso inventar novas 
palavras para eles: “sem Estado” (“apátrida”) ou “genocídio”. [...] A Primeira 
Guerra Mundial e a Revolução Russa forçaram milhões de pessoas a se 
deslocarem como refugiados, ou por compulsórias “trocas de população” 
entre Estados, que equivaliam à mesma coisa. Um total de 1,3 milhão de 
gregos foi repatriado para a Grécia, sobretudo da Turquia: 400 mil turcos 
foram decantados no Estado que os reclamava; cerca de 200 mil búlgaros 
passaram para o diminuído território que tinha o seu nome nacional; 
enquanto 1,5 ou talvez 2 milhões de nacionais russos, fugindo da 
Revolução Russa ou no lado perdedor da Guerra Civil russa, se viram sem 
pátria. Foi sobretudo para estes, mais do que para os 300 mil armênios que 
fugiam ao genocídio, que se inventou um novo documento para aqueles 
que, num mundo cada vez mais burocratizado, não tinham existência 
burocrática em qualquer Estado: o chamado Passaporte de Nansen da Liga 
das Nações, com o nome do grande explorador ártico que fez uma segunda 
carreira como amigo dos sem-amigos. Numa estimativa por cima, os anos 
1914-1922 geraram entre 4 e 5 milhões de refugiados. A primeira enxurrada 
de destroços humanos foi o mesmo que nada diante do que se seguiu à 
Segunda Guerra Mundial, ou da desumanidade que foram tratados. 
Estimou-se que em maio de 1945 havia talvez 40,5 milhões de pessoas 
desenraizadas da Europa, excluindo-se trabalhadores forçados dos 
alemães e alemães que fugiam diante do avanço dos exércitos soviéticos 
(Kulicher, 1948, pp. 253-73). Cerca de 13 milhões de alemães foram 
expulsos das partes da Alemanha ocupadas pela Polônia e URSS, da 
Tchecoslováquia e partes do Sudeste europeu onde haviam sido 
assentados [...] (HOBSBAWM, 1994, p. 56-57). 
 
 

 O autor citou, ainda, casos de deslocamentos de refugiados no Pós-Segunda 

Guerra Mundial na Índia (quinze milhões); cinco milhões de deslocados em razão da 

Guerra da Coreia; 1,3 milhão de palestinos retirados de Israel e os 1,2 milhão de 

judeus que migraram como refugiados para Israel na década de 1960. Certamente 

haviam àqueles que estavam em circulação em outros países. “Em resumo, a 

catástrofe humana desencadeada pela Segunda Guerra Mundial é quase 

certamente a maior na história humana” (HOBSBAWM, 1994, p. 57).  

Nesse contexto, a relação do Brasil com os refugiados ocorreu no período 

que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, em decorrência de seu posicionamento 

político junto à Liga das Nações68 que fez com que recebesse refugiados, sobretudo 

provenientes da Europa. Com sua desvinculação da Liga e seu posicionamento 

                                                 
68

 A entidade internacional já extinta “[...] foi criada em abril de 1919, quando a Conferência de Paz de 
Paris adotou seu pacto fundador” (HAYDU, 2009, p. 184). 



 

 

123 

político, já no pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil continuou a acolher refugiados 

provenientes da Europa (HAYDU, 2009).  

 Ainda sobre o Pós-Segunda Guerra e o cenário acerca dos refugiados em 

escala global, com vistas a auxiliá-los e promover a repatriação daqueles que se 

viram sem um Estado, a Organização das Nações Unidas (ONU) foi uma das 

entidades responsáveis por mobilizar ações. Em 1947 foi criada a Organização 

Internacional dos Refugiados e, em 1951, a Organização Internacional para as 

Migrações, bem como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 

o ACNUR, no mesmo ano. 

 Foi nesse período que, em virtude das dificuldades do continente Europeu 

resultantes do período de guerras, foi criada em 1951 em Bruxelas a Comissão 

Intergovernamental para as Migrações (CIME). Na ocasião, 29 países, dentre os 

quais o Brasil, reuniram-se para discutir os rumos dos migrantes europeus. Em 

virtude da criação da comissão, 339 mil cidadãos europeus emigraram entre os anos 

de 1952 e 1971. Destes, 112 mil vieram para o Brasil. Segundo Menezes 

 
 
Três planos principais foram elaborados pela CIME com relação ao Brasil. O 
primeiro visava ao envio de trabalhadores, tanto para a indústria quanto 
para a agricultura. O segundo voltava-se para a transferência de grupos, 
objetivando a criação de colônias agrícolas, havendo a formação de dez 
núcleos coloniais com famílias predominantemente holandesas, italianas ou 
constituídas por refugiados russos, dos Balcãs ou de ex-colônias africanas. 
O terceiro, o que teve maior êxito, objetivava a reunião de núcleos 
familiares: só no ano de 1952 ocorreram 6.500 pedidos de reunião familiar. 
(MENEZES, 2001, p. 131) 
 
 

 Até o final da década de 1950 e início da década de 1960, as políticas de 

atração de migrantes tal como vigoravam no Brasil foram encerradas, dando lugar a 

uma nova fase de migração, qualificada e com vistas a atuar em setores específicos 

da economia brasileira.  

Com o Regime Militar (1964-1985), a vinda de migrantes passou a ser 

encarada sob a égide da segurança nacional, excluindo pessoas que vinham ao país 

em busca de melhores condições de vida ou mesmo em busca de refúgio e/ou asilo 

(ASSIS & MAGALHÃES, 2016). 

 Casos envolvendo a migração de trabalhadores qualificados da indústria para 

o Brasil ou mesmo a vinda de grupos de refugiados foram registrados nesse 

período, esses últimos entre os quais destacam-se “belgas e  portugueses (vindos 
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das colônias africanas), magiares (1956), poloneses judeus, egípcios de 

nacionalidade italiana e francesa, russos brancos reemigrados a partir de Hong 

Kong (1958), sul-coreanos (1956, 1963), etc.” (MENEZES, 2001, p. 133). Migrantes 

vindos da Angola também buscavam refúgio no Brasil em virtude das guerras de 

independência africana (MENEZES, 2001). 

A fim de estabelecer políticas para o acolhimento de refugiados, 

especificamente, em 1960 o Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar 

a Convenção referente ao Estatuto dos Refugiados de 1951. A partir da década de 

1970, como integrante do Comitê Executivo do ACNUR, o país passou a receber 

refugiados da América Latina, fazendo o reassentamento deles em outros países 

como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e o continente europeu. Anos mais 

tarde, já na década de 1990, o Brasil foi então considerado o primeiro país do Cone 

Sul a sancionar uma lei específica para refugiados, a de número 9.474/97 (HAYDU, 

2009). 

 Ainda na década de 1980, com a criação do Estatuto do Estrangeiro, lei de 

número 6.815, a migração persistiu a ser vista juridicamente sob um viés produtivo, 

privilegiando a segurança nacional em detrimento de questões voltadas aos Direitos 

Humanos e, portanto, à humanização do processo migratório para o Brasil (ASSIS & 

MAGALHÃES, 2016). No artigo de número 16 a lei se refere à migração como um 

meio de propiciar mão-de-obra especializada, em especial que esteja ligada ao 

aumento da produtividade, assim como a assimilação em âmbito tecnológico e a 

captação de recursos69.  

 A mesma lei estabeleceu sete tipos de vistos diferentes, entre os quais estão: 

1) visto de trânsito; 2) de turista; 3) temporário, este que pode ser: 3.1) de viagem 

cultural ou missão de estudos; 3.2) viagem de negócios; 3.3) artista e desportista; 

3.4) estudante; 3.5) cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria; 

3.6) correspondente da imprensa; 3.7) ministro de confissão religiosa ou membro de 

ordem religiosa; 4) visto permanente; 5) de cortesia; 6) oficial e 7) diplomático. Dois 

artigos em especial, de números 2 e 3, merecem atenção uma vez que por meio 

deles é possível compreender alguns entraves pelos quais o migrante poderia 

passar. O artigo 2 determina que “na aplicação desta Lei atender-se-á 
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 BRASIL.  Lei n. 6.815, de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 
Nacional de Imigração. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 ago. 1980.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm>. Acesso em: 31 mar. 2017. 
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precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses 

políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador 

nacional”70. Já o artigo 3, por sua vez, dispõe que “a concessão do visto, a sua 

prorrogação ou transformação ficarão sempre condicionadas aos interesses 

nacionais”71. Através dessa lei, por mais que o Brasil se declarasse um país no qual 

os migrantes pudessem entrar, não significava, porém, que teriam direito de ficar.  

 Embora o Estatuto do Estrangeiro aparentemente não mencione exigências 

de raça, etnia ou origem do migrante que entre no Brasil, o que se nota atualmente é 

que essa herança propagada por leis anteriores, de características consideradas 

como convenientes relacionadas aos migrantes de origem europeia (SANT’ANA, 

2001), ainda se faz vigente indiretamente na sociedade. A ideia e manutenção de um 

discurso que ressalte a importância da segurança nacional é uma outra forma de 

fazer a seletividade de raças e nacionalidades, privilegiando migrantes provenientes 

do hemisfério Norte, vistos como qualificados. 

 Ainda de acordo com a lei anterior, a partir do momento que o migrante 

agisse de forma considerada como inadequada, o fator da segurança nacional era 

colocado em prática, conforme pode ser visto no artigo 65: 

 
 
Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, 
atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a 
tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo 
procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.

72
  

 
 

 Após a instauração da Lei que regia o Estatuto dos Estrangeiros no Brasil, 

houve uma pressão por parte de organismos internacionais para que o Congresso 

Nacional brasileiro editasse a legislação, por intermédio da lei de número 6.964 de 

dezembro de 1981, a qual estabelecia  

 
 
a inclusão dos religiosos entre os beneficiários do visto permanente; a 
impossibilidade de expulsão no caso de estrangeiro casado há cinco anos 
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ou com filho com brasileiro/a; e o envio dos dados pessoais de estrangeiros 
por proprietários de hotéis ou locatários de imóveis ocupados pelos mesmos 
apenas quando solicitado pelo Ministério da Justiça. (SPRANDEL, 2001, p. 
98) 
 
 

 A medida foi necessária, uma vez que a lei anterior não levava em 

consideração “os tratados internacionais e os direitos fundamentais da pessoa 

humana” (SPRANDEL, 2001, p. 98). Isso corroborava para que “a política de 

imigração possa ser traçada pelo Poder Executivo, sem o aval do Parlamento” 

(SPRANDEL, 2001, p. 98). 

 Com o passar dos anos, o Estatuto do Estrangeiro de 1980 passou por 

pequenas transformações, em suma por conta de exigências tecnológicas impostas 

com o passar dos anos. É o que pode ser visto no artigo 9, incisos 1 a 6, que 

estabelece critérios para a emissão do visto de turista por meio eletrônico, por 

exemplo. 

 A fim de executar os mecanismos disponíveis nas leis, a política migratória 

brasileira é exercida por órgãos específicos, entre os quais o Ministério da Justiça, o 

Ministério das Relações Exteriores, bem como o Ministério do Trabalho e Emprego, 

este último titular do CNIg, responsável por articular a Política Migratória Brasileira 

por meio da Política de Migração Laboral. No caso do Ministério da Justiça, destaca-

se ainda o Conare, órgão que supervisiona e media as solicitações de refúgio no 

país. A Polícia Federal, por sua vez, faz o controle das fronteiras, incluindo meios de 

entrada de migrantes como aeroportos, rodoviárias e portos, além de também 

prestar atendimento a eles nas unidades federativas nacionais. 

 Ainda que na contemporaneidade os dispositivos legais possuam 

características distintas para determinar critérios de acolhida e recebimento de 

migrantes e pessoas em situação de refúgio, observa-se que uma série de fatores 

que vigoraram na política migratória no passado ainda emergem no presente, seja 

em discursos na sociedade e por representações que se manifestam em espaços 

como o jornalismo. É o foco de discussão a seguir, sobre os migrantes vistos como 

indesejados nos fluxos migratórios para o Brasil no presente. 
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2.2. Os indesejados na migração para o Brasil contemporâneo 

 

 De 2000 a 2014 o Brasil acolheu migrantes vindos de diferentes continentes 

do hemisfério Norte e Sul, especialmente de países europeus como Portugal, 

Grécia, Itália e Espanha – fluxo intensificado após a crise econômica de 2008 –, 

além de países do continente africano como é o caso da Angola, caribenhos vindos 

do Haiti – sobretudo a partir de 2010 –, e países da América do Sul, como a Bolívia e 

Venezuela (MAGALHÃES, 2017; UEBEL, 2016). No caso das pessoas com 

nacionalidade portuguesa, seguidos dos japoneses, italianos, espanhóis, norte-

americanos e alemães, a mobilidade se deu, principalmente, por razões econômicas 

e para a fuga de cérebros – na vinda de pessoas com qualificação profissional e 

níveis acadêmicos diferenciados (UEBEL, 2016). 

 Durante esse período, o Brasil passou a figurar na rota de fluxos migratórios 

que anteriormente privilegiavam apenas países do hemisfério Norte. De forma 

menor se comparado com migrantes de países europeus, os que vieram ao Brasil 

durante o período de 2000 a 2014 com origem do continente africano são, em sua 

maioria, vindos da Guiné-Bissau, Senegal, Angola, Nigéria, República Democrática 

do Congo, África do Sul e Moçambique (UEBEL, 2016); motivados por acordos 

multilaterais entre hemisfério Sul-Sul – Brasil e África –, intercâmbios estudantis com 

universidades conveniadas, migração por motivação econômica e/ou cujas redes de 

sociabilidade já eram sedimentadas no Brasil. Apenas uma pequena parcela se 

deslocou do continente africano visando solicitação de refúgio em razão de 

perseguições de natureza diversa (UEBEL, 2016).  

 Ainda assim, cabe problematizar essa questão levantada pelo autor. 

Ancoradas nos conceitos de capital social e cultural, Almeida e Baeninger (2013) 

salientam que ambos também são condicionantes para promover os fluxos 

migratórios para destinos específicos. Soma-se, ainda, outros fatores de atração 

como a ação das redes sociais e à cobertura jornalística acerca desses locais e dos 

possíveis atrativos para sua constituição como ponto preferencial para acolhimento 

de migrantes. Desse modo, alimenta-se um imaginário migratório sobre esses 

destinos (ALMEIDA & BAENINGER, 2013, p. 27), o que também pode ter sido 

preponderante no caso dos fluxos citados anteriormente.  

 A partir das primeiras décadas do século XXI com a mudança de governo no 

Brasil, à época presidido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que possibilitou a 
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melhora na economia e o desenvolvimento de programas de inclusão de cunho 

social, educativo e cultural, expandiu-se o desenvolvimento econômico e 

internacional do país. Esse fator contribuiu para um aumento na chegada de grupos 

migrantes como os caribenhos, os latino-americanos, os chineses e os africanos. 

Em especial os haitianos, que inclusive atribuíram ao governo uma mudança na 

política migratória no que diz respeito ao visto temporário para acolhida humanitária 

(ASSIS & MAGALHÃES, 2016).  

 No entanto, tanto nas representações que emergem no jornalismo quanto em 

discursos vigentes na sociedade, haitianos e africanos passam por um tratamento 

diferente no que diz respeito ao mesmo adotado para a atração de migrantes 

europeus no passado. Não raro, são acompanhadas nas notícias sobre esses fluxos 

discursos de ódio, racismo e xenofobia. Como ocorrido no primeiro caso de suspeita 

de Ebola no Brasil em outubro de 2014. Na reportagem intitulada “Africanos e 

haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola”, publicada pelo Estadão, 

versão digital do jornal O Estado de São Paulo no dia 13 de outubro de 2014. Nela é 

possível observar desde o título as situações vivenciadas por migrantes de origem 

africana e caribenha, sobretudo em razão da raça, característica que os une:  

 
 
Há um mês no Brasil vindo da Guiné, o biólogo [nome do migrante]

73
, de 26 

anos, passou a enfrentar nos últimos dias ofensas e olhares de 
desaprovação nas ruas de Cascavel. Desde que seu compatriota [nome do 
refugiado], de 47 anos, foi isolado com a suspeita de Ebola, os imigrantes 
africanos e haitianos que vivem na cidade paranaense passaram a ser 
hostilizados. “A gente vai a uma lanchonete, senta em uma mesa, as 
pessoas mudam de lugar para ficar longe. Estamos passando na rua e 
sempre tem alguém que diz ‘vão embora daqui, parem de trazer doença 
para o meu País’”.

74
  

 
 

 O que traz novamente à tona a discussão em torno da existência de um perfil 

desejado de migrante: 

 
 
A discriminação e preconceito a esse “outro” tão diferente na sua cultura, na 
sua cor, no seu modo de falar, na sua religião, colocam novos desafios de 
inclusão e diálogo intercultural para um Estado que construiu sua identidade 
muito pautada nas contribuições que trouxeram os imigrantes do século 
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XIX, brancos e europeus e que agora recebe novos imigrantes vindos do 
Haiti e de outros países, os quais vem ao Brasil procurar oportunidades de 
trabalho e de reconstruírem suas vidas. (ASSIS & MAGALHÃES, 2016, p. 
246) 
 
 

 Seja de origem sul-americana, de países como Paraguai, Bolívia e Argentina, 

ou de países africanos como são os casos de Gana, República da Guiné, 

Moçambique, República do Congo e Senegal, no Brasil esses migrantes suprem 

postos de trabalho sazonais, geralmente braçais. Sem dispor de prerrogativas legais 

e direitos, a não ser documentos como carteira de trabalho, ocupam vagas laborais 

que geralmente não são requisitadas pelos nativos, como é o caso de migrantes que 

atuam como pedreiros, em indústrias com mão-de-obra braçal. Soma-se a isso o 

fato de também haver registro de casos onde vivem situações análogas à 

escravidão (ASSIS & MAGALHÃES, 2016). Parte deles também fica no país durante 

um período que pode durar até quatro anos, variando para mais ou para menos, 

dependendo dos contextos nos quais vivem (BARRETO, 2001; MAGALHÃES, 

2017).  

 Um exemplo peculiar diz respeito aos bolivianos incorporados em oficinas de 

costura. Ainda que, não raro, estejam em condições informais e de superexploração, 

são aceitos desde que ocupem apenas este espaço restrito (FREITAS, 2013). Neste 

caso, as redes de sociabilidade podem contribuir, mesmo que indiretamente, com 

esse tipo de seletividade em torno do perfil desejado de migrante (ALMEIDA & 

BAENINGER, 2013). Ou seja, embora contribuam com a economia local, bolivianos 

e tantos outros não têm um retorno positivo ou a altura de seus anseios, sendo 

vítimas de superexploração e outras situações desfavoráveis. 

 Ao dar conta de modalidades migratórias que dizem respeito a motivações 

laborais – ainda que a migração não seja reduzida apenas a este fator –, faz-se uma 

interlocução  com os estudos sobre a migração argelina na França, liderados pelo 

sociólogo argelino Abdelmalek Sayad (1998). Este compreende que aqueles que 

migram e cujo perfil se aplica ao migrante indocumentado ou laboral sem 

qualificação são direcionados, em suma, a estratos sociais e laborais 

marginalizados, ocupando funções que, via de regra, são preteridas pelos demais 

indivíduos da sociedade de acolhimento (SAYAD, 1998).  

 No geral, a migração desses fluxos é vista de forma positiva quando agrega 

vantagens à sociedade local, como quando o migrante ocupa mão-de-obra 
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desprezada e que receba baixos salários, com poucas ou nenhuma garantia 

trabalhista. Nesse contexto, Sayad entende que “um imigrante é essencialmente 

uma força de trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito” 

(SAYAD, 1998, p. 54). Assim, a condição de quem migra nessa modalidade envolve 

a admissão de um estado provisório de direito ou a ausência dele. No entanto, tal 

provisoriedade pode não ser transitória, ainda que não seja reconhecida legalmente 

por determinados governos a condição definitiva de permanência de um migrante 

(SAYAD, 1998). 

Mesmo que a motivação da migração de uma pessoa ou um grupo delas 

esteja desvinculada de fatores econômicos, sua estadia estaria autorizada – de 

forma subentendida tanto por governos quanto pela própria sociedade – apenas 

quando estiver subordinada a um posto de trabalho. Dependendo do grupo migrante 

em questão, estaria subsecutivamente condicionada ao “mercado de trabalho para 

imigrantes”, uma vez que “ser imigrante e desempregado é um paradoxo” (SAYAD, 

1998, p. 55). Por exemplo, quando são publicadas nas reportagens fotos de 

migrantes com carteira de trabalho na mão, reforçando mesmo que indiretamente a 

ideia de que eles vêm em busca de trabalho: tais representações podem disseminar 

a ideia de que sua presença é ameaçadora e, consequentemente, gerar um pânico 

moral contra determinados fluxos. 

 A fim de mudar a situação na qual parte dos migrantes contemporâneos se 

encontram no Brasil, entre 2015 e 2017 tramitou um projeto de lei75 responsável por 

instituir a nova Lei de Migração, de número 13.445 de 24 de maio de 201776, que 

substituiu o Estatuto do Estrangeiro de 1980. O CNIg, responsável por articular a 

Política Migratória Brasileira por meio da Política de Migração Laboral, e o Ministério 

do Trabalho estavam à frente do projeto. Ainda que tenha sofrido vetos por parte do 

então presidente Michel Temer, representou avanços na legislação no que diz 

respeito às garantias previstas pelos direitos humanos e para os trabalhadores 

migrantes, cujos anseios não eram amparados pela lei anterior.  
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 Diferente das leis analisadas anteriormente, o projeto que culminou com a 

nova Lei de Migração brasileira propôs em sua essência mudar a perspectiva da 

segurança nacional que vigorava no Estatuto do Estrangeiro de 1980, para uma que 

observe a migração como um direito humano. Dentre os avanços apontados na nova 

lei, segue-se uma breve descrição presente em seu artigo terceiro: 

 
 
Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e 
diretrizes: I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos; II – repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer 
formas de discriminação; III – não criminalização da migração; IV – não 
discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a 
pessoa foi admitida em território nacional; V – promoção de entrada regular 
e de regularização documental; VI – acolhida humanitária; VII – 
desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e 
tecnológico do Brasil; VIII – garantia do direito à reunião familiar; IX – 
igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares; X 
– inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas 
públicas; XI – acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral 
pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; XII – 
promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do 
migrante [...].

77
 

 
 

 Outra medida que já estava em vigor, sobretudo em amparo aos haitianos 

vindos ao Brasil desde a primeira década dos anos 2000 e regulamentada na nova 

Lei de Migração brasileira, é o visto temporário para acolhida humanitária. Esse 

direito é concedido apenas em algumas situações: quando a pessoa está apátrida 

ou, ainda, quando estiver em uma “situação de grave e generalizada violação de 

direitos humanos – situação que possibilita o reconhecimento da condição de 

refugiado, segundo a Lei nº 9.474, art. 1º, III”78. Essa particularidade passou a ser 

aplicada na política migratória brasileira, especialmente com vistas ao acolhimento 

de haitianos que chegaram no Brasil a partir de 2010, em razão do terremoto 

ocorrido no Haiti naquele ano. Uma vez que esses migrantes não se adequavam aos 

parâmetros estabelecidos na Convenção de 1951, o Conare recusou as solicitações 

de refúgio feitas à época por eles. A fim de os atender e acolher, o CNIg criou uma 

nova norma para recebê-los (ASSIS & MAGALHÃES, 2016).  
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 Em 12 de janeiro de 2012 foi publicada a Resolução Normativa de número 97, 

que tratava da concessão de visto aos nacionais do Haiti. A medida estabeleceu o 

chamado visto temporário para acolhida humanitária com validade de cinco anos, 

instituindo cotas para a entrada de haitianos no Brasil (ASSIS & MAGALHÃES, 

2016). Em 2011 foram emitidos 709 vistos humanitários, número que aumentou em 

2012, com 4.682 vistos, mas que reduziu em 2013 quando foram emitidos 2.070 

vistos. Em 2014 o número foi ainda menor, 901 vistos (ASSIS & MAGALHÃES, 

2016). Como dito anteriormente, esse visto temporário para acolhida humanitária foi 

regulamentado na nova Lei de Migração brasileira. 

 Assim, ao problematizar a questão em torno da existência de um perfil 

desejado de migrante no Brasil, pesquisas anteriores contribuem para confirmar a 

ideia. Lená Medeiros de Menezes comprovou o complexo de inferioridade de parte 

da população brasileira ao que uma de suas fontes orais consultadas denominou na 

ocasião de “síndrome do importado é melhor” (MENEZES, 2001, p. 135). O que 

poderia explicar a existência de uma certa inferioridade percebida por brasileiros 

frente aos demais países, sobretudo os localizados no hemisfério Norte, a citar os 

Estados Unidos ou mesmo países da Europa. 

 
 
Regra geral, indivíduos pobres, com ou sem qualificações, refugiados e/ou 
trabalhadores econômicos, como demonstram as experiências e os 
sentimentos vividos por um angolano, de nome José, que obteve asilo no 
Brasil, aqui transformado – não sem ampla significação – em personagem 
anônimo do drama urbano. Uma de suas grandes surpresas ao chegar ao 
Brasil, diferentemente de Thierry, foi, justamente, o preconceito reinante no 
país, tanto com relação ao estrangeiro quanto com relação ao negro e, 
principalmente, ao negro estrangeiro. (MENEZES, 2001, p. 136) 
 
 

 Tal discurso se assemelha ao acontecimento analisado, envolvendo um 

refugiado com origem da República da Guiné relacionado ao caso de suspeita de 

Ebola em 2014 e os desdobramentos que a divulgação desse acontecimento 

implicou aos refugiados e migrantes de outras nacionalidades, sobretudo os de raça 

negra. Notou-se que o tratamento conferido a migrantes negros foi conduzido de um 

modo diferente em parte dos discursos jornalísticos analisados. Se por um lado a 

migração europeia no passado continua a ser representada em espaços sociais 

como pioneira e tradicional, conferindo à sociedade brasileira um ganho cultural em 

virtude do acolhimento de culturas diferentes, o mesmo não é observado com os 

fluxos migratórios integrados por negros. 
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 Nesse sentido, entende-se que as migrações foram construídas através de 

vários discursos e práticas – como celebrações e data comemorativas – no 

imaginário da sociedade brasileira de duas formas: do Brasil enquanto destino de 

fluxos migratórios de europeus entre os séculos XIX e XX e a partir de meados do 

século XX, e um imaginário de um país emigrante, quando vários brasileiros foram 

tentar a vida no exterior. Perfis migratórios que fogem dessa última perspectiva são, 

portanto, compreendidos como o outro. O estranhamento pode ocorrer para 

desqualificar esses fluxos contemporâneos (COGO & BADET, 2013).  

Assim, como temática do e no tempo presente, o refúgio também se torna 

uma questão importante. No que diz respeito aos dados quantitativos, os refugiados 

que têm chegado a Europa e o aumento do número de solicitações de refúgio no 

Brasil confirmam essa necessidade. De acordo com dados registrados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em decorrência dos fluxos migratórios 

desencadeados pelos conflitos na Síria, Sudão do Sul e República Centro-Africana, 

51,2 milhões de pessoas estavam em situação de refúgio em 201479. Até 2017, a 

estimativa total de pessoas refugiadas no mundo era de 65,6 milhões, sendo que 

deste número cerca de 5,5 milhões de pessoas estavam em situação de refúgio em 

decorrência dos conflitos na Síria e 1,4 milhões delas eram provenientes do Sudão 

do Sul, pela ruptura de ações para a promoção da paz na região80.  

No Brasil, entre 2010 e 2015 foi registrado um aumento de 2.868% nas 

solicitações de refúgio no país, sendo que apenas em 2015 foram acolhidos 28.670 

solicitações. Até maio de 2016 instituições como o ACNUR davam conta de 8.863 

refugiados reconhecidos vivendo no Brasil, de 79 nacionalidades diferentes; em 

2017 o número alcançou a marca de 9.552 pessoas, de 82 nacionalidades, cuja 

condição de refúgio foi reconhecida81 82. 
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Os números são apenas um componente para compreender a importância em 

refletir acerca do tema na História do Tempo Presente. Porém, podem não ser fieis à 

realidade, uma vez que dentre os migrantes e pessoas em situação de refúgio em 

mobilidade uma parcela indocumentada não aparece nas estatísticas oficiais. Ainda 

assim, o tema se faz pertinente, no sentido de compreender como essa mobilidade 

contemporânea abarca as categorias com as quais se tem pensado a migração e o 

refúgio no Brasil contemporâneo. Como visto anteriormente, a questão dos 

refugiados é colocada historicamente desde o período entre guerras. A partir desse 

cenário, a política do Brasil em relação ao refúgio se modificou, com reformulações 

significativas e positivas no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. 

A lei brasileira n. 9.474 de 22 de julho de 1997, que definiu mecanismos legais 

para a implementação da Convenção de 1951, apresenta não só a definição da 

condição de refugiado como estabelece seus direitos e deveres, sendo considerada 

um dispositivo legal avançado no que diz respeito aos direitos humanos. Segue os 

mesmos preceitos fundados no documento de 1951, reforçando adicionalmente 

condições como a violação grave aos direitos humanos como um dos fatores que faz 

com que uma pessoa venha solicitar refúgio em outro país.  

Tal lei determina que o solicitante de refúgio poderá entrar em solo nacional 

mesmo que esteja em situação considerada irregular, cabendo ao Conare avaliar os 

pedidos de refúgio, dentre outras circunstâncias83. Institui, ainda, que ao entrar no 

Brasil como refugiado, o solicitante deverá dispor de auxílio de funcionários públicos 

designados para seu recebimento, como um tradutor para auxiliar em seus diálogos. 

Deve preencher um formulário que preveja seu reconhecimento enquanto refugiado, 

documento no qual devem conter informações sobre a pessoa, identificar sua 

formação profissional, escolaridade sua e de membros familiares caso estejam 

consigo, além de relato no qual exponha os motivos que o levaram a solicitar asilo.  

 Posteriormente a Polícia Federal emite um protocolo por meio do qual o 

migrante poderá solicitar sua carteira de trabalho em caráter provisório. Após o 

término do processo, caso seu pedido de refúgio seja aceito, receberá as 

documentações em caráter permanente. Caso o pedido seja negado, o solicitante 

dispõe de período estabelecido por lei para solicitar a revisão do resultado e do 

                                                 
83

 BRASIL. Lei n. 9.474 de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Planalto.gov.br. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 10 dez. 2014. 



 

 

135 

pedido junto ao Ministro da Justiça. E mesmo que seu pedido seja negado em 

definitivo, este migrante não poderá ser deportado ao seu país, em consideração às 

premissas que estabelecem sua condição. Somente poderá ser deslocado para 

outro país caso não corra nenhum tipo de risco.84 

É válido ressaltar que entender os critérios para acolhimento de migrantes e 

refugiados é um fator necessário para analisar as representações dos migrantes no 

discurso jornalístico. Nesse sentido, torna-se oportuno refletir acerca de como essa 

temática é discutida academicamente.  

 Ao tratar sobre os movimentos e políticas migratórias em uma perspectiva 

histórica, Lená Medeiros de Menezes (2001) menciona uma questão que, passado 

mais de uma década, ainda são presentificadas e cristalizadas, não apenas no 

jornalismo e em suas várias plataformas informativas, mas em outras esferas da 

sociedade. “Enraizados os distanciamentos econômicos, a busca por melhores 

condições de vida fez chegarem aos países desenvolvidos povos marcados pelo 

estigma da pobreza e, muitas vezes, pelo estigma da cor” (MENEZES, 2001, p. 

123). Realidade essa que se faz presente principalmente no discurso empregado a 

respeito dos fluxos migratórios que envolvem africanos e haitianos, que integram a 

problemática desta tese. 

 Estigmatizados pela cor ou pela pobreza nas representações presentes em 

discursos jornalísticos, migrantes são relacionados a um problema que o Brasil e 

demais brasileiros terão de enfrentar.  

 
 
Longe de serem apreendidos como agentes do progresso, tal qual foram no 
passado os europeus, os novos imigrantes tendem a ser caracterizados 
como perigo em potencial, a ameaçar status alcançados. Desta forma, o 
indesejável, que volta a ser notícia na agenda jornalística, para além dos 
contornos do crime ou subversão, passa a ser o imigrante pobre, visto como 
concorrente no mercado de trabalho e ônus para o Estado que o acolhe. 
(MENEZES, 2001, p. 123, grifo da autora) 
 
 

 Se em momentos de expansão econômica os migrantes são recebidos para 

ocupar funções geralmente desprezadas por nacionais, devido a fatores como 

superexploração, baixos salários e marginalização de determinadas funções por 

questões educacionais ou econômico-sociais, em momentos de crise econômica o 
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mesmo migrante passa a ser considerado socialmente e representado 

midiaticamente como “culpado pelos problemas cotidianos enfrentados no interior 

dos Estados: espécie de ‘bode expiatório’ de primeira instância” (MENEZES, 2001, 

p. 124). 

 No início da primeira década do século XXI, Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 

assim como outros pesquisadores de fluxos migratórios analisavam a cobertura 

realizada pelo jornalismo brasileiro sobre o tema. “Em geral, produz debates 

acirrados, suscitando discussões que envolvem [...] aspectos populacionais, étnicos, 

econômicos e trabalhistas” (BARRETO, 2001, p. 63). Ou seja, na segunda década 

do mesmo século, a agenda sobre o tema continua a persistir relacionado a 

acontecimentos e combinados a fatores negativos; o risco de saúde associado a 

doenças como o Ebola; um problema socioeconômico quando há desemprego e, 

nessa esteira, a possível marginalização dos migrantes e pessoas em situação de 

refúgio na ausência de mecanismos que os incluam e integrem na vida em 

sociedade (CAMPOS, 2015; CASTRO, 2001; GUSMÃO, 2011; HANDERSON, 2015; 

SACRAMENTO & MACHADO, 2015; THOMPSON, 2014).  

 Divulgações dessa ordem sobre os fluxos migratórios contemporâneos 

podem, mesmo que não intencionalmente, gerar pânicos morais, como observado 

com os haitianos e africanos em outubro de 2014, durante o caso de suspeita de 

Ebola. Intitulada “Suspeita de Ebola acirra preconceito contra haitianos”, a 

reportagem publicada pela Gazeta do Povo em 12 de outubro de 2014 pode ser um 

exemplo para ilustrar a questão. Na ocasião, migrantes haitianos residentes em 

Cascavel, no Paraná, cidade a partir da qual o acontecimento ganhou repercussão, 

foram entrevistados e relataram situações de discriminação e preconceito após a 

repercussão do caso de suspeita de Ebola. Inclusive, informaram estar disponíveis 

para a realização de exames, para que não permanecessem sob suspeita: 

 
 
“Nós, os haitianos, estamos disponíveis às autoridades de saúde, para fazer 
todos os exames”, disse o vice-presidente da associação, [nome do 
entrevistado], que há dois anos e oito meses vive em Cascavel. “Depois 
deste caso [suspeita de Ebola], parece que [o preconceito] piorou muito. 
Nos preocupa”, declarou. A associação estima que hoje mais de 2 mil 
haitianos residam na cidade. Quase a metade trabalha em frigoríficos e em 
uma cooperativa agrícola. “Depois que aconteceu [a suspeita], os brasileiros 
olham com cara feia. A gente sabe que os brasileiros não gostam da gente”, 
disse [nome do entrevistado], auxiliar de depósito.

85
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 Para Barreto, o tema das migrações não pode, em qualquer esfera – política, 

jurídica ou midiática –, estar associado a parâmetros da lei penal, culpabilizando o 

migrante por alguma conduta considerada criminosa, quando ele não comete um 

crime propriamente dito. “Apesar de os países terem o direito de controlar o acesso 

de pessoas a seus territórios, o tratamento da questão imigratória não deverá jamais 

ser contextualizado sob os parâmetros e fundamentos da lei penal” (BARRETO, 

2001, p. 64). Para o autor, “deve-se resistir a todo e qualquer sistema jurídico que 

tente classificar a imigração ilegal como violação da lei penal e não como infração 

administrativa” (BARRETO, 2001, p. 63-64). 

 A fim de alterar a visão estereotipada e reproduzida pelo discurso jornalístico, 

grupos de migrantes no Brasil e fora dele resolveram criar suas próprias tramas de 

sociabilidade e de informação por meio das redes sociais digitais, blogs e jornais 

eletrônicos (COGO, 2012). Esse foi o foco de um dos estudos empreendidos pela 

comunicóloga Denise Cogo, especializada no tema de mídias e migrações e que 

desenvolve, desde os anos 2000, uma série de estudos para analisar o fenômeno 

das migrações sob a ótica midiática.  

 Ela mapeou uma série de iniciativas empreendidas por migrantes para 

conferir sentidos sobre suas mobilidades ao criarem eles próprios narrativas acerca 

de seus fluxos e publicando em mídias alternativas, como em grupos no Facebook 

(COGO, 2012). O mesmo acontece com a comunidade de haitianos, senegaleses, 

ganeses e demais migrantes que vivem no Brasil e mantém suas redes utilizando a 

internet como canal de diálogo, como ocorreu na presente pesquisa, ao manter 

contato com migrantes desses grupos por redes sociais como o Facebook, no intuito 

de estabelecer laços acadêmicos e conhecer suas realidades. 

 Outro estudo que pode ser citado acerca de temática semelhante à 

trabalhada nesta tese foi feita pela comunicóloga haitiana Jenny Télémaque, que 

realizou em 2012 uma pesquisa sobre as representações midiáticas envolvendo 

migrantes haitianos vindos ao Brasil a partir de 2010, em contraposição à análise de 

depoimentos de nacionais do Haiti coletados por ela. Ao traçar um histórico sobre as 

motivações pelas quais os haitianos vieram ao Brasil, Télémaque identificou em 

reportagens publicadas em âmbito digital e impresso em jornais de veiculação 

nacional – como é o caso de O Globo, Folha de São Paulo, Terra e Correio 
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Braziliense – que o discurso jornalístico os apontava como “invasores” pobres que 

traziam problemas ao Brasil e à sociedade, especialmente quando eram 

indocumentados (TÉLÉMAQUE, 2012, p. 49).  

 Ao passo que os discursos jornalísticos analisados por Télémaque 

destacavam a imagem do migrante haitiano como “ilegal”, colunistas de opinião se 

dividiam entre contrários e favoráveis a esse fluxo migratório em particular. Por outro 

lado, amparados pela política migratória de 1980, cuja função visava a segurança 

nacional, o governo limitou a entrada de haitianos em um movimento de fechamento 

de fronteiras e emissão restringida de vistos humanitários para sua permanência no 

Brasil, respaldados também pelo discurso midiático (TÉLÉMAQUE, 2012). 

 As autoras Denise Cogo e Maria Badet também lideraram juntas estudos 

envolvendo representações midiáticas em torno do tema das migrações. Um deles, 

publicado em 2013, analisou a migração qualificada utilizada como estratégia para 

apontar o Brasil como um destino procurado, constituindo, portanto, um país de 

migração. No entanto, a configuração em torno da qualificação de migrantes 

considerados desejados é geralmente associada à migração europeia do passado 

ou a branca atual vinda de países do hemisfério Norte, em contraponto com os 

fluxos migratórios contemporâneos que envolvem latino-americanos, caribenhos e 

africanos, por exemplo (COGO & BADET, 2013).  

 Em uma das reportagens analisadas pelas autoras, publicada no site da BBC 

Brasil em 17 de novembro de 2011, “Mão de obra estrangeira está no alvo de 14% 

das empresas no Brasil, diz estudo”, as nacionalidades elegidas como qualificadas 

são originárias, em suma, de países localizados no hemisfério Norte ou cuja 

população seja branca, como pode ser visto no seguinte trecho da reportagem, 

também reproduzido no artigo conduzido pelas pesquisadoras: “A maior demanda é 

por engenheiros, técnicos, professores e funcionários para cargos de executivo 

sênior ou gerente. A maioria desses empregados vem de países como Estados 

Unidos, Argentina, Alemanha, Portugal e Espanha” (COGO & BADET, 2013, p. 48).86 

 Na sociedade hipermidiatizada da atualidade, os discursos midiáticos 

perpassam as noções de sentido experimentadas por brasileiros e demais indivíduos 

de outras nacionalidades, compondo um papel importante na construção de um 
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imaginário que determina o que é considerado como desejado ou não, no que tange 

aos fluxos migratórios para e a partir do Brasil (COGO & BADET, 2013).  

 As autoras detectaram, por exemplo, que as migrações empreendidas por 

nacionais do Haiti para o Brasil entre os anos de 2010 e 2013 eram representadas 

nas reportagens analisadas por uma narrativa “marcada por um tom sensacionalista 

através da utilização de um campo semântico e de imagens que sugeriam ‘chegada 

massiva’, ‘invasão’, ‘descontrole por parte das autoridades’ e ‘ilegalidade por parte 

dos imigrantes’” (COGO & BADET, 2013, p. 41). Nesse sentido, o discurso e as 

representações nele cristalizadas ressaltaram uma perspectiva de segurança 

nacional presente em políticas migratórias do passado e que vigoravam há pouco no 

presente, com a intenção de criminalizar e vitimizar os migrantes que compõem os 

fluxos da contemporaneidade. 

 No mesmo ano, ambas as autoras lançaram o “Guia das Migrações 

Transnacionais e Diversidade Cultural para Comunicadores – Migrantes no Brasil”. 

Dentre as questões trabalhadas no guia estão sugestões para comunicólogos e 

jornalistas em como apresentar as migrações no jornalismo como um tema e uma 

experiência sociocultural. Fatores como a perspectiva de gênero e as diferentes 

nuances relacionadas ao tratamento de mulheres e suas peculiaridades – 

geralmente invisibilizadas nas narrativas jornalísticas –, assim como os homens 

migrantes e suas relações com o trabalho, a vivência, a cultura e as religiosidades 

devem ser contemplados (COGO & SOUZA, 2013).  

 A proposta é que o guia seja utilizado por comunicólogos e demais 

profissionais do jornalismo para que possam humanizar os discursos sobre os fluxos 

migratórios, sobretudo os contemporâneos. Uma das questões discutidas é não 

vitimizar os migrantes, os quais geralmente se encontram em uma situação de 

vulnerabilidade em virtude de sua situação legal e demais questões financeiras e 

sociais vitais para sua integração na sociedade de acolhimento. “Embora parte das 

migrações sejam motivadas por fatores econômicos, é importante, na cobertura das 

migrações, não enfatizar apenas aspectos relacionados às situações de carência e 

precariedade vividas pelos migrantes” (COGO & BADET, 2013, p. 61). Infelizmente o 

que se nota, contudo, é o contrário: um discurso no qual a criminalização e 

vitimização do migrante prevalece sobre suas histórias de vida – pretérita e atual – 

nos projetos futuros a serem empreendidos na localidade de acolhida. 
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 Em 2015 o também comunicólogo Gustavo Barreto de Campos defendeu sua 

tese, um estudo em profundidade sobre como a migração foi representada pela 

imprensa brasileira durante dois séculos, entre os anos de 1808 e 2015, com a 

análise de trezentas reportagens de um total de onze mil edições de jornais e 

revistas brasileiras impressas, publicadas durante o período. Para ele, o discurso 

jornalístico enfocou os fluxos migratórios sob a perspectiva da segurança nacional, 

das políticas eugênicas que vigoraram e o racismo oriundo delas, bem como as 

manifestações xenofóbicas e de intolerância, apesar de também ter sido registrado 

fatores em torno da hospitalidade de brasileiros aos migrantes (CAMPOS, 2015).  

 Em um dos exemplos citados por ele está o texto publicado na revista 

“Illustrada” em 1878 contra a vinda de chineses para o Brasil para fins de trabalho, 

que dizia “Como se os pretos já não fossem o bastante, [agora] teremos os 

amarellos!” (CAMPOS, 2015, p. 80). Em contraponto à rejeição contra negros e 

chineses, outra reportagem mapeada por Campos publicada em 19 de agosto de 

1820 pelo jornal “Gazeta do Rio de Janeiro” relata, em um discurso marcado por 

uma semântica positiva, o possível progresso reinante na então vila de Nova 

Friburgo após a instalação de colonos suíços na localidade, ainda que muitos deles 

vivenciassem dificuldades, sobretudo as inúmeras mortes ocorridas durante a 

viagem de navio até o Brasil como também ocorreu com outras nacionalidades, 

desde italianos, entre outros, devido as carências em torno de condições adequadas 

de higiene, saúde e alimentação nesses espaços (CAMPOS, 2015, p. 89-90). 

Campos concluiu que 

 
 
Muitos imigrantes seguem, portanto, sendo excelentes bodes expiatórios 
dos problemas nacionais, dado seu estatuto de cidadão inferior que lhe 
reservam as leis em vigor e a imprensa hegemônica. A chamada 
“hospitalidade brasileira” mantém-se como sempre esteve: um bom e 
sempre útil recurso discursivo que pouco retrata a realidade racista e 
xenófoba de boa parte da sociedade. (CAMPOS, 2015, p. 533) 
 
 

 Os discursos jornalísticos, nesse sentido, são fundamentais na construção de 

um duplo imaginário acerca do Brasil, sendo visto como um país de migração e que 

auxiliou, no passado, europeus que aqui se estabeleceram. Também incentivam a 

ideia de uma nação em construção permanente, no que diz respeito a sua 

pluralidade racial, cultural e religiosa. Ao mesmo tempo, tais discurso e as 

representações neles apresentadas também colaboram para que os fluxos 
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migratórios contemporâneos sejam, em suma, criminalizados e vitimizados, 

deixando de oferecer ao público leitor narrativas que contemplem outras 

perspectivas que não apenas essas, como pode ser visto no próximo capítulo. 

 A relação do discurso jornalístico com a construção de pânicos morais se dá 

entendendo que ele não está dado, mas é construído no discurso. Isso desde a 

relação social do nativo com aquele que é entendido como o outro, até o modo como 

os migrantes são representados e concebidos na narrativa jornalística. O que 

possibilita analisar como as reportagens contribuem para que um sentimento de 

preconceito e racismo fique mais evidente na sociedade contra determinados fluxos 

contemporâneos. Nesse caso, o discurso e o modo como reverbera, aciona certos 

preconceitos e transforma o que é desconhecido em perigo – como ocorreu com o 

caso de suspeita de Ebola –, permite inferir acerca das representações e da 

construção de pânicos morais os quais, por sua vez, transformam-se em preconceito 

e racismo.  

 Dai a importância de observar a questão em torno dos perfis desejados e 

indesejados de migrantes – fato respaldado por políticas migratórias vigentes no 

Brasil no passado – e os rastros deixados por tais legislações nos discursos do 

presente. E as representações no jornalismo acerca de acontecimentos envolvendo 

migrantes são um passo inicial para averiguar tal ideia. Por isso, a necessidade em 

aprofundar teoricamente conceitos como os de discurso, representação, identidade, 

memória e pânico moral, como feito no capítulo a seguir. 
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3. REPRESENTAÇÕES NO DISCURSO JORNALÍSTICO CONTEMPORÂNEO E A 
CONSTRUÇÃO DE PÂNICOS MORAIS 
 

 

 Ao escolher Florianópolis como seu local de residência e estudo, a estudante 

da Guiné-Bissau Julia87, de 27 anos de idade, ainda não imaginava o que viveria. 

Não apenas ela, mas sua família, incluindo um filho de onze anos de idade. Ela 

chegou ao Brasil em 2010, um ano depois da vinda do seu marido; ambos chegaram 

com o mesmo objetivo: estudar por meio do Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G). Para tanto, eles precisaram fazer uma escolha: deixar o filho 

na Guiné-Bissau com a avó paterna, pois precisavam se estabelecer antes no Brasil 

para receber bem a criança depois, o que aconteceu somente em 2014.  

 Hoje o menino possui 11 anos. O processo de inserção e integração no Brasil 

não foi fácil, especialmente para a criança, em fase escolar. O contato com os novos 

colegas foi permeado por situações de constrangimento, especialmente durante o 

acontecimento envolvendo o caso de suspeita de Ebola no Brasil, ocorrido em 2014. 

Julia relatou o momento como um dos mais marcantes para ela e seus familiares.  

“Na época, tinha criança na escola que chamavam ele [o filho] de ‘Ebola’” 

(informação verbal, grifo meu).88 

 O depoimento de Julia, detalhado em profundidade no quarto capítulo, é 

importante para compreender os discursos imbrincados na sociedade, sobretudo 

quando envolvem os fluxos migratórios contemporâneos. Tais discursos ocupam 

uma extensa variedade de setores – nos níveis educacionais, culturais, profissionais, 

religiosos, políticos e ideológicos – e são reverberados através da linguagem, seja 

no jornalismo, seja de forma institucionalizada por meio de leis, como apresentado 

anteriormente. Essas falas podem ser incorporadas cotidianamente e perpetuadas 

na memória das pessoas ainda que em resquícios e, consequentemente, possuir um 

impacto nos interlocutores, que podem ou não ser os alvos da mensagem. 

 Este é um dos pontos que será debatido neste momento, a fim de entender 

como se articulam as representações sobre a migração no discurso jornalístico e 

como isso pode impactar no processo de recepção do outro, suas diferenças e a 
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 A pedido da entrevistada, foi adotado um pseudônimo escolhido por ela para proteger sua 
identidade. O depoimento foi coletado por meio da História Oral em 29 de maio de 2017, em 
Florianópolis, Santa Catarina, cidade de residência da depoente à época da entrevista. 
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 JULIA. Julia: depoimento. [29 maio 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. Florianópolis, 
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composição das próprias identidades dos migrantes no novo país de acolhimento. A 

manifestação de pânicos morais que surgem nesse contexto também é de 

fundamental compreensão.  

 O debate em torno desses conceitos ajudará a compreender questões 

presentes na problemática desta tese, além de outros pontos como o uso do método 

de Análise Crítica do Discurso, adotado no exame das reportagens publicadas em 

sites jornalísticos brasileiros acerca do caso de suspeita de Ebola em 2014, e a 

articulação com a história oral, pela qual os depoimentos de migrantes e jornalistas 

foram coletados. 

 

3.1. Discurso, representação do outro e produção de sentidos nas práticas 

sociais 

 

 Afinal, o que é discurso? Qual sua possível relação com a existência de 

representações em diversas esferas sociais e os desdobramentos sobre a produção 

de sentido nas práticas sociais cotidianas? Avaliou-se que cada um desses 

conceitos possuem uma conexão e que, juntos, produzem efeitos nos atos coletivos 

diários. No caso de migrantes que chegam de outros países em busca de acolhida 

no Brasil, tais representações contidas sobre si nos discursos podem repercutir e 

influenciar o processo de inclusão em seu novo lar.  

Com relação ao caso de suspeita de Ebola ocorrido em outubro de 2014, na 

série de reportagens publicada no site pela Agência Repórter Brasil em 15 de 

dezembro de 2014 havia uma intitulada “Medo de Ebola agrava preconceito contra 

imigrantes negros”, escrita por Daniel Santini, um dos jornalistas entrevistados nesta 

tese. Uma das fontes entrevistadas por ele, então secretário estadual de justiça e 

direitos humanos do Acre, havia sido questionado por populares dos motivos que 

haviam levado o estado a permitir a entrada de haitianos “com Ebola” 89 . O 

contrassenso presente no discurso proferido por um brasileiro residente da região ao 

então secretário foi observado pelo jornalista na reportagem: 
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 SANTINI, Daniel. Medo de ebola agrava preconceito contra imigrantes negros. Agência Repórter 
Brasil, 15 dez. 2014. Disponível em: <http://imigrantes.webflow.io/>. Acesso em: 23 jan. 2018. 
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Ignorância - A história narrada pelo secretário de Justiça e Direitos 
Humanos também revela outro aspecto relacionado ao preconceito: a falta 
de informação. Ao associar a migração de haitianos ao Ebola, o agressor 
em questão ignora que o foco principal da doença hoje não é o Caribe, mas 
sim a África. A incidência se concentra em três países do continente: Guiné, 
Libéria e Serra Leoa. Outros, como Senegal, por exemplo, são 
considerados livres da doença.

90
 

 
 

 Como salientado pelo jornalista em sua reportagem, o mesmo tipo de 

discurso também foi observado em outras reportagens analisadas no que diz 

respeito aos casos de discriminação e preconceito que não apenas africanos 

estavam sofrendo, como outros migrantes negros, caso dos haitianos. Eis, então, a 

necessidade de entender teoricamente o que discurso significa e sua influência nas 

práticas sociais. 

 Para o sociólogo e teórico cultural Stuart Hall, os discursos são formas pelas 

quais os sujeitos percebem ou tentam compreender assuntos, grupos e práticas, e a 

partir delas elaborar conhecimento. “Essas formações discursivas, como assim são 

conhecidas, definem o que é ou não adequado em nosso enunciado sobre um 

determinado tema ou área de atividade social, bem como em nossas práticas 

associadas a tal área ou tema” (HALL, 2016, p. 26, grifo do autor). Tal discurso é 

compreendido por meio da associação do “[...] sentido, a representação e a cultura” 

(HALL, 2016, p. 26), e poderá ser apreendido como válido, condizente com o real e, 

em certa medida, verdadeiro, de acordo com o que o grupo do qual se vale deste 

discurso acredita como verdade. 

 Ainda de acordo com Hall, há uma diferença entre a abordagem semiótica – 

cuja base dos estudos está situada nas pesquisas do linguista Ferdinand de 

Saussure – e a discursiva – amparada, por sua vez, nos estudos de Michel Foucault. 

Enquanto a primeira se preocupa no modo “como a representação e a linguagem 

produzem sentido” (HALL, 2016, p. 26, grifo do autor), a segunda está focada “nos 

efeitos e consequências da representação (HALL, 2016, p. 27, grifo do autor). 

 A abordagem social-construtivista saussuriana analisa o signo a partir de dois 

elementos: o significante, que seria a forma pela qual os indivíduos mentalizam 

determinado signo, e o significado, que seria o conceito ou ideia mentalizados a 

partir do significante (HALL, 2016). “Os dois são necessários para produzir sentido, 

mas é a relação entre eles, fixada pelo nosso código cultural e linguístico, que 
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sustenta a representação” (HALL, 2016, p. 57). Ainda de acordo com Hall (2016), 

para Saussure o sentido é produzido na linguagem a partir da demarcação da 

diferença, feito de forma simplista a partir de oposição binária: bom/mal, 

positivo/negativo, dia/noite. Contudo, são as palavras que mudam os sentidos na 

relação entre significante e significado.  

 Para exemplificar essa visão de Saussure, Hall cita o emprego da palavra 

preto, usado por sociedades ocidentais por vários séculos para designar coisas, 

pessoas e situações consideradas como “escuro, mau, proibido, diabólico, perigoso 

e pecaminoso” (HALL, 2016, p. 59). Exemplifica, ainda, que na década de 1960 com 

o slogan “Black is beautiful” – preto é bonito –, essa percepção sobre a palavra preto 

e suas associações passou por um processo de transformação. Segundo Hall, 

“todos os sentidos são produzidos dentro da história e da cultura” (HALL, 2016, p. 

59). Logo, precisam passar pelo processo de interpretação para serem 

compreendidos. Nesse contexto, o sentido que o público terá a respeito de 

determinado discurso e as representações nele contidas será diferente do 

construído originalmente pelo interlocutor.  

 O autor reforça, no entanto, que é impossível determinar um único modo para 

que todas as pessoas vejam um discurso com um mesmo tipo de lente, já que cada 

um encara o mundo de forma particular (HALL, 2016). Todavia, também é 

necessário considerar que através de determinadas vias, como é o caso do 

jornalismo em suas várias plataformas, parte do público pode adotar o discurso que 

presencia – repetido a esmo em determinadas situações e acontecimentos –, ainda 

que possua diferentes formas de interpretar o meio no qual está inserido. 

 Hall, porém, faz uma crítica a abordagem saussuriana, uma vez que para ele 

Saussure adotou uma postura estruturalista para provar sua premissa científica. “A 

linguagem não é um objeto que possa ser estudado com a precisão de uma ciência. 

[...] ela é, por definição, um conceito aberto. O sentido continua sendo produzido 

pela linguagem em formas que nunca podem ser previstas” (HALL, 2016, p. 64). Em 

oposição a Saussure, Stuart Hall se debruça sobre os estudos postulados pelo 

filósofo francês Michel Foucault, para analisar a linguagem sobre uma abordagem 

discursiva que, de acordo com Hall, 
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examina não apenas como a linguagem e a representação produzem 
sentido, mas como o conhecimento elaborado por determinado discurso se 
relaciona com o poder, regula condutas, inventa ou constrói identidades e 
subjetividades e define o modo pelo qual certos objetos são representados, 
concebidos, experimentados e analisados. (HALL, 2016, p. 27). 
 
 

 Com base nos escritos do filósofo Jacques Derrida e em oposição a 

Saussure, Hall complementa que a demarcação da diferença não pode ser feita por 

um sistema binário. A noção de diferença de Derrida – chamada de différence –, foi 

discutida por Hall em outras obras, como em “Da diáspora” (HALL, 2003) na qual 

discute que esse conceito é composto de muitas camadas, dispostas em um 

sistema; o ser diferente não significa apenas ser o outro, o oposto, mas um jogo de 

similaridades e distinções que complexificam como o próprio conceito pode ser 

compreendido e usado. “différance é tanto “marcar diferença” [to differ] quando 

“diferir” [to defer]. O conceito se funda em estratégias de protelação, suspensão, 

referenda, elisão, desvio, adiamento e reserva” (HALL, 2003, p. 92, grifos do autor).  

 Em suas experiências de trânsito e deslocamento, Hall (2003) entende que a 

diferença pode ser entendida como um lugar de passagem em um mundo 

globalizado; é acionada para ampliar ou reduzir disputas de toda ordem, inclusive no 

que tange o ser migrante ou ser entendido enquanto o outro, um componente não 

natural de um determinado lugar. Como quando exemplifica sobre o “ser inglês” e as 

diferenças existentes nesse contexto: 

 
 
o “ser britânico” constitui um significante vazio, a norma em relação a qual a 
“diferença” (etnicidade) é mensurada. A crescente visibilidade das 
comunidades étnicas, junto com os movimentos por governos regionais 
mais autônomos, questionou a “homogeneidade” da cultura britânica e do 
“ser inglês” enquanto etnia, trazendo a questão multicultural para o centro 
da crise de identidade nacional. (HALL, 2003, p. 68) 
 
 

 Para além dos significantes e significados, o importante é a produção de 

conhecimento, o qual reside no discurso, na visão foucaultiana (FOUCAULT, 2013). 

Ainda com base em Foucault, Hall (2016) salienta a necessidade de entender como 

o conhecimento – resultante do discurso – é construído e opera em diferentes 

espaços de tempo e em como é, portanto, historicizado. A abordagem discursiva 

foucaultiana é balizada por três pontos focais: “conceito de discurso, o problema do 

poder e conhecimento, a questão do sujeito” (HALL, 2016, p. 79, grifo do autor). 
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 O discurso, nesse caso, está relacionado às formas de representação 

elaboradas para compreender determinada situação e/ou grupo de pessoas, 

atrelado, ainda, a um determinado momento histórico. Constitui o modo como 

determinada linguagem é ressignificada em um contexto específico, combinada “[...] 

a maneira como práticas representacionais operam em situações históricas 

concretas” (HALL, 2016, p. 27). 

 Foucault estudou o discurso ao invés da linguagem. É o discurso que pode 

ser compreendido como um sistema de representação, no qual a linguagem e as 

práticas sociais estão conectadas; poderá ser convertido em condutas, presentes 

tanto em texto quanto em outros signos institucionalizados em uma sociedade 

(FOUCAULT, 2013). Quando referentes a um mesmo objeto, pessoa ou situação e 

possuidores de um padrão, reverberado institucionalmente de forma estratégica, os 

discursos se transmutam em formações discursivas (FOUCAULT, 2013; HALL, 

2016). “Significados e práticas significantes são, portanto, construídos dentro do 

discurso. [...] O conceito de discurso não é sobre se as coisas existem, mas sobre 

de onde vem o sentido das coisas” (HALL, 2016, p. 81). 

 É neste ponto que a análise do discurso se diferencia da semiótica: a 

preocupação em compreender o contexto histórico no qual a formação discursiva é 

proposta (HALL, 2016). “[...] em cada período, o discurso produz formas de 

conhecimento, objetos, sujeitos e práticas de conhecimento que são radicalmente 

diferentes de uma época para a outra, sem uma necessária continuidade entre elas” 

(HALL, 2016, p. 84). Contudo, nesta tese acredito que ainda que passem por 

profundas transformações, não se quer dizer que o discurso de outrora não possa 

ser novamente manifestado. Não com a roupagem com a qual foi erigido 

inicialmente, mas seus vestígios podem ser revelados de outras maneiras, ainda que 

Hall não aceite totalmente o que chama de “continuidades trans-históricas” (HALL, 

2016, p. 85), que poderiam ser entendidas desse modo. 

 O linguista Dominique Maingueneau (2014) corrobora com a ideia de que o 

discurso manifesta sentido além do que está escrito ou falado, ou seja, organizado 

por meio das palavras. Por trás de cada discurso coabitam regras de organização, 

as quais obedecem a uma série de outras instituídas por quem detém poder. 

Complementa, ainda, que o discurso é orientado, construído e reconstruído durante 

o tempo no qual é expressado (MAINGUENEAU, 2014). 
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 Em uma mesma linha de pensamento, Teun A. van Dijk (1990) diz que o 

discurso midiático, assim como a notícia jornalística, constitui “uma forma particular 

de prática social, institucional” (VAN DIJK, 1990, p. 250). Nele coabitam dois 

componentes, um explícito e um implícito: o texto e o contexto a respeito do que 

está escrito. No segundo caso, o componente contextual abarca “fatores cognitivos e 

sociais, as condições, os limites ou as consequências destas estruturas textuais e, 

indiretamente, seu contexto econômico, cultural e histórico” (VAN DIJK, 1990, p. 

250). 

 Assim como são formas de ação, os discursos também são interativos, 

quando se pressupõe que há uma conexão entre quem fala e quem ouve 

(MAINGUENEAU, 2014). No entanto, para o mesmo autor, ainda que haja uma 

interação nesse espaço de fala, não significa dizer que os dois – ou mais – pontos 

de interação possuem o mesmo poder para determinar quais discursos serão 

expressados. Por isso mesmo, é assumido por alguém, por um grupo ou uma 

entidade que o articula (MAINGUENEAU, 2014). Porque o discurso não é nada, por 

si somente. Novamente, a relação de poder se faz presente, ainda que não de forma 

direta. 

 Porém, para que faça sentido, o discurso e as práticas discursivas precisam 

de um contexto para sua manifestação, com a vantagem de poder modificar a 

conjuntura na qual foi exprimido (MAINGUENEAU, 2014). Somente irá adquirir um 

sentido, seja para um sujeito ou grupo deles ou um outro alvo imaterial, caso esteja 

inserido em um interdiscurso, composto por uma série de outros discursos 

(MAINGUENEAU, 2014). “O sujeito do discurso é um sujeito social. Para enunciar 

ou para interpretar, o sujeito se posiciona em um determinado lugar, movendo-se 

entre os lugares que lhe são socialmente permitidos” (BENETTI, 2009, p. 99). E o 

faz com base na ordem estabelecida, de acordo com as regras que regem o 

discurso instituído. 

 As práticas discursivas estimulam, portanto, o estabelecimento de uma 

memória que coaduna com os princípios que emanam do discurso. “Eles o fazem 

pelo mútuo atravessamento, ao longo do tempo, de uns discursos em outros 

discursos, no que se denomina interdiscurso” (BENETTI, 2009, p. 99). Carregam 

consigo “significados históricos presentes no imaginário de quem o elabora. Cada 

discurso é, assim, uma representação do imaginário no qual seu autor está inserido” 

(SILVA & SILVA, 2015, p. 101). 
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 Nesse sentido, os discursos podem ser encarados como uma vontade de 

verdade que, ao serem associados a outros arranjos institucionalizados e dotados 

de poder, são agregados e reforçados nas práticas sociais (FOUCAULT, 2013). 

Acima de tudo, quando são relacionados ao saber, caminho pelo qual as pessoas 

tomam conhecimento acerca de tudo o que está presente em sua realidade.  

 Assim, o jornalismo também pode ser usado como uma base para tomar 

conhecimento acerca do que ocorre no ambiente onde se vive. Daí o cuidado com a 

forma como esse discurso é representado e narrado. Contudo, tal vontade de 

verdade presente no jornalismo não é encarada como uma ideia em torno da 

existência de uma verdade em sua literalidade, mas  a uma “verdade” que se queira 

criar em torno do acontecimento e impor como válido, oficial, incontestável. E, com 

isso, dar base a práticas sociais vigentes. 

 No acontecimento analisado nesta tese, observou-se que a divulgação de 

imagens do refugiado envolvido no caso de suspeita de Ebola em 2014, bem como 

de informações pessoais que revelassem sua identidade nas reportagens, foi 

considerado antiético oficialmente por entidades como o Ministério da Saúde e de 

proteção e amparo à população migrante e refugiada. Algo evidenciado nas 

reportagens analisadas, como a publicada pelo site Correio 24 Horas, intitulada 

“Após suspeita de Ebola no país, aumenta a procura por kits contra o vírus na 

Bahia”, publicada em 14 de outubro de 2014. O texto ressaltou os casos de racismo 

e discriminação sofridos por migrantes de origem africana e haitiana, em razão da 

repercussão em torno da suspeita de Ebola: 

 
 
Racismo - [nome do ministro] reagiu com indignação às informações, 
publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostrando que imigrantes 
africanos e haitianos estão sofrendo discriminação pela suspeita de que um 
deles poderia ter o vírus Ebola. “Não podemos concordar com qualquer 
postura discriminatória e tomaremos todas as medidas necessárias para 
inibir essa postura”, afirmou o ministro. [nome do ministro] lembrou ainda 
que [nome do paciente] está legalmente no país, tem visto de refugiado e 
direito a trabalhar. “Pedimos a todos que não manifestem qualquer tipo de 
reação racista”, disse.”
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 O nome do refugiado envolvido no caso de suspeita de Ebola – e, nesse contexto, das demais 
fontes citadas nas reportagens – foi suprimido dos trechos citados nesta tese, entendendo, sobretudo, 
que a divulgação de dados que identificassem o migrante é considerada antiética, fato que, inclusive, 
foi problematizado no quarto capítulo. Entende-se que a apresentação dos trechos, associadas as 
argumentações feitas na tese, por si somente são necessários para compreender o discurso e 
representações que constituem o foco de análise da pesquisa. 
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 No caso específico apresentado no trecho anterior, quando o veículo noticia a 

crítica do governo sobre a abordagem dos jornais e da própria sociedade, o site em 

si bem como as demais reportagens analisadas nesta tese não se autocriticam ou 

assumem um possível mea culpa sobre sua abordagem, as quais também podem ter 

influenciado práticas sociais contra o refugiado envolvido no acontecimento. O 

Correio 24 Horas, por exemplo, informou a situação relatada pela autoridade como 

se fosse algo exterior ao que praticou durante a cobertura jornalística realizada. Uma 

tentativa de apresentar versões de uma “verdade” na qual se torna incólume e imune 

a qualquer tipo de possível prática social considerada antiética ou moralmente 

condenável. 

 No período de publicação mais intensa das reportagens – entre 9 e 16 de 

outubro de 2014 –, observou-se que após determinado período o número de 

reportagens foi diminuindo quando da divulgação de casos de discriminação, 

preconceito e xenofobia contra migrantes, decorrentes da repercussão em torno do 

acontecimento. A doença, contudo, foi apenas um momento específico em que tais 

situações emergiram e se tornaram públicas. Acredita-se que seja improvável que 

tais manifestações com caráter discriminatório tenham ocorrido somente em razão 

do acontecimento em si. Ou seja, essas práticas sociais já existiam, embora não 

fossem sempre manifestadas; existiam por meio de discursos sobre esse 

considerado o outro – os migrantes – que também habita aqui. 

 Outros indicativos – como a existência de um perfil de migrante desejado e 

cujas características permaneceram ao longo do tempo, bem como em torno da 

ideia de um Brasil imaginado – marcam socialmente a diferença e produzem 

estereótipos sobre determinados fluxos, como aqueles que envolvem haitianos e 

africanos, além do fator que os aglutina a despeito da distância geográfica que os 

separa: a raça.  

 A doença – quando grave, como foi o caso da suspeita em torno do Ebola – 

potencializou a suspeita e o medo sobre determinados sujeitos, aqui notadamente 

migrantes negros. Sua presença, associada a representações presentes no 

jornalismo e destacadas em coberturas como a do caso de suspeita de Ebola, 

contribuíram para a construção de pânicos morais sobre esses grupos migrantes, 

associando sua presença a um risco. Contudo, tal perigo associado está relacionado 
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a outros marcadores: de classe, gênero e a raça em si. Geralmente, homens negros 

representados como sozinhos, desprovidos de família, em uma circunstância 

econômica desfavorável e, consequentemente, em situação de vulnerabilidade, 

tornam-se discursivamente mais propensos a sofrerem discriminação e adicionados 

compulsoriamente à ideia de um risco, inclusive o de saúde. 

 Nesse contexto, quando disseminada, a vontade de verdade em torno de um 

discurso pode pressionar outros raciocínios a respeito e produzir, inclusive, um 

“poder de coerção” (FOUCAULT, 2013, p. 17). Ao ser entendido com credibilidade 

pela sociedade ou parte dela, esse poder intrínseco ao discurso é validado e passa 

a ser considerado como comum, normal e, com isso, ficar à margem das 

possibilidades críticas para sua problematização.   

 Tanto as práticas discursivas ou o discurso em si não são, eles próprios, 

experiências, no sentido de entender este último conceito como “[...] o que pode 

produzir-se a partir da relação entre um sujeito e um objeto” (CASTRO, 2015, p. 34). 

Juntos, tanto prática quanto discurso são os responsáveis por constituir sujeitos e os 

objetos que compõem seus espaços de circulação (CASTRO, 2015).  

 Nesse processo constitutivo de sujeitos e objetos os quais, por sua vez, 

protagonizam experiências, o discurso é perpetuado, nutrido. Somente deixará “[...] 

de ser significativo e tende ao desaparecimento quando as regras de formação que 

lhe permitem existir também deixam de ser relevantes, adequadas ou convenientes 

aos homens de uma cultura e uma época” (BENETTI, 2009, p. 99). Por isso mesmo, 

o discurso pressupõe uma interação com o outro ou um grupo para que faça sentido, 

porque é dialógico; logo, necessita de um interlocutor para existir. Nesse processo, 

mais que a soma de duas ou mais frases, o discurso pressupõe relações de poder e 

transformação de espaços e sujeitos, de acordo com as ideias por ele apropriadas. 

 As interações que o discurso promove na sociedade, por pensamentos, 

práticas sociais e políticas, estão baseadas no conhecimento e também em relações 

de poder (HALL, 2016). Sobre a questão relacionada ao poder, para Foucault os 

discursos obedecem uma ordem que pode ser situada do seguinte modo: 

 
 
Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. (FOUCALT, 2013, p. 8-9). 
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 O discurso envolve, pois, uma relação entre desejo e poder de lutas com 

pano de fundo diversos ou, ainda, a presença de elementos originados a partir de 

sistemas de dominação presentes na sociedade (FOUCAULT, 2013). Podem dar 

conta sobre os motivos pelos quais se luta ou se domina determinada situação sem 

ser, contudo, objetivos em seu intento. Um dos fatores pelos quais de acordo com 

Foucault (2013) os discursos podem ser perigosos, já que ao mesmo tempo em que 

podem ser usados de forma benéfica, também podem promover rejeição, controle, 

separação e a exclusão propriamente dita, quando são espraiados na sociedade.  

 Como mostra uma das reportagens analisadas e que compõem o corpus 

desta tese. Publicada no site EBC da Agência Brasil e intitulada “Ebola: imigrantes 

negros são discriminados depois de caso suspeito em Cascavel”93, o texto publicado 

no dia 16 de outubro de 2014 apresenta situações de ordem discriminatória, 

xenofóbica e racista vivenciadas por migrantes haitianos e africanos após a 

divulgação do caso de suspeita de Ebola pela imprensa. Na reportagem, um 

migrante haitiano entrevistado relata situações vivenciadas em seu cotidiano: 

 
 
“Ouvimos no ônibus pessoas dizendo: vocês têm que voltar para o seu país. 
Não fazemos nada, só ouvimos”, relatou hoje (16), por telefone, à Agência 
Brasil o haitiano [nome da fonte], vice-presidente da Associação de 
Haitianos de Cascavel. “Um amigo reclamou que um grupo de haitianos 
estava dentro de um coletivo e as pessoas começaram a olhar diferente. No 
trabalho, as pessoas afastaram-se deles. Alguns disseram que não sabem 
como diferenciar os africanos dos haitianos”, acrescentou [nome da fonte]. 
[...]”

94
 

 
 

 Ou seja, nesse caso o depoimento da fonte entrevistada na reportagem 

destaca o preconceito racial vivenciado pelos migrantes e praticado por brasileiros. 

Por meio de uma prática discursiva racista por parte dos nativos, pessoas com 

origens diferentes são aglutinadas como se representassem o mesmo perigo: o de 

transmissão da doença. Mas esse pânico moral também poderia estar associado 

aos pré-conceitos e práticas de poder sobre o povo negro e cujos discursos 

permanecem na sociedade ao longo do tempo, marginalizando-os. 
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 Com base em Foucault, Hall (2016) diz que a existência e observância do 

poder e do conhecimento que parte dele são mais importantes para serem 

analisados do que a busca da verdade acerca destes dois elementos. Isto porque tal 

conhecimento já se pressupõe verdadeiro, mesmo que não o seja. Neste caso, Hall 

salienta que “conhecimento, quando usado para regular a conduta de outros, leva à 

constrição, à regulação e ao disciplinamento de práticas” (HALL, 2016, p. 88). Eis a 

importância de também considerar o contexto histórico no qual poder e 

conhecimento são produzidos, já que é a “formação discursiva que sustenta o 

regime da verdade” (HALL, 2016, p. 89). 

 Esse poder do qual emana o conhecimento e que, por conseguinte, sustenta 

formações discursivas é exercido em cadeia, por uma série de grupos e 

mecanismos (HALL, 2016); e aqui podem também ser incluídos os grupos que 

mantêm e lideram veículos jornalísticos. Além de apenas reduzir a questão ao 

sistema binário, como Saussure postulava, para Foucault o poder não possui uma 

característica negativa, mas produtiva (HALL, 2016). E, nesse caso, pode induzir a 

uma série de possibilidades, acionadas pelo que Foucault convencionou chamar de 

microfísica do poder. 

 
 
Sem negar que o Estado, a lei, o reino soberano ou a classe privilegiada 
detêm posições de dominância, Foucault desvia nossa atenção das 
estratégias de poder grandes e gerais para os vários circuitos localizados, 
táticas, mecanismos e efeitos pelos quais o poder circula – o que Foucault 
chama de “rituais meticulosos” ou a “microfísica” do poder. (HALL, 2016, p. 
91) 
 
 

 Essa microfísica do poder age por meio de formações discursivas e está 

presente em vários estratos de tempo e camadas sociais a fim de, especialmente, 

controlar corpos, modos de agir, comportamentos e influenciar as relações sociais 

(HALL, 2016). Assim sendo, de um modo geral o discurso parte de um espaço 

socialmente construído com base em uma ideologia95 – ou conjunto delas – dotada 

de poder sobre determinados grupos. Por esta razão, é historicamente marcado, 
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porém pode ser transformado e apropriado com o passar do tempo de acordo com o 

modo como os sujeitos fizeram uso dele. Seu significado pode não estar claro em 

sua manifestação escrita e falada; dele emergem ou se escondem sentidos. 

 Com relação aos fluxos migratórios ocorridos no século XX envolvendo, 

especialmente, migrantes e refugiados – entre homens e mulheres – provenientes 

da Europa, um discurso presente não apenas na legislação do passado como 

também na mídia é o da superioridade europeia sobre as demais nacionalidades, 

como discutido na noção de perfil de migrante desejado no capítulo anterior. Ainda 

que o contexto das Grandes Migrações para fins de colonização dos supostos 

vazios demográficos96 no Brasil tenha ocorrido em grande parte na primeira metade 

do século passado, o discurso perpetuado por seus descendentes e por brasileiros 

de outras regiões, sobre os supostos benefícios culturais e de desenvolvimento que 

tenham realizado, sobrepõe-se às práticas discursivas acerca dos fluxos migratórios 

contemporâneos (ASSIS, 2012).  

 Uma das fontes entrevistadas nesta tese tratou sobre a possível polissemia 

no discurso presente em vários espaços sociais sobre os fluxos migratórios 

contemporâneos e os do passado. Na visão do jornalista e estudante moçambicano 

Rogério Ba-Senga97 98, de 38 anos, e que chegou em 2003 no país para cursar 

Jornalismo na Universidade de São Paulo (USP), há uma diferenciação na 

percepção social acerca de ambos os fluxos: 

 
 
Eu venho desenvolvendo esse olhar desde a experiência como estudante 
no Brasil. Eu era muito questionado na época, e sou ainda, enquanto 
estudante na Universidade de São Paulo, por exemplo. As pessoas queriam 
saber quem paga meus estudos, como eu entrei na universidade, como é 
que eu consegui as bolsas que eu consegui, se o governo brasileiro pagava, 
enfim. Um verdadeiro raio x. Mas eu tinha colegas que vinham da Espanha, 
que vinham de Portugal, que vinham da Inglaterra e eu não os via tendo que 
responder as mesmas perguntas. Então, desde essa época eu já percebo 
uma dualidade, nesse sentido. E a cobertura jornalística também reflete 
esse problema: “a imigração africana, haitiana e dos países sul-americanos 
é um problema pro Brasil. O Brasil precisa resolver um problema desses 
povos”. Já a imigração europeia não tanto assim. As pessoas estão 
querendo entender “porque é que os europeus estão vindo ao Brasil, o que 
os interessa no Brasil, o que a gente tem de interessante a ponto de um 
imigrante escolher morar ou passar pelo Brasil”. Mais recentemente, por 
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causa da imigração síria no Brasil, que é uma questão de refúgio, a gente 
pode comparar com a mesma questão de quando os haitianos chegaram no 
Brasil. E há um caráter mais humanitário nessa cobertura, que é uma 
qualidade diferente de migração, das pessoas estarem sendo forçadas a vir 
para o Brasil, a deixar os seus países de origem. Mas, mesmo assim, 
mesmo nesses casos, há um acolhimento a partir do fenótipo, né. O 
fenótipo chama mais a atenção enquanto elemento de distinção quando a 
gente vê essa cobertura.  (informação verbal)

99
 

 
 

 A fala de Rogério apresenta marcadores sociais da diferença presentes não 

apenas em discursos e práticas sociais como representado no discurso jornalístico. 

O que também é percebido por jornalistas e comunicólogos, como nas instruções 

dadas aos profissionais de imprensa e descritas no Guia das Migrações 

Transnacionais e Diversidade Cultural para Comunicadores – Migrantes no Brasil”, 

de Denise Cogo e Maria Badet Souza (2013).  

 Veículos alternativos também tentam combater esses discursos por meio de 

contra discursos, como é o caso do site MigraMundo, administrado e editado por 

Rodrigo Borges Delfim, um dos jornalistas entrevistados nesta tese. Ou seja, há 

discursos considerados alternativos que entram em tensão com os discursos 

hegemônicos que apresentam marcadores sociais da diferença que marginalizam os 

migrantes.  

 Além de marcadores sociais da diferença relacionados aos migrantes cuja 

origem era de países africanos que passavam por uma epidemia do Ebola em 2014, 

por exemplo, também é possível refletir sobre o pânico associado ao fenótipo das 

pessoas e, nesse contexto, à raça negra – como citado por Rogério. O que vem de 

encontro à teoria discutida por Vilna Bashi e Antonio McDaniel (1997) a respeito da 

categorização social por meio da estratificação racial de determinados grupos 

migrantes. 

 Para Bashi e McDaniel (1997), persistem ao longo do tempo sistemas raciais 

que servem como parâmetro para classificar os seres humanos. Tal classificação é 

baseada em elementos como o fenótipo e em como ele pode vir a se ajustar ao 

imaginário em torno da raça considerada ideal, ou que seja similar à dos nativos de 

uma região. O que também serviria para explicar, inclusive, a existência das raças, 

ainda que essa questão seja margeada por discussões ideológicas e com um mérito 

científico impreciso  (BASHI & MCDANIEL, 1997). 
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 Esses sistemas raciais, cujas nuances também se refletem em discursos e 

representações presentes na sociedade, impactam diretamente na forma como um 

migrante será inserido e integrado. Visto que a classificação racial é responsável por 

manter uma hierarquia social (BASHI & MCDANIEL, 1997). Nesse sentido, a cor 

será um marcador da diferença que agirá para inferiorizar o outro.  

 Como exemplo, os autores discutem em sua teoria como os afro-americanos 

estão localizados em um plano inferior da hierarquia social nos Estados Unidos 

(BASHI & MCDANIEL, 1997). Ou seja, a cor também é usada como uma 

característica de seleção na construção, mesmo que imaginada, de um perfil de 

migrante desejado, marginalizando determinados grupos que possuam fenótipos 

distintos do que se convenciona como ideal para ser integrado e misturado em uma 

sociedade. “Racial identification is a symbol of social status, and an important factor 

in the maintenance of group differentiation” (BASHI & MCDANIEL, 1997, p. 671).100 

 Tal estratificação racial, por sua vez, difere do conceito de etnia o qual, de 

acordo com os mesmos autores, é responsável por conferir aos seres a identificação 

ao compartilharem aspectos culturais semelhantes (BASHI & MCDANIEL, 1997). Por 

essa razão, alertam que raça e etnicidade são conceitos distintos, sendo o primeiro 

utilizado para nortear hierarquias sociais enquanto o segundo para pensar como 

alimentação, linguagem e vestimenta são percebidos como aspectos étnicos, unindo 

as pessoas em grupos a partir de sua identificação com esses elementos (BASHI & 

MCDANIEL, 1997). 

 Os autores acreditam que a estratificação racial é um componente importante 

para se pensar a imigração para os Estados Unidos e em seu desenvolvimento 

racial (BASHI & MCDANIEL, 1997). E aqui também é possível fazer o mesmo 

comparativo, no que diz respeito ao fato de migrantes brancos de origem europeia 

estarem ou serem colocados em estratos superiores hierarquicamente em relação 

aos migrantes não brancos, sobretudo os negros, que estão em sua maioria em um 

nível inferior na classificação social.  

 Perspectiva semelhante foi abordada por Joseph Handerson em sua tese  

“Diaspora. As dinâmicas da mobilidade haitiana no Brasil, no Suriname e na Guiana 

Francesa” (2015). Nela, relata experiências, por meio de uma observação 

participante, a partir de relatos orais de suas fontes acerca de situações de 
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discriminação e racismo vivenciadas por haitianos e por estrangeiros negros de 

outras nacionalidades, como no exemplo a seguir 

 
 
Neste mesmo contexto de visibilidade das culturas negras e dos negros na 
região amazônica, além do ocorrido com Maria e Paula, percebia também, 
pelos lugares que frequentava em Manaus e em Tabatinga, haver uma nova 
equação, ser preto = ser haitiano (ser preto igual a ser haitiano). Entretanto, 
o ser haitiano ganhava um sentido pejorativo nas relações sociais no Brasil 
amazonense. Observava e ouvia na rua, as pessoas dizendo, quando viam 
um negro: “Este é um haitiano” ou “Lá vem o haitiano”. No pátio da Igreja 
Divino Espírito Santo em Tabatinga, presenciei duas crianças brincando, 
uma delas chamou a outra de “haitiana” e aquela assim denominada ficou 
brava, pois ser haitiana, do ponto de vista delas, tinha uma conotação 
pejorativa e estigmatizada. (HANDERSON, 2015, p. 145) 
 
 

 Ao fazer um contraponto histórico, o autor relata um caso ocorrido na década 

de 1920 no Brasil, em um momento no qual migrantes negros de origem norte-

americana tentavam migrar para cá para povoar a região de Mato Grosso a partir de 

políticas existentes à época,  fugindo de explorações coloniais ocorridas nos 

Estados Unidos (HANDERSON, 2015). Cientes desse interesse e de que grande 

parte dos migrantes destinados para a região eram negros, autoridades da região se 

mobilizaram para impedir que eles viessem para o Brasil (HANDERSON, 2015).  

 Essa situação também converge na discussão em torno de um perfil de 

migrante desejado, refletindo no modo como os haitianos são percebidos no 

presente por meio de representações no discurso jornalístico e em demais que 

emergem na sociedade. Em relação ao fato histórico relatado anteriormente, 

Handerson (2015) diz que 

 
 
Passados mais de 80 anos após aquela mobilização política, as manchetes 
dos jornais e as reportagens televisivas sobre a imigração de 
haitianos/negros foram revelando os temores, mas, sobretudo a persistência 
das migrações seletivas/brancas para o povoamento e a viabilidade 
civilizacional do Brasil. Algumas expressões pejorativas como “Haitianos 
invadem o Brasil”, “Haitianos fogem da miséria do Haiti”, “Haitianos morrem 
de AIDS” foram corriqueiras nos meios de comunicação brasileira [sic]. As 
caracterizações pejorativas exacerbaram a imagem predominante do Haiti 
como país pobre e miserável, trazendo à tona a importância de se 
relacionar essas imagens com processos de incorporação e exclusão de 
migrantes haitianos na sociedade brasileira. A chegada de milhares de 
haitianos ao país evidenciava um forte sentimento de rejeição à migração 
haitiana por boa parte das matérias veiculadas na mídia brasileira, por ser 
considerada indesejada. (HANDERSON, 2015, p. 149, grifo meu) 
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 E, em torno desse perfil desejado de migrante, há a construção de uma 

narrativa que promove o pânico moral contra determinados grupos – como é o caso 

dos haitianos, africanos –, ligada a marcadores sociais específicos: raça negra, 

classe social subalternizada e ser estrangeiro. O que promove a noção de que o 

migrante é visto como ameaça. No caso analisado nesta tese, a suspeita em torno 

do Ebola ocorrida em 2014 apenas ressaltou a desconfiança contra essas pessoas. 

Na reportagem publicada na versão online do jornal O Estado de São Paulo, em 13 

de outubro de 2014, uma das fontes, um migrante vindo da República da Guiné que 

estava no mesmo albergue no qual o refugiado envolvido no caso de suspeita de 

Ebola também estava, informou que não esperava sofrer preconceito no Brasil.  

 
 
Também vindo da Guiné, o vendedor [nome do migrante], de 27 anos, diz 
que não esperava sofrer preconceito no Brasil. “Os brasileiros têm de saber 
que nós passamos por vários controles sanitários antes de sair da Guiné. 
Só conseguimos o visto se fizermos exames médicos. Respondemos a 
questionários nos aeroportos pelos quais passamos. Não é justo pensarem 
que todos que vêm da África trazem o Ebola.”

101
 

 
 

 De um modo geral, entende-se que os discursos que associam determinados 

fluxos migratórios a um problema podem ter sido reelaborados ao longo do tempo. 

Se no passado os africanos escravizados e, posteriormente, libertos foram alvo de 

discursos impregnados pela ideia do branqueamento, associando-os a fatores como 

marginalidade, crime e risco de saúde, na contemporaneidade outros grupos 

migrantes são o ponto focal dos mesmos discursos. 

 
 
Em suma, pode-se supor que há, muito regularmente nas sociedades, uma 
espécie de desnivelamento entre os discursos: os discursos que “se dizem” 
no correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os 
pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo número de atos 
novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os 
discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, 
permanecem ditos e estão ainda por dizer. (FOUCAULT, 2013, p. 21, grifo 
do autor) 
 
 

 As representações presentes nos discursos sobre determinados sujeitos 

podem influenciar práticas sociais para com eles. Se na legislação de outrora o 

migrante branco era considerado livre e industrioso e, por este motivo, ideal para a 
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colonização de terras e para a composição de uma sociedade brasileira idealizada, 

as práticas sociais voltadas para eles eram relacionadas à valorização de seus 

aspectos considerados positivos, como a cultura, o conhecimento da agricultura, o 

fenótipo e a cor em si.  

 Nesse sentido, eram aceitos, social e politicamente. Em outro extremo, em 

exemplo dado pelos historiadores Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva 

acerca do conceito de discurso, “como os índios do sertão eram considerados e 

retratados por esse imaginário como ‘bárbaros’, as práticas que transparecem nos 

discursos eram sempre de intolerância e violência para com eles” (SILVA & SILVA, 

2015, p. 104). 

 Antes, porém, de prosseguir, é necessário aprofundar ainda mais o conceito 

de representação e sua relação com o discurso e as práticas sociais. Especialmente 

o conceito de representação social advém da Sociologia e dos estudos sobre 

representação coletiva liderados pelo sociólogo francês Émile Durkheim. “Trata da 

questão da relação entre a significação, a realidade e sua imagem” (CHARAUDEAU, 

2014, p. 431, grifo do autor).  

 Em seus estudos sobre história da leitura e suas práticas, o historiador 

francês Roger Chartier também tratou sobre o conceito. Para ele, as representações 

presentes nos discursos, independente de sua natureza, pressupõem a relação com 

as ideologias que estão implícitas ou explícitas, outorgadas pelos grupos cujo poder 

pretende prevalecer sobre os demais (CHARTIER, 2002; 1991).  

 As representações, nesse sentido, são determinantes para promover práticas 

e estimular o modo como os sujeitos irão conferir sentido ao que está ao seu redor 

(CHARTIER, 1991). Equivalem à transmissão do que ou quem está ausente e, por 

conseguinte, homologam seu significado. Ou seja, recriam uma realidade ou alguém 

presente nela sem, necessariamente, ser verossímil em sua literalidade. E, por 

conseguinte, provocam práticas sociais, as ações propriamente ditas por parte da 

sociedade. 

 
 
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a 
legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, 
as suas escolhas e condutas (CHARTIER, 2002, p. 17) 
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 Essas percepções da realidade são propagadas pelas representações sociais 

no imaginário coletivo, e só possuem um sentido próprio quando estão relacionadas 

aos grupos que as modelaram e ao suporte a partir dos quais são disseminadas 

(CHARTIER, 1991). Promovem, nesse contexto, práticas sociais e “discursos de 

conhecimento e de crença” (CHARAUDEAU, 2014, p. 433) os quais “desempenham 

um papel identitário, isto é, constituem a mediação social que permite aos membros 

de um grupo construírem uma consciência de si e que parte de uma identidade 

coletiva” (CHARAUDEAU, 2014, p. 433, grifo do autor).  

 No caso do jornalismo, que também apresenta e pode influenciar práticas 

sociais, as representações constituem versões da realidade que podem, em maior 

ou menor grau, instigar o público. Como exemplo, cita-se a reportagem publicada no 

site do Jornal do Brasil em 19 de outubro de 2014, intitulada “Refugiados e 

imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de Ebola no país”. Desde o título até o 

depoimento de uma das fontes, o texto evidencia a associação dos fluxos 

migratórios à ilegalidade e ao risco de saúde.  

 
 
Contudo, apesar de [nome do refugiado] ter entrado no país de forma 
tradicional, um medo que pode surgir na população é da entrada de 
imigrantes de forma ilegal no país, muitas vezes junto aos migrantes vindos 
do Haiti. [...] o infectologista [nome da fonte] diz que o problema é no caso 
de a travessia for inferior ao período de incubação, como é o caso que 
culminou na entrada do vírus do Ebola nos Estados Unidos. “No período de 
incubação da doença, a pessoa consegue sim fazer a travessia ilegalmente 
de um país para o outro. A pessoa pega o vírus e só vai manifestar até 21 
dias depois. Nesse período de incubação, o paciente está saudável e com 
todo vigor físico”, disse. [...] O infectologista ressalta que os problemas 
médicos relativos à pouca fiscalização das fronteiras é muito anterior ao 
medo da entrada de Ebola.

102
 

 
 

 Na reportagem, a junção de haitianos e africanos está diretamente associada 

à raça, insinuando que migrantes negros constituem uma ameaça aos brasileiros ao 

serem potenciais portadores e transmissores de doenças. O discurso e as 

representações nele contidas informam indiretamente que, no caso de os migrantes 

serem todos negros, não seria possível diferenciar e identificar a origem do risco. 

Essas representações, portanto, evidenciam uma prática racista do ponto de vista da 

fonte entrevistada – que exige maior controle de fronteiras e a não recepção dos 
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 JORNAL DO BRASIL. Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de ebola no 
país. Jornal do Brasil, 19 out. 2014. Disponível em: <http://www.jb.com.br/ciencia-e-
tecnologia/noticias/2014/10/19/refugiados-e-imigrantes-ilegais-elevam-o-risco-de-entrada-de-ebola-
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migrantes. O problema é que seu discurso também pode encontrar guarida no 

entendimento e crença de leitores que concordem com sua opinião. 

 Ainda sobre representação, sua noção foi ressignificada pelo psicólogo Serge 

Moscovici (2003) nos estudos empreendidos no campo da psicologia social e que 

aqui possuem uma conexão relevante para pensar o problema de pesquisa. 

Moscovici apresentou sua tese na qual incluía o debate acerca da representação 

social na década de 1960. À época afirmava que o conceito era de difícil 

compreensão por conta de discussões presentes nos campos da Sociologia e 

Psicologia, e a conexão entre ambas as disciplinas; uma ciência mista.   

Para Moscovici, as representações sociais são fruto de uma ação coletiva. 

Agem sobre a percepção cognitiva das pessoas com duas funções: 1) ao 

convencionalizar tudo o que nos rodeia, como objetos, pessoas ou acontecimentos. 

“Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são 

impostos por suas representações, linguagem ou cultura” (MOSCOVICI, 2003, p. 

35). E 2) o fator prescritivo das representações, que fundem na mente dos sujeitos 

ideais pré-concebidos, sendo reelaboradas conforme inferências próprias e/ou 

absorvidas no ambiente social do qual se faz parte. “Nossas experiências e ideias 

passadas não são experiências ou ideias mortas, mas continuam a ser ativas, a 

mudar e a infiltrar nossa experiência e ideias atuais. Sob muitos aspectos, o 

passado é mais real que o presente” (MOSCOVICI, 2003, p. 37-38).  

 É nessa perspectiva que agem as representações sociais, quando esse 

imaginário social permanece em diversos estratos de tempo. Em uma concepção 

semelhante, Stuart Hall também se debruçou sobre o conceito de representação e 

que possui perspectivas semelhantes. 

 
 
[...] o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os 
sistemas de representação. Todo meio de representação – escrita, pintura, 
desenho, fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de 
telecomunicação – deve traduzir seu objeto em dimensões espaciais e 
temporais (HALL, 2015, p. 40, grifo do autor). 
 
 

 Essas dimensões temporais e espaciais e sua relação com os sistemas de 

representação influenciam as identidades dos sujeitos e como estão descritas: “O 

‘lugar’ é específico, concreto, conhecido, familiar, delimitado: o ponto de práticas 

sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as quais nossas 

identidades estão estreitamente ligadas” (HALL, 2015, p. 41).  
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 De acordo com o autor, “representação é uma parte essencial do processo 

pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre os membros de 

uma cultura. Representar envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que 

significam ou representam objetos” (HALL, 2016, p. 31, grifo do autor). Em sua obra 

“Cultura e representação” Hall (2016) abordou três perspectivas pelas quais é 

possível contemplar o modus operandi da representação a partir da linguagem; 

consistem nas teorias da representação com abordagens reflexiva, intencional e 

construtivista.  

 Na primeira, a linguagem serve como um “espelho” pelo qual é possível 

compreender o sentido de algo, alguém ou uma ideia tal como é concebido no 

mundo real: “para refletir o sentido verdadeiro como ele já existe no mundo” (HALL, 

2016, p. 47, grifo do autor). O cerne da abordagem reflexiva é apoiada na “noção de 

mimesis para explicar como a linguagem, e até o desenho e a pintura, espelhavam 

ou imitavam a natureza” (HALL, 2016, p. 47, grifo do autor). Contudo, a linguagem 

não funciona como um espelho que reflete situações, pessoas e coisas. O sentido, 

de acordo com Hall (2016) é produzido na linguagem e nos sistemas de 

representação nela presentes. Os sistemas de representação, portanto, possuem 

funções simbólicas, materializadas a partir de práticas promovidas por parte dos 

atores sociais, que se valem de signos dotados de sentido (HALL, 2016).  

 A segunda abordagem – intencional – advoga da ideia de que é o autor da 

linguagem quem confere sentido ao representar algo presente no mundo (HALL, 

2016). O autor, porém, alerta que esta perspectiva é falha, uma vez que a partir do 

pressuposto de que a linguagem é social, ou seja, demanda interação com um outro, 

não pode ser, portanto, algo inteiramente particular. Isso porque “nossos sentidos 

particularmente intencionados, ainda que pessoais, têm que entrar nas regras, 

códigos e convenções da linguagem para serem compartilhados e entendidos” 

(HALL, 2016, p. 48, grifo do autor).  

 Por fim, a terceira abordagem – construtivista – define que são os indivíduos, 

por meio de sistemas de linguagem, quem confere sentido a tudo que existe no 

mundo material (HALL, 2016). Aqui se considera que essa terceira abordagem seria 

mais próxima da ideia de representação trabalhada nesta tese. Para ilustrar a 

questão, toma-se como exemplo o relato de Júlia, que abre este capítulo. Entende-

se que só é possível que numa escola outras crianças  chamem uma terceira de 

“Ebola” porque o significado referente à doença foi, em algum momento, associado a 
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um negro, colocando sobre ele uma suspeita. A partir de então, ele passa a ser 

socialmente representado, visto e entendido através de uma série de discursos, 

dentre eles o que também emerge no jornalismo, como foi o caso de suspeita de 

Ebola ocorrido em 2014.  

 O que também possui estreita relação com a discussão em torno de um perfil 

desejado de migrante – como visto no capítulo anterior – e à ideia em torno da 

estratificação racial e, consequentemente, da subalternização de migrantes e 

pessoas em situação de refúgio negras, em contraposição às brancas (BASHI & 

MACDANIEL, 1997; BASHI, 1998). Nesse contexto, soma-se ainda a associação da 

ideia de risco de saúde e sua relação com alguns perfis específicos de pessoas, 

aqui notadamente a atribuição de doenças aos africanos como o Ebola.  

 Esse fator é reverberado não apenas em discursos no Brasil mas em um 

contexto de saúde global e, nesse esteira, na securitização de determinados fluxos 

migratórios, que passam a ser encarados como ameaça, como ocorrido no 

acontecimento em questão (VENTURA, 2016; VENTURA & HOLZHACKER, 2016). 

Assim sendo, quando emergem nas representações apresentadas no discurso 

jornalístico, tais fluxos são relacionados a fatores negativos, vistos enquanto um 

problema, um risco à saúde, uma questão que outorga o fechamento de fronteiras, 

da Segurança Nacional e do impedimento da vinda de tais migrantes e daqueles que 

estão refugiados. 

 Com base nas obras de Hall, o comunicólogo René Luiz Goellner (2009) 

descreveu a representação como “um sistema de produção de significados” 

(GOELLNER, 2009, p. 308), que ocorre a partir de dois processos distintos. O 

primeiro referente aos mapas mentais a partir de representações, e o segundo pela 

linguagem (GOELLNER, 2009).   

 Quando um sujeito se refere a determinada coisa ou a alguém o descreve por 

meio da linguagem, a partir de representações presentes em sua memória, e não 

propriamente no que é real. “E aqui é onde a representação aparece: ela é a 

produção de significado dos conceitos da nossa mente por meio da linguagem” 

(HALL, 2016, p. 34, grifo do autor). 

“É a conexão entre conceitos e linguagem que permite nos referirmos ao 

mundo ‘real’ dos objetos, sujeitos ou acontecimentos, ou ao mundo imaginário de 

objetos, sujeitos e acontecimentos fictícios” (HALL, 2016, p. 34, grifo do autor).  
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 E isso só é possível porque os significados dos conceitos são compartilhados 

socialmente, por algum meio de interação social ou pelo qual se obtém informação, 

coincidindo novamente com o jornalismo, por exemplo, ainda que não seja a única 

fonte, mas é uma possível. 

 Nesse sentido, Stuart Hall (2016) advoga da ideia de que a linguagem é um 

dos instrumentos pelos quais as representações são materializadas e se fazem 

presentes nas práticas culturais e sociais. “A linguagem é um dos ‘meios’ através do 

qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura 103 . A 

representação pela linguagem é, portanto, essencial aos processos pelos quais os 

significados são produzidos” (HALL, 2016, p. 18). Visto que a linguagem torna esses 

significados socialmente compartilhados. Entender de que modo a cultura reverbera 

as representações é oportuno, já que “[...] os significados culturais não estão 

somente em nossa cabeça – eles organizam e regulam práticas sociais, influenciam 

nossa conduta e consequentemente geram efeitos reais e práticos” (HALL, 2016, p. 

20). 

 Assim como o discurso, as representações ocorrem a partir da interação de 

uma ou mais pessoas. Para Hall (2016), é por meio delas que as coisas, os 

acontecimentos e as próprias pessoas recebem um significado. “Sempre e em todo 

lugar, quando nós encontramos pessoas ou coisas e nos familiarizamos com elas, 

tais representações estão presentes” explica Moscovici (2003, p. 40). Para ele, “a 

informação que recebemos, e à qual tentamos dar um significado, está sob seu 

controle e não possui outro sentido para nós além do que elas dão a ele” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 40).  

 Daí a ação coletiva das representações por meio da comunicação e da 

transmissão de conhecimentos diversos, característica de uma sociedade pensante. 

“[...] Pensar e sentir são em si mesmos ‘sistemas de representação’, nos quais 

nossos conceitos, imagens e emoções ‘dão sentido a’ ou representam – em nossa 

vida mental – objetos que estão, ou podem estar, ‘lá fora’ no mundo” (HALL, 2016, p. 

23). 

                                                 
103

 Por cultura aqui se entende o mesmo que salientado por Hall, segundo o qual “basicamente, a 
cultura diz respeito à produção e ao intercâmbio de sentidos – o ‘compartilhamento de significados’ – 
entre os membros de um grupo ou sociedade. Afirmar que dois indivíduos pertencem à mesma 
cultura equivale a dizer que eles interpretam o mundo de maneira semelhante e podem expressar 
seus pensamentos e sentimentos de forma que um compreenda o outro. Assim, a cultura depende de 
que seus participantes interpretem o que acontece ao seu redor e ‘deem sentido’ às coisas de forma 
semelhante” (HALL, 2016, p. 20). 
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 No processo de interação com o outro, seja uma pessoa, uma coisa ou uma 

situação que envolva a ambos, os seres humanos se valem da linguagem somada a 

códigos, para conferir um sentido ao que está vendo, lendo ou sentindo. “O sentido é 

construído pelo sistema de representação. Ele é construído e fixado pelo código, 

que estabelece a correlação entre nosso sistema conceitual e nossa linguagem” 

(HALL, 2016, p. 42, grifo do autor). Para ele, quando se pensa em um item, pessoa 

ou situação representada, é utilizado um código para materializar isso, ainda que de 

um modo particular, próprio da cultura no qual se está inserido. Tanto código quanto 

a linguagem utilizada para manifestá-lo são resultados de uma prática significante, 

resultante de um processo de construção para atribuir sentido ao que se pensa, fala, 

ouve e vê. “Isso permite que o sentido passe do enunciador ao ouvinte e seja 

efetivamente comunicado dentro de uma cultura” (HALL, 2016, p. 42). 

 São os sujeitos que conferem sentido às coisas, às situações, aos 

acontecimentos, por meio das representações. E tais representações também 

operam no processo de construção de identidades (HALL, 2016), por estarem 

presentes, direta ou indiretamente, na memória das pessoas.  

 A respeito disso, o antropólogo Joël Candau diz que “[...] é a memória [...] que 

vem fortalecer a identidade, tanto no nível individual quanto no coletivo: assim, 

restituir a memória desaparecida de uma pessoa é restituir sua identidade” 

(CANDAU, 2014, p. 16). Para Hall (2016), a partir do momento que um grupo de 

pessoas se reúne em torno de práticas sociais e culturais das quais se sentem 

próximas, a partir das quais estreitam ou expandem seus laços de pertencimento – 

sobre uma comunidade, um time, uma história – utilizam linguagens diferentes que 

agem na promoção de uma identidade e, por conseguinte, na elaboração ou 

reelaboração de uma memória coletiva. “Representação, aqui, está intimamente 

ligada a identidade e conhecimento” (HALL, 2016, p. 25).  

 A identidade pode ser interpretada a partir de três dimensões: um “estado”, 

que pode se materializar de forma administrativa, quando a pessoa possui uma 

carteira de identidade, documento com uma série de informações sobre sua origem; 

uma “representação”, que é a ideia que se tem de si próprio e, por fim, um “conceito” 

utilizado na área de Ciências Humanas e Sociais (CANDAU, 2014, p. 25). 

 Nesse contexto, cabe salientar a ponte com o conceito de sujeito, igualmente 

tratado por Foucault (1999) em sua incursão sobre discurso e poder. Ainda que 

determinadas formações discursivas tratem de sujeitos ou necessitem da interação 
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deles para serem operadas, não é o sujeito quem produz, diretamente, o 

conhecimento que dela emana, mas sim uma série de outros fatores. “Sujeitos 

podem produzir textos particulares, mas eles estão operando dentro dos limites da 

episteme, da formação discursiva, do regime da verdade, de uma cultura e períodos 

particulares. [...] o ‘sujeito’ é produzido no discurso” (HALL, 2016, p. 99, grifo do 

autor). E, desse modo, também sua noção sobre identidade, de si ou de um grupo. 

 Na visão de Hall (2015), esse processo de construção de identidades passou 

por três concepções distintas: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o 

sujeito pós-moderno; cada um com um processo de construção identitária diferente. 

No primeiro caso o sujeito era “totalmente centrado, unificado, dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação” (HALL, 2015, p. 10), cuja essência 

que dava base à sua identidade permanecia inata e intacta.  

 O sujeito sociológico, por sua vez, dá conta que é no processo de interação 

do sujeito com a sociedade que a identidade – de si ou do grupo ao qual pertence ou 

se sente mais próximo – será elaborada. Neste segundo caso, “a identidade, então, 

costura [...] o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 

predizíveis” (HALL, 2015, p. 11).  

 No entanto, com o sujeito pós-moderno esse cenário muda, uma vez que os 

sujeitos e suas identidades estariam se fragmentando com mais facilidade, e no qual 

podem coabitar, coletivamente, uma série de identidades concordantes e 

dissonantes. “O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 

em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático” 

(HALL, 2015, p. 11). Concepção atual e na qual as representações possuem um 

papel determinante para elaborar e reelaborar identidades: “à medida que os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis” (HALL, 2015, p. 12). Mas Hall salienta que 

 
 
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode 
ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às 
vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política de 
identidade (de classe) para uma política de diferença. (HALL, 2015, p. 16, 
grifo do autor) 
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 Cabe, aqui, tornar o olhar ao conceito de différence discutido por Hall (2003) a 

partir de Jacques Derrida e citado no início deste capítulo. Com base no conceito de 

diferença, é possível refletir que as identidades não são fixas, pois há uma 

construção social em torno delas. E as experiências sociais demonstram como há 

uma mobilidade em torno delas, são deslizantes (HALL, 2003). Ao exemplificar com 

base no acontecimento analisado nesta tese, quando o refugiado com origem da 

República da Guiné é associado ao Ebola nas reportagens, entende-se que nesse 

contexto foram construídas significações a partir da presença de migrantes com 

perfil semelhante no Brasil, através dos discursos que emergem no jornalismo e 

resvalam em outros espaços sociais. 

 A partir do pensamento psicanalítico lacaniano, para Hall (2015) a identidade, 

enquanto uma construção inacabada e em constante evolução, pode ser entendida 

mais como uma identificação. “A identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza 

que é ‘preenchida’ a partir do nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 2015, p. 24-25, grifo do autor). Ou seja, a 

forma como o outro me vê – ou que penso que sou visto – também irá influenciar 

como eu irei me identificar no ambiente social que ocupo. 

 O que está diretamente relacionado ao debate sobre comunidades 

imaginadas, que Hall (2015) também discute, e a ideia de nação. “A nação não é 

apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos – um sistema de 

representação cultural” (HALL, 2015, p. 30, grifo do autor).  Nesse contexto, a 

discussão em torno das migrações internacionais e da problemática desta tese 

também se fazem oportunas a serem retomadas.  

 Quando se reflete acerca de uma ideia de nação brasileira, imbricada a 

formação populacional multirracial e multicultural é, portanto, difícil de identificar 

apenas uma nação em vários momentos históricos pelos quais o Brasil passou. Mais 

apropriada, portanto, a visão de vários Brasis misturados, em diversos estratos de 

tempo e, desse modo, várias identidades brasileiras. “As identidades nacionais não 

são coisas com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas no interior 

da representação” (HALL, 2015, p. 30, grifo do autor).   

A ideia aqui não é discutir, de forma aprofundada, sobre nação brasileira, mas 

pensar a respeito a partir da interseção com os estudos de migração. Embora não 

vigore uma política em torno do branqueamento – com o uso desse termo, 
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especificamente –, a miscigenação pode ser vista como um processo semelhante. 

Nesse caso, a ideia em torno de um perfil migratório desejado ainda permanece. 

Posto isso, por que ocorre um pânico associado a determinados grupos migratórios, 

como ocorre com africanos? Entende-se que pela permanência, ainda que indireta, 

de resquícios do passado no que diz respeito ao perfil desejado de migrante. 

 Para as migrações contemporâneas, o imaginário – ou vários deles – em 

torno da construção de uma ideia de nação brasileira está permeado pela memória e 

por identificações em torno das grandes migrações internacionais ocorridas para o 

Brasil nos séculos XIX e XX. Elas servem como parâmetro para comparações entre 

os velhos e novos migrantes em discursos, inclusive aqueles representados no 

jornalismo, e nas práticas sociais nos processos de inserção e integração dos 

migrantes atuais. Sobre isso, Hall (2015) diz que 

 
 
As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, 
mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um 
discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos [...]. As 
culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos sobre os 
quais nós podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos 
estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias 
que conectam seu presente com seu passado e imagens que delas são 
construídas. Como argumentou Benedict Anderson (1983), a identidade 
nacional é uma “comunidade imaginada”. (HALL, 2015, p. 31, grifo do autor) 
 
 

 Ainda com base nos estudos de Benedict Anderson, Hall elenca cinco 

elementos que são operacionalizados no processo de construção de uma nação, 

cultura nacional, sujeitos e suas identidades, e que aqui encontram guarida na 

discussão em torno das migrações internacionais contemporâneas. O primeiro 

elemento é a narrativa em torno da nação e em como os discursos operados em 

diversas instâncias sociais, inclusive no jornalismo, “simbolizam ou representam as 

experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à 

nação” (HALL, 2015, p. 31, grifo do autor).  

 O segundo elemento é “a ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e 

na intemporalidade” (HALL, 2015, p. 32, grifo do autor). O terceiro é a “invenção da 

tradição” (HALL, 2015, p. 32, grifo do autor), relacionada a possíveis práticas 

perpetuadas de geração a geração, consideradas como um passado histórico 

aceitável e ritualizado.  
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 O quarto é o “mito fundacional: uma história que localiza a origem da nação, 

do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que ele se perdem nas 

brumas do tempo [...] mítico” (HALL, 2015, p. 33, grifo do autor). E o quinto e último 

elemento é a ideia de uma existência de um povo puro, original e que não exercitaria 

seu poder (HALL, 2015).  

 O que no Brasil são situações que devem ser descontruídas e 

problematizadas, em razão da manutenção da ideia constantemente acionada 

discursivamente de um Brasil construído por migrantes considerados desejados, 

trabalhadores, brancos e europeus, em detrimento de outra realidade da qual fez 

parte a existência de indígenas, do seu extermínio nos considerados vazios 

demográficos do passado, do uso de mão-de-obra escravizada composta por 

africanos e povos negros que também participaram da construção de um Brasil. 

Nesse contexto, a ideia do branqueamento foi acionada política e socialmente, 

influenciando a manutenção do racismo e da subalternização do povo negro (BASHI 

& MCDANIEL, 1997; BASHI, 1998), inclusive com relação aos fluxos migratórios 

contemporâneos, como foi discutido no capítulo anterior e como é debatido no 

próximo capítulo desta tese. 

 Dessa forma, assim como a partir de um discurso se constituem elementos 

que irão integrar identidades e, desse modo, os próprios sujeitos, é no discurso que 

o sujeito encontra seu lugar. “(ou seja, o leitor ou espectador, que também está 

‘sujeito’ ao discurso), onde seus significados e entendimentos específicos fazem 

sentido” (HALL, 2016, p. 100). Eis a necessidade em entender como discurso, poder 

e conhecimento operam mutuamente, para posicionar o sujeito em determinada 

formação discursiva em um dado contexto histórico.  

 
 
Os indivíduos podem se distinguir por suas características de classes 
sociais, gêneros, “raças” e etnias (dentre outros fatores), mas não serão 
capazes de captar o sentido até que tenham se identificado com aquelas 
posições que o discurso constrói, sujeitando-se a suas regras, e então se 
tornando sujeitos de seu poder/conhecimento” (HALL, 2016, p. 100, grifo do 
autor). 
 
 

 Esse processo de se integrar em determinado ambiente ou grupo, ou seja, de 

fazer parte de uma identidade cultural de forma coletiva também se dá por 

intermédio de representações (CANDAU, 2014). Nesse contexto, a migração 

representada no discurso jornalístico é feita com base em outras formações 



 

 

171 

discursivas existentes. Quando sujeitos migrantes e/ou refugiados são 

representados sem esclarecer em detalhes de onde são e o contexto cultural em 

que estão inseridos, a memória que pode ser cristalizada com tal representação 

pode interferir na construção sobre suas identidades a partir do olhar do outro que 

pertence ao lugar para onde os migrantes estão em mobilidade. Essas significações 

da identidade do outro, elaboradas nas representações, produzem diferenças ou 

“fronteiras sociais” (CANDAU, 2014, p. 27). 

 Na própria construção do modo de ver a si, das identidades individuais, a 

pessoa também evoca reproduções a partir de um “núcleo memorial, que é também 

um núcleo de sentidos, constituído por elementos do passado relativamente 

estabilizados, quer dizer, conservados sem mudanças desde sua percepção original” 

(CANDAU, 2014, p. 77). E isto ocorre dentro de um espaço temporal ou de um 

conjunto deles, ou seja, é um processo historicizado ou passível a ser registrado na 

história, como discutido por Foucault. As identidades, individual ou coletiva, são 

criadas “a partir de memórias cuja natureza depende estreitamente das modalidades 

segundo as quais os membros de um grupo representam o tempo [...] e se 

acomodam num fluxo temporal irreversível” (CANDAU, 2014, p. 85). 

 Esses processos identitários são fortalecidos ao acessar várias lembranças, 

um “campo memorável” (CANDAU, 2014, p. 100) através do qual os sujeitos irão 

fortalecer, em grupo, uma memória compartilhada que também influencia a visão 

que cada um faz de si mesmo. Esse processo é “fortalecido quando encontrar um 

eco naquilo que ele denomina de pensamento coletivo e que é, de fato, um certo 

grau de convergência entre as representações que cada indivíduo mantém ou se 

esforça em compartilhar com outros membros do grupo” (CANDAU, 2014, p. 100). E 

esses ecos podem emergir no presente a partir de acontecimentos, que podem 

acionar memórias sobre determinado grupo, coisa ou situações. Quando se tornam 

públicos em “formas operacionais de transmissão”, podem consolidar ou 

enfraquecer uma “consciência identitária” (CANDAU, 2014, p. 106). De todo modo, o 

autor reforça que tais processos somente podem ser manifestos com o uso da 

memória. 

 É preciso detalhar, no entanto, que embora a memória tenha um papel 

importante na elaboração da identidade de um sujeito ou de um conjunto de 

pessoas, o esquecimento também é parte integrante desse processo. “[...] o jogo da 

memória que vem fundar a identidade é necessariamente feito de lembranças e 
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esquecimentos” (CANDAU, 2014, p. 18). Ou seja, o ato de esquecer, voluntária ou 

involuntariamente pode, segundo Candau (2014, p. 18), “ameaçar” a identidade, 

especialmente quando a memória envolve lembranças sobre eventos traumáticos. É 

capaz, portanto, de corromper como essa visão de si ou da cultura na qual esteja 

inserido pode ser elaborada e vivenciada. 

 Seja do passado ou do presente, as pessoas partem de um lugar da memória, 

para constituir ou acender a chama do pertencimento a alguma identidade, coletiva 

ou particular. “Não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca 

memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos 

individualmente” (CANDAU, 2014, p. 19). Identidade essa que está direta ou 

indiretamente ligada a representações.  

 Embora determinadas representações – cristalizadas em discursos 

considerados hegemônicos – circulem, sejam apreendidas e reverberadas, nem 

todos os sujeitos hão de estar passíveis da mesma reflexão ou irão perpetuar, em 

sua literalidade, tais imagens. Ninguém é de um todo manipulável ou passivo. “[...] 

Pessoas e grupos, longe de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, 

produzem e comunicam incessantemente suas próprias e específicas 

representações e soluções às questões que eles mesmos colocam” (MOSCOVICI, 

2003, p. 45).  

 É possível reelaborar discursos, desconstruí-los e problematizar as 

representações neles contidas. Um exemplo de prática que faz esse processo de 

reflexão é a feita através das mídias migrantes, que podem ser entendidas enquanto 

uma prática contra discursiva, quando os migrantes apresentam outro discurso 

sobre a mobilidade, seja nas redes sociais ou em canais alternativos, como blogs e 

sites, para tornar pública sua realidade e demais vivências durante sua mobilidade 

(COGO, 2012).  

 A partir do momento que um grupo de indivíduos busca informação por canais 

informativos, um imaginário em torno daquilo que se conhece passa a ser evocado. 

Essas imagens, por mais difusas que sejam, provocam, por conseguinte, a produção 

de sentido em torno de algo ou alguém, seja familiar ou não. E aqui reside a 

possibilidade de também fomentar estereótipos ou pânicos de ordem moral. Para 

Moscovici (2003, p. 33) “[...] nós nunca conseguimos nenhuma informação que não 

tenha sido distorcida por representações ‘superimpostas’ aos objetos e às pessoas 

que lhes dão certa vaguidade e as fazem parcialmente inacessíveis”. 
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3.2. O pânico moral nas representações sociais 

 

 De um modo geral, o medo e o pânico sobre os fluxos migratórios, 

especialmente os contemporâneos, geralmente são associados à presença de 

migrantes e/ou pessoas em situação de refúgio vistas como uma ameaça à 

soberania nacional, às fronteiras, ao mercado de trabalho, ou que estão expostos à 

marginalidade e criminalidade e propensos a doenças inexistentes no país de 

acolhimento, como é o caso do Ebola.  

 Independente se é condizente ou não com a realidade, tais representações 

podem influenciar as práticas sociais para com esse grupo em particular e gerar  um 

pânico de ordem moral para com eles. Não que o pânico moral em relação aos 

migrantes do passado fosse inexistente; a eles também eram associadas imagens 

para rechaçar migrações consideradas como indesejadas, como as mulheres que 

circulavam sozinhas e podiam ser associadas à prostituição (MENEZES, 1996; 

2001; RAGO, 1991), ou os alemães considerados um perigo em potencial durante o 

Estado Novo, como apresentado no segundo capítulo.  

 Um dos estudiosos sobre pânicos morais, o sociólogo Kenneth Thompson 

(2014), explica que a ideia em torno do conceito surgiu de forma marcante na 

década de 1950, ligada à juventude e práticas correlatas, como ouvir e dançar 

gêneros musicais como jazz e rock and roll e frequentar bares e casas noturnas. 

Para alguns, tais práticas sociais poderiam estar relacionadas à promiscuidade e 

gerar condutas classificadas como antissociais pelos adultos (THOMPSON, 2014).  

 Nas décadas seguintes, entre 1960 e 1970, outras práticas foram associadas 

ao pânico moral, consideradas por grupos conservadores como subversivas como a 

permissividade sexual, a igualdade de gênero apregoada pelo feminismo e o avanço 

do movimento negro que exigia o fim da segregação racial institucionalizada nos 

EUA. Contudo, ainda que a noção de pânico tenha mudado de sentido – pois o que 

causava pânico antigamente não causa mais –, resquícios desse passado ainda se 

fazem presentes na contemporaneidade. Thompson (2014), porém, alerta que não 

há um padrão estabelecido. Embora algumas características do pânico moral sejam 

semelhantes nas situações nas quais seja possível detectar sua presença, para o 

autor houve uma mudança significativa de lá para cá.  

 O termo em si foi inicialmente evidenciado pelo também sociólogo, o britânico 

Jack Young, em 1971, quando analisava a preocupação social em torno do aumento 
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do consumo de drogas (THOMPSON, 2014). Na ocasião, associou três esferas que, 

para Thompson (2014), indicam os grupos basilares responsáveis por disseminar o 

pânico moral: os meios de comunicação de massa, a opinião pública que se informa 

ou retroalimenta tais canais, grupos sociais que tenham interesse ou estejam direta 

ou indiretamente ligados à temática e, por fim, as autoridades responsáveis por 

fiscalizar a situação. 

 Porém, apenas em 1972 o conceito foi popularizado, através de pesquisas 

conduzidas pelo sociólogo Stanley Cohen, contemporâneo de Young (THOMPSON, 

2014). A partir da análise de diversos acontecimentos sociais, atribuiu a ideia de 

pânico moral a minorias, cujos comportamentos possam ser vistos como perigosos 

por grupos hegemônicos, geralmente ligados a ideais conservadores e tradicionais, 

impulsionados ou reverberados pela mídia e endossados pelos agentes 

responsáveis por realizar o controle social.  

 Todavia, Thompson (2014) acredita que na atualidade a percepção em torno 

do conceito foi transformada, uma vez que o pânico pode não ser atribuído apenas a 

um pequeno grupo em si, mas a qualquer tipo de evento que tenha relação direta ou 

indireta com o acontecimento em questão. Para facilitar a compreensão, ilustra com 

um exemplo em torno da maternidade e da criação das crianças. É comum atribuir à 

mãe a responsabilidade sobre a educação dos filhos. Logo, em qualquer incidente 

negativo envolvendo uma criança geralmente a mãe é implicada como culpada pela 

ocorrência, ainda que não seja diretamente envolvida. Ou seja, o pânico opera 

diante de marcadores de diferença que enfrentam padrões hegemônicos 

estabelecidos. 

 O autor elenca cinco elementos considerados por ele como fundamentais 

para reconhecer um acontecimento a partir do qual seja identificado um pânico 

moral:  

 
 
1) algo ou alguém é definido como uma ameaça aos valores e interesses da 
sociedade; 2) esta ameaça se representa nos meios massivos de tal modo 
que sua forma será facilmente reconhecida; 3) se produz uma rápida 
construção da opinião pública; 4) as autoridades e os formadores de opinião 
devem responder ou dizer algo a respeito; 5) o pânico passa ou produz 
mudanças sociais. (THOMPSON, 2014, p. 23) 
 
 

 E por que pânico moral? Ambas as palavras, juntas, podem sugerir uma 

ameaça ao que é estabelecido enquanto “sagrado ou fundamental para a sociedade” 
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(THOMPSON, 2014, p. 23-24). O termo moral confere um peso diferente, indicando 

que o acontecimento, assim como as pessoas ou grupo delas envolvidas, não diz 

respeito a um evento que possa ser encarado como banal, sendo necessário aplicar 

uma sanção ou resolução ao que se considera um problema para a manutenção do 

status quo em questão. Constitui, portanto, “uma ameaça à ordem social em si 

mesma ou a uma concepção idealizada (ideológica) de alguma parte de tal ordem 

social [...] e despertam fortes sentimentos de controle” (THOMPSON, 2014, p. 24).  

 Thompson (2014) indica que dois passos são preponderantes para analisar 

um acontecimento sob a ótica do pânico moral: “tentar entender as percepções de 

quem está implicado, sem prejulgar suas crenças ou motivações. E o seguinte passo 

é buscar explicações de por que e como desenvolve um pânico moral” 

(THOMPSON, 2014, p. 24). De todo modo, algumas características estão presentes 

nos acontecimentos cuja ideia de pânico moral possa estar relacionada, ainda que 

não seja diretamente explicitada: quando determinado comportamento de um tipo ou 

grupo de pessoas passa a ser observado e discutido em esfera social, pela opinião 

pública, midiaticamente ou pelas autoridades responsáveis por realizar o controle 

social; e, na sequência, quando os grupos que se sentem ameaçados passam a 

promover práticas sociais hostis contra os sujeitos envolvidos no pânico moral 

(THOMPSON, 2014). 

 Os pânicos morais possuem, ainda, dois elementos constitutivos: a 

volatilidade e a desproporcionalidade (THOMPSON, 2014). O primeiro está 

relacionado à duração dos pânicos, que “só aparecem de repente e duram pouco 

tempo” (THOMPSON, 2014, p. 25). Nesse caso, ainda que o pânico se manifeste 

em um curto espaço de tempo de forma mais acentuada, seus desdobramentos 

sobre o grupo social em questão podem ter efeitos em longo prazo. Já o segundo 

elemento, desproporcionalidade, está associado à dimensão que se dá sobre a 

ameaça detectada: no geral, os grupos que se sentem ameaçados pelo pânico 

moral aumentam o potencial perigo além do que realmente possa representar 

(THOMPSON, 2014). O autor, porém, salienta que não significa dizer que a 

preocupação sobre o que se considera como pânico moral, no caso da 

desproporcionalidade, seja pouco genuína.  

 No caso de suspeita de Ebola ocorrido em 2014, entende-se que a forma 

como repercutiu discursivamente possui essas características. Embora sua duração 

tenha sido curta – a divulgação sobre o acontecimento ocorreu um pouco mais de 
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uma semana, entre 9 e 19 de outubro de 2014 – os efeitos permaneceram na forma 

de preconceito, como na reportagem conduzida pelo jornalista Daniel Santini, 

publicada em 15 de dezembro de 2014, sobre o medo associado ao preconceito 

contra migrantes negros104. Por meio de sua reportagem é possível avaliar que dois 

meses depois do caso de suspeita de Ebola, ainda havia a presença de um pânico 

em torno da doença e sua relação com migrantes negros em trânsito no Brasil. 

 Ainda que não haja um consenso e uma definição consolidada sobre o 

conceito de pânico moral – já que sociólogos norte-americanos e britânicos possuem 

diferentes pontos de vista acerca do tema –, um ponto em comum identificado por 

autores de várias disciplinas é o poder atribuído ao jornalismo ao difundir o pânico 

moral e gerar, nesse contexto, uma “ansiedade pública” (THOMPSON, 2014, p. 27). 

Isto porque a visibilidade proporcionada a partir do discurso midiático é mais eficaz 

para que os grupos que se sintam ameaçados possam tonar públicas suas críticas e 

exigir o direito sobre os valores que estão comprometidos pelo potencial promotor do 

pânico (THOMPSON, 2014). 

 
 
O público é incentivado através dos meios massivos pelo esforço de 
“empreendedores morais” ou cruzados morais que, tentando atiçar a opinião 
pública pelos meios de comunicação e liderando movimentos ou 
organizações sociais, pressionam as autoridades para que exerçam 
controle social e regulação moral. (THOMPSON, 2014, p. 29) 
 
 

 As cruzadas morais, portanto, seriam promovidas por integrantes de grupos 

que preferem manter em voga seus valores e comportamentos, em detrimento de 

iniciativas de outros grupos que sejam diferentes de si, em diversos aspectos 

(THOMPSON, 2014). Nesse sentido, para os coletivos que transmitem ou 

perpetuam valores relacionados às práticas de segregação racial na 

contemporaneidade, a presença ou vinda, independente da quantidade, de 

migrantes que sejam dissonantes de seu fenótipo tornam-se um incômodo e, de 

certo modo, um pânico de ordem moral. Como exemplificado com a reportagem 

publicada no dia 19 de outubro de 2014 no Jornal do Brasil, cuja fala do 

infectologista consultado destaca a possível ausência de um controle de fronteiras, 

além de associar um possível risco de epidemia do Ebola a refugiados e 

migrantes105. 

                                                 
104

 Ver trecho em questão na página 145. 
105

 Ver trecho em questão na página 161. 
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 Contudo, Thompson sustenta que para que um evento ou um grupo de 

pessoas sejam considerados um pânico moral, é preciso partir de um 

comportamento, que “se define como uma conduta relativamente espontânea, 

volátil, evanescente, emergente, não institucional e de curta vida, que surge em 

situações em que a cultura dominante carece de uma definição clara do que fazer” 

(THOMPSON, 2014, p. 30). A partir dos estudos de Stanley Cohen, o sociólogo 

pontua uma série de comportamentos coletivos que podem denotar a ocorrência de 

um pânico moral: “a histeria massiva, enganos, desastres [...], motins, distúrbios 

raciais, multidões [...], humilhação massiva, rumores e lendas” (THOMPSON, 2014, 

p. 31). 

 A existência de alguns fatores contextuais, relacionados a questões políticas 

e socioeconômicas, também são preponderantes para a manifestação de um pânico 

moral, combinado às práticas informativas ancoradas em veículos jornalísticos cuja 

fonte de informação seja duvidosa (THOMPSON, 2014). Com base nos estudos 

postulados por Stuart Hall e que também abarcaram uma reflexão em torno do 

pânico moral, Thompson detalha sobre o processo de tornar os pânicos públicos a 

partir da ação dos meios de comunicação: 

 
 
Os meios, em especial, não planejam necessariamente de maneira 
consciente gerar um pânico moral com a intenção de distrair a atenção dos 
problemas econômicos, mas os problemas da economia criam tensões e os 
meios respondem a elas amplificando seus sintomas, como por exemplo, o 
temor a uma crise da lei e da ordem. (THOMPSON, 2014, p. 36) 
 
 

 No caso da migração contemporânea, o que se percebeu é que ela passa a 

ser um tema recorrente no jornalismo e nas representações que emergem nos 

discursos sociais quando os fluxos migratórios – sobretudo aqueles que envolvem 

pessoas negras – são associados a um problema, relacionado à saúde, à economia, 

à política – com uma ideia em torno da exigência de uma maior regulação e 

securitização das fronteiras –, ao tráfico de pessoas e, inclusive, à possível 

marginalização dos que estiverem em uma situação de vulnerabilidade, como 

tratado em outras pesquisas anteriores citadas ao longo da tese (CAMPOS, 2015; 

CASTRO, 2001; GUSMÃO, 2011; HANDERSON, 2015; SACRAMENTO & 

MACHADO, 2015; VENTURA, 2016; VENTURA & HOLZHACKER, 2016; VENSON, 

2015; THOMPSON, 2014). Entende-se que tal situação converge na promoção, 

mesmo que indireta, de pânicos morais contra determinados grupos, como o 
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observado com os haitianos e africanos durante o caso de suspeita de Ebola 

ocorrido no Brasil em 2014. 

 De todo modo, o episódio envolvendo um pânico moral somente terá 

significado caso já existam – seja por parte dos grupos dominantes, da opinião 

pública, do jornalismo e dos agentes de controle – discursos consolidados contra os 

sujeitos relacionados ao pânico (THOMPSON, 2014). Eis, então, a relação entre o 

pânico moral e sua propagação nos discursos midiáticos, sobretudo a partir das 

representações neles cristalizadas.  

 Das vinte reportagens analisadas, a que mais chama a atenção nesse sentido 

– o que justifica a recorrência no uso desse exemplo em particular ao longo da tese 

– é a publicada em 19 de outubro de 2014 no site do Jornal do Brasil e intitulada 

“Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de Ebola no país”. O 

infectologista citado na reportagem faz uma associação direta de fluxos envolvendo 

africanos e haitianos à ilegalidade e ao risco de saúde para brasileiros, como 

exemplificado a seguir: 

 
 
O infectologista ressalta que os problemas médicos relativos à pouca 
fiscalização das fronteiras é muito anterior ao medo da entrada de Ebola. 
“Reforçar fronteiras é uma coisa que já deveria ter sido feita a muito tempo, 
por conta da entrada de drogas e armas que causam vários problemas à 
saúde do usuário de drogas, por exemplo. A fragilidade da fronteira já é algo 
que compromete a saúde brasileira há muito tempo. Não sei se agora por 
conta do Ebola vai começar a melhorar, mas eu gostaria que isso 
acontecesse”, denuncia.”

106
 (grifos meus)  

 
 

 Como grifado, é possível notar a presença da palavra “medo” no trecho da 

reportagem, destacando na fala da fonte que, apesar de o temor estar relacionado à 

doença, o possível agente causador dela é identificado como sendo os migrantes, 

no caso os haitianos e outros que entram “ilegalmente” no país, como salientado no 

título e no decorrer do texto.  

 No caso aqui analisado, o que se percebe é a construção de um pânico moral 

relacionado a marcadores sociais que destacam a diferença entre o migrante, visto 

enquanto o outro, e os brasileiros. A camada social em que está inserido, sua 

bagagem cultural e, sobretudo, sua raça são determinantes para marginalizar os 
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 JORNAL DO BRASIL. Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de ebola no 
país. Jornal do Brasil, 19 out. 2014. Disponível em: <http://www.jb.com.br/ciencia-e-
tecnologia/noticias/2014/10/19/refugiados-e-imigrantes-ilegais-elevam-o-risco-de-entrada-de-ebola-
no-pais/>. Acesso em: 16 set. 2017. 
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negros e inferioriza-los, em detrimento de outros migrantes, especialmente àqueles 

brancos e cuja origem seja de um dos países que compõem o Norte Global, este 

último conceito em referência às pesquisas de Boaventura de Sousa Santos e Maria 

Paula Meneses (2009) que serão discutidas adiante. 

 A fala do infectologista citado na reportagem anterior pode ser utilizado como 

exemplo para refletir acerca do pensamento foucaultiano e os discursos sobre a 

sexualidade e o poder, somada à perspectiva do conceito de pânico moral. Não só 

sexualidade, mas sobretudo à ligação entre grupos considerados como ameaça e o 

risco de saúde. Com base em Foucault, Thompson (2014) diz que dotados de uma 

moral considerada adequada, determinados grupos sociais arregimentam opiniões 

em favor dos controles dos corpos e de ditar normas relacionadas a aspectos 

sexuais. 

 Em seu livro, Thompson (2014) elenca análises sobre diversos segmentos 

que se tornaram ou são alvos regulares dos ditos empreendedores morais. São eles: 

o pânico moral sob a perspectiva clássica, a partir dos estudos de Stanley Cohen 

sobre a juventude e os possíveis riscos associados aos comportamentos ligados ao 

gênero musical rock; o pânico moral sobre a juventude, porém combinado ao risco a 

partir de práticas consideradas subversivas e de permissividade sexual; o pânico 

associado às gangues e à marginalização das comunidades; os pânicos morais 

relacionados às práticas sexuais e ao contágio da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) – conhecida pela sigla em inglês, AIDS, ou Acquired 

Immunodeficiency Syndrome; a relação dos pânicos morais referentes à família, 

infância e violência; a violência feminina e às gangues formadas por mulheres; e, por 

fim, o pânico moral relativo à divulgação do sexo nas telas (televisão e cinema).  

 Para a problemática tratada nesta pesquisa, julgou-se mais próximo ao tema 

compreender a relação entre pânico moral e as práticas consideradas libidinosas e 

doenças sexualmente transmissíveis, ainda que não seja o caso diretamente. 

Porém, em se tratando de uma perspectiva cujo foco foi a análise do pânico contra 

grupos migrantes e os potenciais riscos à saúde a partir da transmissão de doenças 

inexistentes nos locais de acolhida – o caso de suspeita de Ebola é um exemplo –, 

logo, as reflexões de Thompson (2014) foram oportunas para tentar compreender a 

perspectiva do pânico moral e a preservação da saúde. 
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 Seja no caso dos portadores da AIDS ou de outras doenças, sobretudo as 

transmissíveis de pessoa para pessoa, como também pode ser o caso do Ebola107, é 

necessário dizer que tais enfermidades “tem recebido um sentido moralizante que 

estigmatiza a quem as sofre como párias e desviados sociais. O processo de 

moralização é alcançado maiormente através da representação midiática massiva” 

(THOMPSON, 2014, p. 102). 

 Se no caso da AIDS o contágio do vírus pode ocorrer a partir de práticas 

consideradas pelos ditos empreendedores morais como “ilícitas ou moralmente 

inaceitáveis” (THOMPSON, 2014, p. 103), no caso do Ebola, especialmente 

associado a migrantes africanos em países de outros continentes, a prática que 

poderia ser entendida como moralmente condenável seria sua mobilidade para 

outros lugares, onde a enfermidade inexiste. 

 Em sua análise, Thompson (2014) observou uma tendência presente no 

discurso jornalístico sobre a AIDS na década de 1980, momento em que a doença 

foi alçada como acontecimento nos principais jornais no mundo: a de 

superdimensionar o número de diagnósticos da doença, provocando na população 

um pânico de ordem moral sobre o tema. O que também foi percebido durante as 

análises preliminares acerca do caso de suspeita de Ebola no Brasil ocorrido em 

2014, e cuja empiria se concentra no próximo capítulo. Nesse caso, ao invés de as 

notícias serem constituídas com base em dados consolidados ou próximos à 

realidade, grande parte do discurso jornalístico se baseia em um rumor, um dos 

comportamentos coletivos elencados por Cohen e citados por Thompson (2014). 

 Impulsionado pela opinião pública e pelos empreendedores morais, o 

jornalismo pauta e pode ser pautado pelo público. Neste caso, o veículo em questão 

– independente do suporte que ocupa (impresso, digital, radiofônico ou audiovisual) 

– pode se basear em uma audiência cujo público é composto por pessoas 

consideradas “normais, mentalmente sãs, bem pensantes, sujeitos de senso 

                                                 
107

 É preciso ressaltar, porém, que o provável hospedeiro do vírus sejam animais como morcegos 
frugívoros, transmitido posteriormente “O Ebola é introduzido na população humana por meio de 
contato direto com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de animais infectados. Na 
África, os surtos provavelmente originam-se quando pessoas têm contato ou manuseiam a carne crua 
de chimpanzés, gorilas infectados, morcegos, macacos, antílopes florestais e porcos-espinhos 
encontrados doentes ou mortos, ou na floresta. Depois que uma pessoa entra em contato com um 
animal que tem Ebola, ela pode espalhar o vírus na sua comunidade, transmitindo-o para outras 
pessoas. O vírus Ebola não é transmitido pelo ar. A infecção ocorre por contato direto com o sangue 
ou outros fluidos corporais ou secreções como, por exemplo, fezes, urina, saliva e sêmen de pessoas 
infectadas.” Fonte: SAÚDE, Ministério da. Ebola. Portal da Saúde. Disponível em: 
<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/ebola>. Acesso em: 27 abril 2018. 
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comum” (THOMPSON, 2014, p. 108). Contudo, parte do público pode ser suscetível 

a preconceitos, discriminações e outros problemas dessa ordem. 

 Thompson (2014) comenta que a respeito da AIDS grupos radicais 

postulavam como adequado controlar socialmente o público formado por gays, 

impondo-lhes a internação de forma compulsória para tratamento médico e/ou até 

processos judiciais. Com base nos estudos postulados por Simon Watney, para 

Thompson (2014) essas práticas divulgadas no jornalismo impactavam diretamente 

a construção da identidade dos portadores de enfermidades como a mencionada. O 

que também pode influenciar a memória acerca desses grupos, perpetuando ao 

longo do tempo as representações sobre esses sujeitos.  

 A respeito da AIDS nos anos 1980, Thompson observa que “é dentro deste 

contexto de mudança social, ansiedade e tensão onde os cruzados da moral são 

capazes de promover um discurso sobre supostas ameaças ao que considera 

‘normal’, ‘natural’ e moral em relação com a sexualidade” (THOMPSON, 2014, p. 

117). Porém, o mesmo também poderia ser justaposto no Brasil contemporâneo, 

quando da mobilidade de fluxos migratórios diversos para o país nos últimos anos, 

como o caso de suspeita de Ebola em 2014 envolvendo o refugiado originário da 

República da Guiné.  

 Principalmente entre os anos de 2000 e 2014, o Brasil passou por profundas 

transformações políticas e socioeconômicas, o que também favoreceu o acolhimento 

de fluxos migratórios. Nesse contexto, quando da ocorrência do caso de suspeita de 

Ebola em 2014, identificou-se uma onda de discursos xenofóbicos, exigindo o 

fechamento de fronteiras contra migrantes negros, independente da origem, 

associando a eles um risco de possíveis transmissores da doença, ainda que sua 

ocorrência não tenha sido comprovada.  

 Assim, o jornalismo pode operar como um palco onde se descortinam uma 

série de pânicos morais (THOMPSON, 2014). Os veículos se digladiam em busca de 

um furo jornalístico, ou seja, de ser o primeiro a informar um novo acontecimento por 

eles construído, ainda que não tenha qualquer relevância social. A respeito disso: 

 
 
Talvez a única compensação é que a competência entre os jornais significa 
que a cobertura intensiva que pode criar um pânico também pode levar ao 
rápido esgotamento do tema e sua substituição por outro, em especial se os 
jornalistas rivais semeiem dúvidas sobre as notas originais que fizeram 
surgir o pânico. (THOMPSON, 2014, p. 117). 
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 Embora os discursos jornalísticos sobre episódios envolvendo a AIDS na 

década de 1980 ou mesmo o caso de suspeita de Ebola no Brasil em 2014 sejam de 

curta duração, a ideia por trás de cada um desses acontecimentos possui 

desdobramentos de longa duração para os sujeitos relacionados aos grupos 

envolvidos. A formação discursiva operada no jornalismo – com base em outros 

discursos hegemônicos – sobretudo quando os veículos competem entre si, é 

incisiva para reforçar um pânico moral, cuja repressão será solicitada pelas pessoas 

que fizerem parte da cruzada moral exigindo o controle dessa situação 

(THOMPSON, 2014). 

 Para entender como o pânico moral pode ser identificado no discurso 

jornalístico e como se deu sua identificação nas reportagens analisadas nesta tese, 

foi utilizado também o método de Análise Crítica de Discurso (ACD). Por meio dele, 

foi possível operacionalizar fatores que contribuíram com a desconstrução e 

problematização dos discursos jornalísticos. Associado a ele, a História Oral, meio 

pelo qual foram realizadas as entrevistas com jornalistas e migrantes. Ambos 

métodos serão detalhados a seguir.  

 

3.3. Discursos sobre Ebola no jornalismo: percurso metodológico 

  

 Para análise tanto das reportagens que compõem o corpus desta tese como 

das entrevistas coletadas por meio da História Oral, julgou-se necessário adotar um 

segundo método: a Análise Crítica de Discurso108, também conhecida pela sigla 

ACD. Na introdução foram apresentadas algumas propriedades do método, mas 

também é oportuno discutir sua base teórica e de que modo ela dialoga com as 

teorias e problemática desta tese. 

 Partindo do pressuposto que a existência do discurso está ligada a interação 

entre uma ou mais pessoas, logo converge para a ideia postulada por Bakhtin e 

utilizada por Norman Fairclough de que a linguagem consiste em uma operação 

dialógica e polifônica, em contraposição a ideais já superados da existência de 

alguém que fala para um outro, que apenas ouve e não interage (RESENDE & 

RAMALHO, 2011). Ou seja, no discurso coabitam diálogos e uma polifonia de vozes 

                                                 
108

 Autores como Norman Fairclough e Teun Van Dijk adotaram a expressão Análise Crítica de 
Discurso, também conhecida pela sigla ACD. Outros pesquisadores, porém, utilizam-na na forma 
Análise de Discurso Crítica (ADC). Aqui, contudo, adotou-se a primeira. 
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que podem ser dissonantes ou consonantes com determinada ideologia, crença ou 

ideal partilhado. 

 A expressão Análise Crítica do Discurso foi encontrada inicialmente nos 

estudos postulados por Fairclough na década de 1980, a partir das discussões 

exploradas na Linguística Crítica na década anterior. É diferente da Análise de 

Discurso francesa e da semiótica. Nesse sentido, a ACD estabelece uma 

“desconstrução ideológica de textos que integram práticas sociais [e como] pode 

intervir de algum modo na sociedade, a fim de desvelar relações de dominação” 

(RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 22, grifo meu). O método pode contribuir para 

“mostrar conexões e causas que estão ocultas e, por outro, intervir socialmente para 

produzir mudanças que favoreçam àqueles(as) que possam se encontrar em 

situação de desvantagem” (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 22). 

 A linguagem pode ser considerada, portanto, como um espaço de luta 

hegemônica que “[...] viabiliza a análise de contradições sociais e lutas pelo poder 

que levam o sujeito a selecionar determinadas estruturas linguísticas ou 

determinadas vozes, por exemplo, e articulá-las de determinadas maneiras num 

conjunto de outras possibilidades” (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 18).  

 Tal premissa também está disposta na Teoria Social do Discurso, cujo 

arcabouço teórico é utilizado como apoio da ACD. Essa corrente teórica advoga da 

existência de três dimensões de análise: a primeira, a prática social, que pode ser 

entendida como “uma dimensão do evento discursivo, assim como o texto” 

(RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 28). Este último consiste na segunda dimensão; 

a terceira e última é a da prática discursiva, “que focaliza os processos 

sociocognitivos de produção, distribuição e consumo do texto, processos sociais 

relacionados a ambientes econômicos, políticos e institucionais particulares” 

(RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 28). Essa concepção tridimensional do discurso  

 
 
parte da percepção de um problema que, em geral, baseia-se em relações 
de poder, na distribuição assimétrica de recursos materiais e simbólicos em 
práticas sociais, na naturalização de discursos particulares como sendo 
universais, dado o caráter crítico da teoria. O segundo passo sugerido 
dentro desse método é a identificação de obstáculos para que o problema 
seja superado, ou seja, identificação de elementos da prática social que 
sustentam o problema verificado e que constituem obstáculo para mudança 
estrutural. Há três tipos de análise que atuam juntos nessa etapa: (1) a 
análise da conjuntura, da configuração de práticas das quais o discurso em 
análise é parte, das práticas sociais associadas ao problema ou das quais 
ele decorre, (2) a análise da prática particular, com ênfase para os 
momentos da prática em foco no discurso, para as relações entre o discurso 
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e os outros momentos, e (3) a análise do discurso, orientada para a 
estrutura (relação da instância discursiva analisada com ordens de discurso 
e sua recorrência a gêneros, vozes e discursos de ordens de discurso 
articuladas) e para a interação (análise linguística de recursos utilizados no 
texto e sua relação com a prática social). O terceiro passo e a função do 
problema na prática. O foco nessa etapa da análise é verificar se há uma 
função particular para o aspecto problemático do discurso, ou seja, para 
além da descrição dos conflitos de poder em que a instância discursiva se 
envolve, deve-se também avaliar sua função nas práticas discursivas e 
social. A etapa seguinte são os possíveis modos de ultrapassar os 
obstáculos, cujo objetivo é explorar as possibilidades de mudança e 
superação dos problemas identificados, por meio das contradições das 
conjunturas. Por fim, toda pesquisa em ADC deve conter uma reflexão 
sobre a análise, isto é, toda pesquisa crítica deve ser reflexiva. (RESENDE 
& RAMALHO, 2011, p. 36-37, grifo das autoras) 
 
 

 As duas primeiras etapas foram, até este momento, analisadas parcialmente 

nos capítulos anteriores109, ainda que diferente da ordem expressa pelas autoras, 

como explicado por elas. Esta tese, cujo campo ainda é concentrado na História do 

Tempo Presente, também possui laços interdisciplinares com outras disciplinas, 

como o Jornalismo, a Sociologia, a Filosofia, a Linguística e a Antropologia. Por isso, 

resolveu-se operacionalizar a ACD de forma híbrida, guiada pelos objetivos 

elencados na introdução e adequando aos elementos discursivos que se deseja 

desconstruir e refletir, cuja análise se encontra concentrada no próximo capítulo. 

 Portanto, a fim de adequar o método de análise à pesquisa, foram adotadas 

duas categorias testadas anteriormente (FRAZÃO, 2013) e que compreendem: A) 

Aspectos técnicos: análise dos detalhes técnicos previstos em cada reportagem; B) 

Conteúdo das pautas: análise do tema da pauta, da abordagem e do tratamento do 

tema e execução da pauta, e de diferenciais identificados.  

 No texto das reportagens foi verificado a existência de termos que liguem 

migrantes e/ou pessoas em situação de refúgio à ilegalidade ou que os vitimizem, 

como indicado por Denise Cogo e Maria Badet Souza (2013, p. 61-64): 

“vulneráveis”, “invasão”, “imigrantes ilegais”, “imigração ilegal”, “quadrilha” e/ou 

“máfia” de tráfico de pessoas/imigrantes, “chegada”, “leva de imigrantes que ‘invadiu’ 

                                                 
109

 Por exemplo, no segundo capítulo, quando além das discussões teóricas também foram 
analisados decretos e leis do passado ao presente, foi importante para a reflexão da problemática já 
que “através da análise de amostras discursivas historicamente situadas, pode-se perceber a 
internalização de outros momentos da prática no discurso, ou seja, a interiorização de momentos 
como, por exemplo, relações sociais e ideologias no discurso” (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 39). 
No caso aqui apreciado, serviu para entender de que modo vestígios de decretos e leis do passado 
ainda persistem em discursos apropriados por grupos hegemônicos e refletidos nos discursos 
jornalísticos, em relação a determinados grupos migrantes, como o que se acredita estar relacionado 
aos contemporâneos, compostos por pessoas negras de origem africana ou de outras 
nacionalidades. 
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o país”, “engrossam a onda imigratória”, “imigrantes irregulares”, “clandestinos”, bem 

como outras descrições que os relacionem diretamente à criminalidade. Com o 

intuito de executar o método, foi elaborada a seguinte tabela (tabela 2): 

 
Tabela 2 – Aspectos técnicos e de discurso para a análise das reportagens (continua) 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

 
Endereço do site da reportagem: 

 
URL (endereço digital) do site no qual a 
reportagem foi publicada. 
 

 
Data da publicação: 

 
Data na qual a reportagem foi 
publicada/veiculada. 
 

 
Nome do site em que a reportagem foi 
publicada?  
 

 
Descrever o nome do grupo/veículo 
jornalístico em que a reportagem foi 
publicada?  
 

 
Título: 

 
Título da reportagem; destaca o 
acontecimento e/ou tema tratado. 
 

 
Editoria: 

 
Editoria que a reportagem foi classificada. 
Em jornalismo, comumente em plataformas 
como o impresso e o digital,  as matérias são 
organizadas por temas tais como Política, 
Geral ou Cidade (tratam de acontecimentos 
relevantes para o conhecimento público), 
Cultura, Esportes, Entretenimento, Polícia, 
Social, dentre outros. Cada veículo adota um 
nome específico para editorias, sendo estes 
os mais comuns. 
 

 
Quantidade de linhas do texto jornalístico 
ou tempo da reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em que o 
texto foi publicado): 

 
Essa informação servirá para ter uma 
dimensão do tamanho/tempo da reportagem 
e, desse modo, para dimensionar a 
relevância dada ao tema/acontecimento 
tratado. 
 

 
Quantas e quais fontes de informação 
sobre o tema foram utilizadas na matéria? 

 
A fim de verificar os aportes 
teóricos/especializados/informativos 
utilizados pelo/a jornalista responsável por 
escrever a reportagem e, desse modo, ter 
ideia do seu lugar de fala e, por conseguinte, 
de como guiou a reportagem.  
 

 
Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes e/ou 
refugiados(as)? Se sim, quantos(as) e 
quais? 

 
A fim de verificar se migrantes e/ou 
refugiados/as foram entrevistados/as para a 
reportagem. 
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Tabela 2 – Aspectos técnicos e de discurso para a análise das reportagens (conclusão) 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem temática ou 
do acontecimento representado na 
reportagem, caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, qual o 
posicionamento do migrante/refugiado 
frente ao acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do depoimento 
apresentado na reportagem. 
 

 
Vide descrição da questão. A proposta aqui é 
verificar como o/a migrante e/ou refugiado/a 
se posiciona ou foi representado/a na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem ao/a grupo 
migrante e/ou refugiado(a) 
representado(a) no discurso? 

 
Detectar se na reportagem o(a) migrante 
e/ou refugiado(a), de forma coletiva ou 
individual, foi representado(a) (como vítima 
do contexto 
social/geopolítico/cultural/religioso? Como 
suspeito de alguma atividade ilícita? Dentre 
outros). 
 

 
Há algum termo com conotação negativa 
ou situação descrita na reportagem que 
possibilite algum pré-julgamento por 
parte do público criando, desse modo, 
algum pânico moral sobre o tema/fonte 
em questão?  
 

 
Apontar, caso haja, termos que possam 
criminalizar os fluxos migratórios. 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) foi(foram) 
citado(s) na reportagem? 

 
A proposta é quantificar os termos, a fim de 
produzir uma amostragem posterior. 
 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 

 A partir da descrição de todos esses elementos, partiu-se para a 

desconstrução e reflexão acerca das representações presentes no discurso de cada 

reportagem analisada. No caso dos depoimentos dos migrantes e jornalistas 

coletados por meio da História Oral, a tabela não foi utilizada por compreender que 

não havia necessidade de destrinchar as entrevistas de tal modo, apenas os citando 

e problematizando no decorrer do quarto capítulo. Todas as tabelas estão dispostas 

como anexos. 

 Por uma opção metodológica e estando esta pesquisa no campo da História 

do Tempo Presente, também foi importante o contato direto com migrantes e 

pessoas em situação de refúgio pertencentes ao perfil migratório destacado ao longo 

da pesquisa: negros, originários de países do continente africano, essencialmente 

da África Ocidental, de onde os três países mais atingidos pela epidemia de Ebola 
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em 2014 – Libéria, Serra Leoa e República da Guiné – fazem parte, além de 

haitianos que também foram indiretamente envolvidos no acontecimento.  

 Essas vozes ajudaram a construir outros discursos sobre a narrativa da 

migração, tanto sob o ponto de vista do jornalismo quanto deles próprios. A partir de 

suas falas, foi possível perceber que há outros discursos possíveis sobre os fluxos 

migratórios. Além disso, incluí-los em uma pesquisa que destaca a mobilidade 

humana foi fundamental para dar a eles o protagonismo que muitas vezes lhes é 

tirado. Isso também diz respeito aos jornalistas que produzem um contra discurso, 

que difere do hegemônico, e que aqui também foram ouvidos, contribuindo para a 

presente reflexão. 

 Ainda que tenha acesso a métodos próximos do ofício de jornalista – a 

entrevista é um deles – optei por me deter aos métodos próprios da História, uma 

vez que empreendo a pesquisa nesse campo. Portanto, a escolha da história oral se 

revelou um meio mais adequado para a escuta das experiências dos migrantes, 

refugiados e jornalistas. 

 Para conceituar e detalhar o método de história oral, recorreu-se neste 

momento aos historiadores Verena Alberti (2005) e Alistair Thomson (2000; 2002). 

Tal modalidade da história pode ser entendida como um “método de investigação 

científica, como fonte de pesquisa, ou ainda como técnica de produção e tratamento 

de depoimentos gravados” (ALBERTI, 2005, p. 17, grifos da autora). Por intermédio 

dela, é possível entrevistar pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas ao 

objeto de estudo, observando-o a partir de seus pontos de vista ou vivências e, 

dessa forma, contrapor os depoimentos com outras fontes de estudo a respeito do 

tema pesquisado (ALBERTI, 2005).  

 A História Oral geralmente é utilizada para analisar depoimentos pelos quais 

os entrevistados, com base em suas memórias, tenham discorrido acerca de 

acontecimentos que presenciaram; essas situações vividas pelas fontes devem ser 

recentes, com até 50 anos de ocorrência, por conta de possíveis lapsos de memória 

por parte dos depoentes, já que a memória é um ambiente no qual constantemente 

os fatos são reconstruídos (THOMSON, 2000; 2002). 

 Na História Oral, as fontes podem ser assemelhadas ao que Verena chama 

de “unidades qualitativas” (ALBERTI, 2005, p. 32) que, no processo de escolha de 

quais pessoas entrevistar, o historiador ou pesquisador deve avaliar qual a relação 

da fonte com seu objeto de estudo, e de que forma seu relato poderá ser oportuno 
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para ser apreciado na pesquisa. As entrevistas podem ser temáticas ou de histórias 

de vida: no primeiro caso, dizem respeito sobre o que o entrevistado pode falar 

acerca do tema escolhido na pesquisa, enquanto a segunda se baseia, sobretudo, 

na biografia do sujeito (ALBERTI, 2005).  

 Em certa medida, em ambas as possibilidades “[...] a entrevista terá como 

eixo a biografia do entrevistado, sua vivência e sua experiência” (ALBERTI, 2005, p. 

38). Por esse motivo, tem sido amplamente usada para a análise de estudos 

migratórios, como sugerido por Thomson (2000; 2002). Para ele, o emprego da 

história oral como método é útil para servir como um suporte afirmativo, para dar voz 

a grupos minoritários geralmente invisibilizados, nos quais se incluem os migrantes 

de fluxos imigratórios considerados subalternizados, bem como de pessoas em igual 

ou maior situação de vulnerabilidade (THOMSON, 2002), como aquelas que estão 

em processo de solicitação de refúgio. 

 Foram realizadas entrevistas por meio da História Oral temática a oito fontes, 

a partir de um roteiro cujas perguntas focalizaram as experiências vividas pelos 

migrantes e refugiados que deram entrada no Brasil a partir do ano 2000, e a 

jornalistas cuja experiência profissional está ou esteve relacionada à cobertura dos 

fluxos migratórios contemporâneos. Assim, as fontes foram divididas em dois 

grupos, um de jornalistas e outro de migrantes e refugiados, consistindo em: três 

jornalistas brasileiros (dois homens e uma mulher) e cinco migrantes (três homens e 

duas mulheres, sendo dois em situação de refúgio na fase inicial de seu processo 

migratório no Brasil e que, posteriormente, tiveram sua residência permanente 

concedida. Destes, dois são do Senegal, uma da Guiné-Bissau, um do Moçambique 

e uma do Haiti; o depoimento desta última, no entanto, não foi utilizado por falta de 

aprovação do relato).  

 Para cada grupo, um roteiro de perguntas foi aplicado, porém com um foco 

principal: entender a percepção das fontes orais acerca do que percebem e/ou 

perceberam das representações presentes no discurso jornalístico brasileiro e, 

principalmente, com relação ao considerado primeiro caso de suspeita de Ebola no 

Brasil, em 2014. As entrevistas foram realizadas pessoalmente e por 

videoconferência, por meio de recursos como Skype, Facebook Messenger e 

WhatsApp, entre os meses de março e maio de 2017. No caso dos migrantes, todos 

eram falantes da língua portuguesa, o que facilitou o processo de diálogo e posterior 

escuta e transcrição dos relatos. 
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 Com relação às perguntas realizadas para as fontes orais, no caso dos 

migrantes e refugiados, foi importante que detalhassem elementos de suas histórias 

de vida (sobre a experiência migratória, quando se sentiam a vontade para detalhar 

a respeito, e à vinda e permanência no Brasil). No caso dos jornalistas, sobre sua 

aproximação com o tema das migrações. Com o desenrolar da conversa, foram 

introduzidas questões relacionadas às representações e o acontecimento analisado, 

o primeiro caso de suspeita de Ebola ocorrido no Brasil em 2014, a fim de entender 

a percepção individual de cada um sobre o tema.  

 Os entrevistados também foram questionados sobre a opinião de cada um no 

que considera como cobertura jornalística adequada e/ou sobre os enfoques que 

acreditam ser negligenciados nesse discurso, e que poderiam constar com mais 

frequência na abordagem dos jornais sobre os fluxos migratórios contemporâneos. 

 A escolha das fontes orais migrantes e em situação de refúgio partiu de uma 

premissa específica. Como na época do caso de suspeita de Ebola as reportagens 

enfatizavam o continente africano de maneira genérica, resultando num 

desconhecimento sobre a África e os países que a compõem – especialmente, em 

quais estavam ocorrendo o surto da doença na ocasião –, tal situação contribuiu 

para que migrantes negros fossem relacionados a suspeita de serem portadores do 

Ebola (fator apontado em outras pesquisas anteriores, a citar DANFÁ, 2016; 

MATTOS, 2015; SACRAMENTO & MACHADO, 2015; VENTURA, 2016; VENTURA 

& HOLZHACKER, 2016, por exemplo). Por esse motivo, foram entrevistados 

migrantes e refugiados que fossem negros como fator em comum.  

 Tanto jornalistas quanto migrantes foram encontrados por meio de seus 

trabalhos e/ou envolvimentos com o tema das migrações, por meio de contato 

preliminar em redes sociais (o Facebook foi uma delas, espaço no qual migrantes 

mantêm grupos de discussão e dos quais me aproximei, enquanto pesquisadora). 

Houve apenas uma exceção: uma das migrantes foi indicada por uma jornalista 

entrevistada.  

 Dos quatro migrantes, um deles, Rogério, é jornalista. Inicialmente, 

desconhecia sua profissão e foi uma surpresa, portanto, após conversamos 

previamente saber que ele também desempenhava tal ofício. Neste caso específico 

apliquei perguntas de ambos os roteiros (um feito para jornalistas e outro para 

migrantes), a fim de entender as duas posições que ele ocupa.  
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 No caso dos migrantes, ainda que o tema não abarque completamente suas 

histórias de vida, encontrei resistência por parte de alguns deles, que tinham 

desconfiança em se abrir em um primeiro momento. O que é plenamente 

compreensível, já que tal desconfiança também é pautada pela experiência 

migratória e a vulnerabilidade em que se encontram, o contato com o país 

estrangeiro, com um idioma que não dominam, com as pessoas que aqui vivem e, 

como no acontecimento em torno do primeiro caso de suspeita de Ebola, as 

situações vivenciadas de discriminação e preconceito.  

 Após a explicação do tema da pesquisa e de seus objetivos, sua finalidade e 

de que forma os relatos seriam apresentados, de sete migrantes com os quais 

dialoguei para convidá-los à participar da pesquisa, apenas quatro aceitaram de fato. 

Dois haitianos ficaram de responder depois, o que não aconteceu sem um retorno 

específico do motivo; e uma haitiana que já havia sido entrevistada, não consentiu o 

uso do relato, fato que irei explicar a seguir.  

 Tentou-se balizar a quantidade de homens e mulheres entrevistados, para 

que os relatos orais pudessem captar as relações de gênero implícitas e explícitas, 

além de dar uma pluralidade de vozes à pesquisa. Ao considerar que as migrações 

são atravessadas pelo gênero (ASSIS, 2012), foi possível compreender que homens 

e mulheres, ao vivenciarem a experiência de migrar, o fazem trazendo os atributos 

de gênero de sua sociedade de origem, embora aqui também se deparem com 

outras formas de organização das relações familiares e de gênero.  

 Foi, portanto, fundamental olhar para as trajetórias desses migrantes, 

perpassadas não apenas pelos marcadores de raça e classe, mas também pelo 

gênero. Por exemplo, um fator notado em relação a essa questão e que evidencia as 

desigualdades de gênero no processo migratório está ligado às mulheres migrantes. 

Notei que, no caso de algumas, questões como a submissão aos seus 

companheiros eram imperativas para que decidissem participar da pesquisa e serem 

entrevistadas. Uma delas110, a haitiana, recuou e não consentiu o uso do relato, com 

o argumento de que iria conversar com o companheiro antes.  

                                                 
110

 Uma das migrantes entrevistadas, jornalista e haitiana, não chegou a autorizar as informações 
coletadas na entrevista. Inicialmente, conversamos a respeito e ela me contou detalhes sobre sua 
vida, alguns dos quais convergiam com a problemática analisada e que seriam úteis para o 
entendimento de determinadas questões do meu objeto de estudo. No entanto, após algum tempo de 
termos nos conhecido ela interrompeu contato e não consegui a autorização final para o uso do relato 
que havia coletado anteriormente. Em respeito a ela e por questões éticas, não utilizei seu 
depoimento nesta pesquisa e em nenhum outro trabalho por mim apresentado ou divulgado. 
Desconheço as motivações para a decisão final dela, razão pela qual a mantenho em anonimato.  
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 Após o processo de coleta das entrevistas, e posterior escuta e transcrição 

delas – cujos depoimentos originais transcritos e presentes em meu acervo pessoal 

permaneceram fieis ao que foi gravado em áudio – as transcrições foram 

encaminhadas para as fontes orais para sua autorização e cessão para liberação de 

seu uso na pesquisa, uma recomendação do comitê de ética ligado à universidade. 

Das oito entrevistas realizadas no total, apenas obtive a autorização de sete delas. 

Para os jornalistas entrevistados, a apresentação das transcrições foi recebida com 

surpresa e curiosidade, uma vez que no jornalismo é incomum a apresentação, por 

parte do repórter, da entrevista à fonte antes de sua divulgação.  

 Algumas fontes solicitaram a supressão, nos seus depoimentos transcritos, 

de elementos que Verena Alberti (2005, p. 220-226) intitula como “titubeações”, 

“cacoetes de linguagem”, repetições dos vocábulos “que” e “né”, por exemplo, 

comuns na linguagem oral, mas que ao ser transcrita podem ser encarados como 

incoerências gramaticais e da língua portuguesa em si. Como a ausência de tais 

elementos não alterariam a natureza do relato de cada um após observação da 

minha parte, consenti com essas supressões, inclusive em relação ao respeito e 

ética estabelecido por mim com eles, para que aceitassem participar da pesquisa.  

 Também se faz necessário ressaltar que após a realização de metade das 

entrevistas, em determinados depoimentos os relatos eram semelhantes, ainda que 

seus depoentes fossem pessoas desconhecidas entre si. Verena Alberti (2005) 

define essa situação como ponto de saturação. “Quando as entrevistas realizadas 

em uma pesquisa de história oral começam a se tornar repetitivas, continuar o 

trabalho significa aumentar o investimento enquanto o retorno é reduzido, já que se 

produz cada vez menos informação” (ALBERTI, 2005, p. 36-37). Por tal motivo, 

limitou-se o número de entrevistas a sete; ainda que tenham sido poucas, a natureza 

do estudo é de ordem qualitativa, não quantitativa. 

 A observação analítica das reportagens quanto dos entrevistados, cujas 

vozes foram aqui registradas, estarão em diálogo no próximo capítulo. Nele se 

concentra a maior parte da reflexão acerca dos discursos refletidos em 

representações jornalísticas e como atuam para a apresentação de migrantes e 

pessoas em situação de refúgio negras no Brasil contemporâneo, a partir do 

primeiro caso de suspeita de Ebola ocorrido no país em outubro de 2014.  
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4. O PRIMEIRO CASO DE SUSPEITA DE EBOLA NO BRASIL E OS DISCURSOS 

DE PÂNICO MORAL 

 

 

 Ao refletir acerca das noções em torno de tempo e acontecimento sob o ponto 

de vista da História e do Jornalismo, entende-se que o acontecimento em torno do 

primeiro caso de suspeita de Ebola no Brasil em 2014 consiste em um marco em 

relação à forma como as migrações contemporâneas são vistas no Brasil, 

especialmente as que envolvem migrantes e pessoas em situação de refúgio de pele 

negra.  

 Tal acontecimento carrega consigo um marcador que é atravessado por raça 

e também por classe, uma vez que a migrantes negros cabe o medo relacionado ao 

risco – seja do ponto de vista da saúde global ou de fatores econômicos, como o 

desemprego e a possível marginalização –, em comparação a migrantes brancos, 

vistos como qualificados, cujos marcadores étnicos e culturais são desejados 

(MENEZES, 1996; 2001; VENTURA, 2016; VENTURA & HOLZHACKER, 2016). 

 O período cronológico selecionado compreende os dias 9 a 19 de outubro de 

2014: desde o primeiro dia quando o acontecimento passou a figurar no jornalismo, 

até seu esvaziamento, quando pouco se falava a respeito no discurso jornalístico. 

Do total de reportagens, foram selecionadas vinte para análise. A intenção foi 

realizar um estudo qualitativo, uma vez que o que interessou analisar foi o conteúdo 

das reportagens e das fontes orais, não o mapeamento de um número de 

reportagens que preenchessem todos os dias referentes ao período de análise ou 

um número superior de depoimentos, mas entender o que os relatos traziam e se 

conectavam entre si.  

 Ainda assim, os resultados das análises das reportagens, cujas tabelas foram 

disponibilizadas como anexos, foram repartidos e novamente analisados em outras 

tabelas apresentadas neste capítulo. Neste momento, foi inevitável quantificar 

determinados dados, ainda que a natureza da pesquisa não seja quantitativa. 

Contudo, separá-los e analisá-los dessa forma se mostrou oportuno, a fim de 

organizar as ideias e reflexões. 

 Adiante, será apresentada a tabela 3, com a descrição de todas as 

reportagens analisadas e seus respectivos dias de publicação, dos seguintes sites: 

EBC – Agência Brasil, O Globo, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, UOL, BBC 
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Brasil, El País Brasil, O Dia, O Povo, Gazeta do Povo, Fantástico, Zero Hora, 

Estadão, Correio 24 Horas, RPC, Exame.com, Veja.com e Jornal do Brasil.  

 É necessário ressaltar que os sites do jornal O Globo e dos programas 

televisivos Jornal Nacional e Fantástico, ainda que independentes entre si, fazem 

parte de um mesmo conglomerado midiático, a Rede Globo. Nesse caso, os 

discursos neles presentes podem ser semelhantes, homogeneizando a informação 

em torno do acontecimento analisado.  A Gazeta do Povo, por sua vez, também 

pertence ao grupo proprietário da emissora RPC (Rede Paranaense de 

Comunicação), cuja reportagem publicada no site também foi analisada. Esse grupo 

de comunicação representa a Rede Globo no estado do Paraná, onde está situada a 

cidade de Cascavel, local em que ocorreu o primeiro caso de suspeita de Ebola. 

 Uma reportagem publicada no site do jornal Zero Hora também foi analisada, 

veículo cuja afiliação é relacionada ao grupo RBS, representante da Rede Globo no 

Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. É preciso ressaltar, também, que 

as revistas Exame e Veja, cujos sites também integram o corpus dessa tese, fazem 

parte do mesmo grupo midiático, Abril.  

 Sites de veículos como Correio 24 Horas e O Povo, ainda que independentes, 

também fazem uso de discursos provenientes de agências de notícias, como a BBC 

Brasil, El País e Agência Estado – do mesmo grupo detentor do jornal O Estado de 

São Paulo e sua versão digital, Estadão. Ou seja, no geral, ainda que sejam vários 

veículos, muitos deles estão concentrados ou refletem discursos de poucas 

empresas jornalísticas, questão fundamental para entender a homogeneização em 

torno das representações sobre o refugiado envolvido no acontecimento analisado. 

 A partir de tal fator é possível fazer uma análise sobre o monopólio da 

informação e como ele contribui para a manutenção de um discurso único sobre os 

fatos, inclusive sobre a abordagem dos fluxos migratórios. Identificou-se ao longo da 

análise como os sites republicaram as mesmas notícias, o que evidencia o poder 

discursivo desses conglomerados jornalísticos. Sobre o corpus, no caso dos sites do 

Jornal Nacional e da EBC – Agência Brasil, ambos tiveram duas reportagens, cada, 

selecionadas na amostra e analisadas. A repetição deles considerou as informações 

publicadas – que traziam dados novos ou algum elemento distinto dos demais, como 

uso de imagens e outros recursos informativos em seu contexto. Sobre o Jornal 

Nacional, também se considerou sua audiência. De acordo com informações do 

Kantar, ferramenta do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) 
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para consulta de audiência da TV brasileira, o telejornal possui em média 28% de 

audiência domiciliar no Brasil, sendo que um percentual de 45% de pessoas com 

diferentes perfis foram impactadas ao assistir o programa; em comparação com 

outras quatro emissoras de TV aberta – Band, Rede TV, SBT e Record – possui o 

maior índice de audiência no horário nobre, das 20h às 22h (KANTAR, 2017).  

 

Tabela 3 – Datas de publicação e os respectivos sites nos quais as reportagens analisadas 
foram publicadas: 

 Data Veículo 

1.  9 de outubro de 2014 EBC – Agência Brasil  
(ANEXO 1)

111
 

2.  9 de outubro de 2014 O Globo (online) 
(ANEXO 2) 

3.  10 de outubro de 2014 Jornal Nacional (online) 
(ANEXO 3) 

4.  10 de outubro de 2014 Folha de São Paulo (online) 
(ANEXO 4) 

5.  10 de outubro de 2014 UOL 
(ANEXO 5) 

6.  10 de outubro de 2014 BBC Brasil 
(ANEXO 6) 

7.  10 de outubro de 2014 El País Brasil 
(ANEXO 7) 

8.  10 de outubro de 2014 O Dia (online) 
(ANEXO 8) 

9.  11 de outubro de 2014 Jornal Nacional (online) 
(ANEXO 9) 

10.  11 de outubro de 2014 O Povo online 
(ANEXO 10) 

11.  12 de outubro de 2014 Gazeta do Povo 
(ANEXO 11) 

12.  12 de outubro de 2014 Fantástico (online) 
(ANEXO 12) 

13.  13 de outubro de 2014 Zero Hora (online)  
(ANEXO 13) 

14.  13 de outubro de 2014 Estadão (online) 
(ANEXO 14) 

15.  14 de outubro de 2014 Correio 24 Horas (online) 
(ANEXO 15) 

16.  14 de outubro de 2014 RPC (online) 
(ANEXO 16) 

17.  16 de outubro de 2014 EBC – Agência Brasil 
(ANEXO 17) 

18.  16 de outubro de 2014 Exame.com 
(ANEXO 18) 

19.  16 de outubro de 2014 Veja.com 
(ANEXO 19) 

20.  19 de outubro de 2014 Jornal do Brasil 
(ANEXO 20) 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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 Os anexos aqui referenciados dizem respeito às tabelas analisadas de cada uma das vinte 
reportagens, as quais estão dispostas no final desta tese. 
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 Tais veículos foram selecionados considerando sua relevância e abrangência 

em nível nacional. Como o acontecimento em questão atingiu migrantes e pessoas 

em situação de refúgio em diversas regiões brasileiras, ainda que o caso tenha sido 

localizado inicialmente na cidade de Cascavel, no Paraná, foi necessário ampliar o 

espectro de veículos analisados. A proposta foi mapear manifestações que 

dissessem respeito a casos de discriminação contra os grupos migratórios 

analisados em outras partes do país, que não apenas no Sul.  

No que diz respeito aos jornais e sites locais de Cascavel, em pesquisas 

realizadas preliminarmente antes da análise das fontes foi constatado que, de um 

modo geral, esses veículos republicaram reportagens adquiridas por meio de 

agências de notícias ou de grupos de comunicação maiores do Paraná, como é o 

caso da RPC, emissora de televisão associada Rede Globo no estado e que 

também foi contemplada na amostra. Dessa forma, não foram selecionadas 

reportagens de sites locais/estaduais que apresentavam republicação do conteúdo 

oriundo de veículos nacionais. 

 Em algumas reportagens havia, além de texto, conteúdo visual e audiovisual: 

infográficos, imagens e reportagens sobre o acontecimento veiculadas em 

programas jornalísticos na televisão, como foram os casos das reportagens 

publicadas nos sites do Jornal Nacional e Fantástico. Contudo, ainda que esses 

materiais também tenham sido observados, não o foram em profundidade ou, 

quando expostas, encobriu-se a identidade dessas pessoas nas imagens. Tal fator 

se deu por dois motivos: 1) a intenção deste estudo foi analisar principalmente o 

texto das reportagens publicadas nos sites; 2) entende-se que as imagens, quando 

identificam os migrantes e estão relacionadas a assuntos considerados negativos, 

os revitimizam, mesmo que não seja a intenção. Por isso, essa exposição é 

problematizada, visto que por estarem em uma situação de vulnerabilidade, ao 

serem expostos se tornam ainda mais vulneráveis, como também discutido por Cogo 

& Pássaro (2017) ao analisarem a publicação na Folha de São Paulo da foto de um 

haitiano usando um banheiro – fato descrito no primeiro capítulo. 

 Em alguns sites, também se notou a presença do campo de comentários; 

ainda que alguns sejam usados para ilustrar determinadas questões pertinentes do 

objeto de estudo, também não foi objetivo da tese analisá-los em profundidade. 
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4.1. “Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de ebola”112 
  

 Esse foi o título de uma das reportagens analisadas a respeito do 

considerado primeiro caso de suspeita de Ebola, ocorrido em outubro de 2014. Ela 

serve para ilustrar a questão sobre como o pânico moral gerado em torno do Ebola 

reforçou uma racialização da migração, determinando que alguns grupos são vistos 

como um problema social, inclusive nas representações presentes nas reportagens. 

 O acontecimento em questão ganhou repercussão nacional a partir do dia 9 

de outubro de 2014, quando uma pessoa com origem da República da Guiné, país 

localizado na África Ocidental, foi apontada por jornais brasileiros como o 

protagonista do caso. Horas antes, no mesmo dia, o Ministério da Saúde deu uma 

declaração pública informando que, diferente de outros países como Espanha e 

Estados Unidos, nos quais estavam ocorrendo raros casos de Ebola, a possibilidade 

de a doença ser manifestada no Brasil era remota113.  

 Em agosto de 2014, sites de notícias brasileiros, a partir de uma fala de um 

representante do Ministério da Saúde, alertavam sobre a ocorrência de boatos de 

possíveis casos de suspeita de Ebola no Brasil, especialmente após a realização da 

Copa do Mundo de Futebol realizada no país entre os meses de junho e julho de 

2014.  

 Os boatos envolveram, na ocasião, um migrante nigeriano que supostamente 

teria dado entrada em um hospital em São Luís, no Maranhão, vindo a falecer; em 

outro boato, uma pessoa em Belo Horizonte, Minas Gerais, recentemente vinda com 

sintomas de tosse de um país do continente africano, havia sido hospitalizada com 

suspeita de Ebola, quando estava com pneumonia; e um terceiro boato sobre 

pessoas possivelmente infectadas com a doença e hospitalizadas no Rio de 

Janeiro 114 . Os boatos foram disseminados em redes sociais como Facebook e 

WhatsApp. Na ocasião, o Ministério da Saúde emitiu a seguinte nota oficial: 
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 CAMBRICOLI, Fabiana. Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola. 
Estadão, 13 out. 2014. Disponível em: <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,africanos-e-
haitianos-sao-hostilizados-no-pr-apos-suspeita-de-ebola-imp-,1575862>. Acesso em: 21 out. 2017. 
113

 LABOISSIÈRE, Paula. Risco de casos de Ebola no Brasil é baixo, mas não chega a zero, diz 
secretário. EBC - Agência Brasil, 9 out. 2014. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/risco-de-casos-de-Ebola-no-brasil-e-baixo-mas-
nao-chega-a-zero-diz-secretario>. Acesso em: 8 dez. 2015. 
114

 AGUIAR, Ione. Boatos de casos de Ebola no Maranhão e no Rio de Janeiro são falsos, diz 
Ministério da Saúde. Huffpost Brasil, 22 ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.huffpostbrasil.com/2014/08/22/Ebola-rio-maranhao_n_5701684.html>. Acesso em: 8 dez. 
2015. 
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Com relação aos boatos que estão circulando nas redes sociais e por meio 
do aplicativo Whatsapp sobre Ebola, o Ministério da Saúde esclarece que 
não há caso suspeito ou confirmado da doença no Brasil. Vale ressaltar que 
o risco de transmissão para o país é considerado baixo. De acordo com os 
dados oficiais divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os 
países acometidos pelo surto do vírus Ebola são Guiné, Libéria e Serra 
Leoa, todos situados na África Ocidental. O Ministério da Saúde recebe, 
diariamente, informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a 
situação de circulação de vírus no mundo, inclusive o Ebola, além de 
quaisquer outras situações que possam se caracterizar como emergência 
de saúde pública. Como a doença é transmitida pelo contato direto com 
sangue, secreções, órgãos e outros fluidos corporais de pessoas ou animais 
infectados, a transmissão para outros continentes é considerada como 
pouco provável. A OMS não recomenda quaisquer medidas que restrinjam o 
comércio ou o fluxo de pessoas com os países afetados.

115
 

 
 

 Do dia 9 de outubro à madrugada do dia 10 de outubro de 2014, porém, o 

acontecimento em torno do possível caso de suspeita de Ebola no Brasil envolvendo 

uma pessoa em situação de refúgio foi um dos destaques nos principais jornais 

brasileiros. Ela havia solicitado refúgio no Brasil ao dar entrada no país no final de 

setembro do mesmo ano e, de acordo com os jornais, supostamente teria contraído 

o vírus Ebola e manifestado sinais semelhantes aos da doença após ter saído da 

República da Guiné, país localizado na parte Ocidental da África e que, naquele 

momento, passava por um surto da doença. 

 Conforme informado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Serra Leoa, 

Libéria e República da Guiné foram os três países do continente africano com um 

número elevado de casos de Ebola entre os anos de 2013 e 2014, porém reduzidos 

em 2015 e 2016 116 . Embora o migrante relacionado ao acontecimento fosse 

solicitante de refúgio e estivesse sobre proteção do Estado – cujos dados pessoais 

deveriam ser mantidos em sigilo –, informações como nome completo, documentos 

de identificação, fotos suas e do local onde estava residindo temporariamente na 

cidade de Cascavel, no Paraná, foram divulgadas por veículos jornalísticos de várias 

partes do Brasil.  

 Na madrugada do dia 10 de outubro de 2014, o paciente foi transferido da 

UPA em Cascavel, no Paraná, para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 

Janeiro, onde permaneceu até o dia 14 do mesmo mês, para a realização dos 

exames. O objetivo era diagnosticar ou não a doença. Amostras de fluídos dele 

                                                 
115

 NERJ – Núcleo Estadual do Rio de Janeiro. Ministério desmente boatos sobre casos de Ebola 
no Brasil. NERJ, 18 ago. 2014. Disponível em: <http://www.nerj.rj.saude.gov.br/internet/?p=3255>. 
Acesso em: 28 abril 2018. 
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 WHO - World Health Organization. Ebola Situation Reports. WHO, 30 dez. 2015. Disponível em: 
<http://apps.who.int/Ebola/Ebola-situation-reports>. Acesso em: 1 jan. 2016. 
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foram levadas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, referência em 

análises dessa natureza117.  

 Após o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e demais 

entidades sanitárias, investigar o caso, foi notificado um duplo resultado negativo 

para o Ebola. Contudo, com o passar dos dias, na mesma medida em que novas 

informações sobre o acontecimento eram divulgadas, passou-se a veicular também 

notícias relacionadas a manifestações de discriminação, preconceito, xenofobia e 

até racismo por parte de brasileiros contra migrantes, sobretudo os de origem 

africana e caribenha, todos negros. 

 Após esse breve resumo acerca do desenrolar dos fatos, passa-se agora à 

análise das reportagens e fontes orais. No caso das primeiras, optou-se 

estruturalmente aqui seguir os dois principais focos apontados nas tabelas usadas 

para a análise: “aspectos técnicos da reportagem” e “aspectos referentes ao 

conteúdo da reportagem”, dialogando com as entrevistas realizadas por meio da 

história oral com jornalistas e migrantes sobre a problemática central.  

 Além de questões que serviram para identificar cada reportagem, como 

endereço da URL do site onde foi publicada, data, hora e nome do veículo, também 

foram observados aspectos técnicos diversos, como editoria em que foi classificado 

o texto, número de linhas e número e identificação das fontes usadas. Essas 

informações foram fundamentais para dimensionar o grau de importância concedido 

ao assunto. 

 Um primeiro fator a ser discutido diz respeito às editorias e/ou selos, 

elementos destacados por uma única palavra antes do título (tabela 4). As editorias 

podem ser divididas por assuntos gerais (editoria de “Geral”), a uma localidade 

específica (“Cidade” e “País”, ou “Mundo” e “Internacional”, no caso de notícias 

sobre outros países), sobre assuntos específicos (“Política”, “Economia”, “Esportes”, 

                                                 
117

 É preciso ressaltar, porém, que o provável hospedeiro do vírus sejam animais como morcegos 
frugívoros, transmitido posteriormente “O Ebola é introduzido na população humana por meio de 
contato direto com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de animais infectados. Na 
África, os surtos provavelmente originam-se quando pessoas têm contato ou manuseiam a carne crua 
de chimpanzés, gorilas infectados, morcegos, macacos, antílopes florestais e porcos-espinhos 
encontrados doentes ou mortos, ou na floresta. Depois que uma pessoa entra em contato com um 
animal que tem Ebola, ela pode espalhar o vírus na sua comunidade, transmitindo-o para outras 
pessoas. O vírus Ebola não é transmitido pelo ar. A infecção ocorre por contato direto com o sangue 
ou outros fluidos corporais ou secreções como, por exemplo, fezes, urina, saliva e sêmen de pessoas 
infectadas.” Fonte: SAÚDE, Ministério da. Ebola. Portal da Saúde. Disponível em: 
<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/ebola>. Acesso em: 27 abril 2018. 
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“Entretenimento”) ou sobre temas diversos (como é o caso de “Saúde”, “Gente”, 

etc.). Já os selos podem ser usados de forma esporádica, para designar um tema 

atual tratado, porém sem regularidade (como foi o caso do Ebola). A análise desses 

elementos é considerada em estudos feitos com fontes jornalísticas, como em Cogo 

(2006) e Luca (2008). 

 

 Tabela 4 – Editorias e/ou selos das reportagens, por ordem de análise: 

 Veículo Editoria 

1.  EBC – Agência Brasil Geral 

2.  O Globo (online) Sociedade 

3.  Jornal Nacional (online) Edição do dia 

4.  Folha de São Paulo (online) Cotidiano 

5.  UOL Ebola, Tecnologia 

6.  BBC Brasil Notícias 

7.  El País Brasil Ebola 

8.  O Dia (online) Brasil 

9.  Jornal Nacional (online) Edição do dia 

10.  O Povo online Epidemia 

11.  Gazeta do Povo Vida e Cidadania, Curitiba 

12.  Fantástico (online) Edição do dia 

13.  Zero Hora (online) Geral, Fronteira 

14.  Estadão (online) Saúde 

15.  Correio 24 Horas (online) Saúde 

16.  RPC (online) Oeste e Sudoeste - PR 

17.  EBC – Agência Brasil Direitos Humanos 

18.  Exame.com Brasil 

19.  Veja.com Saúde 

20.  Jornal do Brasil Ciência e Tecnologia 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 

 Notou-se que em poucos veículos houve o uso da editoria “Saúde” (três 

deles). Grande parte adotou uma editoria especial para divulgar as matérias, como 

foi o caso das palavras “Ebola”, “Epidemia”, “Direitos Humanos” e “Edição do dia” 

(destacando o acontecimento como um dos principais na referida edição). Em 

nenhuma foi encontrada a palavra “Migração” para designar a editoria e, na 

sequência, a reportagem sobre a suspeita de Ebola, o que pode ser encarado como 

um fator positivo, já que se considera que a associação direta do termo “Migração” à 
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suspeita da doença aumentaria ainda mais o pânico em torno do caso.  Uma das 

reportagens, porém, foi inserida na editoria de “Fronteira”, que poderia remeter ao 

tema das migrações. Contudo, ao analisar outras notícias publicadas pelo referido 

site nessa editoria – o site Zero Hora –, percebeu-se que nela são concentrados 

fatos e acontecimentos ocorridos em cidades localizadas nas fronteiras dos estados 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com países da América do Sul, Argentina e 

Uruguai.  

 Ou seja, quando emerge no discurso jornalístico, o tema da migração flutua 

em várias editorias; o que revela que as experiências migratórias são dispersas e 

fragmentadas nas narrativas jornalísticas, como apontado por Cogo (2006) em um 

de seus estudos sobre mídia e migrações. A fim de identificar a editoria, aqui é 

utilizado como exemplo uma das reportagens analisadas (figura 3), destacada a 

seguir: 

 

Figura 3 – Reprodução da reportagem publicada no site Correio 24 Horas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CORREIO 24 HORAS. Após suspeita de ebola no país, aumenta a procura por kits contra o 
vírus na Bahia. Correio 24 horas, 14 out. 2014. Disponível em: 

<http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-suspeita-de-ebola-no-pais-aumenta-a-procura-
por-kits-contra-o-virus-na-bahia/>. Acesso em: 17 jan. 2016. 

  

 O campo seguinte da tabela sobre aspectos técnicos se refere ao número de 

linhas de cada texto (tabela 5). Não se observou uma relação que qualificasse 
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positivamente, por si, a abordagem do discurso dos textos com maior número de 

linhas dos que possuíam um menor número.  

 A característica foi necessária a ser avaliada, no entanto, para se ter uma 

dimensão do espaço concedido ao assunto. E, nesse contexto, o número de fontes e 

as angulações dadas acerca do ponto de vista dos repórteres e/ou do veículo 

jornalístico em si sobre o acontecimento. 

 

Tabela 5 – Número de linhas das reportagens, por ordem de análise: 

 Veículo Linhas 

1.  EBC – Agência Brasil 32 linhas 

2.  O Globo (online) 89 linhas 

3.  Jornal Nacional (online) 32 linhas 

4.  Folha de São Paulo (online) 59 linhas 

5.  UOL 27 linhas 

6.  BBC Brasil 116 linhas 

7.  El País Brasil 79 linhas 

8.  O Dia (online) 32 linhas 

9.  Jornal Nacional (online) 26 linhas 

10.  O Povo online 39 linhas 

11.  Gazeta do Povo 98 linhas 

12.  Fantástico (online) 89 linhas 

13.  Zero Hora (online) 27 linhas 

14.  Estadão (online) 53 linhas 

15.  Correio 24 Horas (online) 74 linhas 

16.  RPC (online) 148 linhas 

17.  EBC – Agência Brasil 71 linhas 

18.  Exame.com 25 linhas 

19.  Veja.com 29 linhas 

20.  Jornal do Brasil 74 linhas 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 

 Por exemplo, a reportagem publicada no dia 10 de outubro no site UOL, 

intitulada “Brasileiros discutem em Facebook que seria de paciente com Ebola no 

país”118 utilizou 27 linhas para tratar sobre as situações de discriminação nas redes 

                                                 
118

 UOL. Brasileiros discutem em Facebook que seria de paciente com ebola no país. UOL 
Tecnologia, 10 out. 2014. Disponível em: 
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/10/brasileiros-discutem-em-facebook-que-
seria-de-paciente-com-ebola-no-pais.htm>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
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sociais contra o migrante envolvido no caso. A reportagem foi ilustrada com imagens 

de comentários com teor negativo feitos no Facebook por brasileiros sobre o 

acontecimento.  

 Comparativamente, a reportagem textual publicada no site do programa 

televisivo Fantástico do dia 12 de outubro de 2014, “Africano com suspeita de Ebola 

esperou por 4 horas até ser atendido”119, possui 89 linhas. Na mesma página virtual 

em que o texto da reportagem foi publicado, também foi incorporada a reportagem 

em vídeo divulgada no programa televisivo no mesmo dia. Nela, é possível ver  

imagens do paciente além de destacar, sobretudo, a demora no atendimento dele na 

UPA, em Cascavel, local onde ele teria ficado em contato com muitas pessoas.  

 No texto publicado na página – o mesmo texto lido na reportagem em vídeo –, 

atribuiu-se um risco ao paciente com relação às demais pessoas que estavam no 

mesmo ambiente que ele. O pânico foi materializado nas representações e na texto, 

ainda que na própria reportagem tenham citado que o primeiro exame tinha dado um 

resultado negativo para constatar a possível presença do vírus no organismo do 

refugiado. 

 Nesse contexto, a inclusão na contagem do número das linhas de apoio – 

texto que pode ser encontrado abaixo do título, com algumas informações 

importantes sobre a reportagem –, das legendas – quando do uso de imagens para 

ilustrar o texto –, e dos infográficos – artes com explicações adicionais, por meio de 

ilustrações e recursos visuais – foi útil para avaliar as informações consideradas 

relevantes e selecionadas pelos editores/repórteres ou outros profissionais que 

fizeram a edição e posterior publicação da reportagem no site. O uso de 

determinadas palavras para identificar o que está registrado em uma imagem por 

meio da legenda, por exemplo, pode dizer mais do que o que foi expresso no 

discurso textual.  

 Por exemplo, a reportagem publicada no site do jornal baiano Correio 24 

Horas, no dia 14 de outubro de 2014120, sobre o aumento na procura, de kits para 

serem usados pelos profissionais de saúde contra o vírus Ebola por parte dos 

                                                 
119

 FANTÁSTICO. Africano com suspeita de ebola esperou por 4 horas até ser atendido. Fantástico, 
12 out. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/10/africano-com-suspeita-
de-ebola-esperou-por-4-horas-ate-ser-atendido.html>. Acesso em: 28 maio 2016. 
120

 CORREIO 24 HORAS. Após suspeita de ebola no país, aumenta a procura por kits contra o vírus 
na Bahia. Correio 24 horas, 14 out. 2014. Disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-suspeita-de-ebola-no-pais-aumenta-a-procura-
por-kits-contra-o-virus-na-bahia/>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
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hospitais e estabelecimentos de saúde dos municípios da Bahia. A legenda usada na 

imagem, que mostra agentes de saúde usando roupas especiais, luvas e máscaras 

para contato com pacientes em fase de diagnóstico da doença, diz o seguinte: 

“Roupas usadas por médicos no Rio de Janeiro são descartadas após contato com 

paciente com suspeita”.  

 Entende-se que a frase utilizada na legenda potencializou o risco em torno do 

Ebola, além de também servir como um gatilho para gerar pânico na população em 

geral, que não terá acesso a esse tipo de vestimenta, uma vez que apenas agentes 

de saúde utilizam tais paramentos. A seguir, a reprodução da referida reportagem 

(figura 4), com a legenda destacada: 

 

 Figura 4 – Reprodução da reportagem publicada no site Correio 24 Horas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CORREIO 24 HORAS. Após suspeita de ebola no país, aumenta a procura por kits contra o 
vírus na Bahia. Correio 24 horas, 14 out. 2014. Disponível em: < 

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-suspeita-de-ebola-no-pais-aumenta-a-procura-por-
kits-contra-o-virus-na-bahia/>. Acesso em: 17 jan. 2016. 

 

 A mesma reportagem serve para pensar sobre outro fator: o uso de 

informações produzidas, divulgadas e comercializadas por agências de notícias, 

como salientado na reportagem, próximo da data de publicação do texto. Uma 
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questão importante a ser refletida em torno das informações originadas a partir das 

agências de notícias é a promoção de um discurso que pode ser homogêneo em 

torno de determinado acontecimento. No geral, tais agências de notícias, ao menos 

as consideradas mais tradicionais, possuem uma visão eurocêntrica de mundo, por 

estarem estabelecidas em países do hemisfério Norte, sobretudo os Estados Unidos 

e a Europa.  

 Tal visão pode ser problemática, ao considerar a representação de fatos e 

acontecimentos a respeito de países do Sul Global (SANTOS & MENESES, 2009),  

como é o caso do Brasil, da América Latina como um todo e de países do continente 

africano. Embora delimite um aspecto aparentemente geográfico, os países 

considerados do Sul Global não são, necessariamente, localizados no hemisfério 

Sul; há uma questão geopolítica envolvida e o Sul é aqui designado como uma 

metáfora (SANTOS & MENESES, 2009).  

 Prova disso é o Haiti que, embora esteja localizado em uma região central 

próxima à América do Norte, também é analisado a partir de marcadores que 

destacam a desigualdade econômica, política e social frente a outros países do 

Norte Global – notadamente Estados Unidos e  os que integram a Europa –, e que 

lideraram o colonialismo no passado (SANTOS & MENESES, 2009).  

 Ou seja, hierarquicamente os países do Sul Global são considerados menos 

desenvolvidos a partir de fatores que envolvem desigualdade social, fruto de um 

processo histórico instaurado por povos do Ocidente pelo colonialismo, imperialismo 

e pelo capitalismo (SANTOS & MENESES, 2009). E uma das características que 

também fazem parte desse rol de desigualdades é a associação de doenças, 

sobretudo as que são consideradas de alta periculosidade – como o Ebola – a 

determinados redutos e grupos sociais.  

 O que poderia contribuir para a ideia postulada discursivamente de que todo 

migrante negro pode ser africano e, consequentemente, ser portador do vírus do 

Ebola; um contrassenso fruto de práticas discursivas e sociais com caráter 

discriminatório, xenofóbico e racista. Esse conhecimento seria fruto de uma 

dominação de ordem epistemológica instituída pelo colonialismo, imperialismo e 

capitalismo, para tornar certos discursos hegemônicos e legítimos frente aos 

próprios presentes nas regiões do Sul Global, subalternizando esses saberes em 

detrimento daqueles originários por povos nativos do Norte Global (SANTOS & 

MENESES, 2009). 
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 Essa perspectiva discursiva poderia ser respaldada pelo que Boaventura de 

Sousa Santos e Maria Paula Meneses (2009) discutem sobre uma possível 

dominação epistemológica, a partir de outros processos de dominação – 

imperialismo, colonialismo e capitalismo – sobre os povos que foram colonizados no 

passado. Nesse contexto, as epistemologias do Sul poderiam ser utilizadas para 

entender questões como a aqui colocada, em uma tentativa de também questionar 

práticas discursivas presentes desde o período de colonização até a atualidade.  

 Assim, salienta-se que o uso, por parte dos veículos, de reportagens prontas 

que podem ser compradas ou apenas reproduzidas das agências de notícias pode 

ser um fator problemático, por tornar o discurso único em torno de um tema 

específico, sem a possibilidade de fornecer múltiplos olhares e fontes. Desse modo, 

a adoção por parte dos sites de notícias de reportagens oriundas de agências de 

notícias uniformiza o discurso guiado por uma perspectiva epistemológica do Norte 

Global, depreciando grupos e países que sejam considerados do Sul Global. 

 Além disso, as fontes utilizadas nas reportagens para dar sustentação à sua 

argumentação também é outro fator problemático presente no discurso jornalístico. 

Sobre o número de fontes usadas nas reportagens analisadas, identificou-se que 

foram privilegiadas as primárias, comumente chamadas de fontes oficiais, em 

detrimento das secundárias. As primeiras dizem respeito às autoridades direta ou 

indiretamente envolvidas no acontecimento, no caso o Ministério da Saúde, a 

Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, a Secretaria Municipal de Saúde de 

Cascavel, a Prefeitura Municipal de Cascavel e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

As secundárias seriam as testemunhas em geral, como migrantes e refugiados. 

Acerca das fontes primárias, van Dijk diz que “os jornalistas rotineiramente 

conseguem suas reportagens diárias das maiores instituições da sociedade, como 

governos, parlamentos, corporações de negócios, tribunais, universidades, 

organizações burocráticas, delegacias de polícia, entre outras” (VAN DIJK, 2013, p. 

21). 

 Assim sendo, as fontes primárias, consideradas oficiais, possuem uma 

vontade de verdade – conceito de Foucault (2013) discutido no terceiro capítulo – 

compreendidas como inquestionáveis e acionadas com maior frequência, como 

identificado durante a análise das vinte reportagens. Os migrantes são vozes 

requisitadas em poucas situações, por serem consideradas secundárias e ainda 

pouco apreciadas. 
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 No acontecimento analisado, quem recebeu mais voz no discurso em torno 

do acontecimento foram as fontes institucionalizadas, que constituem os 

representantes do Estado – Ministério da Saúde, órgãos da saúde – e especialistas 

– infectologistas, médicos que trataram o paciente – em detrimento de fontes 

secundárias, como os próprios migrantes e pessoas em situação de refúgio. Vale 

citar uma reflexão de van Dijk a respeito: “desde que os líderes dessas instituições 

são, novamente, na maioria das vezes (mais) brancos, também as reportagens que 

eles enviam para a mídia ou fornecem nas conferências de imprensa raramente são 

a favor dos negros ou dos povos indígenas” (VAN DIJK, 2013, p. 21). A tabela 6 

apresenta o número de fontes e a natureza de cada uma delas, seguindo uma 

ordem cronológica de publicação das reportagens:   

 
Tabela 6 – Número de fontes citadas nas reportagens, por ordem de análise: 

 Veículo Número de fontes Natureza das fontes 

1.  EBC – Agência Brasil 1 fonte Primária  

2.  O Globo (online) 5 fontes 4 primária e 1 secundária 

3.  Jornal Nacional (online) 4 fontes 2 primárias e 2 
secundárias 

4.  Folha de São Paulo 
(online) 

2 fontes 1 primária e 1 secundária 

5.  UOL 1 fonte Primária 

6.  BBC Brasil 6 fontes 5 primárias e 1 
secundária 

7.  El País Brasil 2 fontes 2 primárias 

8.  O Dia (online) 2 fontes 2 primárias 

9.  Jornal Nacional (online) 3 fontes 3 primárias 

10.  O Povo online 1 fonte Primária 

11.  Gazeta do Povo 7 fontes 7 secundárias 

12.  Fantástico (online) 6 fontes 3 primárias e 3 
secundárias 

13.  Zero Hora (online) 2 fontes 2 primárias 

14.  Estadão (online) 8 fontes 8 secundárias 

15.  Correio 24 Horas (online) 3 fontes 3 primárias 

16.  RPC (online) 3 fontes 1 primária e 2 
secundárias 

17.  EBC – Agência Brasil 4 fontes 2 primárias e 2 
secundárias 

18.  Exame.com 2 fontes 2 primárias 

19.  Veja.com 2 fontes 2 primárias 

20.  Jornal do Brasil 5 fontes 4 primárias e 1 
secundária 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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 Dois sites foram exceção no que diz respeito ao uso de fontes secundárias: 

um jornal do Paraná – Gazeta do Povo – e o Estadão, versão digital do jornal O 

Estado de São Paulo. Em ambos, a maioria das fontes consultadas eram migrantes 

e/ou pessoas em situação de refúgio ou, ainda, pessoas ligadas a organizações da 

sociedade civil para assistência a migrantes.  

 O texto da reportagem publicada no site da Gazeta do Povo tem, no total, 98 

linhas enquanto o da publicada no Estadão possui 53 linhas no total. Ambas 

abordaram casos de discriminação, preconceito e xenofobia pelos quais passaram 

migrantes e refugiados de várias nacionalidades, todos negros. O discurso de 

ambas possui uma visão mais plural e pouco explorada dos desdobramentos 

decorrentes da exposição do primeiro caso de suspeita de Ebola no Brasil e suas 

consequências para a população migrante, como exposto brevemente neste trecho 

da reportagem intitulada “Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita 

de Ebola”, publicada no site Estadão no dia 13 de outubro de 2014: 

 
 
Há um mês no Brasil vindo da Guiné, o biólogo [nome do migrante], de 26 
anos, passou a enfrentar nos últimos dias ofensas e olhares de 
desaprovação nas ruas de Cascavel. Desde que seu compatriota [nome do 
refugiado], de 47 anos, foi isolado com a suspeita de Ebola, os imigrantes 
africanos e haitianos que vivem na cidade paranaense passaram a ser 
hostilizados. “A gente vai a uma lanchonete, senta em uma mesa, as 
pessoas mudam de lugar para ficar longe. Estamos passando na rua e 
sempre tem alguém que diz 'vão embora daqui, parem de trazer doença 
para o meu País’”.

121
  

 
 

 No caso das matérias jornalísticas que fizeram uso de fontes primárias, ainda 

que tais fontes sejam reconhecidas enquanto oficiais e, portanto, legitimadas para 

tratar acerca do assunto, o discurso delas sobre o caso também era, não raro, 

homogêneo. Isso tornou o discurso jornalístico igualmente semelhante, no tocante 

ao acontecimento. Este fato pode ser considerado um problema quando diz respeito 

às polêmicas e a uma ausência na pluralidade de vozes, como ocorreu com o caso 

Escola Base, ocorrido em 1994 e amplamente divulgado por jornais brasileiros122. 
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 CAMBRICOLI, Fabiana. Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola. 
Estadão, 13 out. 2014. Disponível em: <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,africanos-e-
haitianos-sao-hostilizados-no-pr-apos-suspeita-de-ebola-imp-,1575862>. Acesso em: 21 out. 2017. 
122

 O fato envolveu um possível abuso sexual que colocou sob suspeita administradores e 
professores da Escola Base, sediada à época em São Paulo, após denúncias de mães, pais e 
responsáveis dos alunos, em sua maioria crianças com até cinco anos de idade. Transformado em 
um grande acontecimento midiático sem, inicialmente, provas contundentes que indicassem a culpa 
dos proprietários e funcionários do estabelecimento educacional, meios de comunicação brasileiros 
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 Guardadas as devidas proporções, o refugiado envolvido no caso de suspeita 

de Ebola também teve sua vida devastada e desprotegida, sob o ponto de vista da 

ética jornalística que deveria ter prevalecido. E ao desprotegê-lo, não apenas o 

atingiu como a um conjunto de migrantes que estavam em situação de 

vulnerabilidade e que possuíam marcadores sociais, de gênero, classe e raça 

semelhantes. Logo, mais de vinte anos depois do caso da Escola Base, erros 

similares sob o ponto de vista da ética jornalística continuam a ser praticados. 

 Em todas as reportagens analisadas foi constatado que o refugiado não foi 

entrevistado em nenhuma delas, ainda que o tenham exposto por meio de suas 

informações e imagens pessoais. É evidente, todavia, que diante de tal exposição na 

qual ele foi vítima, o indicado era mantê-lo no anonimato. Porém, ainda assim é 

necessário refletir acerca de tal questão, uma vez que em algumas reportagens – a 

textual veiculada no site do Jornal Nacional, por exemplo.  

 Nela foram usados depoimentos de pessoas que tiveram contato com ele e 

do que ele teria dito, quando da sua passagem pelo albergue onde estava residindo 

temporariamente quando deu entrada na UPA e na Fundação Oswaldo Chagas, 

durante a realização dos exames para investigação sobre a doença. A exposição 

sensacionalista em torno do caso, porém, foi descoberta pelo migrante em questão 

que, após tomar conta da situação em que fora metido, exigiu o sigilo para onde iria 

após a conclusão dos exames. Um dos exemplos sobre essa questão foi 

apresentado na reportagem divulgada no site da revista Exame e reproduzido a 

seguir: “O destino dele está sendo mantido em sigilo pelo Ministério da Saúde a 

pedido do próprio paciente, por conta das manifestações racistas e xenófobas 

publicadas em redes sociais”.123 

 No entanto, em 2016 duas pesquisadoras da área de Relações Internacionais 

e do Direito conseguiram encontrar o então refugiado envolvido no primeiro caso de 

                                                                                                                                                         
expuseram de forma sensacionalista os envolvidos, os quais tiveram suas identidades divulgadas e 
vidas investigadas e julgadas midiaticamente. Após investigações por parte de alguns veículos 
jornalísticos que suspeitaram da veracidade do caso diante da ausência de provas, de depoimentos 
inconclusivos das autoridades e da ausência de depoimentos dos acusados, o caso foi dado como 
encerrado e os envolvidos inocentados (RIBEIRO, 1995). Além de verem seu estabelecimento 
fechado e depredado por populares que se revoltaram com o julgamento midiático promovido por 
jornais brasileiros, proprietários e professores da escola não conseguiram trabalhar no ramo 
educacional dada a gravidade das denúncias, ainda que sem provas (RIBEIRO, 1995). Após a 
confirmação dos erros jornalísticos, o fato é utilizado como exemplo do que não praticar nas 
disciplinas que tratam sobre ética em cursos de Jornalismo e de Direito. 
123

 BRAGA, Mário; GADELHA, Igor. UPA no Paraná é isolada após 2º caso suspeito de Ebola. 
Exame.com, 16 out. 2014. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/upa-no-parana-e-isolada-
apos-2o-caso-suspeito-de-ebola/>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
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suspeita de Ebola no Brasil. Deisy Ventura e Vivian Holzhacker (2016) publicaram o 

resultado da entrevista que realizaram com ele em uma revista acadêmica, momento 

em que apresentaram informações sobre a vida dele e de sua experiência 

migratória, e que aqui cabe ser referenciada.  

 Nascido em 1967 e filho de guineenses, ele é natural da Serra Leoa, embora 

tenha morado parte de sua vida na República da Guiné, de onde havia saído antes 

de vir ao Brasil. Ele se identificou para as entrevistadoras como refugiado no 

contexto da entrevista. Chegou ao Brasil em 19 de setembro de 2014 portando visto 

de turista e, na sequência, solicitou o refúgio (VENTURA & HOLZHACKER, 2016). 

Ele, que morava na República da Guiné onde possuía uma loja de roupas que foi 

deteriorada após um incêndio – episódio que vitimou sua filha e esposa –, alegou 

sofrer perseguição de ordem étnica e religiosa, por ser do grupo étnico fula, dialeto 

que falava além do inglês, e por ser muçulmano (VENTURA & HOLZHACKER, 

2016).  

 Ele se dirigiu à cidade de Cascavel, onde acreditava receber o 

reconhecimento do seu status de refúgio mais facilmente de acordo com 

informações repassadas por sua rede de sociabilidade, composta por conterrâneos 

que já viviam no país (VENTURA & HOLZHACKER, 2016). Naquele contexto, antes 

de vir para o Brasil, ele havia contraído malária e ainda não havia se recuperado 

totalmente da doença quando alguns sintomas tornaram a aparecer (VENTURA & 

HOLZHACKER, 2016).  

 Ao ser questionado sobre como ocorreu a ida ao hospital – no dia 9 de 

outubro de 2014 – e, em seguida, o protocolo utilizado pelos agentes de saúde com 

relação à suspeita de Ebola, ele informou que o processo não ocorreu de forma 

transparente. Disse que na UPA foi colocado em um quarto durante certo período de 

todo um dia, sem acesso a informações; só foi informado que seria levado para 

outro instituto e sobre a suspeita de Ebola à noite, quando o acontecimento foi 

noticiado por jornais brasileiros (VENTURA & HOLZHACKER, 2016).  

 Ainda que ele tenha alegado ter recebido um bom tratamento pelos médicos 

no Rio de Janeiro, Ventura & Holzhacker (2016) avaliam que não houve um respeito 

aos direitos, que foram violados por não terem dado a ele a liberdade de buscar uma 

segunda opinião em outro instituto médico. “Entre as medidas que visam à 

contenção dos riscos sanitários, podem encontrar-se o isolamento, o tratamento 

compulsório, a quarentena, o cordão sanitário, entre outras. No entanto, por 
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envolverem graves limitações aos direitos e liberdades individuais, elas deveriam ser 

previstas por legislação específica” (VENTURA & HOLZHACKER, 2016, p. 118). 

 Em determinado momento da entrevista, o refugiado contou às pesquisadoras 

que não entendia o motivo de terem associado os sintomas que sentia ao Ebola – 

entre os quais, falta de apetite; sabia que a doença era grave, mas tinha consciência 

de que não a possuía, diante do conhecimento adquirido em seu cotidiano na 

República da Guiné, onde morava e que em 2014 passava por um surto da doença 

(VENTURA & HOLZHACKER, 2016).  

 Ele chegou à conclusão de que a repercussão do caso se deu em virtude de 

ser africano; que caso fosse de outra nacionalidade, talvez não teria recebido o 

tratamento diferenciado que lhe foi conferido (VENTURA & HOLZHACKER, 2016). A 

seguir, um trecho de sua entrevista concedida às pesquisadoras, onde ele deixa 

entrever essa questão: 

 
 
Even now, when I think about it, how I came across this problem, I don’t 
really understand it. I said I have no appetite and they transformed it to 
another sick. I know that Ebola is very dangerous. In Guinee, if they said 
someone had Ebola, this person was going to die. I didn’t think I have it. I 
thought it could be another sickness that were disturbing me. I don’t know 
why the doctor [em Cascavel] thought I had Ebola. Maybe because I come 
from Africa (In VENTURA & HOLZHACKER, 2016, p. 121, grifo das 
autoras)

124
 

 
 
 

 Ventura e Holzhacker (2016) também relataram o momento em que o 

migrante – que recebeu o pseudônimo de John, a fim de proteger sua identidade – 

relatou o que sentiu quando soube da repercussão do caso por jornais brasileiros: 

 
 
John assistiu na televisão a entrevista do médico, explicando que os 
resultados deram negativo. Soube que os jornalistas queriam entrevistá-lo, 
mas se negou a falar, pois temia que o governo de seu país soubesse que 
estava no Brasil. Também se encontrava preocupado com a família. Seu 
primeiro pedido ao sair do hospital foi o de entrar em contato com seu irmão 
para avisá-lo que estava bem. Temia que os familiares vissem nos jornais, 
pela internet, que ele havia sido internado com suspeita de Ebola e, por não 
ter mais notícias, pensassem que havia morrido. Antes de sua liberação, a 

                                                 
124

 As pesquisadoras traduziram o relato, que segue: “Mesmo agora, quando penso sobre isso, como 
me deparei com este problema, eu realmente não entendo. Eu disse que estava sem apetite e eles 
transformaram em outra doença. Eu sei que Ebola é muito perigoso. Na Guiné, se dissessem que 
alguém estava com Ebola, essa pessoa iria morrer. Eu não achava que tinha isso. Pensava que 
poderia ser outra doença me perturbando. Não sei por que o médico [em Cascavel] pensou que eu 
tinha Ebola. Talvez porque eu venho da África.” (JOHN, 2016 In: VENTURA & HOLZHACKER, 2016, 
p. 121). 
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equipe do INI-Fiocruz perguntou se John gostaria de voltar a Cascavel ou 
preferiria permanecer no Rio de Janeiro. Não queria voltar a Cascavel, pois 
sua imagem estava em todos os jornais. Viu na televisão notícias sobre a 
violência no Rio de Janeiro. Pediu então para ir para São Paulo, pois ouviu 
de conterrâneos guineenses que lá haveria maior chance de emprego. 
(VENTURA & HOLZHACKER, 2016, p. 123) 
 
 

 É importante refletir uma questão: a construção da narrativa em torno dele 

pelos jornais brasileiros se dá como se John fosse sozinho. Mas ele possui uma 

história, como narrado por Deisy Ventura e Vivian Holzhacker (2016). Assim como 

também possuía redes de sociabilidade no Brasil antes de sua chegada, as quais 

foram importantes para sua inserção no país. O acontecimento em torno do caso de 

suspeita de Ebola denota que, embora a migração de guineenses para o Brasil 

exista, é invisibilizada e apenas foi destacada de forma pública no discurso 

jornalístico em um contexto relacionado a um problema, a um risco, a um pânico 

moral contra esses migrantes.  

 Ou seja, não é possível perceber as histórias pregressas dessas pessoas, o 

que eram e o que são antes da empreitada em torno de sua migração para o Brasil. 

Isso merece ser refletido, pois a ausência do protagonismo migrante nos discursos – 

e aqui em especial no jornalismo – contribui para a produção de um pânico moral na 

sociedade contra eles, sobretudo os negros. Nessa perspectiva, um homem sozinho, 

negro e possivelmente doente, passa a ser visto como perigo. Reconstruir sua 

história a partir do relato de Ventura e Holzhacker (2016) foi fundamental para 

apresentar aqui sua versão do acontecimento, visibilizar sua história de vida, o que 

não foi tornado público outrora e que, caso tivesse sido explorado publicamente, 

poderia ter gerado mais sensibilidade no público, e menos pânico social.  

 Ventura e Holzhacker (2016) também o indagaram a respeito dos 

desdobramentos da divulgação de informações pessoais sobre ele e de imagens 

suas pelos jornais, ao passo que chegaram a seguinte conclusão: “Ele está convicto 

de que a persistência da exposição de suas fotos e documentos em numerosos 

veículos de comunicação é o maior obstáculo para que consiga um emprego” 

(VENTURA & HOLZHACKER, 2016, p. 129). E complementam: “Meses depois do 

evento, ele ainda era ‘o africano’ e o ‘refugiado negro’ que foi o primeiro caso 

suspeito de Ebola no Brasil” (VENTURA & HOLZHACKER, 2016, p. 129).  

 Ou seja, além da atribuição dos desdobramentos negativos acentuados com 

a cobertura jornalística sobre o refugiado à raça negra, outro fator ressaltado por 
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Ventura e Holzhacker (2016) em sua pesquisa é o da associação do risco de uma 

doença global à grupos migrantes – aqui, no caso, a relação da raça negra ao Ebola.  

 Se aos homens de grupos migratórios considerados subalternizados como os 

africanos e haitianos é associado o pânico moral de risco de saúde – o estrangeiro 

portador de doenças –, da marginalidade – o estrangeiro que vêm sem emprego e 

que ficará a margem, inclusive propenso a criminalidade – além de outros fatores 

depreciativos, às mulheres a associação é a marginalização ligada à sexualidade, 

prostituição e, consequentemente, aos possíveis aspectos negativos que a incursão 

nessa atividade possa gerar, como problematizado por Rago (1991) e Menezes 

(1996) em suas pesquisas relacionadas a fluxos migratórios do século XIX e início 

do XX. 

 Embora haja uma distância temporal, o que se nota é que esses discursos 

ainda permanecem, seus rastros emergem no presente. Na contemporaneidade, a 

migração negra continua a ser hierarquicamente inferiorizada e discriminada, 

tomando a perspectiva  teórica de Bashi e McDaniel (1997). E, nesse ensejo, esse 

fluxo migratório é negativamente impactado em seu processo de inserção e 

integração no local de acolhida: “We present this evidence that racism has a 

persistent impact on the life chances of the so-called minority population” (BASHI & 

MCDANIEL, 1997, p. 673)125. 

 A sociedade é, de um modo geral, racializada, e percebe a  migração com um 

olhar de preconceito, como salientado por Joseph Handerson (2015) em sua tese 

sobre a migração haitiana, a partir de entrevistas que realizou. O exemplo a seguir 

destaca tal questão: 

 
 

Nessa mesma viagem, além de Maria, conheci uma outra senhora chamada 
Paula. Ficávamos horas conversando no barco, ela era de Tabatinga. 
Contou-me serem os negros peruanos e colombianos também confundidos 
ou chamados de haitianos na Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Ela 
relatou ser, entre seus irmãos, que a menos clara e que, no Brasil, seria 
considerada parda. Ela acrescentou, quando saía e chegava à casa, seus 
irmãos diziam: “Lá vem a haitiana”. De acordo com ela, essa expressão está 
associada a sua cor de pele. Aproveitei e perguntei-lhe: “Se fosse um 
haitiano de pele clara (mulâtre [sic] no Haiti) ou branco que chegasse à 
região seria considerado haitiano, sem ter falado em francês ou Créole?”. 
Ela ficou parada com um olhar surpreso e me respondeu: “Lá têm pessoas 
assim, não é só preto?”. (HANDERSON, 2015, p. 144-145) 
 
 

                                                 
125

 Em tradução livre: “Apresentamos esta evidência de que o racismo tem um impacto persistente 
sobre as chances de vida da chamada população minoritária” (BASHI & MCDANIEL, 1997, p. 673). 
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 Seja a partir da citação anterior, assim como por meio da análise das 

reportagens e das entrevistas realizadas nesta tese, o que se percebe é que o 

pânico moral em relação à migração contemporânea no Brasil tem cor e é associado 

às pessoas não brancas, especialmente aos negros. E tal pânico também fomenta 

práticas discriminatórias e racistas contra migrantes não-brancos. Julia, uma das 

migrantes entrevistadas nesta pesquisa, relatou em seu depoimento algumas 

situações de discriminação vivenciadas por ela: “No ônibus, se você sentar no 

banco, às vezes ninguém senta do lado. As pessoas preferem ficar de pé e não 

sentam, mesmo tendo lugar ali” (informação verbal).126
 Isso reforça a ideia que, 

embora o perfil de migrante considerado desejado não seja, no Brasil 

contemporâneo, determinado politicamente – no que diz respeito às políticas 

migratórias – continua sendo praticado socialmente por meio de discursos e práticas 

que dificultam a acolhida desses grupos.  

 Em um paralelo sobre a questão aqui analisada e a pesquisa em torno dos 

afro-americanos e seu processo de racialização e estratificação social nos Estados 

Unidos, Bashi e McDaniel (1997) dizem que  

 
 
Racial conflict is played out on a sociopolitical field with the issues of 
greatest concern being those of racial control of residential areas, public 
facilities like schools and recreation areas, and municipal political systems. 
Such struggles center on issues that very much determine the life chances 
of the average African American in the United States, and these issues are 
clearly about racial control of resources that shape one's life in crucial ways. 
It has always been the case that both race and class conjoin to shape 
opportunities and rewards for Affican Americans, just as race and class 
systems shape life chances for their European counterparts. (BASHI & 
MCDANIEL, 1997, p. 674)

127
 

 
 

 Dessa forma, o que se percebe no Brasil por meio do acontecimento 

analisado é que migrantes negros, independente de sua nacionalidade, são 

subalternizados, vistos como um risco social tanto de saúde quanto de classe. São 
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 JULIA. Julia: depoimento. [29 maio 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. Florianópolis, 
2017. 1 arquivo .mp3 (17 min.). 
127

 Em tradução livre: “O conflito racial se desenrola em um campo sociopolítico, com as questões de 
maior preocupação sendo as de controle racial de áreas residenciais, instalações públicas, como 
escolas e áreas de recreação, e sistemas políticos municipais. Essas lutas se concentram em 
questões que determinam muito as chances de vida do afro-americano médio nos Estados Unidos, e 
essas questões são claramente sobre o controle racial dos recursos que moldam a vida de uma 
maneira crucial. Sempre foi o caso de tanto a raça quanto a classe se juntarem para formar 
oportunidades e recompensas para os afro-americanos, da mesma forma que os sistemas de raça e 
classe moldam as chances de vida para suas contrapartes europeias.” (BASHI & MCDANIEL, 1997, 
P. 674). 
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representados discursivamente como um potencial problema, diferente de migrantes 

brancos vindos de países do Norte Global e que, mesmo estando em um contexto 

considerado economicamente inferior, possuem uma chance maior de integração – 

acesso a um emprego com remuneração adequada, educação e saúde – do que os 

não-brancos. Os migrantes não-brancos são invisibilizados e, quando são 

representados no discurso jornalístico, o são não por si diretamente, mas por outros, 

pela fala oficializada. 

 Sobre essa última questão, um fator observado na análise das reportagens foi 

o do número de migrantes e refugiados entrevistados, especificamente sobre seu 

protagonismo no discurso jornalístico. Do total de vinte reportagens, apenas em 

quatro delas migrantes e/ou refugiados foram entrevistados: jornais paranaenses 

Gazeta do Povo e RPC, Estadão (de São Paulo) e EBC – Agência Brasil (do Distrito 

Federal). Dessas, apenas a Gazeta do Povo visibilizou uma mulher migrante, 

haitiana; os demais eram homens. Além de ressaltar a questão em torno das 

relações de gênero – que atravessam os fluxos migratórios – é importante refletir 

acerca da ausência de fontes migrantes consultadas. São visibilizados na narrativa 

construída pelos repórteres, mas com afastamento, estranhamento. A opinião dos 

migrantes acerca das representações de si são, no geral, escassas: 

 
 
Há um mês no Brasil vindo da Guiné, o biólogo [nome do migrante], de 26 
anos, passou a enfrentar nos últimos dias ofensas e olhares de 
desaprovação nas ruas de Cascavel. Desde que seu compatriota [nome do 
refugiado], de 47 anos, foi isolado com a suspeita de Ebola, os imigrantes 
africanos e haitianos que vivem na cidade paranaense passaram a ser 
hostilizados. “A gente vai a uma lanchonete, senta em uma mesa, as 
pessoas mudam de lugar para ficar longe. Estamos passando na rua e 
sempre tem alguém que diz ‘vão embora daqui, parem de trazer doença 
para o meu País’.” [nome do migrante] diz ter tido um emprego negado na 
sexta-feira, 10, em uma empresa frigorífica da cidade ao informar que vinha 
da Guiné. “A gente está na expectativa de que saia o resultado do segundo 
teste do [nome do refugiado], para que possamos ter oportunidades aqui”.

128
 

 
 

 Não apenas nessa, como nas demais reportagens nas quais migrantes foram 

entrevistados (ver tabela 7), o que se notou é que a voz a eles concedida está 

diretamente conectada ao caso de suspeita de Ebola. Portanto, possui visão 

negativa sobre a situação com relação à discriminação e racismo sofrido, 

                                                 
128

 CAMBRICOLI, Fabiana. Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola. 
Estadão, 13 out. 2014. Disponível em: <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,africanos-e-
haitianos-sao-hostilizados-no-pr-apos-suspeita-de-ebola-imp-,1575862>. Acesso em: 21 out. 2017. 
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vitimizando-os. Outra questão sobre as fontes entrevistadas nas reportagens é a não 

diferenciação de sua nacionalidade. Ainda que o caso de suspeita de Ebola tenha 

atingido diretamente um refugiado com origem da República da Guiné, haitianos, 

entre outros de nacionalidade variadas também foram consultados. O que reforça a 

ideia de que os negros são representados como iguais, seja na cor ou em outros 

marcadores sociais a eles atribuídos. São discursivamente representados iguais na 

pobreza, na doença, nas situações de vulnerabilidade. O que pode explicar o fato 

de, nas reportagens analisadas em que os repórteres consultaram migrantes não se 

ativeram à uma nacionalidade, já que é a raça que os tornou vítima de preconceito. 

 
Tabela 7 – Fontes entrevistadas nas reportagens que eram migrantes e/ou refugiados. Por 

ordem cronológica e de análise das reportagens: 

 Veículo Número total de fontes 
entrevistadas 

Migrante/refugiado 
entrevistado? 

1.  EBC – Agência Brasil 1 fonte Nenhum 

2.  O Globo (online) 5 fontes Nenhum 

3.  Jornal Nacional (online) 4 fontes Nenhum 

4.  Folha de São Paulo 
(online) 

2 fontes Nenhum 

5.  UOL 1 fonte Nenhum 

6.  BBC Brasil 6 fontes Nenhum 

7.  El País Brasil 2 fontes Nenhum 

8.  O Dia (online) 2 fontes Nenhum 

9.  Jornal Nacional (online) 3 fontes Nenhum 

10.  O Povo online 1 fonte Nenhum 

11.  Gazeta do Povo 7 fontes 3 migrantes haitianos 
(dois homens e uma 

mulher) 

12.  Fantástico (online) 6 fontes Nenhum 

13.  Zero Hora (online) 2 fontes Nenhum 

14.  Estadão (online) 8 fontes 5 migrantes e refugiados 
(dois da Guiné, dois de 

Burkina Faso, um 
haitiano, todos homens) 

15.  Correio 24 Horas (online) 3 fontes Nenhum 

16.  RPC (online) 3 fontes 1 migrante haitiano, 
homem 

17.  EBC – Agência Brasil 4 fontes 1 migrante haitiano, 
homem 

18.  Exame.com 2 fontes Nenhum 

19.  Veja.com 2 fontes Nenhum 

20.  Jornal do Brasil 5 fontes Nenhum 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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 Não apareceu no discurso elementos que dessem conta sobre a história de 

vida dessas pessoas, além da ocupação profissional que ocupavam naquele 

momento ou de forma pregressa. Ou seja, até nesse tipo de marcador social é 

interessante notar uma preocupação implícita no discurso jornalístico de que essas 

pessoas estão aqui e estão trabalhando. Reforça-se discursivamente que essas 

pessoas não são desocupadas, não estão propensas à criminalidade, o que em 

minha visão também robustece a possibilidade de um julgamento de ordem moral 

sobre essas pessoas. Ainda que suas vozes sejam ouvidas, o pânico moral está 

presente no discurso de algum modo. 

 Apesar de não ter sido um quesito contemplado na tabela de análise utilizada 

para avaliar cada reportagem, no que diz respeito ao uso de imagens é importante 

salientar que alguns jornais – como as reportagens textuais apresentadas nos sites 

dos programas televisivos Jornal Nacional e Fantástico – publicaram imagens do 

refugiado envolvido no caso de suspeita de Ebola. Não apenas fotográficas, como 

também de documentos pessoais e até de registros feitos por cinegrafistas 

amadores e câmeras de segurança da UPA de Cascavel, no Paraná, onde ele foi 

inicialmente atendido. No caso da reportagem do Fantástico, as imagens foram 

divulgadas no dia 12 de outubro de 2014, quando um primeiro resultado negativo já 

havia se tornado público após ser informado pelo Ministério da Saúde. 

 No caso da reportagem publicada no site do Jornal Nacional no dia 10 de 

outubro de 2014129, especificamente no vídeo da reportagem veiculada no referido 

programa de televisão no mesmo dia, foi feita a publicação de uma imagem do 

documento de entrada no Brasil do migrante. Emitido pela Polícia Federal, o 

documento continha informações como nome completo, idade, escolaridade, número 

do passaporte, profissão e uma foto do então refugiado.  

 Uma foto de rosto dele também foi destacada na reportagem, assim como a 

possível trajetória que ele fez (do país de origem até o Brasil) e o abrigo onde morou 

temporariamente (com imagens da fachada do prédio, na cidade de Cascavel, no 

Paraná). Além disso, ressalta-se que o fato de indicarem que todas as pessoas que 

tiveram contato com ele também seriam monitoradas, ainda que seja um protocolo 

de saúde, também pode impor sobre elas à suspeita de um pânico moral associado 
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 JORNAL NACIONAL. Primeiro caso suspeito de ebola no Brasil é de homem que veio da Guiné. 
Jornal Nacional, 10 out. 2014a. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2014/10/primeiro-caso-suspeito-de-ebola-no-brasil-e-de-homem-que-veio-da-
guine.html>. Acesso em: 9 maio 2017. 
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a um possível risco contra a saúde. Esse fato pode ser observado em um dos 

trechos e print da reportagem, divulgados no site e reproduzidos a seguir: 

 
 
A UPA estava interditada desde quinta-feira (9) à noite, quando o 
africano [nome do paciente] foi diagnosticado com suspeita de Ebola. 
Ele disse aos médicos que sentiu febre na quarta-feira (8). E que também 
teve dor de garganta e tosse. Os médicos comunicaram a suspeita à 
Secretaria de Saúde do Paraná, que notificou o Ministério da Saúde. 
Seguindo as normas de segurança, 60 pacientes e três profissionais de 
saúde ficaram isolados no prédio. E só foram liberados pela manhã 
depois de passarem por exames. “Eu também estive lá dentro, a gente 
fica apreensivo”, diz a paciente [nome de uma paciente entrevistada]. O 
que reforçou a suspeita dos médicos foi o fato de que [nome do paciente] 
veio da Guiné, um dos três países da África com epidemia de Ebola. O 
avião fez escala no Marrocos e pousou no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, em São Paulo, no dia 19 de setembro. Quatro dias depois, ele 
entrou com pedido de refúgio na Polícia Federal, em Dionísio Cerqueira, 
Santa Catarina. Em seguida, ele foi para Cascavel, no Paraná. Nos últimos 
18 dias, [nome do paciente] ficou hospedado em um abrigo, onde dividia 
o alojamento com outras 30 pessoas, muitas delas também africanas. 
Na semana passada, ele disse para os funcionários que estava se sentindo 
mal e que precisava de atendimento médico. Mas havia dificuldade de 
comunicação porque [...] não fala português. [...] Todos que tiveram algum 
contato com [nome do paciente] serão observados durante os 
próximos 21 dias, período de incubação do vírus. “O que a gente tem que 
se preocupar agora é com o monitoramento dos contatos e a 
identificação de todos os contatos”, afirma o secretário de Saúde de 
Cascavel [...]. (grifos meus)

130
 

 
 

 Nesse caso, é evidente que a suspeita se dá não pelos sintomas da doença, 

mas sim por sua origem e, contextualmente, à sua raça. No print da reportagem 

foram encobertos os dados do paciente. Tal medida foi tomada por considerar que 

sua exposição aqui pode ir contra aquilo que justamente está em foco de análise e 

problematização. O mesmo foi feito ao suprimir seu nome dos trechos aqui citados.  

 Cogo e Souza (2013) também enfatizam no Guia das Migrações 

Transnacionais e Diversidade Cultural para Comunicadores como uma das 

recomendações gerais o cuidado na “exposição de pessoas em situação de 

vulnerabilidade” (COGO & SOUZA, 2013, p. 62, tabela G1), fator que não foi 

observado na reportagem em questão, cuja imagem é apresentada a seguir (figura 

5). 
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Figura 5 – Reprodução da reportagem publicada no site do Jornal Nacional: 

 

Fonte: JORNAL NACIONAL. Primeiro caso suspeito de ebola no Brasil é de homem que veio da 
Guiné. Jornal Nacional, 10 out. 2014a. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2014/10/primeiro-caso-suspeito-de-ebola-no-brasil-e-de-homem-que-veio-da-
guine.html>. Acesso em: 9 maio 2017. 

 

 O que se observou com o acontecimento analisado é que a identificação 

visual dos migrantes em situação de vulnerabilidade é algo que se repete no 

jornalismo, feito de forma depreciativa. Há uma racialização do discurso sobre a 

migração, atribuindo o risco e perigo relacionado à doenças e à fatores econômicos 

a determinados grupos, em especial os formados por pessoas negras (COGO & 

PÁSSARO, 2017). Logo, a marca do pânico moral tem cor. A suspeita é marcada 

pela cor preta. 

 O mesmo se notou na reportagem divulgada no site do Fantástico, revista 

eletrônica exibida semanalmente aos domingos na mesma emissora do Jornal 

Nacional, a TV Globo. Neste caso, foram usadas imagens de câmeras de segurança 

da UPA onde o refugiado deu entrada para ser atendido, no dia 9 de outubro de 

2014. O tom da reportagem é de alerta – explícito de forma direta, conforme pode 

ser visto no trecho a seguir. O que também pode ser encarado como um aspecto 

que pode ter contribuído para um pânico moral contra o refugiado: 
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O assunto que botou o mundo inteiro em estado de alerta: o vírus 
Ebola. No Brasil, na noite deste domingo (12), [nome do paciente] está na 
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, esperando apenas o resultado 
do segundo teste para ser liberado. Ele veio da Guiné, um lugar onde a 
epidemia é grave, e foi internado com suspeita de estar com Ebola. No 
sábado, o primeiro teste deu negativo. O Fantástico teve acesso às 
imagens de [nome do paciente], enquanto ele esperava atendimento médico 
na cidade de Cascavel, no Paraná. O vídeo acima mostra [nome do 
paciente], o africano que veio da Guiné e está internado esperando o 
resultado do seu segundo exame. O primeiro exame de sangue deu 
negativo para o vírus. (grifos meus)

131
 

 
 

 Novamente se ressalta que se a própria reportagem registrou que o primeiro 

resultado deu negativo e que, de acordo com os médicos consultados, era 

improvável que o segundo resultado fosse diferente, questiona-se a necessidade de 

terem citado o nome completo do paciente ao longo do texto, como exposto no 

trecho a seguir: 

 
 
Por enquanto, [nome do paciente] continua isolado. Outra amostra de seu 
sangue está sendo analisada e o resultado deve sair nesta segunda-feira 
(13). Mas, segundo os médicos, é muito difícil que o resultado seja 
diferente do primeiro exame. Todo o procedimento de isolamento foi 
considerado um sucesso. Nesta segunda-feira (13), com o resultado 
negativo, [nome do paciente] deve receber alta imediata. (grifo meu)

132
 

 
 

 Em outro print da reportagem o paciente com suspeita de Ebola aparece nas 

imagens registradas por uma câmera de segurança. Ainda que a imagem não tenha 

uma qualidade que possa identifica-lo, considera-se que o uso da filmagem foi, 

neste caso, desnecessário. Uma vez que serviu para mostrar o possível tempo que 

ele passou em contato com outras pessoas e que, naquela circunstância, pode ter 

contribuído para o pânico. A imagem pode ser vista a seguir (figura 6): 
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Figura 6 – Reprodução da reportagem publicada no site do Fantástico: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FANTÁSTICO. Africano com suspeita de ebola esperou por 4 horas até ser atendido. 
Fantástico, 12 out. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/10/africano-com-

suspeita-de-ebola-esperou-por-4-horas-ate-ser-atendido.html>. Acesso em: 28 maio 2016. 

 

 A divulgação de imagens do paciente, bem como de informações pessoais 

que revelassem sua identidade, foi considerado antiético pelo Ministério da Saúde e 

demais entidades de proteção e amparo à população migrante e refugiada. O fato foi 

evidenciado nas reportagens publicadas nos sites Correio 24 Horas, Exame.com e 

Veja.com.  

 No primeiro caso, em determinada parte da reportagem publicada no Correio 

24 Horas, nos intertítulos “Suspeita descartada”, “Atenção” e “Racismo”, foram 

apresentadas informações sobre os possíveis casos de preconceito sofridos por 

migrantes negros, além de informar o estado de saúde do refugiado que estava com 

a suspeita da doença e das medidas adotadas pelo Governo Federal do Brasil para 

conter o Ebola.  
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Hoje, foram feitas reuniões com a Secretaria de Portos e os ministérios da 
Defesa e do Turismo para intensificar as medidas de atenção no país. 
Entre elas estão uma reunião com práticos dos portos, que têm contato 
direto com as tripulações de navios, e um alerta para ser distribuído em 
portos e aeroportos, em forma de panfleto ou cartilha, explicando riscos e 
sintomas. A expectativa mais recente da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é que a epidemia ainda leve pelo menos mais  seis meses  para ser 
controlada, o que justifica a manutenção do alerta. Nos últimos dias, o 
avanço no número de casos e a falta de pessoal e de recursos financeiros 
fizeram com que a organização dobrasse o período de tempo esperado 
para controlar a expansão do Ebola na África Ocidental. [nome do ministro] 
garante que os riscos de contágio no Brasil são pequenos. “Nós não temos 
nenhum voo direto ou com escala de nenhum dos três países (Guiné, Serra 
Leoa e Libéria)”, argumenta. Racismo [nome do ministro] reagiu com 
indignação às informações, publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
mostrando que imigrantes africanos e haitianos estão sofrendo 
discriminação pela suspeita de que um deles poderia ter o vírus Ebola. 
“Não podemos concordar com qualquer postura discriminatória e 
tomaremos todas as medidas necessárias para inibir essa postura”, afirmou 
o ministro. [nome do ministro] lembrou ainda que [nome do paciente] está 
legalmente no país, tem visto de refugiado e direito a trabalhar. 
“Pedimos a todos que não manifestem qualquer tipo de reação 
racista”, disse.” (grifos meus)

133
 

 
 

 O trecho da reportagem que aborda as práticas discriminatórias contra não 

apenas migrantes africanos, como também haitianos, suscita novamente o debate 

em torno dos marcadores sociais e étnicos para identificar grupos, a partir de 

discursos com base em uma epistemologia dominante do Norte sobre o Sul Global 

(SANTOS & MENESES, 2009). Nesse aspecto, os discursos discriminatórios, 

xenofóbicos e racistas são fluídos e se deslocam da África para o Haiti com 

facilidade. Isso porque se acredita que não são baseados por uma perspectiva 

geográfica, e sim geopolítica, que deprecia povos de raça negra ou não-brancos em 

geral, em relação aos povos brancos. 

 Um dos marcadores, a raça negra, também evidencia um outro, o fenótipo, 

utilizado para demarcar a presença do migrante. Além disso, o fato de nas 

reportagens terem sido evidenciado o termo “africano” para designar o refugiado nas 

representações e no discurso jornalístico em si, remete à ideia de uma África 

imaginada e pouco conhecida. Ambas as questões – a identificação de vários 

migrantes de diferentes nacionalidades por meio do fenótipo, unindo-os em um único 

grupo, e o desconhecimento sobre o continente africano – podem contribuir para a 

manutenção de discriminação e racismo contra determinados grupos.  
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 Enquanto os migrantes brancos são percebidos como hierarquicamente 

superiores em um processo de racialização, aos negros é relegado o pânico e, em 

alguns casos, o ódio e a existência de práticas xenofóbicas. “Ser branco é como ser 

rico, como ser bonito, como ser inteligente. [...] Já dissemos que existem 

negrófobos. Aliás, não é o ódio ao negro que os motiva. [...] O ódio pede para existir 

e aquele que odeia deve manifestar esse ódio através de atos” (FANON, 2008, p. 

60-61). E situações tanto de racismo quanto de xenofobia também foram relatadas 

durante o acontecimento analisado nesta tese. 

 No período de publicação mais intensa, por parte dos veículos jornalísticos, 

sobre o caso de suspeita de Ebola – que compreendeu os dias 9 e 19 de outubro de 

2014 –, notou-se que a partir da metade em diante desse período o número de 

reportagens foi diminuindo após a veiculação de casos de discriminação, 

preconceito e xenofobia contra migrantes, sobretudo os africanos e haitianos ou 

outros de raça negra. 

 A omissão por parte dos jornais em reconhecer seu papel na repercussão do 

acontecimento e, consequentemente, na exposição e posterior ocorrência de 

manifestações de preconceito, discriminação e xenofobia pode ter uma razão de ser, 

no olhar de van Dijk (2013). Acerca do racismo e sua presença em discursos sociais, 

ele destaca o conceito de elites simbólicas, oportuno para o entendimento da 

questão aqui posta.  

 Tal elite seria composta por “políticos, jornalistas, escritores, professores e 

pesquisadores, todos de raça branca” (VAN DIJK, 2013, p. 16), que em algum 

momento lideram ou reverberam determinados discursos à parte da sociedade. E se 

o racismo existe, é porque é transmitido de algum modo, geralmente tornado público 

e apreendido pelas pessoas por meio de “conversações, histórias, reportagens de 

jornais, livros didáticos e discurso político” (VAN DIJK, 2013, p. 15).  

 Atitudes e práticas racistas não são um fator imanente ao ser humano, ou 

seja, ele precisa captar e reproduzir discursos desse tipo, e geralmente o faz a partir 

de representações que lhe são apresentadas pelas elites simbólicas, na fala de van 

Dijk (2013). Nesse processo, são favorecidas informações negativas a respeito do 

grupo minoritário foco do racismo e entendido enquanto o outro (VAN DIJK, 2013)., 

no qual aqui se incluem os migrantes negros. Para ilustrar, ele elenca alguns 

discursos possíveis que podem desencadear o racismo e gerar também pânicos 

morais contra determinados grupos, em especial os migrantes negros: 
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A ênfase dos pontos negativos sobre Eles em manchetes e nas primeiras 
páginas dos jornais; a repetição dos pontos negativos nas histórias 
cotidianas; a expressão de estereótipos na descrição dos membros do 
grupo étnico; a seleção de palavras (nosso povo é sempre “lutador de 
liberdade”, ao passo que os deles são “terroristas traiçoeiros”); a escolha de 
pronomes demonstrativos distanciadores (“aquelas pessoas”); metáforas 
negativas (“invasão” por ondas “ondas” de imigrantes); ênfases hiperbólicas 
nas propriedades negativas Deles: ladrões, etc.; eufemismos para o Nosso 
racismo: “descontentamento popular”; falácias argumentativas na 
demonstração das propriedades ruins Deles. (VAN DIJK, 2013, p. 19) 

 

 O preconceito e, por conseguinte, a exclusão social, produzem um pânico 

moral sobre migrantes negros. A maior parte das reportagens analisadas neste 

capítulo confirma isso. O pânico apenas ganha força discursivamente e nas práticas 

sociais quando se associa a outros marcadores usados de forma negativa, para 

discriminar e representar a pessoa negra, seja nos discursos sociais ou no próprio 

jornalismo. “o negro permanece sendo notícia, salvo raríssimas exceções, nos 

mesmos espaços que sempre lhe foi reservado. É o criminoso e o carente, por um 

lado; o cidadão (negro) de sucesso, o exemplo de superação, por outro” (FERRO, 

2012, p. 68). 

 Poucas são as manifestações presentes nos próprios jornais acerca do 

discurso neles representados e que podem vir a desencadear situações negativas 

para com o outro, como é o caso do preconceito, do racismo e da xenofobia. A título 

de exemplo, apresenta-se o artigo assinado pela jornalista Eliane Brum para o site El 

País Brasil, publicado no dia 13 de outubro de 2014 e intitulado “O vírus letal da 

xenofobia”134: 

 
 
Uma epidemia, como Albert Camus sabia tão bem, revela toda a doença de 
uma sociedade. A doença que esteve sempre lá, respirando nas sombras 
(ou nem tão nas sombras assim), manifesta sua face horrenda. Foi assim 
no Brasil na semana passada. Era uma suspeita de Ebola, fato suficiente, 
pela letalidade do vírus, para exigir o máximo de seriedade das autoridades 
de saúde, como aconteceu. Descobrimos, porém, a deformação causada 
por um vírus que nos consome há muito mais tempo, o da xenofobia. 
E, como o outro, o “estrangeiro”, a “ameaça”, era africano da Guiné, 
exacerbada por uma herança escravocrata jamais superada. O racismo 
no Brasil não é passado, mas vida cotidiana conjugada no presente. A 
peste não está fora, mas dentro de nós. Foi ela, a peste dentro de nós, que 
levou à violação dos direitos mais básicos do homem sobre o qual pesava 
uma suspeita de Ebola. Contrariando a lei e a ética, seu nome foi exposto. 
Seu rosto foi exposto. O documento em que pedia refúgio foi exposto. Ele 
não foi tratado como um homem, mas como o rato que traz a peste para 
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essa Oran chamada Brasil. Deste crime, parte da imprensa, se tiver 
vergonha, se envergonhará. [...] E logo ouviu-se o clamor. Não é hora de 
fechar as fronteiras?, cobrou-se das autoridades. Que os ratos fiquem 
do lado de fora, onde sempre estiveram. Que os ratos apodreçam e 
morram. Para os ratos não há solidariedade nem compaixão. Parece que 
nada se aprendeu com a Aids, com aquele momento de vergonha 
eterna em que os gays foram escolhidos como culpados, o 
preconceito mascarado como necessária medida sanitária. [...] (grifos 
meus)

135
 

 
 

 As partes grifadas nos trechos do artigo da jornalista servem como ponto de 

reflexão acerca de discussões teóricas realizadas anteriormente. O artigo corrobora 

com a tese, ainda que indiretamente, de que havia uma relação entre a construção 

de um pânico moral e a racialização, ao medo sobre determinados grupos 

migratórios, especialmente os que envolvem pessoas negras. Para a autora, a 

exposição do acontecimento em torno do primeiro caso de suspeita de Ebola serviu 

para apresentar, na mesma medida, um discurso que permanece latente em parte 

da sociedade, o do racismo contra o outro, especialmente o de pele negra.  

 A representação jornalística em torno do personagem que protagonizou o 

caso, um refugiado de um país do continente africano, pode ter servido como um 

gatilho para uma memória em torno da discriminação e racismo contra migrantes 

negros, sobretudo quando se faz uma ponte com o passado e a escravidão 

compulsória de africanos, também encarados à época como o outro, o diferente, 

colocado em posições subalternas.  

 O pânico moral contra migrantes, sobretudo africanos e haitianos, fez emergir 

em redes sociais como o Facebook 136 , discursos exigindo às autoridades o 

fechamento e maior controle de fronteiras. Por fim, a associação do pânico a um 

risco à saúde, como apontado por Kenneth Thompson (2014) ao tratar sobre o 

pânico moral em torno de homossexuais portadores do vírus da AIDS.  

 Eliane Brum também ressaltou em seu artigo uma semelhança entre o caso 

de suspeita de Ebola no Brasil com o que fora feito contra gays no passado, quando 

da descoberta de casos de AIDS na década de 1980 e 1990. Naquele momento, 

integrantes da sociedade, formadores de opinião e representações midiáticas 
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atribuíram a culpa da ocorrência da doença à comunidade homossexual. A fim de 

evitar outros casos de discriminação e racismo, o Ministério da Saúde solicitava que 

não houvesse a divulgação de qualquer informação que identificasse o refugiado. A 

medida foi apresentada nas reportagens divulgadas nos sites das revistas 

Exame.com e Veja.com, porém tardiamente, no dia 16 de outubro, uma semana 

depois da veiculação da primeira reportagem sobre o caso: 

 
 
[nome do refugiado] recebeu alta nesta quarta-feira, após o segundo exame 
descartar a suspeita. O destino dele está sendo mantido em sigilo pelo 
Ministério da Saúde a pedido do próprio paciente, por conta das 
manifestações racistas e xenófobas publicadas em redes sociais. 
(grifos meus)

137
 

 
 
[nome do refugiado] recebeu alta na última quarta-feira, após o segundo 
exame descartar a suspeita. O destino dele está sendo mantido em sigilo 
pelo Ministério da Saúde a pedido do próprio paciente, por conta das 
manifestações racistas e xenófobas publicadas em redes sociais.” 
(grifos meus)

138
 

 
 

 Interessante notar que ambos os trechos possuem exatamente a mesma 

construção. Em ambas reportagens foi utilizado como base textos de agências de 

notícias, no caso, do Estadão Conteúdo. O que reforça a questão em torno da 

homogeneidade discursiva de reportagens oriundas deste tipo de fonte.  

 A seguir (figura 7), é possível observar na reportagem publicada no site da 

revista Veja em 16 de outubro de 2014 a presença da referência à agência de 

notícias no final do texto: 
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Figura 7 – Reprodução da reportagem publicada no site Veja.com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: VEJA.COM. Brasil tem segundo caso suspeito de ebola, mas rapidamente descartado no 

Paraná. Veja.com, 16 out. 2014. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/saude/brasil-tem-segundo-
caso-suspeito-de-ebola-mas-rapidamente-descartado-no-parana/>. Acesso em: 8 dez. 2015. 

  

Nas reportagens que utilizaram depoimentos de migrantes, expondo 

denúncias de discriminação, xenofobia e preconceito, e nas quais foram publicadas 

imagens, ainda que tenham sido feitas com o consentimento das fontes, avalia-se 

que tais registros fotográficos deveriam ser omitidos do relato. Aqui se considera, 

principalmente, a situação de vulnerabilidade por eles enfrentadas e que poderia 

aumentar em virtude da sua exposição física. A seguir (figura 8), um exemplo 

reproduzido da reportagem publicada no Estadão, na qual cinco migrantes foram 

entrevistados para tratar sobre as situações de preconceito e discriminação pelas 

quais passaram, quando da ocorrência do caso de suspeita de Ebola. 
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Figura 8 – Reprodução da reportagem publicada no site Estadão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAMBRICOLI, Fabiana. Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola. 
Estadão, 13 out. 2014. Disponível em: < http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,africanos-e-

haitianos-sao-hostilizados-no-pr-apos-suspeita-de-ebola-imp-,1575862>. Acesso em: 21 out. 2017. 
 
 

 Ainda que seja importante visibilizar os migrantes, acredita-se que expô-los 

por meio de imagens é recomendado quando a pauta em que são protagonistas 

trate de fatores considerados positivos, como suas histórias de vida e sua cultura. A 

exposição em torno de um fato negativo além de os vitimizar, também pode 

aumentar o pânico moral para com eles. Outro componente analisado no texto foi o 

uso de palavras-chave, também chamadas de tags, como exemplificado a seguir 

(figura 9): 
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Figura 9 – Reprodução de tags publicadas no site Exame.com: 

 
Fonte: BRAGA, Mário; GADELHA, Igor. UPA no Paraná é isolada após 2º caso suspeito de Ebola. 

Exame.com, 16 out. 2014. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/upa-no-parana-e-isolada-
apos-2o-caso-suspeito-de-ebola/>. Acesso em: 17 jan. 2016. 

  

 No caso da imagem, as tags usadas foram nesta ordem: “ÁFRICA”, 

“DOENÇAS”, “EBOLA”, “EPIDEMIAS”. Da forma como foram ordenadas, pode levar 

o interlocutor a crer que o continente da África passa pelos seguintes problemas, 

seja neste ou em outro momento temporal. Uma África imaginada a partir de práticas 

discursivas respaldadas por uma epistemologia dominante, originária do Norte 

Global (SANTOS & MENESES, 2009), que racializa o outro e apenas torna 

hierarquicamente assimilável fenótipos e raças consideradas superiores (BASHI & 

MCDANIEL, 1997). 

 Outro fator notado em algumas reportagens foi o uso de infografia para 

mostrar de onde o refugiado veio ou informações sobre o corpo humano, modo de 

contágio e sintomas da doença. Das reportagens analisadas, a publicada no site da 

RPC em 14 de outubro de 2014139, e a da Folha de São Paulo, publicada dia 10 de 

outubro de 2014140 (figura 10) utilizaram o recurso: 

                                                 
139

 JOHN, Franciele. Após suspeita de ebola, haitianos enfrentam preconceito em Cascavel. RPC, 14 
out. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2014/10/apos-suspeita-de-
ebola-haitianos-enfrentam-preconceito-em-cascavel.html>. Acesso em: 28 maio 2016. 
140

 CRUZ, Luiz Carlos. Africano deu endereço errado no PR ao dar entrada em pronto-socorro. Folha 
de São Paulo, 10 out. 2014a. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1530403-africano-deu-endereco-falso-no-parana-ao-
dar-entrada-em-pronto-socorro.shtml>. Acesso em: 17 jan. 2016. 
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Figura 10 – Reprodução de infográfico publicado no site Folha de São Paulo: 

 

Fonte: CRUZ, Luiz Carlos. Africano deu endereço errado no PR ao dar entrada em pronto-socorro. 
Folha de São Paulo, 10 out. 2014a. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1530403-africano-deu-endereco-falso-no-parana-ao-
dar-entrada-em-pronto-socorro.shtml>. Acesso em: 17 jan. 2016 

  

 Considera-se que o uso da infografia é uma opção interessante para explicar, 

de forma didática, dados adicionais sobre a doença ou outros pertinentes. Porém, 

ainda que nas reportagens assinaladas tenha ocorrido seu uso, no que diz respeito 

ao discurso e escrita do texto, em algumas delas foram encontrados problemas. O 

que pode gerar certa incongruência ou até confusão entre os leitores, como citar o 

nome do paciente que estava com suspeita da doença ou não identificar de qual 

Guiné estavam falando. Já no exemplo anterior, é possível identificar que o 

infográfico traz um pequeno mapa mostrando os países que estavam com o surto da 

doença naquele contexto. 

 Passa-se, a partir de agora, à análise da segunda parte da tabela, sobre 

aspectos referentes ao conteúdo de cada uma das reportagens. Momento em que 

também serão acionados depoimentos orais coletados junto a jornalistas, migrantes 

e refugiados que gentilmente aceitaram dar seu ponto de vista acerca da 

problemática aqui debatida. 
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4.2. Representações no discurso jornalístico: cor, doença e preconceito 

 

 A partir deste ponto, a ideia foi articular a análise das reportagens com os 

depoimentos coletados por meio da história oral com jornalistas e migrantes, por 

observar que muito do que se problematizou a partir da análise das reportagens, 

também convergia com a fala das fontes orais. Portanto, optou-se fazer um diálogo, 

ainda que imaginado, entre as representações presentes no discurso jornalístico 

analisado e as entrevistas. 

 Como visto anteriormente, poucos migrantes foram consultados como fontes 

das reportagens analisadas. Em razão disso, foi necessário partir em busca da 

opinião deles a respeito não apenas do considerado primeiro caso de suspeita de 

Ebola no Brasil, mas da representação em geral sobre migrantes e pessoas em 

situação de refúgio no Brasil contemporâneo. Nesta etapa são apresentados os 

depoimentos de quatro migrantes, sendo dois do Senegal, um do Moçambique e 

uma da Guiné-Bissau, todos países africanos141. São eles: Mor Ndiaye, do Senegal, 

presidente da Associação dos Senegaleses de Porto Alegre; Abdoulat Ndiaye, do 

Senegal, presidente da Associação de Senegaleses de Caxias do Sul; Rogério Ba-

Senga, de Moçambique, jornalista com atuação em São Paulo; e Julia, da Guiné-

Bissau, estudante na Universidade Federal de Santa Catarina.  

 Todas as atividades profissionais e acadêmicas descritas se referem às 

desempenhadas pelas fontes quando da realização das entrevistas, no primeiro 

semestre de 2017. A todos foi concedida a opção de usarem ou não pseudônimos, a 

fim de proteger suas identidades. Apenas os dois últimos, Rogério e Julia, optaram 

pela medida. 

 Além disso, foi importante ouvir jornalistas que estivessem direta ou 

indiretamente ligados à temática das migrações, para entender como retratam o 

assunto em seu trabalho. Tentou-se entrevistar jornalistas que escreveram algumas 

das reportagens aqui analisadas. Em dois casos, consegui contato e recebi retornos 

de jornalistas que escreveram reportagens entre as vinte selecionadas. Porém, não 

aceitaram participar da pesquisa, com a justificativa de que não tinham tempo para 

conceder o relato. Também houve situações em que o(a) jornalista responsável 

                                                 
141

 Uma imigrante haitiana, jornalista, também foi entrevistada, porém como ela não deu 
prosseguimento à autorização para concessão da entrevista, em respeito a este fato não utilizei seu 
relato aqui. 
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havia sido desligado do referido veículo, o qual não tinha autorização para passar o 

contato pessoal deles. Como não consegui obter sucesso nesta etapa, optei por não 

informar aqui quais dos jornalistas não consegui sucesso no contato, uma vez que 

diante de duas negativas, não há, portanto, sentido expô-los sem seu 

consentimento. 

 Uma alternativa, então, foi buscar jornalistas que trabalhassem com a 

temática das migrações. Profissionais comprometidos com a questão migratória e 

que possuem um outro olhar sobre a imigração. Que em seus trabalhos 

apresentassem a migração sob a ótica dos Direitos Humanos. Que partissem de um 

outro lugar de fala, ao abordar sobre os migrantes em suas coberturas, porém sem 

deixa-los à parte, e sim falando com eles. Ou seja, por parte dos jornalistas 

entrevistados há um exercício de escuta dos migrantes, de vivência, de observação 

participativa. 

 Por integrar grupos de pesquisa que debatem a temática, tomei conhecimento 

de três jornalistas, todos brasileiros, sendo dois homens e uma mulher. O primeiro 

foi Daniel Santini, que em 2014 produziu uma série especial de reportagens para a 

agência Repórter Brasil sobre fluxos migratórios que deram entrada no Brasil pelo 

Acre, envolvendo haitianos e africanos. O segundo foi Rodrigo Borges Delfim, 

criador e editor do site MigraMundo e que produz reportagens sobre migrantes e 

refugiados no Brasil. E a terceira foi Sansara Buriti, jornalista e documentarista, que 

produziu vídeos e reportagens sobre migrantes no Sul do Brasil.  

 Incluiu-se entre os jornalistas Rogério Ba-Senga, moçambicano que se 

formou em jornalismo no Brasil, atuando como repórter e editor de texto em 

emissoras de TV brasileiras, documentarista e professor universitário. No caso dele, 

foram aplicadas perguntas de ambos os roteiros produzidos, no que diz respeito 

tanto a questões técnicas da prática jornalística quanto de opinião pessoal acerca da 

representação dos fluxos migratórios contemporâneos no discurso jornalístico. 

Antes, porém, faz-se oportuno tratar aqui sobre a história de si, de cada um dos 

migrantes entrevistados. Esse ponto é importante para entender como e em que 

momento ocorreu seus fluxos migratórios. E, na medida do possível, alinhar essas 

informações com o debate sobre o objeto de estudo da tese. 
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 O primeiro a ser entrevistado para a pesquisa foi o senegalês Mor Ndiaye142, 

31 anos e que, na ocasião da nossa conversa trabalhava como relações públicas 

para uma entidade, além de presidir a Associação de Migrantes Senegaleses de 

Porto Alegre, cidade gaúcha de residência. Chegou ao Brasil há nove anos, em 

2008, via avião por São Paulo, onde inicialmente solicitou refúgio. Realizamos a 

entrevista por videoconferência pelo Messenger do Facebook, onde nos 

conhecemos e mantemos contato até hoje. Ele não informou em detalhes os motivos 

de sua vinda; desconheço os motivos de não ter se sentido à vontade em falar a 

respeito, ainda que eu tenha indagado sobre. Diante da não informação, respeitei 

sua vontade e não forcei descobrir tal informação, para não gerar um desconforto 

nele.  Atualmente, Mor possui a residência permanente no Brasil e não se percebe 

como um refugiado, ainda que tenha solicitado refúgio no Brasil e, posteriormente, 

tenha tido seu status de refugiado reconhecido e regularizado. Entre 2014 e 2015 

ele teve a ideia de criar a Associação de Migrantes Senegaleses de Porto Alegre, 

entidade através da qual desenvolve um papel ativista frente à causa dos migrantes 

residentes na Grande Porto Alegre.  

 
 
Eu venho atuando nessa causa do migrante vai fazer dois anos já, desde 
que foi criada a Associação dos migrantes senegaleses de Porto Alegre, em 
que sou presidente. Essa associação foi criada pra tentar se ajudar, um ao 
outro. Quando não tem dinheiro, os migrantes se ajudam uns aos outros. 
Naquela época em que foi criado [sic], reparamos que estavam chegando 
muitos migrantes, entre 2014, 2015. Uma situação bem horrível, chegando 
por uma rota bem difícil, passando por terra, até chegar aqui. Quando 
chegaram, foram recepcionados por alguns brasileiros e nós, que 
estávamos aqui. [...] Eu presenciei várias situações. Então, isso nos levou a 
ajudar as pessoas, a se mobilizar, pra se ajudar, sabe? E é essa a ideia da 
associação. (informação verbal)

143
 

 
 

 Em seguida, entrevistei Abdoulat Ndiaye144. Assim como Mor, ele também é 

senegalês e veio para o Brasil em 2011, por via aérea, com visto de turista e 

posteriormente solicitando refúgio; antes, passou pela Argentina e, no Brasil, foi 

morar inicialmente em Passo Fundo. Atualmente, vive em Caxias do Sul; as duas 

últimas cidades são localizadas no estado do Rio Grande do Sul, onde também 
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 NDIAYE, Mor. Mor Ndiaye: depoimento. [18 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. 
Porto Alegre, 2017b. 1 arquivo .mp3 (33min. e 34seg.). 
143

 NDIAYE, Mor. Mor Ndiaye: depoimento. [18 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. 
Porto Alegre, 2017b. 1 arquivo .mp3 (33min. e 34seg.). 
144

 NDIAYE, Abdoulat. Abdoulat Ndiaye: depoimento. [24 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti 
Frazão. Caxias do Sul, 2017a. 1 arquivo .mp3 (9min. e 29seg.). 
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possui conterrâneos e mantem uma rede de apoio mútuo, inclusive para com novos 

migrantes de mesma nacionalidade que busque apoio com eles. Ainda que tenham 

sobrenomes parecidos, ao serem indagados sobre um possível grau de parentesco 

entre ambos, não tive resposta afirmativa. 

 Abdoulat tinha 29 anos na época da entrevista – realizada por 

videoconferência pelo WhatsApp, um dos meios através dos quais mantemos 

contato. Empresário, era proprietário de uma empresa de transferência de dinheiro 

para o exterior onde migrantes podiam enviar suas remessas, além de fazer ligações 

telefônicas para o exterior e usar a internet. Também ocupava a função de 

presidente da Associação de Senegaleses de Caxias do Sul. Na cidade, é conhecido 

como Billi e a sua empresa como “loja do Billi”.  

 Ele não quis detalhar se deu sua entrada como migrante, tampouco como 

solicitou refúgio, mas informou estar em situação documentada no país, e cuja 

residência permanente já foi reconhecida pelas autoridades. Antes de abrir seu 

próprio negócio, trabalhou em uma empresa do setor alimentício e informou que foi 

através do contrato com ela que veio para a região Sul do Brasil. “Uma empresa me 

contratou para eu vir aqui. Dai a empresa me dava casa, me dava tudo” (informação 

verbal).145 

 O terceiro entrevistado foi Rogério Ba-Senga146, de 38 anos de idade. Ele 

veio do Moçambique para o Brasil em 2003, por via aérea a São Paulo com visto de 

estudante, cidade onde reside até hoje, após 15 anos vivendo no país. Sua vinda se 

deu através do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) – criado 

em 1965147 e atualmente em vigor. O programa é mantido entre o Brasil e diversos 

países, inclusive os da África.  

 No caso de Rogério, ele veio para cursar Jornalismo na Universidade de São 

Paulo (USP), onde se formou e realizou, na sequência, o curso de mestrado e, 

atualmente, de doutorado. Também conversamos por videoconferência pelo 

Messenger do Facebook, rede social onde mantemos contato.  
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 NDIAYE, Abdoulat. Abdoulat Ndiaye: depoimento. [24 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti 
Frazão. Caxias do Sul, 2017a. 1 arquivo .mp3 (9min. e 29seg.). 
146

 BA-SENGA, Rogério. Rogério Ba-Senga: depoimento. [26 maio 2017]. Entrevistadora: Samira 
Moratti Frazão. São Paulo, 2017. 1 arquivo .mp3 (1 hora e 4 min.). 
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 O PEC-G seguia as orientações previstas no decreto de número 55.613, de 20 de janeiro de 1965. 
Mais recentemente, este documento legal foi revogado pelo decreto 7.948, de 12 de março de 2013. 
O programa continua em vigor. 
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 Em seu relato, é possível perceber que ele não se percebe como migrante; 

acredito que, pelo fato de ele ter migrado para o Brasil como estudante, em um fluxo 

migratório distinto do realizado por migrantes com motivação econômica ou em 

busca de refúgio. Sua percepção acerca da experiência migratória é diferenciada, 

vista como qualificada, ainda que tenha vivenciado situações de preconceito e 

discriminação em razão de sua origem e raça, como ele expõe no trecho a seguir. 

 
 
Participei de um processo seletivo em Moçambique para estudantes que 
tinham interesse em fazer ensino superior no Brasil. Esse processo seletivo 
foi através do Centro de Estudos Brasileiros lá em Moçambique. E eu já vim 
direcionado e encaminhado com a vida pronta pra estudar na Universidade 
de São Paulo. De forma que não tenho essa experiência de, estando no 
Brasil, procurar burocraticamente a legalidade, enquanto migrante. Tudo 
isso foi feito por Moçambique ainda. Cheguei aqui e me formei em 
Jornalismo. Em 2007 me formei. Em 2008, no ano seguinte, eu me casei 
com uma brasileira, a Ana Paula. Hoje, juntos, constituímos família. Então, 
fiquei [no Brasil] por razões afetivas, mesmo. E estou aqui até agora. Eu 
trabalho com jornalismo, com ensino – sou professor universitário – e, 
também continuo estudando. Eu fiz mestrado em Ciências aqui, também na 
USP, dessa vez já como residente no Brasil. Portanto, eu participei do 
processo seletivo normal, o mesmo ao qual os brasileiros são submetidos e 
terminei o mestrado em 2014. Agora estou no processo de ingresso no 
doutorado. O mestrado foi num programa que tem na Universidade de São 
Paulo, relativamente novo, que se chama Programa de Pós-Graduação em 
Mudança Social e Participação Política, ProMuSPP. Portanto, é um 
mestrado interdisciplinar. Pesquisei Moçambique e agora eu estou voltando, 
por uma questão até burocrática, pra Comunicação. [...] Foi importante ter 
feito a Pós-Graduação. É um programa interdisciplinar porque, 
pessoalmente, sinto que a gente sai da universidade, na graduação de 
Jornalismo, com uma certa restrição de visão de mundo em termos de 
teorias e pensamento social. E, nesse sentido, foi bem legal ter feito o 
mestrado em um programa interdisciplinar, visitar, desbravar, “namorar” 
outras áreas de pensamento. Mas agora eu preciso, digamos, rentabilizar 
essa jornada no doutorado colocando em perspectiva os concursos 
públicos, enfim. (informação verbal)

148
 
149

 
 
 

 Rogério permaneceu no Brasil. É oportuno ressaltar que o programa pelo qual 

veio determina, através do decreto n. 7.948, de 12 de março de 2013, que “dispõe 

sobre o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação - PEC-G”, capítulo I, 

artigo 1o, parágrafo único: 
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 BA-SENGA, Rogério. Rogério Ba-Senga: depoimento. [26 maio 2017]. Entrevistadora: Samira 
Moratti Frazão. São Paulo, 2017. 1 arquivo .mp3 (1 hora e 4 min.). 
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 Faz-se necessário pontuar que ainda que Rogério tenha vindo como estudante e permaneça 
estudando, ao permanecer no Brasil ele ficou como um migrante, embora suas condição de classe e 
de situação ocupacional sejam distintas de um trabalhador migrante, por exemplo. 
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O PEC-G constitui um conjunto de atividades e procedimentos de 
cooperação educacional internacional, preferencialmente com os países em 
desenvolvimento, com base em acordos bilaterais vigentes e caracteriza-se 
pela formação do estudante estrangeiro em curso de graduação no Brasil e 
seu retorno ao país de origem ao final do curso. (BRASIL, 2013) 
 
 

Contudo, ainda que esteja num fluxo diferenciado, por ter dado continuidade 

aos estudos em nível stricto sensu, Rogério também percebe situações 

discriminatórias que se manifestam em razão de sua condição e cor.  

 Por fim, entrevistei Julia150, única mulher migrante do grupo. Ela chegou aqui 

em 2010, por via aérea, também com visto de estudante. No ano anterior, seu 

marido havia vindo para cá, com o mesmo objetivo: cursar uma graduação por meio 

do PEC-G. No caso dela, como a encontrei por indicação de uma das fontes orais 

consultadas, não imaginava que teria um perfil semelhante ao de Rogério, que 

também veio ao Brasil pela mesma via. No entanto, ainda que Julia e Rogério 

integrem um fluxo migratório que possa ser considerado privilegiado, por direcioná-

los a uma profissionalização através do ensino superior, tanto um quanto outro 

enfrentaram problemas relacionados ao fato de serem migrantes e, sobretudo, 

negros. 

 Julia veio fazer uma graduação em Serviço Social na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), local onde realizamos a entrevista presencialmente. A 

decisão de vir, contudo, não foi fácil, uma vez que teve que fazer uma escolha dura: 

deixar seu filho na Guiné-Bissau, de onde é natural, sob a tutela da avó paterna. A 

intenção tanto dela quanto de seu companheiro – que também é da Guiné-Bissau e, 

assim como ela, também veio para o Brasil pelo PEC-G – era a de se estabilizar no 

país antes de trazer a criança, o que foi feito apenas em 2014. No momento da 

entrevista, o menino possuía 11 anos de idade e Julia, 27 anos. Quando indagada 

se havia passado ou presenciado um preconceito pelo fato de ser migrante, ela diz: 

 
 
Claro, existe. Tipo, você chega num shopping, por exemplo, a pessoa te 
olha e  pensa que você não vai comprar nada. Não te atende e nem te dá 
“oi”, às vezes. Se você entra numa loja com uma pessoa branca e você é 
negra, a pessoa branca é atendida, falam com a pessoa, e você não. No 
ônibus, se você sentar no banco, às vezes ninguém senta do lado. As 
pessoas preferem ficar de pé e não sentam, mesmo tendo lugar ali. 
(informação verbal)

151
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 JULIA. Julia: depoimento. [29 maio 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. Florianópolis, 
2017. 1 arquivo .mp3 (17 min.). 
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 JULIA. Julia: depoimento. [29 maio 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti Frazão. Florianópolis, 
2017. 1 arquivo .mp3 (17 min.). 



 

 

237 

Tanto o relato de Rogério quanto o de Julia deixam entrever uma questão 

interessante: embora tenham tomado um caminho diferente e participar de um fluxo 

migratório considerado privilegiado sob o ponto de vista de classe social por ser para 

fins educacionais, eles sofrem dos mesmos problemas decorrentes de práticas 

sociais preconceituosas e racistas. Eles percebem a migração de uma forma 

diferente. Existe a distinção de classe entre os migrantes que impactam diretamente 

em sua inserção. Nesse sentido, os marcadores de raça e classe social se cruzam.  

No caso de Julia, um outro obstáculo lhe foi imposto: os diferenciais de 

gênero em um fluxo que é considerado diferenciado – o de mobilidade estudantil. 

Diferente de Rogério, que chegou no Brasil sozinho, Julia era casada e possuía um 

filho. Após emigrar, necessitou continuar, mesmo à distância, dar uma assistência à 

criança. Possuía, portanto, uma obrigação familiar, diferente de outros migrantes. O 

que impactou seus estudos, uma vez que não conseguiu concluir no tempo regular – 

de quatro anos – sendo necessário ampliar esse período. Somente veio a defender 

seu trabalho de conclusão de curso em 2018, quando fizemos um novo contato no 

primeiro semestre de 2018. 

 Assim como informado por Julia e Rogério, quatro das vinte reportagens aqui 

analisadas – cerca de 20% do corpus – também expuseram situações de 

discriminação e preconceito a partir do olhar de migrantes e refugiados, que constitui 

o foco de atenção do primeiro quesito da segunda parte da tabela de análise.  

Intitulada “Suspeita de Ebola acirra preconceito contra haitianos”, na 

reportagem publicada no site do jornal paranaense Gazeta do Povo em 12 de 

outubro de 2014152 foram entrevistados três migrantes haitianos – o vice-presidente 

da Associação dos Imigrantes Haitianos de Cascavel, uma haitiana que trabalhava 

como frentista em Cascavel e um haitiano que trabalhava como auxiliar de depósito 

na mesma cidade. Os três falaram acerca do preconceito vivido por eles, sobretudo 

após a repercussão sobre o primeiro caso de suspeita de Ebola envolvendo o 

refugiado da República da Guiné, também negro assim como os três haitianos 

entrevistados.  

 É perceptível que a raça negra é o elemento que marca fluxos migratórios 

distintos, homogeneizando o discurso em torno de deles mesmo que tenham origens 
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diferentes e distantes entre si. Ou seja, o pânico decorrente da suspeita de Ebola 

uniu populações caribenhas e africanas por conta de um único fator, a cor negra. 

Mesmo que não seja diretamente admitido no discurso e representações 

jornalísticas, esses fluxos foram subalternizados em razão do medo associado à 

doença, em um contexto no qual o Ebola era globalmente discutido. 

 Ora, Caribe – onde está localizado o Haiti – não é África. No entanto, o Haiti 

assim como alguns países africanos, são identificados geopoliticamente como 

lugares subalternos, de extrema desigualdade, localizados no Sul Global, ainda que 

não geograficamente. Algo que tem a ver com a posição colonial das populações 

negras, como foram tratadas pelos colonizadores, incutindo nesses povos um 

sentimento de inferiorização, de se perceberem hierarquicamente abaixo das outras 

raças, especialmente dos brancos (SANTOS & MENESES, 2009). O que poderia 

explicar situações como a seguir, quando um grupo de migrantes cogitou realizar os 

exames em um momento durante o caso de suspeita de Ebola, sem necessidade: 

 
 
“Nós, os haitianos, estamos disponíveis às autoridades de saúde, para fazer 
todos os exames”, disse o vice-presidente da associação, [nome do 
entrevistado], que há dois anos e oito meses vive em Cascavel. “Depois 
deste caso [suspeita de Ebola], parece que [o preconceito] piorou muito. 
Nos preocupa”, declarou. A associação estima que hoje mais de 2 mil 
haitianos residam na cidade. Quase a metade trabalha em frigoríficos e em 
uma cooperativa agrícola. “Depois que aconteceu [a suspeita], os 
brasileiros olham com cara feia. A gente sabe que os brasileiros não 
gostam de gente”, disse [nome do entrevistado], auxiliar de depósito. 
(grifos meus)

153
 

 
 

 Ainda a respeito dessa reportagem, foi a única na qual uma migrante mulher 

foi visibilizada. Ocupando uma função majoritariamente masculina – a de frentista 

em um posto de gasolina – sua fala destacou a confusão geográfica, por parte dos 

brasileiros, que consideram Haiti como um país africano: 

 
 
A haitiana [nome da fonte] que trabalha como frentista em um posto de 
combustível, ressaltou não entender a confusão geográfica que estão 
fazendo – já que o Haiti, que fica na América Central, está longe da zona de 
risco de Ebola, que tem seu epicentro na África. “Não tem nada a ver essa 
doença com o Haiti. No Haiti existe uma epidemia de cólera, não de Ebola”, 
disse. (grifos meus)

154
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 Contudo, o que se nota é que tal confusão não é de ordem geográfica, já que 

encontra respaldo na ideia acerca do Sul Global (SANTOS & MENESES, 2009). O 

fator a ser problematizado aqui é justamente o lugar imaginado que o Haiti ocupa 

nos discursos que destacam a migração, ao racializar esses migrantes e colocá-los 

em um mesmo espaço em razão de fatores que mesclam não só a raça como o 

fenótipo. O que poderia explicar a possível confusão existente e destacada 

discursivamente. 

 É importante notar, ainda, que a reportagem não ressaltou nenhuma 

informação sobre a vida da migrante haitiana que trabalha como frentista na cidade 

de Cascavel. Por exemplo, se ela era casada, se possuía filhos ou há quanto tempo 

morava no Brasil. Apenas expôs a opinião dela acerca do tema. O mesmo também 

não foi feito com os outros dois haitianos entrevistados e que foram colocados como 

vítimas de preconceito e discriminação, assim como citam casos de outros 

migrantes conhecidos que estariam passando por algum tipo de problema 

relacionado ao caso de suspeita de Ebola.  

 Dessa forma, reforça-se a ideia de que a repercussão sobre o fato estava 

atingindo negativamente os migrantes negros, como salientado por outros 

pesquisadores acerca do mesmo acontecimento (DANFÁ, 2016; MATTOS, 2015; 

SACRAMENTO & MACHADO, 2015; VENTURA, 2016; VENTURA & 

HOLZHACKER, 2016). No caso da haitiana entrevistada, porém, não foi identificada 

uma representação negativa acerca dela, que apenas expôs seu ponto de vista 

sobre o caso, não sendo colocada no discurso enquanto uma vítima. 

 De todo modo, o exemplo anterior serve para refletir acerca de como os 

relatos orais devem ser explorados e são importantes nos discursos jornalísticos, 

pois evidenciam suas trajetórias de vida. No sentido de que quando não se 

apresenta quem é esse migrante, de onde ele veio, porque veio e sua história de 

vida, há uma desumanização do discurso. Há uma perda da experiência migratória, 

reduzida apenas a uma questão pontual e econômica. O que pode motivar discursos 

tais como: os migrantes contemporâneos vêm em busca de emprego, ou eles estão 

fugindo de problemas e que, consequentemente, também serão encarados como 

problemas no país de acolhimento.  
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 No caso da migrante entrevistada na reportagem publicada no site da Gazeta 

do Povo, o que se sabe é que ela é uma haitiana e não deseja ser confundida com 

um nacional da República da Guiné. Não há qualquer outra informação sobre si e 

sua história pregressa. Ainda que se parta do pressuposto de que possivelmente ela 

pode não ter tido vontade de falar sobre esse fato, de qualquer modo o repórter 

sequer explicitou em seu texto qualquer possibilidade de tê-la questionado sobre 

isso. Ele se focou única e exclusivamente em torno do caso de suspeita de Ebola. 

 É importante refletir, aqui, que a racialização dos migrantes nas 

representações apresentadas no discurso jornalístico em torno do acontecimento – 

em torno do homem negro e pobre, do estrangeiro como portador de doença e dos 

africanos e haitianos negros como possíveis portadores de Ebola – produz uma 

homogeneização desses fluxos migratórios, que são distintos. Isso encobre o 

pluralismo cultural de suas trajetórias e os reduz ao pânico atribuído em razão de 

sua cor e classe, como discutido na teoria da estratificação racial por Bashi (1998), 

Bashi e McDaniel (1997), questão também presente nos estudos de mídia e 

migrações liderados por Cogo (2001; 2006; 2012; 2014), entre outros referenciados 

no segundo capítulo desta tese. 

 Sobre essa questão, Bashi e McDaniel (1997) enfatizam que os sistemas 

raciais classificam os sujeitos a partir de características físicas – notadamente o 

fenótipo – entre outros marcadores sociais, como classe, gênero e raça. Assim, a 

racialização ocorre no sentido de operar como uma forma de julgar aqueles que se 

parecem mais ou cujas características são mais aceitas pela sociedade que os 

acolhe, no caso dos migrantes. “Racial classification has implications for a person's 

life chances because racial stratification is a social hierarchy” (BASHI & MCDANIEL, 

1997, p. 669) 155 . Ou seja, em um Brasil imaginado e cujo passado sobre a 

construção de sua ideia de nação é associada aos povos de origem europeia que 

vieram para o país, torna-se mais fácil para parte dos brasileiros assimilar migrantes 

brancos e acolhê-los. Já os negros não seriam considerados assimiláveis, 

dificultando sua inserção e integração. 

 Essa perspectiva também pode ser observada na reportagem em texto 

publicada no site da emissora paranaense RPC em 14 de outubro de 2014, intitulada 

“Após suspeita de Ebola, haitianos enfrentam preconceito em Cascavel”. É outro 
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exemplo no qual migrantes destacaram casos de discriminação e preconceito 

vividos após a divulgação do caso de suspeita de Ebola. Porém, diferente das outras 

analisadas, nesta a única fonte migrante consultada não relacionou as possíveis 

discriminações e preconceitos vividos em razão de racismo, da cor da pele, mas sim 

à nacionalidade. 

 
 
Desde que o africano [nome do refugiado], de 47 anos, foi internado em 
Cascavel, no oeste do Paraná, na quinta-feira (9), com suspeita de estar 
com o vírus Ebola, os cerca de dois mil estrangeiros que vivem na região 
começaram a sentir o aumento do preconceito. O presidente da 
associação dos haitianos na cidade, [nome do migrante], diz que tem 
ouvido comentários preconceituosos, mas orienta seus conterrâneos 
para que mantenham a calma. “Agora está todo mundo mais relaxado 
porque o resultado do exame deu negativo. Mas as pessoas começaram a 
falar que tem haitianos casados com brasileiras, com filhos, e comentam 
que não vão mais saber quem está doente e o vírus vai começar a se 
espalhar. Ficam me perguntando no trabalho: ‘Vocês que estão com Ebola? 
Tem que mandar todo mundo embora”, conta. Segundo [nome do migrante], 
a hostilização começou ainda na noite de quinta-feira, quando foi 
divulgada a notícia de que havia um africano internado na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), no Bairro Brasília, com suspeita de ter 
contraído o vírus. “Na quinta-feira, logo que se espalhou a notícia do 
Ebola, um haitiano me contou que estava voltando do trabalho, e no ônibus 
as pessoas não queriam sentar perto dele por medo, ficaram afastadas”, 
lembra. [nome do migrante], diz que muitos foram procurá-lo para pedir 
ajuda. “Os haitianos estão com medo, vários vieram falar comigo e 
pediram para explicar a diferença entre haitiano e africano e que não 
temos epidemia de Ebola no nosso país. Peço para eles ficaram mais 
quietos, enquanto o medo das pessoas não passa, para não falarem muito”, 
diz. [nome do migrante], faz um programa de rádio e aproveitou para 
divulgar mais sobre a doença. “É preciso divulgar que o Haiti fica na 
América Central e não na África e explicar sobre os sintomas e como é 
a transmissão.” Para o haitiano, o preconceito não é pela cor da pele, 
mas sim por causa da nacionalidade. “Eu já morei nos Estados Unidos, 
e aqui no Brasil o preconceito não é muito exagerado como lá. Tem 
pouco preconceito com relação ao negro. O maior preconceito é por 
sermos estrangeiros”, conta [nome do migrante], que também acredita que 
as pessoas ficaram com receio porque [nome do refugiado] estava morando 
em um albergue onde estavam hospedados alguns haitianos.” (grifos 
meus)

156
 

 
 

 Ainda que o migrante entrevistado não associe o pânico da suspeita de Ebola 

aos migrantes negros, o que se nota é justamente o oposto. Os discursos e 

representações homogeneízam fluxos migratórios africanos e haitianos em um só, 

como se fossem iguais. Atribui-se aos migrantes negros representações de risco de 

saúde, de marginalidade, de subalternização, de perigo. 
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 Outra questão interessante a se problematizar no trecho anterior é a 

associação de uma ideia de contaminação e de preconceito a partir da possibilidade 

da realização de casamentos inter-raciais, de brasileiras com os migrantes haitianos 

e/ou de origem africana. Esse discurso racializado contribui para a construção de um 

pânico sobre esses grupos migrantes, colocando essas pessoas em uma situação 

de vulnerabilidade.  

 Fato que pode ser comprovado no depoimento do migrante entrevistado na 

reportagem anterior, quando ele pede para que outros conterrâneos não comentem 

a respeito. Ou seja, temendo sofrer ou acentuar casos de discriminação e racismo, 

alguns migrantes que já viviam na cidade e estavam, portanto, estabelecidos tinham 

receio de afirmar sobre a questão racial e a diferenciação entre eles e os africanos.  

 Uma tentativa de invisibilizar o preconceito, refletindo acerca da imagem que 

o Brasil possui para determinados fluxos migratórios, de ser considerado um país 

acolhedor desprovido de preconceito. Esse exemplo expõe que até para os próprios 

migrantes pode ser difícil a percepção em torno da discriminação, da xenofobia e do 

racismo. 

 O mesmo migrante entrevistado na reportagem anterior foi citado em outra, 

publicada no site da EBC – Agência Brasil em 16 de outubro de 2014 e intitulada 

“Ebola: imigrantes negros são discriminados depois de caso suspeito em 

Cascavel”157. Diferente das reportagens anteriormente analisadas, o texto desta foi 

taxativo quanto ao grupo migratório que estava sendo discriminado em razão do 

caso de suspeita da doença, como confirmado através de seu título. Contudo, 

diferente do que o repórter sugere em seu texto, o migrante entrevistado opina que, 

na visão dele, o preconceito não seria racial, como afirmado na entrevista à RPC: 

 
 
“Ouvimos no ônibus pessoas dizendo: vocês têm que voltar o para o seu 
país. Não fazemos nada, só ouvimos”, relatou hoje (16), por telefone, à 
Agência Brasil o haitiano [nome da fonte], vice-presidente da Associação de 
Haitianos de Cascavel. “Um amigo reclamou que um grupo de haitianos 
estava dentro de um coletivo e as pessoas começaram a olhar 
diferente. No trabalho, as pessoas afastaram-se deles. Alguns disseram 
que não sabem como diferenciar os africanos dos haitianos”, 
acrescentou [nome da fonte]. [...] Vivendo há dois anos e oito meses no 
Brasil, [nome da fonte] atualmente comanda um programa em Cascavel e 
trabalha em uma empresa auxiliando a comunicação com compatriotas a 
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serem contratados. Nesse período, disse nunca ter sido discriminado por 
brasileiros. Apesar da angústia pelos atos discriminatórios, ele disse 
entender a “preocupação” dos brasileiros. “É pela coisa do Ebola. 
Qualquer pessoa vai ficar com medo. É uma doença muito séria. [...] A 
secretária de Assistência Social de Cascavel, [nome da fonte], condenou 
qualquer atitude racista que possa ter ocorrido, mas argumentou que 
eventuais atos discriminatórios podem ter sido motivados pelo temor 
causado pela doença. Segundo ela, a cidade está habituada a receber 
estrangeiros, inclusive oferece acolhimento e assistência. “Estamos 
acostumados a receber pessoas de outros países, como o Paraguai, 
Uruguai, Chile e a Argentina. Nossa cidade é hospitaleira”, pontuou. “Não 
podemos generalizar. Se tem ocorrido casos de discriminação e 
preconceito, deve ser pelo medo das pessoas em relação à doença, 
apesar de termos consciência de que nada justifica o preconceito”, 
acrescentou a secretária.” (grifos meus)

158
 

 
 

 Novamente a contradição pode ser observada, uma vez que ainda que ele 

não se sinta discriminado diretamente, seu relato apresenta situações de 

preconceito e discriminação vivenciadas por seus conterrâneos. Nesse momento, 

porém, recorre-se aos depoimentos coletados por meio da história oral dos 

migrantes entrevistados nesta tese, para confrontar o discurso presente na 

reportagem anterior. As fontes orais por mim entrevistadas não advogam da mesma 

ideia apresentada pela fonte apresentada na reportagem, e associam os 

preconceitos enfrentados também por conta de sua cor e classe.  

 Ao lhes questionar sobre situações de preconceito e discriminação que já 

enfrentaram ou presenciaram, Julia e os demais migrantes entrevistados associaram 

tais situações – direta ou indiretamente – ao fato de serem negros. Independente de 

o fluxo migratório dos quais fazem parte – se como refugiado ou como estudante e, 

nesse último caso, um fluxo diferenciado no que diz respeito também à estratificação 

social – os migrantes ainda assim relatam experiências vividas de preconceito e 

discriminação por conta de sua cor.  

 No caso de Julia, seu depoimento demonstra experiências cotidianas vividas 

por seu filho na escola, que sofreu bullying em razão da cor e a associação com o 

pânico em torno do Ebola, ocorrido quando da repercussão do caso, em 2014: 

 
 
Você própria que está me perguntando sabe que o Brasil é um país, 
infelizmente, preconceituoso. É um país que ainda é racista. Mesmo sendo 
um país que tem diversas raças e níveis culturais, é um país que continua 
sendo bem racista, infelizmente. Não gosto muito de usar essa palavra, mas 
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isso é a realidade. Claro que não são todos, ao contrário, são minorias. 
Mas, infelizmente, eu já presenciei várias vezes imigrantes sendo 
humilhados, vários sendo ignorados, então, é uma coisa que acontece. Os 
próprios negros brasileiros, que são brasileiros mesmo, sofrem diariamente 
o racismo. Então, imagina imigrantes que vem da África, que não sabem se 
comunicar? Sendo imigrante, então, pior ainda. (informação verbal)

159
 

 
 
Ele [filho] teve bastante dificuldade com a questão de preconceito na escola. 
Por exemplo, na época do Ebola, algumas crianças lhe chamavam de  
“Ebola”. [Pergunto: mas você foi na escola?] Fui algumas vezes já. A 
direção da escola não toma medidas, ou não chamam os pais dessas 
crianças para conversar. Às vezes o meu filho chega em casa e fala de algo 
que aconteceu com ele na escola. Chamam ele de “Ebola”, às vezes de 
“macaco” ou de algum termo pejorativo, mas converso bastante com ele 
para que não fique abalado. Até o meu marido já foi na escola por essas 
razões. (informação verbal)

160
 

 
 

 Outra reportagem que destacou casos de discriminação e preconceito contra 

migrantes foi a publicada no Estadão em 13 de outubro de 2014, “Africanos e 

haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola” 161 . Um detalhe 

interessante apresentado nesta reportagem é o cuidado que a repórter teve em 

mencionar a profissão dos migrantes – não só a ocupação que eles possuíam aqui, 

mas a profissão realizada no país de origem. Ou seja, um modo de também 

visibilizar a história, ainda que parcial e brevemente, desses migrantes, 

sensibilizando além de informar a trajetória pregressa de cada um deles.  

 Além disso, ela também entrevistou migrantes vindos da República da Guiné, 

um diferencial em comparação com outras reportagens que apenas entrevistaram 

haitianos ou africanos de outros países que não a República da Guiné, de onde veio 

o refugiado envolvido no caso de suspeita de Ebola. De todo modo, ainda é presente 

um discurso que tende a homogeneizar os fluxos migratórios de africanos e 

haitianos, ainda que envolvam pessoas oriundas de continentes e realidades 

distintas: 

 

Há um mês no Brasil vindo da Guiné, o biólogo [nome do migrante], de 26 
anos, passou a enfrentar nos últimos dias ofensas e olhares de 
desaprovação nas ruas de Cascavel. Desde que seu compatriota [nome 
do refugiado], de 47 anos, foi isolado com a suspeita de Ebola, os 
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imigrantes africanos e haitianos que vivem na cidade paranaense 
passaram a ser hostilizados. “A gente vai a uma lanchonete, senta em 
uma mesa, as pessoas mudam de lugar para ficar longe. Estamos passando 
na rua e sempre tem alguém que diz ‘vão embora daqui, parem de trazer 
doença para o meu País’.” [nome do migrante] diz ter tido um emprego 
negado na sexta-feira, 10, em uma empresa frigorífica da cidade ao 
informar que vinha da Guiné. “A gente está na expectativa de que saia o 
resultado do segundo teste do [nome do refugiado], para que possamos ter 
oportunidades aqui.” Também vindo da Guiné, o vendedor [nome do 
migrante], de 27 anos, diz que não esperava sofrer preconceito no 
Brasil. “Os brasileiros têm de saber que nós passamos por vários controles 
sanitários antes de sair da Guiné. Só conseguimos o visto se fizermos 
exames médicos. Respondemos a questionários nos aeroportos pelos quais 
passamos. Não é justo pensarem que todos que vêm da África trazem o 
Ebola.” [nomes do migrantes] fazem parte de um grupo de 11 imigrantes da 
Guiné que estão morando no Albergue [nome do albergue], mesmo local 
onde ficou hospedado [nome do refugiado]. Eles, assim como outras 
pessoas que podem ter tido contato com o paciente, estão tendo a 
febre monitorada diariamente. O centro de acolhida só funciona à noite. 
Durante o dia, enquanto não obtêm a documentação e vaga de trabalho, os 
imigrantes ficam na rua. Eles têm se deslocado pouco para evitar 
hostilidades. “Hoje mesmo estávamos sentados na calçada na frente de um 
estacionamento, conversando, e nos expulsaram”, conta [nome do 
migrante]. Discriminação. Mesmo imigrantes de outros países africanos e 
até do Haiti, que nunca tiveram nem sequer um caso suspeito de 
Ebola, estão sendo hostilizados. “Na sexta-feira, eu ia para o trabalho e 
começaram a nos apontar na rua dizendo: ‘Olha os caras com Ebola’”, diz 
[nome do migrante], de 24 anos, que é de Burkina Faso e há sete meses 
mora em Cascavel e trabalha como mecânico. Ele e três compatriotas que 
dividem uma casa afirmam que a discriminação atesta a falta de 
conhecimento. “Os brasileiros não sabem que Burkina Faso é longe dos 
países que têm Ebola. Acham que é tudo a mesma coisa porque somos 
negros”, diz [nome do imigrante], de 25 anos. A mesma opinião tem o 
tapeceiro [nome do migrante], de 33 anos, presidente da Associação de 
Haitianos em Cascavel. “O Haiti nem está na África e ouço de 
compatriotas que as pessoas estão evitando ficar próximas deles. É 
comum ter um assento livre no ônibus ao lado de um haitiano.” Assim 
como outras cidades do Sul, Cascavel atrai imigrantes por dois motivos: 
o trabalho em frigoríficos e na construção civil e a rapidez na emissão 
de documentos. Segundo [nome do migrante], há 1.200 haitianos na 
cidade de 309 mil habitantes. (grifos meus)

162
 

 
 

 Contudo, ainda que haja uma intenção considerada positiva por visibilizar a 

opinião dos próprios migrantes, o modo como o texto foi redigido apresentou um 

equívoco em um dos trechos, quando a repórter em questão redigiu o seguinte: 

“Eles [os migrantes], assim como outras pessoas que podem ter tido contato com o 

paciente, estão tendo a febre monitorada diariamente.”(grifos meus)163. Acredita-

se que o correto seria afirmar que a temperatura está sendo monitorada, uma vez 
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que estado febril indica que a pessoa está doente. Não ficou claro se todos os 

migrantes que estavam no albergue estavam doentes ou apenas aqueles que 

tiveram contato com o refugiado que estava com suspeita de Ebola.  

 Novamente cabe refletir acerca da ideia em torno da existência de perfis 

desejados e indesejados de migrantes, como discutido no segundo capítulo, bem 

como a discussão sobre a estratificação racial debatida em suas pesquisas por 

Bashi (1998) e Bashi & McDaniel (1997). Observa-se que no século XXI, embora 

não tenhamos leis que caracterizem diretamente um perfil de migrante desejado – 

teoricamente todos possuem o direito de circular –, na prática o que se nota é que 

para que esse direito seja garantido é necessário que o migrante em questão 

pertença a uma classificação indiretamente desejada. No caso dos negros, a eles 

são atribuídos pânicos morais associados ao risco de doença, à securitização de 

fronteiras, à marginalidade em razão de uma condição social, dentre outros fatores. 

 Assim como na reportagem publicada no site paranaense da Gazeta do Povo, 

na publicada no site Estadão também se nota uma homogeneização dos fluxos 

migratórios em torno dos africanos e haitianos em razão da cor. No texto, brasileiros 

foram entrevistados e, ainda que tenham negado a existência de discriminação, em 

suas falas o que se observa é justamente o oposto. Em seus relatos há o reforço à 

questão em torno da segurança nacional e a exigência de um controle maior de 

fronteiras. Consequentemente, porém subsumido, também há implícito no discurso a 

necessidade de barrar a entrada de determinados grupos migrantes. Neste caso, 

entende-se o desejo dos brasileiros entrevistados de barrar a entrada de migrantes 

negros, independente da nacionalidade.  

 
 
Moradores de Cascavel negam se tratar de discriminação, mas relatam ter 
receio. “Trabalho com frete e já recusei quatro mudanças para haitianos. 
Mesmo que não tenha Ebola no Haiti, a gente fica com medo porque 
eles andam todos juntos”, diz o motorista [nome da fonte], de 59 anos. 
Para alguns moradores, o controle na entrada de imigrantes de países 
com o surto da doença deveria ser rígido. “Acho que os controles são 
necessários para evitar uma epidemia”, diz [nome da fonte], de 54. (grifos 
meus)
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 É válido notar que a repórter atribuiu a palavra suspeita à doença e não ao 

refugiado que estava envolvido no acontecimento:  
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Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita de Ebola [...] 
Desde que seu compatriota [nome do refugiado], de 47 anos, foi isolado 
com a suspeita de Ebola, os imigrantes africanos e haitianos que vivem na 
cidade paranaense passaram a ser hostilizados. (grifos meus)
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 O que se considera como adequado, já que a suspeita é sobre a doença. 

Quando a palavra suspeita é usada para designar o refugiado, como exposto em 

outras reportagens, tem-se a impressão de que ele cometeu algo ilegal, ilícito, já que 

é acusado de ser um suspeito. Uma suspeita que, ao ser midiatizada, pode marcar a 

trajetória da pessoa em seu processo de inserção e integração no Brasil, uma vez 

que ao disporem de imagens e informações pessoais que o identifiquem, sob uma 

suspeita anterior relacionada a uma questão de saúde pública, provavelmente a 

percepção que outras pessoas terão acerca desse refugiado será alterada. Ou seja, 

quando a suspeita é relacionada ao migrante, seja por meio de representações ou 

de discursos em si, há a criminalização de determinados fluxos migratórios. Nesse 

caso, daqueles compostos por pessoas negras e cuja classe social seja considerada 

inferior. 

 

4.3. O Brasil como país de imigração 

 

 Nesse momento da pesquisa foi oportuno refletir, com base nos depoimentos 

dos migrantes entrevistados, acerca da forma como conheceram o Brasil e como 

obtinham informações a respeito do país. E, nessa esteira, entender como 

adquiriram um imaginário do Brasil como um país de migração. Seja por meio de 

canais informativos, jornais ou de fontes de entretenimento, como as novelas166 e o 

futebol, os entrevistados produziram imaginários em torno do país e do que iriam 

encontrar, após virem para cá. 

 
 
Acompanhava mais a novela, e um pouco sobre futebol. [Pergunto: E 
novela você acompanha desde quando? Desde que era criança?] Quando 
eu era criança, não. Mas eu acho que comecei a assistir lá por meus 16 
anos. (informação verbal)
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Eu cresci vendo novela. A emergência da televisão em Moçambique 
coincide – não sei se é exatamente uma coincidência – mas, enfim, a 
televisão em Moçambique começou na segunda metade da década de 
1980. É meio estranho de dizer isso, né? E eu era criança nessa época, 
finais da década de 1980, 1986, por ai, talvez um pouquinho antes. Inclusive 
se chamava de televisão experimental de Moçambique. E a programação 
era bastante pobre. Tinha pouca coisa. Passava basicamente noticiário e 
programas comprados de televisões do mundo afora. E a novela era um 
desses programas. Eu cresci assistindo novela brasileira. Mas, obviamente, 
eu também não entendia o que aquilo poderia ter de ficção ou realidade. 
Pra mim, quando assistia novela, aquilo era a realidade brasileira, 
aquilo era o Brasil e ponto. Ainda que eu não soubesse em que lugar fica 
ou o que significa Brasil.  Essa percepção veio melhorando ao longo do 
tempo. Nos anos 1990 a gente continuou assistindo novela. Eu acho que é 
difícil você encontrar um moçambicano desse período que não assistisse 
novela. A novela, de certa forma, organizava até o dia, assim. As coisas 
aconteciam antes e depois da novela. Depois, por causa dos esportes, eu 
comecei a saber um pouco mais da seleção brasileira de futebol. Isso já nos 
anos 1990, eu acho que 1994, alguma coisa assim. E a percepção que se 
tem, ou pelo menos que eu tinha, era uma percepção muito rica, de um 
país altamente diverso, com aquela alegria, com aquela vibração que 
você tanto vê no futebol quanto na novela e no carnaval, etc. Quando 
eu vim para cá, começo dos anos 2000, era a emergência da internet em 
Moçambique. Quando as pessoas começaram a ter internet, alguns locais 
públicos para acessar a internet. E, como você falou, eu tentei me informar 
o máximo possível sobre esse lugar para o qual eu estava indo. Mas, 
mesmo assim, isso não foi capaz de me fazer ver uma imagem mais real de 
um Brasil que eu considero um Brasil mais real hoje. Era, e continua 
sendo, uma visão romântica do Brasil. É, digamos, e sem querer ser 
radical mesmo, não tem radicalidade nenhuma nisso, a ter esse choque de 
realidade quando você chega, de fora, no Brasil. Eu me entendia como 
africano, porque eu vinha de um continente  que se chama África. 
Agora, do que significa ser africano no Brasil é outra coisa, da mesma 
forma do que significa ser latino nos Estados Unidos. É outra coisa 
completamente diferente. Acho que é disso que a gente está falando. É a 
percepção do quanto a sua categorização é um código social. Ela 
informa uma série de coisas, de elementos, e te coloca, ao mesmo tempo, 
te enquadra dentro de um certo espaço. (informação verbal, grifos meus)
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 O conhecimento que eles possuíam acerca do Brasil não era oriundo só das 

informações recebidas pelo jornalismo mas, sobretudo, do entretenimento, através 

do ato de assistir novelas brasileiras reproduzidas nas emissoras de seus locais de 

origem. Nesse sentido, a visão que possuíam do Brasil era, pode-se dizer, 

imaginada, uma vez que o que viam eram representações de possíveis realidades 

brasileiras apresentadas nas tramas de novelas com temática diversa.  

 Além disso, o fato de também existirem negros no Brasil pode ter passado 

aos entrevistados a sensação de que no Brasil não havia problemas como 
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preconceito e racismo – o mito da democracia racial169 –, algo que apenas passaram 

a conhecer a partir de sua experiência migratória. O que também tem conexão entre 

a discussão das representações em torno dos fluxos migratórios do período das 

grandes migrações nos séculos XIX e XX, principalmente nas que envolveram 

migrantes e pessoas em situação de refúgio provenientes da Europa e dos Estados 

Unidos. E dos fluxos migratórios contemporâneos, sobretudo os que ocorreram a 

partir da primeira década do século XXI, representações relacionadas aos migrantes 

de origem africana e caribenha. 

 Ainda assim, é interessante refletir acerca das representações sobre o Brasil 

presentes nos relatos de Julia e Rogério. Faz-se presente a ideia em torno de um 

país diverso, plural, alegre, vibrante, multirracial. Como quando Rogério diz que 

passou a ter uma dupla imagem sobre África após viver no Brasil, entendendo que 

ser africano aqui é diferente do que entendia, quando ainda morava em 

Moçambique. Foi no Brasil que ele associou à África com uma estratificação social 

subalternizada frente a outros fluxos migratórios, como de europeus e norte-

americanos, vistos como qualificados e socialmente desenvolvidos. No que diz 

respeito ao processo de busca de informações e entretenimento por parte dos 

entrevistados atualmente, dos quatro com quem conversei metade deles obtém 

informações através das redes sociais, como são os casos do Facebook e do 

WhatsApp. É por esses canais que eles também se comunicam com amigos e 

familiares, do Brasil e do mundo. Saber como se informam também foi importante 
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para ter uma ideia sobre as representações observadas sobre o Brasil ou seu país 

de origem: 

 
 
Como tu sabes, hoje em dia, a gente se informa muito rápido através da 
tecnologia, pela internet. E sempre as pessoas estão conectadas, o dia 
inteiro. E isso nos permite nos conectar com todas as informações sobre 
meu país, sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro. As pessoas estão sempre 
nas redes sociais, estou acompanhando tanto aqui quanto sobre meu país, 
da mesma forma que estou me comunicando com minha família, 
diariamente, através das redes sociais. Aqui é a mesma coisa. Aqui meu 
dia-a-dia é nas redes sociais. As pessoas que me conhecem me procuram 
pelas redes sociais. Então, eu não posso desligar, não posso me afastar, 
não posso ficar fora. Eu uso mais o WhatsApp, como as outras redes 
sociais também, por ser um meio de comunicação que me facilita bastante, 
já que meu dia a dia é muito corrido, e muitas vezes eu não posso nem 
atender telefone. Então, eu prefiro, porque gravam o áudio e deixo ali, e 
quando eu puder escutar eu respondo na hora. A única coisa que não pode 
deixar de fora é o WhatsApp. Facebook de vez em quando eu entro, no final 
do dia, durante a semana, e sábado e domingo, que ai eu tenho mais tempo 
de ver. (informação verbal)
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Às vezes, leio e também assisto Jornal Nacional. Ou Jornal do SBT. 
[Pergunto: Mas, assim, pela internet você também lê?] Bem pouco. [A 
internet, você usa mais para se comunicar com seus familiares ou pra 
entretenimento?] Sim, também uso para pesquisa. (informação verbal)

171
 

 
 

 Já Rogério vai além da informação do telejornal:  

 
 
Basicamente eu me informo por, digamos, ossos do ofício. [...] eu preciso ler 
todos os jornais, todos os dias, pelo menos os daqui de São Paulo, os 
maiores jornais: Estadão, Folha. E depois, pela internet, talvez muito mais 
do que jornal impresso. Inclusive, pra ler esses jornais mesmo eu leio mais 
pela internet, pelo site. E televisão. Eu trabalho com televisão. Mas a 
televisão talvez seja o meio com que eu menos me informo. E rádio. Eu sou 
daqueles que ainda ouve rádio. Só que, enfim, a informação vai chegando 
por todo lado. A gente é projetado por uma série de formas de informação 
que nos chegam, ainda que no final você vá cair nesses meios tradicionais. 
Por exemplo, se você clica numa notícia que está no Facebook, você acaba 
numa página do Estadão, da Folha, ou da Revista Fórum, que são esses, 
digamos, mais alternativos e tal. Mas, talvez seja importante mencionar que 
as redes sociais, talvez seja um filtro que existe hoje, pra você ler e se 
informar sobre as coisas que te interessam. Você está nas redes e dai você 
tem um circuito de amizades que você faz, e acaba sendo direcionado para 
assuntos do teu interesse a partir de que, enfim, aparece em sua timeline, 
vamos dizer assim. Refletindo aqui, agora, percebo que  eu me informo a 
partir de todos os meios. Mas, de todos esses, a televisão é o que eu 
menos uso para me informar. (informação verbal)
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 E foi pelas redes sociais que jornais obtiveram informações sobre 

manifestações de caráter xenofóbico, discriminatório e preconceituoso contra o 

refugiado que foi representado e apontado no discurso jornalístico como 

protagonista do caso de suspeita de Ebola. Esse foi o foco da reportagem publicada 

no UOL em 10 de outubro de 2014, intitulada “Brasileiros discutem em Facebook 

que seria de paciente com Ebola no país”173. Diferente das demais reportagens, 

nesta o foco de atenção foram as opiniões de internautas acerca do caso e sobre 

um acontecimento envolvendo uma possível página em uma rede social, que levava 

o nome do refugiado em questão: 

 
 
Um perfil no Facebook, que possui o mesmo nome do primeiro paciente 
suspeito de ter Ebola no Brasil, virou alvo de críticas por brasileiros nesta 
sexta-feira (10). A página, chamada [nome do paciente], recebeu 
questionamentos de alguns internautas e foi defendida por outros. Não há 
confirmação de que esse seja realmente o perfil do paciente que está 
com suspeita da doença e passa por exames. Os comentários começam 
com críticas e ataques dos usuários brasileiros, como nos posts “Cara, 
você trouxe a Ebola para o Brasil” e “Come back to your country” (volte para 
o seu país, em português). Outros, no entanto, demonstram apoio e 
defendem [nome do paciente]. “As pessoas deveriam ser mais respeitosas, 
a doença não ainda está confirmada”  e “Que Deus te livre dessa doença, 
que não seja isso em nome de Jesus!”, escreveram outros internautas. 
(grifos meus)
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 Porém, ainda que o foco da reportagem tenha sido problematizar tal questão, 

o que se considerou como positivo, o texto também traz consigo incongruências que 

precisam ser refletidas. Diferente das reportagens anteriores, nesta a África é 

representada enquanto um continente sem fazer qualquer alusão ao refugiado como 

“africano”. Contudo, no texto não é explicado quais dos países africanos, além da 

República da Guiné, passavam por um surto da doença. O que pode causar 

confusão a um leitor que tome apenas esta reportagem como referência acerca do 

tema. 

 Outra reportagem que traz um trecho acerca dos países com surto da doença 

foi a publicada no site EBC – Agência Brasil em 9 de outubro de 2014, às 11h37, 
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“Risco de casos de Ebola no Brasil é baixo, mas não chega a zero, diz secretário”175. 

Naquela ocasião, ainda não se havia noticiado acerca do caso de suspeita de Ebola, 

que veio a ser divulgado pela imprensa apenas à noite do mesmo dia: 

 
 
A melhor maneira de prevenir casos de Ebola no Brasil é ajudar a controlar 
a epidemia da doença nos países da África Ocidental. A avaliação é do 
secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, [nome do 
ministro]. Segundo ele, o governo brasileiro deve anunciar, amanhã (10), um 
novo pacote de ajuda humanitária para a região, sobretudo a Libéria, 
Guiné e Serra Leoa. [...] “A melhor maneira de prevenir é a gente controlar 
o surto lá na África”, reforçou. Outra preocupação, segundo ele, deve ser a 
melhoria da triagem de saída de passageiros em países atingidos pela 
epidemia. “Essa também é uma grande proteção para o resto do mundo”. 
[nome do ministro] disse que o Brasil, até o momento, não registrou nenhum 
caso suspeito da doença. “Só é considerado suspeito quem vem desses 
três países onde há transmissão e apresenta sintomas. A África, de 
uma maneira geral, não tem transmissão de Ebola. O que muitas vezes 
acontece são casos de pessoas de outros países africanos com doenças 
febris como [a] malária”, destacou. (grifos meus)

176
 

 
 

 Ainda que tenha detalhado os países com suspeita da doença, no caso da 

Guiné é preciso relembrar a existência de três Guinés diferentes: a República da 

Guiné, a República da Guiné Equatorial e a Guiné-Bissau. Embora as três sejam 

localizadas na África Ocidental, apenas a primeira delas vivia, naquele contexto, 

uma epidemia de Ebola.  

 

4.4. África: um continente inteiro a descobrir 

 

 O desconhecimento em torno das Guinés existentes na África também revela 

o obscurantismo generalizado sobre o que vem a ser essa região, encarada 

discursivamente em grande parte das reportagens analisadas ora como um país – 

quando reduzem o paciente a palavra “africano” –, ora como um continente 

desconhecido. No caso do país do qual o paciente era originário, a República da 

Guiné também é chamada apenas como Guiné, apesar de seu nome oficial ser o 
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primeiro. Também é associada a sua capital, sendo chamada popularmente de 

Guiné-Conacri.  

 Entende-se que o desconhecimento em torno da África e dos países que a 

compõe também pode contribuir para a discriminação contra outros africanos 

presentes no Brasil, originários dos outros dois países com nome semelhante 

(Guiné-Bissau e Guiné Equatorial) e que, em 2014, não possuíam registros de casos 

da doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS.  

 A fim de facilitar a visualização e localização dos países, a seguir (figura 11) 

um mapa destacando parte da África, sobretudo a Ocidental, com a localização dos 

países em questão. 

 

Figura 11 – Reprodução de parte da África, em especial dos países que compõem a África 
Ocidental: 

 

 

Fonte: Reprodução de mapa disponível no Google no seguinte link: 
<https://www.google.com.br/maps/@14.1509068,13.6780767,4z>. Acesso em: 28 jan. 2018. 



 254 

 A falta de informações específicas sobre em qual das Guinés ocorria, naquele 

contexto, o surto de Ebola aconteceu na reportagem publicada no site de O Povo em 

11 de outubro de 2014, intitulada “Resultado do primeiro caso de suspeita de Ebola 

no Brasil foi negativo”177. Ainda que tivessem detalhado de qual parte da África 

falavam, o fato de não especificarem qual Guiné foi alertado por leitores no campo 

de comentários, presente no final da reportagem e a seguir reproduzidos (figura 12).  

 

Figura 12 – Reprodução de comentários de leitores publicados no site O Povo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O POVO ONLINE. Resultado do primeiro caso suspeito de Ebola no Brasil foi negativo. O 
Povo Online, 11 out. 2014. Disponível em: 

<https://www20.opovo.com.br/app/maisnoticias/brasil/2014/10/11/noticiasbrasil,3329828/resultado-do-
primeiro-caso-suspeito-de-ebola-no-brasil-foi-negativo.shtml>. Acesso em: 8 dez. 2015. 

 

 Também há nessa reportagem uma imagem com possíveis profissionais da 

área da saúde, paramentados com roupas especiais e carregando uma maca com 

proteção plástica, dentro da qual se encontra um paciente. Contudo, não fica claro 

se o paciente em questão se trata do refugiado ou de um outro caso a partir do qual 

utilizaram uma imagem apenas para ilustrar a reportagem. Fator esse que, inclusive, 
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foi questionado por um leitor, cujo comentário foi registrado no mesmo dia, 

apresentado na imagem anterior: “E essa foto do paciente nos estados unidos 

[sic]??”178. 

 Ou seja, essa omissão de explicação em grande parte das reportagens sobre 

quais países estavam passando, naquele momento, um surto da doença foi 

considerado pelas fontes entrevistadas como problemático. Mesmo que 

indiretamente, a omissão corroborou para a promoção de um pânico de ordem moral 

contra migrantes negros.  

 Essa questão também foi apontada por Julia, que opina como deveria ser 

realizada a cobertura jornalística a respeito de fluxos migratórios contemporâneos: 

 
 
[...] Quando falam “África” e não falam o país. Tratam o continente como um 
país. E isso faz a percepção da “população” brasileira como se todo 
continente africano estivesse em conflito. [...] a maioria da população não 
procura se informar sobre outros países, mas sim se limitam só no que a 
mídia diz, que na maioria das vezes são informações incompletas e 
“confusas”. [Pergunto: O que você acha que prejudica quando eles falam 
assim? Quando colocam tudo num lugar só?] Ah, aqui na universidade, 
quando passa alguma coisa em um país da África, meus colegas começam 
a perguntar: “O que está acontecendo no seu país”, mesmo que seja um 
acontecimento que eu não saiba. E quando alguém me pergunta nesses 
casos, sempre me estranha e interrogo: “Que estranho, no meu país? No 
meu país não está acontecendo nada disso”. Quando falam África, sem 
especificar onde, não dá para saber onde é, até porque pode ser um país 
bem longe do meu. Eles confundem as pessoas. [...] como na época que 
tinha Ebola. Muita gente perguntou: “Como é que está sua família lá? Será 
que estão bem?” Respondia: “Sim, estão bem, porque o Ebola não chegou 
na Guiné-Bissau. Mas sim, na Guiné e mais outros dois países”. Eu tive que 
explicar isso bastante, para muita gente. De qualquer forma, é de uma 
forma negativa, porque é como se no continente africano só tenham coisas 
ruins. [...] Às vezes me incomodo, pois a forma como as pessoas perguntam 
incomoda mesmo. Tem gente que não sabe perguntar, não pergunta de uma 
forma mais educada. Apesar disso, eu tento explicar. [...] Acho que falta falar 
do lado bom das coisas também. Porque acho que em toda parte do mundo 
tem coisa boa e coisa ruim. [Pergunto: E você sente alguma diferenciação 
se, por exemplo, for um migrante de origem europeia, você acha que isso 
acontece?] Nossa, muito! Muito. Tipo, imagina uma francesa. O tratamento 
de uma pessoa da França e uma pessoa da Guiné-Bissau, por exemplo, é 
diferenciado. Tratam melhor o europeu do que o africano. [Pergunto: E se 
aquele caso de suspeita de Ebola, que aconteceu em 2014, se ocorresse 
com um migrante de outra nacionalidade, se fosse um migrante branco, 
você acha que a repercussão das notícias teria sido igual?] Não seria igual. 
Iam falar nome do país, não iam falar só o nome do continente como um 
todo. Eu acho que eles [os jornalistas] iriam tratar de forma diferente, 
especificar as coisas. Não iriam ficar falando da forma como falam da 
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“África”. [Pergunto: Tem alguma outra coisa que você gostaria de colocar 
sobre essa questão de preconceito, de xenofobia no Brasil, que você acha 
que é importante esclarecer isso e as pessoas não esclarecem? 
Principalmente, quando eu falo “pessoas”, estou falando até dos jornais.] 
Talvez com uma abordagem mais esclarecida das notícias, por exemplo, 
sobre migração, sobre direitos humanos.  Ajudaria as pessoas, 
principalmente na questão da xenofobia. Apesar disso também depende da 
pessoa, mas pode contribuir na compreensão de que todo ser humano tem 
direito de migrar e viver onde quiser.   (informação verbal)
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 A fala de Julia é oportuna para pensar qual representação é passada 

discursivamente sobre a África. “Quando falam ‘África’ e não falam o país”: a frase, 

no início de seu relato é contundente e evidencia a desinformação e/ou preconceito 

expresso por brasileiros com os quais ela teve contato. Quando usam a palavra 

África para designar sua origem, esse fato invisibiliza a diferença entre os países 

existentes nesse continente, além daqueles que, em 2014, passavam por um surto 

da doença. O fato é que tal desconhecimento também gera preconceito, 

discriminação, xenofobia e o racismo propriamente dito. O Ebola é marcado pela 

racialização, contribuindo para a ideia de que o pânico moral tem cor e é preta. 

 Em uma das recomendações feitas por Denise Cogo e Maria Badet Souza no 

Guia das Migrações Transnacionais e Diversidade Cultural para Comunicadores 

(2013), as autoras ressaltam que o uso na narrativa da nacionalidade de 

determinado grupo pode ser prejudicial e colaborar para a promoção de um pânico 

moral, discussão que converge para o ponto destacado por Julia. 

 
 
Este guia entende que a menção à nacionalidade dos envolvidos em 
problemas e questões sociais pode ser considerada positiva quando a 
informação contribui para não criminalizar a todo o coletivo de um país, nos 
casos em que já existe uma tendência de criminalização generalizada de 
determinada nação. Porém, de modo geral, não recomendamos mencionar 
a nacionalidade para não criar a associação de crimes e delitos a 
determinadas nacionalidades. Este tipo de abordagem acaba por transmitir 
a ideia de que um determinado problema é recorrente em certas 
comunidades, sendo que os problemas sociais, em geral, independem de 
países de origem para acontecerem. (COGO & SOUZA, 2013, p. 62, tabela 
G2). 
 
 

 Três dos jornalistas entrevistados também opinaram acerca da questão 

anterior, destacada por Julia e ressaltada no guia escrito por Cogo e Souza (2013). 

Os três em questão são Rodrigo Borges Delfim, Sansara Buriti e Daniel Santini. 
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 O primeiro, Rodrigo Borges Delfim, tem 32 anos e morava em São Paulo, 

capital, na época da realização da entrevista. Trabalhava exclusivamente com o 

MigraMundo (http://www.migramundo.com.br), site com foco em migrações, 

sobretudo as internacionais para o Brasil. Anteriormente, era repórter do site UOL, 

para o qual escrevia sobre assuntos diversos. Durante a nossa conversa, feita em 

diversos momentos por videoconferência através do Messenger do Facebook, ele 

narrou um pouco sobre sua trajetória no jornalismo, antes de se dedicar inteiramente 

à temática relacionada aos fluxos migratórios. 

 
 
Durante a faculdade, já tive umas experiências de matérias sobre migração, 
mas bem poucas. Era uma área que, por eu considerar uma área de 
questão social, estava no meu escopo, mas como curiosidade. Fiz a 
faculdade entre 2006 e 2009. No final de 2011, início de 2012, eu estava 
procurando alguma coisa pra escrever, pra me focar. Sempre gostei muito 
de escrever. E ai, no final de 2011, comecei a ver várias notícias sobre a 
migração haitiana no Brasil. Pensei: “Puxa vida, né? Quase ninguém fala 
sobre isso. Seria bacana se eu conseguisse falar disso no UOL, né?”, que 
era onde eu trabalhava até janeiro [de 2017]. “Ah, quer saber? Vou me 
inteirar dos assuntos e vou procurar saber de alguma pauta, assim, que eu 
conseguir encaixar.” Então, a partir dai comecei a me inteirar por esse 
universo de migração, um pouquinho mais. Só que, para eu escrever no 
UOL na época, eu precisava pedir permissão pra minha chefe, e minha 
chefe me autorizar a conversar com o editor da área de notícias, do 
escritório de uma outra área do UOL, embora jornalística, que não tinha 
produção de conteúdo, era só edição. Então, eu tinha que pedir permissão 
pra ela, pra poder produzir pra área. Dai eu já estava interessado no tema, 
já tinha colocado algumas coisas no UOL, em alguns sites, sabe? Comecei 
a conhecer muito sobre migração latina. Tem muito a ver aqui em São 
Paulo, com migração contemporânea, era quase sinônimo você falar dos 
dois. Bolivianos, peruanos, chilenos e etc., migrantes de países latinos. Dai 
eu participei de um evento chamado “Vozes e olhares cruzados”, que é um 
evento que a Missão Paz promovia todos os anos. O ano passado [2016] foi 
o único que eles não fizeram. Não sei porquê. Acho que por causa das 
discussões da área de migração, que eles se focaram nisso. Mas ai eu 
participei de um evento deles em setembro de 2012 e falei: “Cara, olha 
quanta história bacana tem ai e que não é coberta pela mídia”. Ai eu fiquei 
pensando: “E se tivesse um espaço próprio? E se eu, que estou interessado 
em saber um pouquinho mais sobre essa migração contemporânea, fizesse 
um espaço pra isso?”. Isso foi no final de setembro de 2012. Na semana 
seguinte daquele mês de outubro fiz o primeiro post do MigraMundo. E ai foi 
quando o MigraMundo começou mesmo, como um blog pessoal, e assim foi 
até setembro, outubro de 2013. Foi quando eu percebi que o blog não era 
visto como um; ele já tinha deixado de ser um blog pessoal. Começou a ser 
visto por algumas pessoas como um ponto de informação. A partir dai mudei 
totalmente a minha relação com o material que eu produzia. Passei a ter 
mais cuidado, passei a pensar nele como um veículo jornalístico, não como 
um espaço pessoal. Comecei um pouquinho por ai. E esse meu movimento 
com migração, com essa área social, uma coisa foi levando a outra, na 
verdade. (informação verbal)
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 Interessante notar que a fala de Rodrigo ressalta três aspectos importantes 

em torno da experiência dele com os fluxos migratórios contemporâneos em seu 

trabalho como jornalista: 1) entender a invisibilidade associada a determinados 

fluxos e perceber além do problema geralmente suscitado nas representações, como 

as aqui analisadas; 2) a descoberta de uma prática e vivência dos migrantes; e 3) no 

entendimento da invisibilidade vivenciada por determinados fluxos, a pro-atividade 

dele ao criar um espaço – o MigraMundo – para visibilizar as diversas experiências 

de migrantes contemporâneos, produzindo um outro olhar sobre essas trajetórias. E, 

nesse contexto, gerar um contradiscurso, diferente do usualmente visto em outros 

veículos informativos. 

 Outra entrevistada foi Sansara Buriti, com a qual conversei pessoalmente em 

Florianópolis. Natural de Roraima, ela que possuía 32 anos à época da entrevista, 

morava na capital catarinense onde chegou em 2001 e vive até hoje. A jornalista 

também contou um pouco da sua história de vida antes de entrarmos no tema 

proposto da entrevista. Esse, inclusive, foi um ponto tratado com todos os 

entrevistados: saber um pouco sobre suas trajetórias de vida, passadas e do 

presente, para conhecê-los e entender sobre suas escolhas. Sansara também é 

migrante interna e já morou alguns anos fora do Brasil. 

 
 
Eu vim para cá em dezembro de 2001, pra fazer o último ano do ensino 
médio, o “terceirão”. Eu vim com a ideia de fazer jornalismo, que é algo que 
eu sempre sonhei. A minha mãe é jornalista, o meu pai também trabalhou 
muitos anos na imprensa local, lá em Roraima. E o meu primeiro emprego 
foi em um jornal, escrevendo - não notícias, senão seria trabalho infantil - 
12, 13 anos. Mas eram contos. Gostava muito de escrever contos infantis. 
Mas eu nunca tive dúvidas de que era jornalismo o que eu queria fazer. E 
meu pai conhecia Florianópolis, ele tinha vindo pra cá na época de encontro 
estudantil, e ele gostava muito da cidade. Quando surgiu o momento de eu 
começar a pensar em faculdade, ele sugeriu aqui. Eu tinha vontade de sair 
de lá, achava que era importante ter essa experiência de morar em outro 
lugar. Lá é uma cidade, agora não tão pequena, mas na época era um 
pouquinho menor. Mas nem foi tanto por isso, era mais pela experiência 
mesmo. Tanto meu pai quanto minha mãe moraram fora, e eles achavam 
que isso ajudava no amadurecimento, que ia ser bom pra mim. E ai, foi 
assim que eu vim pra cá. Eu fiz jornalismo na Unisul, me formei em 2006. E 
logo que me formei já entrei no mercado de trabalho. Já tinha feito alguns 
estágios antes. Então, já fui ser repórter de televisão. (informação verbal)
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 Nesse processo de profissionalização, Sansara também descobriu a África, 

mesmo estando fora dela, e a importância do continente: 
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Passei por vários canais locais, quando em 2011 eu fui selecionada pra um 
estágio na Deutsche Welle, na Alemanha, na redação Português para a 
África. E foi ai que, acho, foi um divisor de águas, tanto pra minha vida 
pessoal quanto profissional, porque, por incrível que pareça, foi na 
Alemanha que eu fui aprender muito mais sobre a África do que estando no 
Brasil, que tem muito mais conexões com a África, e que a gente até 
deveria entender mais. Dentro dessa redação “Português para a África”, que 
produz conteúdos em língua portuguesa, tem um ambiente multicultural, 
com jornalistas de países africanos e, enfim, dos países lusófonos em geral: 
Portugal, Brasil e os países africanos. A gente fazia programas de rádio 
para os países em língua portuguesa e eu apresentava junto com uma outra 
jornalista um programa chamado “Juventude em foco”, onde a gente 
apresentava um pouco da cultura. [...] foi a partir dai, trabalhando com 
esses conteúdos, entrevistando muita gente da África e falando sobre 
África, mesmo estando longe, que eu fui realmente entender que a gente 
não sabe nada da África, que a gente não acompanha a política, ou 
qualquer outra coisa que não seja uma catástrofe, um caso de Ebola ou, sei 
lá. Então, eu fui entrar em contato com um universo que aqui a gente não vê 
na mídia tradicional. Eu não sabia nada da história de Angola, por exemplo, 
os conflitos políticos, de um cara que tá lá [na presidência] desde os anos 
1970 e não sai nunca, o José Eduardo dos Santos. Então, isso, pra mim, 
abriu muito a minha cabeça. Tipo, tem um continente inteiro que a gente 
poderia interagir tanto, porque tem vários países lá, de língua portuguesa e, 
no entanto, a gente está totalmente[...] deu as costas, pra Guiné-Bissau, pra 
Moçambique, pra Angola, Cabo Verde, São Tomé. (informação verbal)
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 Em seu retorno para o Brasil, ela passou por um processo de reencontrar a si 

mesma e entender melhor as diferenças que o mundo abarca. E passou a se 

envolver mais com o tema da migração contemporânea no Brasil, fato que me fez 

conhecê-la e entrevistá-la para a tese: 

 
 
Quando eu voltei pro Brasil depois desse estágio, eu falei: “Ah, eu tenho 
muita vontade de fazer alguma coisa que falasse de África de alguma 
forma”. Eu senti muita vontade de me reconectar como brasileira e como 
descendente de africanos e de toda essa mistura, de me reconectar de 
alguma forma. E ai coincidiu que eu também tinha me mudado do centro da 
cidade pro Pantanal, porque eu me casei. E quando eu me mudei pra cá eu 
comecei a perceber que havia uma movimentação de estudantes africanos 
aqui no bairro. E ai surgiu a ideia de fazer um documentário sobre eles 
[intitulado “Eu sou de lá”, disponível no YouTube]

183
. De como será que é a 

vida de um estudante africano aqui, quais são os desafios no estado mais 
branco do Brasil; 84% da população se autodeclara branca. Como será pra 
eles? Mas, ao mesmo tempo, não queria que fosse um documentário sobre 
“Sofre racismo ou não sofre”, justamente porque eu acho que às vezes fica 
muito só nisso, e a gente perde a oportunidade de debater outras coisas a 
respeito da vida deles, que ajuda a sair desse estereótipo. “Ah, sofrem 
racismo”. Não queria que fosse só sobre isso, mas é evidente que não tem 
como não falar sobre isso. Isso é um aspecto que é comum à experiência 
de todos eles, praticamente, com quem eu conversei. Mas eu queria 
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abordar outras coisas. E foi muito legal porque a construção desse 
documentário se deu com a participação deles. Eu vi que seria muito 
importante que eles contassem também, da maneira deles, a experiência de 
estar no Brasil. Então, além das entrevistas que eu fazia com eles pra esse 
projeto, eu também deixei uma câmera e falei: “Olha, sem muito roteiro, 
filmem o que vocês acham que é legal, que vocês gostariam de mostrar, 
sem muita preocupação se isso é importante ou não”. Porque às vezes as 
pessoas acham “Ah, a minha vida não é muito importante. Porque eu sou 
um estudante; eu vou pra aula, vou pra casa”. Mas, dentro desse universo 
“banal”, tem muitas coisas que, para eles são banais, mas para a gente não 
é. Somos pessoas diferentes, não vivenciamos isso. Então, o documentário 
se constrói desses olhares: o meu, de querer conhecer essas pessoas, e os 
deles, de mostrar um pouquinho quem eles são. (informação verbal)
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 Com o documentário, a proposta de Sansara foi visibilizar os migrantes e 

promover um contra discurso, diferente do presente em parte dos meios de 

comunicação, sobre a migração de haitianos e de pessoas de vários países da 

África. Como dito em sua fala, o objetivo da iniciativa foi justamente olhar para o 

migrante de uma outra forma, visibilizando suas trajetórias, sua cultura, em 

detrimento de aspectos que possam vitimizá-los ou marginalizá-los, como 

geralmente feito por parte dos veículos jornalísticos. 

 Já Daniel Santini, de 38 anos de idade, é de São Paulo, onde também 

morava e trabalhava como jornalista de dados para o projeto Código Urbano, para 

abertura de dados e tecnologias livres. Além disso, também era coordenador de 

projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, entidade alemã para a promoção de 

atividades culturais e políticas.  

 Anteriormente, também desenvolveu reportagens em parceria com a Agência 

Repórter Brasil, veículo cujas coberturas jornalísticas são orientadas, em suma, pela 

temática dos direitos humanos. Foi quando teve uma proximidade com o tema das 

migrações ao fazer uma série de reportagens especiais para a agência sobre os 

fluxos migratórios haitianos e africanos com entrada a partir do Acre. Destacou, entre 

outros aspectos, o trabalhador migrante e seu acolhimento, mediante a exploração 

indireta de sua mão-de-obra.   

Sua fala foi importante para entender como se opera o trabalho em um 

veículo que também promove, em certa medida, um contra discurso do que é posto 

acerca da migração por veículos considerados hegemônicos e cujas reportagens 

foram aqui analisadas. Como dito no início do item 4.2 deste capítulo, tentou-se 

estabelecer um diálogo e entrevistar jornalistas que assinaram algumas das 
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reportagens analisadas. Contudo, diante da não localização ou da negativa de dois 

deles em participarem, o caminho foi, portanto, buscar jornalistas cujo trabalho foi e 

é permeado pela perspectiva da mobilidade como um direito humano.  

 
 
Pela [agência] Repórter Brasil a gente fazia um trabalho muito cuidadoso de 
acompanhar casos de trabalho escravo e violação de direitos humanos. 
Tem uma linha de análise ai, e é um tema que é um pouco controverso, que 
é a questão do tráfico de pessoas. Durante um bom tempo isso se 
fortaleceu. Se tem todo um campo político que se vale do discurso de 
combate ao tráfico de pessoas pra fortalecer medidas de restrição à 
migração. Então, na Europa, nos Estados Unidos, isso ganhou muita força 
agora, se aproveitar de um discurso que se apresenta como defesa dos 
direitos humanos pra, na verdade, implementar medidas de endurecimento 
pra migração, pra acolhimento de refugiados, com o pretexto de que “vou 
combater rotas consideradas ilegais, irregulares, então, eu fecho as 
fronteiras”. Qualquer um que faz um trabalho um pouco mais aprofundado 
de combate ao trabalho escravo, e o tráfico de pessoas – que caminha junto 
– sabe que na medida em que dificultar o trânsito de pessoas, na medida 
em que colocar impedimentos legais, na medida em que endurecer a 
situação – de quem viajou e não encontra uma acolhida no país – está 
facilitando, na verdade, o aliciamento. Então, o trabalhador, que tenha que 
sair do seu país, seja por opção, seja por falta de opção, que é o caso de 
muitos refugiados, seja fugindo de guerras, refugiado ambiental, falta de 
oportunidade pra sobrevivência[...] quando a pessoa fez a migração, ela 
optou por ir para outro lugar, ela já está numa situação um pouco mais 
vulnerável. Ela está sem toda a rede de cuidados, toda a rede de 
acolhimento, toda rede familiar que ela teria no lugar de origem dela. 
Quando, além de ter uma pessoa privada dessa rede de assistência social e 
local, ela também é forçada a ficar numa ilegalidade, numa posição em que 
ela vai ter medo de ter contato com o Estado, ela vai ter medo de procurar a 
polícia, pra fazer uma denúncia. Vai facilitando com que essa pessoa seja 
vítima de aliciamento. Então, tem muitos casos que a gente já acompanhou, 
pela Repórter Brasil, muitos e muitos casos de imigrantes bolivianos, que 
trabalham em oficinas de costura. Eles são submetidos a condições 
absolutamente bizarras. [...] E ai uma percepção constante é: os 
trabalhadores que estão submetidos a essa situação não procuraram ajuda, 
não faziam denúncia, não tentavam fazer nenhum contato com o Estado por 
medo de terem problemas com a Polícia Federal. Às vezes, até os 
empregadores, quem estava explorando essa situação, colocava: “Não, se 
você for procurar a polícia, eu vou jogar aqui seu passaporte, seu 
documento, e você vai ser deportado”. (informação verbal)

185
 

 
 

 Daniel também ressaltou em sua fala sobre a associação do controle de 

fronteiras e das possíveis políticas públicas feitas para tentar conter situações com o 

tráfico de pessoas. Em sua visão, tais medidas também contribuem, em certa 

medida, para fechar fronteiras e barrar a entrada de migrantes, como explica em sua 

fala. 
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[...] Quando fala em tráfico de pessoas, a primeira imagem que vem é 
daquelas redes internacionais de criminosos, que aliciam mulheres 
ingênuas do interior de não sei onde. Quando você começa a dar nome aos 
bois e verificar e a olhar com mais cuidado, vai ver que, na verdade, se tem 
relações econômicas, se tem cadeias produtivas que se beneficiam. Isso é 
muito mais concreto que lidar com imagens que nunca se tem nome, que 
nunca se sabe. [...] A gente [com a Repórter Brasil] começou a identificar 
que existia uma coisa mais sistemática. Não era uma coisa pontual, não 
eram casos isolados. Tinha uma sequência de casos de superexploração de 
trabalho, flagrantes de trabalho escravo em diferentes áreas, com uma 
constante de se ter imigrantes ou haitianos ou senegaleses, alguns 
dominicanos que para conseguir entrar no Brasil até se registram como 
haitianos, mas se tinham alguns casos bastante claros. A partir dessa 
leitura, o que a gente fez? Começou a tentar olhar mais nas pontas. Onde 
que esse povo tem chegado? Como é que se dá o fluxo migratório? [...] A 
partir do momento que a gente identificou que o ponto de acesso ao Brasil 
era o Acre, a gente falou: “Pô, vamos lá ver”. [...] Eu estruturei um roteiro, de 
ir até Rio Branco, e tentar ir até a fronteira e ver como é que estava a 
situação. E foi o que a gente montou. Foi a viagem que acabou sendo a 
base para essas reportagens. (informação verbal)
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 Durante sua cobertura jornalística no Acre, ele teve contato com migrantes 

haitianos e africanos que estavam em busca de trabalho. Alguns deles haviam sido 

informados sobre a possibilidade de trabalho por contemporâneos que estava 

morando nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso, queriam se 

deslocar até a região Sul para trabalhar, já que tinham conhecimento que algumas 

indústrias da região recrutavam mão-de-obra migrante.  

 A existência de uma rede de indústrias locais que contratam migrantes foi um 

dos pontos destacados por Magalhães (2017) em sua tese sobre a presença de 

haitianos em Santa Catarina e o trabalho feito por eles em organizações privadas da 

região. Em alguns casos, foram registradas situações de superexploração como as 

apontadas por Daniel Santini em seu relato. A falta de assistência por meio de 

políticas públicas garantidas pelo Estado, de um acolhimento adequado na chegada 

dos haitianos e migrantes de origem africana e as situações de discriminação 

também são questões destacadas pelo jornalista: 

 
 
Eu vi situações de conversar com alguns recém-chegados e o cara me 
perguntar: “Pra onde que eu vou?”. E eles achavam que eu ia pra Santa 
“Catrina” – eles não sabiam falar o Catarina, era Santa “Catrina” – ou pra 
Salvador. [...] E ai [vemos] como a gente engatinha ainda, como a gente tem 
pouca estrutura de acolhimento. O governo do Acre, se por um lado tinha a 
preocupação humana, de procurar fazer uma estrutura mínima, por outro 
tinha uma limitação, também, muito clara, na maneira como a situação foi 
gerenciada. Porque é complicado. Na fronteira em si, na primeira cidade de 
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chegada, que é onde os migrantes estavam esperando a Polícia Federal 
fazer registro, esperando uma possibilidade para viajar, tudo que eu vivi, 
conversando com os moradores, toda a questão de xenofobia é 
superdelicada. Porque se tem uma cidadezinha do interior do Acre, muito 
sossegada, muito tranquila, e que de repente tem milhares de migrantes 
que são completamente diferentes. Eles são negros, altos, muito magros. E 
isso provoca um impacto muito grande [na comunidade local]. Conversando 
com os vizinhos, a comparação era: “os caras [migrantes] estão vivendo 
como se fosse um navio negreiro, numa pobreza”. Era um galpão onde eles 
ficavam isolados. Teve períodos onde ficou muita gente, muita gente, pouca 
comida. Rolou uma situação de sobrevivência social. (informação verbal)
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 No caso da última fala do Daniel, ele também deixa entrever algumas 

representações presentes no discurso de parte das reportagens analisadas: a visão 

dos migrantes como negros vindos num “navio negreiro”, colocando-os numa 

posição de subalternizados, inferiorizados, marginalizados e, nessa esteira, 

vitimizados. Ainda que em seu trabalho tenha promovido um contra discurso, sua 

fala não visibiliza os migrantes a partir de suas histórias de vida, de suas trajetórias.  

 Embora o desconhecimento da língua de ambas as partes – jornalista e 

migrantes – possa ter sido um componente limitador do trabalho do repórter, no 

sentido de impossibilitar que pudesse estabelecer um diálogo maior com as fontes 

que encontrou, de todo modo a ausência de uma narrativa que visibilizasse suas 

trajetórias prévias de vida reforça um discurso que também vitimiza esses fluxos, o 

que também é feito em parte das representações dispostas nas reportagens 

analisadas. 

 

4.5. O pânico moral nas representações jornalísticas  

 

 Em suas falas, os jornalistas Rodrigo, Sansara e Daniel destacaram não 

apenas o caso de suspeita de Ebola, mas as discrepâncias que emergem no 

discurso jornalístico sobre os países localizados no continente africano – como a 

falta de explicação de qual Guiné se referiam no discurso, quando da cobertura do 

caso de suspeita de Ebola. Outro foco de discussão foi sobre as imagens que são 

suscitadas nesse contexto, como brevemente abordado pela estudante Julia, 

originária da Guiné-Bissau.  

 No caso específico do jornalista Rodrigo Borges Delfim, como ele realizou 

uma cobertura jornalística após a ocorrência do caso de suspeita de Ebola, 
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conseguiu captar, durante a construção da sua reportagem, a percepção de 

brasileiros acerca da presença de haitianos e africanos no Brasil, e o que isso 

suscitava. 

 
 
2014 já era uma época que eu estava bem inserido no Migra. Mas eu não 
tinha muito tempo pra acompanhar o assunto. Lembro que [as notícias] 
eram bem pesadas. [...] Era um frenesi tão grande, que o Brasil comprou o 
discurso que era dito fora. Está a milhares de quilômetros da África, quase 
não existe voo direto entre o Brasil e países africanos[...] [fala do discurso 
midiático] “É da África, é negro, é potencial portador do Ebola”. Eu senti um 
pouco isso, sim, das matérias, não exatamente dizendo isso, mas a 
abordagem delas dava essa margem. Talvez por se basear no discurso lá 
de fora. Não que o Brasil tivesse um discurso. Ele adotava o discurso de 
fora [das agências jornalísticas internacionais]. Foi o que ficou bem claro. E 
só fazendo um parêntese: outra coisa que foi mais reprovável ainda foi a 
exposição que o suspeito de Ebola recebeu. Porque foi divulgado o nome 
dele, foi divulgado a nacionalidade, a identidade, só faltou o tipo sanguíneo. 
Gente, isso é um crime! Porque se é uma pessoa refugiada, ou solicitante 
de refúgio, pressupõe que ela está sofrendo algum tipo de perseguição. Se 
ela voltar pro país dela, ela pode ser violada ou pode até ser mesmo morta. 
Fazer um negócio desse é criminoso. Eu acho que ainda bem que não foi 
comprovado nenhum caso de Ebola. Porque se tivesse sido comprovado, 
eu acho que ia ser uma verdadeira caça às bruxas a qualquer migrante, 
principalmente de cor negra. (informação verbal)
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 Em seu relato, Rodrigo destaca duas questões que são importantes para 

refletir o que está em discussão, com relação ao conceito de pânico moral: a 

atribuição de determinados pânicos à migrantes negros e a associação a eles do 

risco de saúde e de serem eventuais portadores do Ebola. Além disso, também 

comentou sobre o discurso homogêneo proveniente de agências de notícias 

internacionais acerca do Ebola e do risco de saúde global – como discutido por 

Ventura (2016) e Ventura e Holzhacker (2016). E, nesse contexto, a subalternização 

de determinados fluxos migratórios, notadamente os originários da África ou de 

países como o Haiti, são considerados uma ameaça, um perigo e se tornam, 

consequentemente, indesejados. 

 A ausência de explicações sobre em qual Guiné estava ocorrendo o surto de 

Ebola nas reportagens sobre o caso de suspeita da doença no Brasil, e o que isso 

acarretou aos migrantes de outros países africanos que estavam aqui também foi 

destacado pela jornalista Sansara Buriti em sua fala: 
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Eu acompanhei e logo de cara me chamou um pouco [a atenção] essa coisa 
deles não diferenciarem qual Guiné que era. Eu lembro de ver no jornal da 
Globo, eles mostrando um mapa “A Guiné[...]”. Gente, tem duas Guinés lá. 
E como eu tenho bastante contato com o pessoal da Guiné-Bissau, eu ouvia 
também eles reclamando disso nas redes sociais: “Gente, existem duas 
Guinés. Não chegou a doença na Guiné-Bissau”. Tenho amigos da Guiné-
Bissau no Facebook, e foram vários respondendo a comentários de amigos: 
“Ah, está tudo bem com a sua família? Como é que está lá? Nossa, e está 
morrendo muita gente?”. Lembro de uma menina explicando: “Gente, está 
acontecendo na Guiné-Conacri, Guiné-Bissau é outra coisa e tal”. Então, eu 
acho que há um desconhecimento do que é a África. É um país? O que é? 
Ninguém sabe muito bem. “É um lugar lá, meio exótico”. E ai, na cobertura 
jornalística, também não há uma certa apuração para entender um pouco 
essas diferenças. Isso me chamou muito a atenção. Poxa, os guineenses 
vão sofrer tendo que explicar isso. E fora essa coisa do alarde que sempre 
é feito. “Vai chegar aqui!”, um exagero sem muito fundamento. Um exagero. 
“Tá, mas, de fato, de que forma isso pode chegar até aqui? Entrou alguém 
aqui?”. Então, se criou uma sensação de um perigo que talvez foi muito 
mais aumentada do que, de fato, era. E ai, para quem estava aqui, foi 
complicado, para as pessoas de países africanos que estavam aqui, porque, 
justamente por não entenderem [a sociedade] essa diferenciação, todo 
mundo que estava aqui, que era da África, era um potencial transmissor da 
doença. (informação verbal)

189
 

 
 

 Como também visto na análise de reportagens feitas ao longo desse capítulo, 

a fala de Sansara entrevê uma possível construção, ao longo da repercussão do 

acontecimento em torno do caso de suspeita de Ebola no Brasil, de pânicos morais 

contra migrantes negros, independente da nacionalidade. E de como esses pânicos 

foram reforçados à medida em que a cobertura jornalística internacional também 

explorava o assunto, em torno do surto de Ebola em alguns países africanos, e 

como isso estava ocorrendo no restante do mundo.  

 Seu relato possibilita refletir que as doenças no mundo globalizado 

constituem uma das bases para a promoção do pânico moral e, consequentemente, 

preconceito e discriminação contra determinados grupos, como destacado por 

Thompson (2014) e discutido no terceiro capítulo. Aqui, nota-se que os grupos mais 

atingidos são constituídos por migrantes negros e cuja classe social seja 

considerada inferior. Ou seja, a migração emerge no jornalismo quando é 

relacionada a uma catástrofe, a uma doença, sendo marginalizada e subalternizada 

nesse contexto, como também observado pelo jornalista Daniel Santini: 
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[...] Ninguém vai se declarar racista, ninguém vai se declarar xenófobo. Mas, 
ao mesmo tempo, no meio da polarização da política no Brasil nos últimos 
anos, é curioso como isso aflorou. Tem muito mais gente confortável para 
defender posturas de ódio. Seja de defender uma volta da ditadura, seja de 
defender que o Brasil deve ser só para os brasileiros, ignorando toda a 
história de composição do Brasil, de como o país foi construído por 
migrantes, na verdade. Durante a reportagem em si [escrita por ele e 
publicada no site http://imigrantes.webflow.io/ em 15 de dezembro de 2014], 
eu conversei com gente. Foi possível constatar, sim, que existia um discurso 
de ódio. E ele vai por diversas nuances. Desde a ideia de que “Poxa, a 
gente não tem emprego aqui, está vindo gente para roubar nossos 
empregos”; desde essa justificativa econômica. E ai há uma linha de análise 
muito pobre. Qualquer um que também estuda, e vê a fundo o impacto da 
migração, normalmente [percebe que] ela cria dinâmica para a economia. 
Ela favorece a criação de empregos, inclusive. [...] E até a questão de, por 
ter um estereótipo, [pelos migrantes] terem um físico, um visual diferente, 
começam a surgir os preconceitos mais malucos. Como falar que “Os 
haitianos estão trazendo Ebola”, confundindo a migração de haitianos 
com senegaleses. [...] E é muito interessante analisar isso a partir de uma 
perspectiva brasileira. Porque ao mesmo tempo em que a gente recebe 
migrantes, a gente manda migrantes pra fora. Então, além de toda a nossa 
história, de ser um país todo mesclado, com diferentes correntes, diferentes 
línguas, diferentes histórias e tradições, a gente tem também, ainda no 
momento atual, migrações de gente indo, tentar fazer a América, de tentar 
viver nos Estados Unidos, tentar viver na Europa. (informação verbal, grifo 
meu)
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 Em sua fala, o jornalista se equivoca e em determinado momento atribui a 

transmissão do Ebola por pessoas originárias do Senegal, quando o país sequer 

passou por um surto da doença em 2014, no contexto temporal em que ocorreu o 

acontecimento analisado. Ou seja, de certo modo, mesmo que não 

intencionalmente, ele se deixou levar por um discurso relacionando o Ebola a 

qualquer país da África. Os haitianos são confundidos com senegaleses, que são 

confundidos com outros africanos, ou seja, a negritude os torna todos iguais, 

africanos.  

 É importante refletir, com base nos relatos vistos anteriormente, que ainda 

que migrantes dos países considerados de risco em razão do Ebola estivessem 

vindo ao Brasil naquele momento, dada a forma como o considerado primeiro caso 

de suspeita da doença foi noticiado, passou-se a promover um pânico moral 

associado à saúde e controle de fronteiras, ainda que os migrantes negros não 

estivessem com qualquer sinal clínico da doença.  

 O fato foi destaque de uma das reportagens analisadas, publicada no dia 13 

de outubro de 2014 no site do jornal Zero Hora: “PF de Dionísio Cerqueira vai reabrir 
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registro de estrangeiros de países com focos de Ebola”191. O foco do texto foi que a 

Polícia Federal localizada em Dionísio Cerqueira, cidade catarinense que faz 

fronteira com a Argentina, havia voltado a registrar migrantes de países do 

continente africano com registros de casos de Ebola, e que procuravam a entidade 

para solicitar refúgio. Desde que o caso de suspeita de Ebola havia sido noticiado, 

em 9 de outubro de 2014, a entidade não permitia novos registros de migrantes que 

iam até a delegacia procurar ajuda.  

 
 
A delegacia da Polícia Federal de Dionísio Cerqueira vai retomar a partir 
desta terça-feira o registro de refugiado para estrangeiros provenientes dos 
países com focos do vírus Ebola, como Serra Leoa, Guiné e Libéria. O 
registro foi suspenso na sexta-feira, após o anúncio de um paciente com 
suspeita de Ebola no Oeste do PR. O africano [nome do refugiado], 47 
anos, entrou no país pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas 
fez o registro em Dionísio Cerqueira, onde o procedimento é mais 
rápido, no dia 23 de setembro. - Na sexta-feira interrompemos o registro 
desses países - confirmou o delegado da polícia federal de Dionísio 
Cerqueira, [nome do delegado]. Ele afirmou que aguardava o 
posicionamento da superintendência da Polícia Federal mas que os 
estrangeiros que haviam procurado a delegacia foram orientados a voltar na 
quarta-feira. O delegado chefe de comunicação da superintendência da 
Polícia Federal em Santa Catarina, [nome do delegado], disse que não há 
orientação para restringir a concessão da documentação e portanto o 
serviço deve ser prestado normalmente, a não ser quando existe 
restrição sanitária de saúde pública. Ele avaliou que a medida foi tomada 
como precaução, num momento que havia risco pois ainda havia a suspeita 
do vírus, o que foi descartada nesta segunda-feira, quando o resultado do 
segundo exame, que também deu negativo, foi divulgado. Pelo menos três 
pessoas provenientes dos países da área de risco procuraram a 
delegacia na sexta-feira. Informações não confirmadas pelo delegado 
indicam que 47 pessoas pediram refúgio em Dionísio Cerqueira, sendo 
seis de Guiné. (grifos meus)
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 Uma das palavras usadas para destacar a editoria e o foco dessa reportagem 

– Fronteira – pode remeter não apenas às notícias sobre as cidades da região Sul 

que fazem fronteira com outros países, como também podem remeter à ideia de 

fronteira e do controle feito na entrada de migrantes. Tanto que a própria reportagem 

tratou sobre a interrupção na analise e concessão de novos pedidos de refúgio após 

o caso de suspeita de Ebola, que foi posteriormente dado como inexistente.  
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 Ou seja, ainda que os migrantes que estava naquele período solicitando o 

refúgio não tivessem qualquer sintoma da doença – após exames clínicos que 

poderiam ser oferecidos na própria Polícia Federal, em parceria com o Sistema 

Único de Saúde ou outra entidade de saúde –, estavam sendo, a priori, vítimas de 

um pânico moral por conta de sua origem. O controle sanitário pautado pelo medo 

do Ebola estava impossibilitando a mobilidade dos migrantes e solicitantes de 

refúgio negros, independente da nacionalidade, um reflexo da migração de alguns 

grupos específicos vista enquanto um risco de saúde global (VENTURA, 2016; 

VENTURA & HOLZHACKER, 2016). 

 

4.6. A descoberta de ser negro no Brasil: racialização e preconceito no 

discurso jornalístico 

 

 A partir dos relatos das fontes orais consultadas, também foi possível refletir 

sobre o pânico associado ao fenótipo dos migrantes e, nesse contexto, à pele negra. 

O fato foi salientado tanto por jornalistas quanto pelos migrantes entrevistados, como 

foi o caso da estudante guineense Julia: 

 
 
[Pergunto sobre preconceito para Julia, se ela nota isso no Brasil, ao passo 
que ela diz:] Na Guiné-Bissau nunca sentia isso. A palavra preconceito é 
quase difícil de escutar. Acredito que eu nunca percebi alguma coisa de 
preconceito. Entendeu?  [Pergunto: Você percebeu mais aqui?] Sim, na 
verdade aqui que percebi e entendi o que é preconceito. (informação 
verbal)
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A gente vem de uma experiência que, apesar de conviver com a diferença 
racial, a gente é maioria [...]. Então você tem chances de ter uma infância, 
uma adolescência, sem ter que lidar com a questão de diferença racial. E 
não que você não se perceba enquanto negro, e até pode ter casos 
extremos em que a pessoa simplesmente se entende como uma pessoa no 
mundo. A gente está falando de países com infraestruturas precárias que, 
principalmente em fins dos anos 1980 e início da década seguinte, o 
período em que eu cresci, o contato com o resto do mundo é extremamente 
difícil, se não inexistente. A gente não sabe muito o que acontece do lado de 
fora. A gente conhece poucas civilizações do lado de fora de Moçambique e 
etc. Então, a gente cresce num ambiente, digamos, protegido nesse 
sentido. A experiência de embate racial, desse conflito, tende a não existir 
ou a ser em pequenas dimensões, questões pontuais. E quanto eu cheguei 
no Brasil, sim, de fato, eu me entendi como negro, no sentido de negro 
enquanto categoria racial e que encaminha você para categorias social e 
cultural específicas. Entendi aqui que eu precisava me posicionar a esse 
respeito, porque eu estava sendo percebido dessa forma. Eu estava sendo 
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percebido como diferente. Eu tinha que entender qual era essa percepção e 
lidar com ela da melhor maneira possível. Acho que, quando as pessoas 
falam que se percebem ou se descobrem negros aqui, que não é a ideia de 
você ter uma pele negra. Não é isso. Mas é o que representa essa cor da 
sua pele num país como o Brasil. Um país cujo o racismo é uma realidade 
muito forte. O que isso significa? O que significa vir de Moçambique, o que 
significa você vir do Haiti, o que significa você vir da África, como um todo, 
entendeu? Eu tive colegas peruanos durante a graduação também, e isso 
deixa muito claro: peruanos, bolivianos, é interessante você ver como a 
escala é feita a partir do fenótipo. Quando menos um peruano tivesse um 
fenótipo de peruano, digamos que ele tinha um espaço de circulação e de 
aceitação maior em relação a um negro africano ou um negro haitiano e até 
em relação a um peruano “típico”. Mas, ao mesmo tempo, certamente ele 
estava abaixo de qualquer pessoa de origem europeia. Basicamente é isso. 
Acho que o processo de se descobrir, de procurar sua identificação dentro 
desse contexto específico é que faz da gente “negro”. (informação verbal)
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 O relato do estudante e jornalista moçambicano Rogério Ba-Senga evidencia 

o que foi discutido no segundo capítulo da tese, a respeito da existência no passado 

e ainda no presente – embora indiretamente – de perfis desejados e indesejados de 

migrantes. Como discutido por Bashi (1998) e Bashi & McDaniel (1997), há uma 

estratificação racial que hierarquiza as raças, influenciando inclusive na forma como 

os fluxos migratórios são percebidos e, nesse contexto, em como uns são mais 

aceitos que outros. Como previsto na política migratória do Brasil no passado, 

quando migrantes brancos e de origem europeia eram preferidos, em comparação 

com aqueles que não fossem brancos, de outras nacionalidades, considerados 

indesejados (ASSIS, 2012; MENEZES, 1996; 2001; SEYFERTH, 1994; 2000; 2001). 

A hierarquia racial, segundo o relato de Rogério, permanece  nos discursos e nas 

práticas em relação a migrantes no Brasil quando não são brancos. 

 O depoimento do relações públicas senegalês Mor Ndiaye também corrobora 

com essa visão: 

 
 
O preconceito brasileiro é tão grande, tão grande que quando acontece 
alguma coisa com o outro, eles usam para discriminar. Naquela época eles 
usaram o Ebola como desculpa para discriminar os migrantes. Ele veio, e 
não era nada de Ebola. Eles procuravam de novo e “Ah, a crise”, mais um 
motivo para discriminar. A crise que o Brasil está passando[...] [pausa para 
reelaborar o pensamento. Ele se volta ao ano de 2014] Ali mostrou bem o 
caso de xenofobia, que é muito grande pelo Brasil. Não era pelo Ebola. Não 
era o Ebola. Eles acharam que os próprios migrantes que estavam trazendo 
aquela doença. Essa discriminação que eles falavam por causa do Ebola é 
por causa do preconceito. Sem Ebola ou com Ebola. Hoje eles estão 
falando que os migrantes estão roubando os empregos dos brasileiros. Eles 
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vão procurar uma maneira de discriminar as pessoas. Isso é uma maneira 
de discriminar os migrantes. Com Ebola ou sem Ebola. Com emprego ou 
desemprego, eles vão arrumar uma desculpa para discriminar. [Pergunto: E 
isso você nota, de uma maneira geral, que é a imprensa quem está falando 
isso ou são as pessoas que estão falando isso?] Imprensa fala porque é a 
realidade. Não é a imprensa quem inventou isso. Nós, migrantes, 
escutamos isso pessoalmente. Então, não é a imprensa quem inventou 
isso, a imprensa passa isso. Isso é uma discriminação real. (informação 
verbal)

195
 

 
 

 Foi importante notar no depoimento do Mor o que ele nota no discurso 

jornalístico acerca de preconceito ou racismo. Para ele, tais discursos e 

representações nele cristalizadas não são, necessariamente, produzidos pelo 

jornalismo, mas estão presentes na sociedade, como visto na discussão teórica 

acerca do conceito de discurso feita no terceiro capítulo. A partir de seu depoimento, 

pode-se inferir que as reportagens jornalísticas captam o que está na sociedade. 

Contudo, a forma como constroem suas narrativas reforçam os discursos xenófobos 

e preconceituosos, o que não se notou nas reportagens produzidas por Rodrigo, 

Sansara e Daniel, que produzem um contra discurso em relação ao jornalismo 

divulgado em veículos considerados hegemônicos. 

 A partir dessas falas foi possível notar que embora Rogério e Julia integrem 

um fluxo migratório considerado diferenciado, por terem vindo para estudar por meio 

de um acordo firmado entre Brasil e países africanos, também passaram por 

situações de preconceito e desafios no que diz respeito a sua inserção e integração 

no Brasil. Pode-se dizer que muito em parte por serem negros e pelo fenótipo que 

carregam consigo, atrelado ao fato de serem migrantes africanos. Além disso, o fato 

de terem permanecido no Brasil depois de estudar  os torna também migrantes, 

embora não se reconheçam como tal. 

 Torna-se o olhar para a análise das reportagens, a consonância com a fala 

das fontes orais e a repercussão de casos de preconceito e discriminação contra 

migrantes negros durante a cobertura do primeiro caso de suspeita de Ebola no 

Brasil. Em determinado momento no período em que as reportagens sobre o 

acontecimento em questão foram publicadas – entre os dias 9 e 19 de outubro de 

2014 – notou-se uma queda no número de notícias pelos sites e jornais em geral 

após o pedido, por parte do Ministério da Saúde, de evitar manifestações de cunho 

xenofóbico, discriminatório e racista. A queda no número de reportagens também 
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pode ter ocorrido em razão do esgotamento do assunto e, consequentemente, do 

encerramento da cobertura sobre o acontecimento.  

 Em razão deste fator, uma das perguntas feitas durante as entrevistas às 

fontes orais foi sobre a opinião deles acerca da cobertura jornalística sobre os fluxos 

migratórios, seja a partir da perspectiva do caso de Ebola ou de uma análise mais 

ampla, do que acompanhavam no presente. As opiniões diferem uma das outras. 

Para o senegalês Mor Ndiaye, a cobertura jornalística sobre as migrações pode 

ajudar a visibilizar os fluxos e auxiliá-los, em seu processo de inserção e integração 

no Brasil: 

 
 
Independente do acontecimento, a imprensa divulga com muita rapidez. 
Isso significa que a própria imprensa brasileira é interessada em fatos que 
acontecem com migrante e a própria migração. Isso por um lado é bom, 
porque nós precisamos disso, para que as pessoas saibam como os 
migrantes são, o que os migrantes estão fazendo, e o que está acontecendo 
com a vinda dos migrantes, que é possível. Infelizmente não é tudo o que 
eles mostram, a realidade dos migrantes. Muitos brasileiros ainda não 
conhecem, não sabem o que muitos passam para chegar aqui. Mas há 
acontecimentos que os migrantes estão passando que a imprensa mostra. 
[Pergunto: Você acha então que, em partes, a imprensa pode ajudar quando 
ela divulga sobre os migrantes?] É, ajuda. Até um momento ajuda, em parte 
dessa divulgação. Ajuda é uma maneira de dizer. Ajuda a divulgar. Mas, a 
gente entende que em parte a responsabilidade da imprensa é mostrar a 
realidade no Brasil. Ninguém vai saber como os migrantes, na verdade, 
estão lá. Como eu, há alguns meses atrás, cheguei a acompanhar alguns 
migrantes que estavam trabalhando por quase cinco meses sem receber 
salário e vivendo de uma forma precária, o que podemos chamar de 
escravidão. Se não fosse aquela vez, aquela imprensa que divulgou a 
realidade daqueles migrantes, como que eles trabalham, como que eles 
viviam, as coisas não ficariam claras. No mesmo dia em que eles [os 
jornais] mostraram, no mesmo dia eles receberam salário, no mesmo dia 
eles receberam ajuda. Até hoje a vida deles virou de outra maneira. Então, 
isso graças a imprensa que divulgou. Por causa da divulgação da imprensa, 
neste tipo de coisa, é muito importante. [...] Além de mostrar a vida precária 
dos migrantes, [os jornalistas] poderiam mostrar um lado bom, um lado 
positivo, que é a cultura que os migrantes trazem pro Brasil, a educação 
que o migrante tem na mala, a formação que o migrante tem na mala, 
muitas outras coisas que deveriam ser mostradas, que poderiam chamar a 
atenção para os próprios brasileiros para que se interessassem mais por 
aquelas pessoas que estão chegando. Para saber que não são pessoas 
que vem para, de maneira nenhuma, trazer o mal, mas para fazer o Brasil 
melhorar. [...] Seria muito legal se a imprensa mostrasse essa parte, mostrar 
o que os migrantes trazem na mala e não fazer alarde negativo. (informação 
verbal)

196
 

 
 

 No caso do relato dos estudantes, a visão sobre a cobertura jornalística 

acerca dos fluxos migratórios contemporâneos é outra. A estudante guineense Julia 
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destaca que, em sua opinião, falta uma explicação sobre o que é estar refugiado e o 

que é ser um migrante, diferenciar ambas as mobilidades. A não distinção tende a 

homogeneizar alguns fluxos, quando não são homogêneos: 

 
 
A notícia é passada para a população como se todos os migrantes fossem 
refugiados. Só que a migração não parte só do fator da guerra, perseguição 
política, etc. Pois tem outros fatores como desastres naturais, desemprego, 
etc. Porque quando uma pessoa migra, não significa que está se 
refugiando. Estes migrantes não saíram dos seus países fugindo. Depende 
de outros fatores também, como falei antes. [Pergunto: Então, você percebe 
que há uma diferença entre migração e refúgio? Eles - a cobertura 
jornalística - colocam sempre como refugiados?] Sim tem diferença, apesar 
de serem todos migrantes. Quando alguém migra por vontade própria em 
busca de uma condição de vida melhor, e quando a pessoa é obrigada a 
deixar o seu país para viver no outro país, que pode ser por conflito, 
desastres naturais ou também por questões religiosas.  [Pergunto: E isso só 
com migrantes de origem africana ou você percebe que eles fazem isso 
com migrantes de outras nacionalidades?] Não é só com os africanos, mas 
também com migrantes do Oriente Médio e das outras regiões do mundo. 
Mas da África falam “refugiados”. Tem migrantes da África que não são 
refugiados, como por exemplo os senegaleses, que vieram em busca de 
uma condição de vida melhor, não fugindo do conflito ou algo do gênero. 
(informação verbal)

197
 

  
 

 Na fala de Julia, novamente há a queixa sobre a não explicação no discurso 

jornalístico sobre o que vem a ser a migração e o refúgio, além da forma como a 

África é visibilizada. Assim como Rogério, ela se mostrou mais crítica à cobertura 

jornalística, em comparação com os outros dois migrantes entrevistados, cujo fluxo 

para o Brasil foi iniciado através da solicitação de refúgio. Ou seja, metade dos 

migrantes entrevistados possuem visões diferentes sobre a representação presente 

na narrativa jornalística, ora entendendo o jornalismo como um recurso que pode 

ajuda-los, ora que os prejudicam.    

 Rogério avalia que a cobertura jornalística sobre fluxos migratórios que 

envolvem negros é feita de forma tal que as representações os apresentem como 

um problema, para o país e à sociedade que os acolhem:  

 
 
Sobre a migração de povos que são nórdicos, que são brancos, ela [a 
cobertura jornalística] tende a ser mais[...] eu não queria usar a palavra 
“correta”, mas algo que fica “próximo do ideal”, digamos assim. Acontece 
que quando a migração é de pessoas negras, ou seja, vindos do Haiti, por 
exemplo, de africanos, essa cobertura tende a ser problemática. Então, o 
Brasil está precisando lidar com um problema quanto ao trato da migração 
de povos negros. Por uma questão que, imagino, eu não preciso te explicar. 
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Eu considero o Brasil um país estruturalmente racista. E isso não tinha, 
obviamente, como deixar de transparecer na cobertura jornalística sobre a 
migração de povos negros, especificamente. Considero que há uma 
dualidade de percepção sobre a temática da migração, dependendo de 
quem se fala. [Faço uma pergunta sobre o caso de suspeita de Ebola, se 
ele se recordava do acontecimento] Olha, eu não me lembro claramente 
sobre o episódio. Mas eu me lembro que eu estava conversando com um 
amigo meu sobre isso, na época. Na verdade, primeiro eu fui informado por 
ele sobre o caso e a gente estava conversando a respeito. E ele me contou 
a história. [...] Como você noticia algo que é uma suspeita de forma tão 
categórica? [...] Acho que o jornalista brasileiro, quando ele vai cobrir, 
quando ele vai falar de algum migrante que seja africano, que seja negro, a 
ideia é de que ele vai falar sobre um problema. A pauta é sobre um 
problema. A presença dessa pessoa aqui já é um problema em si. Só não 
vai para a página policial porque não tem policial envolvido. Agora, se 
dissessem, por exemplo, que tem um alemão que está num aeroporto, que 
desembarcou e passou mal, e está no hospital, na UTI, você ia perceber 
que dai a ideia seria, mais ou menos, como o Brasil vai lidar com esse 
problema, de receber uma pessoa, que vem da Alemanha, e passou mal. 
Esse é o pressuposto que está colocado. [...] Acho que é obrigação do 
jornalista, existe uma apuração que levou à suspeita, e a suspeita é essa. 
Isso não existia nessa cobertura. Ninguém sabia exatamente de onde vinha 
a ideia de que havia ali uma suspeita de Ebola. Ninguém, nenhum médico 
apareceu e falou: “Na minha opinião[...] a gente vem trabalhando nisso[...] 
com suspeitas de eclosão de uma epidemia, aqui, de Ebola[...]”. Não havia 
um contexto para se avançar nessa hipótese. Acho que basicamente é isso. 
É a pré-disposição, e quando eu falo em disposição, estou falando numa 
disposição intelectual, quando a gente vai fazer uma cobertura nesses 
casos. [...] O haitiano é [visto como] um problema, e sempre será um 
problema. Só que, de fato, agora um problema que será cada vez maior. A 
migração haitiana vai crescer, a migração africana pro Brasil, vai crescer, 
por conta do contexto mundial de migração Sul-Sul. A gente vai precisar 
lidar com isso. Não tem jeito. Agora cabe, enfim, ao Brasil escolher de que 
forma ele quer lidar com isso. (informação verbal)
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 Ele acredita que o fato de o discurso jornalístico atribuir aos migrantes negros 

representações associadas a fatores negativos se dá pela negação histórica em 

torno dos excessos e ilegalidades cometidas contra africanos no passado, cujas 

políticas de reparação não foram aplicadas de forma adequada ao longo do tempo:  

 
 
Esses povos que vem para cá têm uma história. E quando você olha para 
história, automaticamente você compreende a situação delas enquanto 
migrante, refugiados ou não. Quando a gente vê a imigração branca, a 
história está ali, ela está sendo contada a partir desses personagens. 
Portanto, você entende, você se aproxima, você gera empatia, porque você 
conta a história. Já com os povos africanos a história deles, a história da 
relação entre África e Brasil, ela é negada historicamente, por razões que a 
gente conhece. O Brasil precisa criar uma ideia diferente de civilização e, 
para isso, precisa negar a relação que tem com a África, e com os povos 
negros. Dai, isso se reflete na cobertura sobre migração. Entende? E ao 
suprimir a história que relaciona esses povos, esses países, de certa forma, 
desumaniza. Porque você está dizendo: “Olha, eu não sei como você veio 
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parar aqui”. Olha para a história! Você vai entender. Esse fluxo não vai 
parar. A migração Sul-Sul hoje é uma realidade que vem com muita força. 
Os países do hemisfério Sul estão se conectando mais. E o Brasil ainda tem 
o agravante de que a maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, 
não vêm para o Brasil porque escolheram o Brasil. Eu, por exemplo, não era 
a minha primeira opção. A partir do momento que eu não consegui uma 
vaga para estudar em Moçambique, que eu comecei a procurar outras 
alternativas para estudar o ensino superior, certamente era um país que, 
pelo menos, agregasse uma outra língua pra mim. O Brasil não era um 
interesse nesse sentido. Eu tentei estudar na África do Sul, Estados Unidos, 
Inglaterra, Austrália e tal. Mas a realidade brasileira era muito mais próxima, 
porque eu poderia tratar desse processo todo estando lá, com segurança de 
estar em casa. Era muito mais barato também. Então, não é exatamente 
uma escolha: eu vim para cá porque era a realidade que se mostrou mais 
conveniente. E isso acontece com uma série de colegas meus, mesmo não 
sendo moçambicanos. Você tem um programa estruturado para vir para cá. 
As pessoas que estão em Moçambique, que estão em Angola e que, de 
fato, podem pagar para ir para uma universidade que elas escolhem, não 
vêm para o Brasil.  Elas vão para os Estados Unidos, para a Inglaterra, 
Portugal, também. Há uma história a ser contada. Todas as pessoas 
carregam consigo uma história e essa história imita os mesmos trajetos de 
uma história dos povos enquanto nações. [...] Acho que há um propósito 
estruturado de negar a história desses povos. (informação verbal)
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 O depoimento de Rogério é oportunidade para refletir acerca dos 

imaginários200 do Brasil sobre a África. Em sua fala, é possível perceber um trânsito 

de pessoas que há entre ambos e é inviabilizado. O que remete mais uma vez à 

ideia de um desconhecimento sobre a história da África e a relação histórica com o 

Brasil e como essa invisibilidade gera preconceito, discriminação e racismo. A 

cobertura jornalística expressa a forma como esses imaginários circulam, seja na 

escola, nas novelas – como citado anteriormente por Rogério em seu relato – e na 

sociedade como um todo. 

 Os relatos tanto dos migrantes quanto dos jornalistas entrevistados 

demonstram as consequências de uma produção discursiva sobre a África e o lugar 

que ela ocupa no imaginário social: uma região que não se sabe se é país ou 

continente, que é pobre, com a presença constante da fome e de doenças como o 
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Ebola, onde há a ocorrência de guerras étnicas, além de uma série de outras visões 

preconceituosas. Tais visões estão vigentes nos discursos que circulam na 

sociedade os quais, por sua vez, contribuem para a existência de pânicos morais 

contra as populações oriundas desse continente.   

 O jornalista Daniel Santini, por sua vez, avaliou que o fato de a cobertura 

jornalística enviesar determinadas coberturas se dá devido à complexidade do 

processo de produção das notícias e da linha editorial de cada veículo. 

 
 
Minha leitura é de que os meios de comunicação são muito diversos e 
complexos. Nesse espaço de diversidades, isso em trabalhos que muitas 
vezes são mais autorais do que editoriais, são mais méritos de algumas 
pessoas do que uma construção institucional do veículo. [...] Tem gente 
muito sensível a temas delicados, como pode ser o tema da migração, tem 
gente que tem estudado, que conhece a fundo, que tem o cuidado de 
buscar as normativas internacionais, tem o cuidado de buscar um pouco 
mais de história, compreender o contexto, e não ficar limitado a reportar 
algo imediatamente e ponto, sem nenhuma preocupação com o contexto. 
Ao mesmo tempo, numa leitura mais institucional, têm veículos que adotam 
linhas que são muito danosas para a sociedade. E ai, independente de uma 
postura militante, de esquerda ou direita, estou falando em termos técnicos, 
de transmitir a informação. Assumindo que, enquanto se baseia em 
preconceitos, se baseia em ideias fáceis, se baseia em emoção, até para 
ganhar mais audiência, até pra ganhar público mais rápido, se está 
prestando um desserviço na missão do jornalista de informar. Na verdade, 
não se está informando, está desinformando a pessoa, se está fortalecendo 
preconceitos, está dificultando que a pessoa consiga ter uma visão clara e 
equilibrada de um problema. O que também dificulta até a discussão de 
construção de política pública, de como lidar com algumas questões que 
são delicadas. A gente tem que considerar que criar uma estrutura de 
acolhimento de migrantes não é uma coisa simples. É uma coisa que tem 
que ser uma construção. (informação verbal)
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 Ele também avalia a perspectiva legal em torno dos fluxos migratórios, antes 

e após a sanção da nova Lei de Migração brasileira – de n. 13.445, de 24 de maio 

de 2017 –, em contraposição à que estava em vigor anteriormente, o Estatuto do 

Estrangeiro – lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980. Por meio desse último 

dispositivo legal, vigorava a ideia de observar a migração sob a ótica da Segurança 

Nacional e o controle das fronteiras. Embora a nova lei tenha sido sancionada com 

vetos e sua regulamentação seja mais regulatória que os princípios estabelecidos na 

atual lei, há avanços consideráveis, uma vez que a migração é tratada a partir da 

ótica dos direitos humanos.  
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 O jornalista conclui que determinados discursos, quando vigentes, 

subalternizam raças em relação a outras, citando os negros nesse contexto: 

 
 
Recentemente teve um dos poucos avanços no governo atual, em relação 
ao Estatuto do Estrangeiro. Se teve um avanço, algumas medidas de 
acolhimento aprovadas. E não faz tanto tempo assim, mas até 
recentemente a nossa ordem era uma lógica da ditadura. Tinha uma 
questão de segurança nacional, que era de tratar o migrante como um alien, 
como um estrangeiro não desejado. Era uma legislação muito dura, 
extremamente nacionalista e muito pouco acolhedora. A ideia era dificultar o 
máximo. Alguns cargos em alguns órgãos ainda [operam] com essa lógica 
vigente. É uma coisa que não se desmonta rapidamente. [...] Por causa de 
um entendimento de “porque abrir o Brasil assim, a gente vai perder o país”. 
E todo um discurso ultranacionalista que ainda tem acolhida. Ele [o 
discurso] ainda encontra respaldo na sociedade de maneira muito forte. [...] 
O que eu estou defendendo é trabalhar [no jornalismo] com fatos, é 
trabalhar com a informação, buscar a contextualização. Tentar entender os 
processos a partir dos contextos. [...] Caso contrário, se corre o risco de, de 
novo, limitar leituras que vão começar a classificar “negro rouba mais”. São 
leituras que, em nenhuma análise mais séria, em nenhum trabalho mais 
cuidadoso, encontra sustentação. (informação verbal)

202
 

 
 

 Assim como descrito por Rogério Ba-Senga, a jornalista Sansara Buriti 

também concorda que os fluxos migratórios envolvendo africanos e haitianos são 

representados discursivamente no jornalismo como um problema. Contudo, ela faz 

uma diferenciação no que diz respeito ao tratamento de migrantes e refugiados. No 

que diz a esse último fator, não se notou uma distinção sobre o uso dessa palavra 

específica com outros fluxos migratórios, ao menos não nas reportagens analisadas. 

O que se notou é que ao paciente envolvido no caso de suspeita de Ebola se 

atribuiu alguns termos para identifica-lo no discurso, sobretudo as palavras “africano” 

e “refugiado”, sem problematizar o que é estar na condição de refugiado. Esse 

último termo foi associado, de certo modo, a um fator negativo, o que pode gerar 

pânico moral sobre eles: 

 
 
No ano passado eu tive conversas com migrantes numa situação diferente 
dos estudantes, porque os estudantes, de certa forma, têm algum alicerce 
ainda, uma bolsa ou, enfim, estão dentro de um ambiente acadêmico. Eles 
vêm aqui com um objetivo muito claro. Eles têm um compromisso com a 
UFSC [Universidade Federal de Santa Catarina], ou com a instituição que 
eles estão estudando. E os migrantes que vêm em busca de trabalho estão 
por eles, não têm muito a quem recorrer. [...] Conversando com eles, 
especificamente com uma turma que estava se formando em mestre de 
obras num curso que o IFSC [Instituto Federal de Santa Catarina] daqui 
criou pra capacitá-los, porque viu que tinha muita demanda na construção 
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civil e, enfim, era uma maneira de inseri-los no mercado de trabalho [...] era 
muito curioso que no curso tinham pessoas com mestrado, falando três, 
quatro idiomas, poliglotas, tanto africanos quanto pessoas do Haiti. E ai, 
conversando com eles e perguntando a eles sobre isso, sobre como se 
viam retratados e o que eles acham que poderia mudar, o que veio muito 
nas falas foi um desequilíbrio da criação dessa imagem. Tipo, é dado muito 
mais espaço pra falar que eles “são um problema”, que “há uma crise”, 
“quem são eles”, “vamos controlar”, “eles vão prejudicar o mercado de 
trabalho”, “eles vão ser escravizados aqui”. Eles representam um problema. 
Não se dá muita solução pra isso nas matérias [jornalísticas]. É só, 
simplesmente, “eles são um problema”, mas não se problematiza isso. Ok, 
mas que política pública está sendo feita? São matérias que não dão muita 
solução. Apresentam: “Tem uma crise; chegou uma leva” [...] [Pergunto: São 
termos que são recorrentes?] Sim, e isso vai moldando a cabeça de quem 
está lendo, assistindo. E eles [os migrantes] acham que é um desequilíbrio 
muito grande. [...] e isso vai criando nas pessoas um rótulo, uma visão deles 
de “são refugiados”, “são migrantes”, enquanto migrantes europeus, agora, 
não são chamados de migrantes, são estrangeiros. Até nos termos eu 
percebo que há uma diferenciação. Eu lembro que na época que o Brasil 
estava num supermomento econômico bom, muitos europeus vieram pra 
cá, porque a Europa estava em crise. Portugal não tinha empregos, e veio 
muita gente de Portugal. Italiano, franceses. Eu lembro sempre de ver 
matérias na grande imprensa, nos grandes jornais, exaltando isso. Era 
quase como: “Olha só, que legal que esses europeus estão vindo pro nosso 
país”. Eles sempre vistos como pessoas muito capacitadas, que vinham 
trazer uma contribuição pra cá. Nunca a capacidade deles é questionada. 
Agora, de um haitiano que tem um curso superior em, sei lá, Direito, ai é 
“Hum, mas será que realmente ele fez esse curso, será que foi bom?”. 
Sempre a gente percebe que se questiona muito mais a capacidade 
intelectual das pessoas que vêm desses países “menos desenvolvidos”, e 
que é mais difícil para essas pessoas se inserirem, enquanto a capacidade 
de um europeu nunca é questionada, a priori. Sempre se parte de: “Ah, não, 
olha, ele está vindo de um país desenvolvido. Ele vai contribuir. Que legal 
que ele está vindo pra cá. Olha só, vamos aprender com eles”. Eu percebo 
muito isso. E ele [o migrante europeu] é um estrangeiro, nunca é um 
migrante. É um estrangeiro que veio para cá. E ai haitianos, africanos, são 
migrantes, são refugiados. E isso é ruim também, essa coisa de primeiro vir 
um carimbo “É refugiado”. Que eles não são. Eles estão nessa condição. 
Acho que é importante lembrar também isso. A identidade dele não é “sou 
refugiado”. É uma condição, mas vira um rótulo, quando se martela muito 
isso, e só se fala em crise mas não se investiga também muito a fundo o 
que pode ser feito, o que realmente está acontecendo. (informação 
verbal)

203
 

 
 

 Convém tratar acerca das palavras usadas nas reportagens para se referir ao 

paciente que estava com suspeita da doença, e pensar em como essa 

representação moldou discursivamente não só ele, mas o grupo que representava. 

Ele foi citado nas reportagens como “paciente”, “paciente suspeito”, “africano”, 

“refugiado”, “suspeito”, pelo próprio nome e pela palavra “missionário”204: 
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Tabela 8 – Palavras usadas para descrever o refugiado apontado por suspeita de Ebola. Por 
ordem cronológica e de análise das reportagens: 

 Veículo Termos usados 

1.  EBC – 
Agência 
Brasil 

Não se aplica 

2.  O Globo 
(online) 

“homem” (1 vez), “paciente com 
suspeita de Ebola” (1 vez), “africano” 
(6 vezes), pelo próprio nome (1 vez) 
e “paciente suspeito” (1 vez) 

3.  Jornal 
Nacional 
(online) 

“homem” (1 vez), “africano” (1 vez) e 
pelo nome completo (7 vezes) 

4.  Folha de São 
Paulo 

(online) 

“africano” (2 vezes), “refugiado” (1 
vez), “paciente” (1 vez) e pelo próprio 
nome (6 vezes) 

5.  UOL “paciente suspeito” (1 vez), “paciente” 
(4 vezes) e pelo próprio nome (5 
vezes) 

6.  BBC Brasil “paciente” (12 vezes) e “homem” (11 
vezes) 

7.  El País Brasil “paciente” (4 vezes), “suspeito” (3 
vezes) e “homem” (5 vezes) 

8.  O Dia 
(online) 

“paciente” (2 vezes), “missionário” (2 
vezes) e “religioso” (1 vez) 

9.  Jornal 
Nacional 
(online) 

“paciente” (3 vezes), “paciente 
suspeito” (1 vez), “africano” (1 vez), 
“homem” (1 vez) e pelo próprio nome 
(2 vezes) 

10.  O Povo 
online 

“paciente” (3 vezes), “paciente 
suspeito” (1 vez) e “homem” (1 vez) 

11.  Gazeta do 
Povo 

nome completo (1 vez), “paciente” (1 
vez), “imigrante” (2 vezes), 
“guineano” (1 vez) e “africano” (1 vez) 

12.  Fantástico 
(online) 

“africano” (3 vezes) e pelo nome 
completo (11 vezes) 

13.   Zero Hora 
(online) 

“suspeito” (1 vez), “paciente” (1 vez), 
“africano” (1 vez) 

14.  Estadão 
(online) 

“compatriota” (1 vez) e pelo nome 
completo (3 vezes) 

15.  Correio 24 
Horas 

(online) 

“paciente” (1 vez), “africano” (1 vez) e 
pelo nome completo (4 vezes) 

16.  RPC (online) “africano” (2 vezes) e pelo nome 
completo (2 vezes) 

17.  EBC – 
Agência 
Brasil 

“pessoa” (1 vez) e “africano” (1 vez) 

18.  Exame.com “guineano” (1 vez), “paciente” (1 vez) 
e pelo próprio nome (2 vezes) 

19.  Veja.com “guineano” (1 vez), “paciente” (1 vez) 
e pelo próprio nome (2 vezes) 

20.  Jornal do 
Brasil 

“guineano” (1 vez), “refugiado 
político” (1 vez), “paciente” (1 vez) e 
pelo próprio nome (4 vezes) 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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 Os termos mais usados foram o próprio nome do refugiado (54 vezes), 

seguido de “paciente” (35), “homem” (20), “africano” (19), “guineano” (4), “paciente 

suspeito” (4), “suspeito” (4). Alguns termos foram expressos uma vez ou, no máximo, 

duas. São eles: “imigrante” (2 vezes), “missionário” (2) e os demais uma vez: 

“paciente com suspeita de Ebola”, “refugiado”, “religioso”, “compatriota”, “pessoa” e 

“refugiado político”. No caso da reportagem publicada em O Globo em 9 de outubro 

de 2014205, por exemplo, ainda que  no texto tenha sido citado o país de origem do 

paciente, o uso da palavra “africano” no decorrer da reportagem (citada 6 vezes) 

pode reforçar uma suspeita em relação à doença contra migrantes ou refugiados 

provenientes desse continente. 

 Já na reportagem publicada no site El País em 10 de outubro de 2014206, em 

três momentos o paciente foi citado no texto como “suspeito”. A repórter não fez 

qualquer referência a nacionalidade da pessoa (apenas de que veio da Guiné, fato 

citado duas vezes ao longo da reportagem), tampouco a sua condição (de refúgio) 

no Brasil. Contudo, entende-se que ter o intitulado como “suspeito” pode soar de 

forma negativa, pois pode remeter à ideia de alguém que cometeu um crime, algo 

ilícito ou ilegal, sob o ponto de vista da Justiça. Abaixo um trecho no qual constam 

dois momentos em que ele foi chamado no texto como “suspeito”:  

 
 
Mas ele foi considerado suspeito e colocado em isolamento por ter 
apresentado os sintomas um dia antes de sair do prazo limite de incubação 
do vírus, que é de 21 dias. [...] O suspeito foi transferido na manhã de 
sexta-feira para o Rio de Janeiro de avião e levado para o Instituto Nacional 
de Infectologia Evandro Chagas, a referência nacional para os casos de 
Ebola no país. (grifos meus)

207
 

 
 

 No caso das reportagens que citaram o nome do paciente, essa visibilidade 

também agravou a situação na qual ele se encontrava, morando em um albergue e, 

portanto, presume-se que ainda estava buscando melhores oportunidades.  
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 A identificação do nome do paciente é interpretada juridicamente como 

antiética e sem amparo legal, uma vez que “a Lei nº 9.474/97, que implementa o 

Estatuto dos Refugiados no Brasil, garante o sigilo sobre as informações fornecidas 

e a confidencialidade da tramitação da solicitação de refúgio (Brasil, 1997, arts. 20 e 

23). Tampouco o direito sanitário ampara essa difusão.” (VENTURA & 

HOLZHACKER, 2016, p. 126). E diante de sua condição legal no Brasil, por ele estar 

refugiado naquele contexto, também poderia estar passível de alguma perseguição. 

Algumas reportagens, como foi o caso da publicada no site do Fantástico 208 , 

apresentou o processo de realização dos exames. Discursivamente, houve uma 

tentativa de amenizar a situação, no que diz respeito às técnicas e o treinamento e 

preparo dos profissionais de saúde para realizar a operação. De todo modo, a 

privacidade do paciente foi violada em várias circunstâncias: 

 
 
Do Paraná, [nome do paciente] foi transferido para o Rio na sexta-feira. 
Chegou na Fundação Oswaldo Cruz em uma maca especial e foi mantido 
em isolamento, tendo contato com cerca de 30 pessoas treinadas e 
equipadas para isso. “Na entrada dele a gente tem que conduzir ele até a 
área de isolamento. E são coletados alguns exames, que é um ponto de 
grande dificuldade na questão do Ebola. A manipulação do sangue é uma 
coisa complexa, tanto no momento da coleta quanto o processamento 
desse material”, destaca o médico infectologista [nome]. As amostras foram 
levadas para o laboratório do Instituto Evandro Chagas em Belém, no Pará, 
referência no Brasil e na América Latina em doenças exóticas, como o 
Ebola. O laboratório possui o certificado de segurança NB3, necessário para 
evitar qualquer tipo de contaminação. As amostras foram transportadas em 
uma caixa padrão Aiata, recomendada pela Organização Mundial de Saúde. 
A caixa com as amostras passa por uma cabine de isolamento. São 
necessários sempre dois pesquisadores para manipular o material. Dentro 
do laboratório, devidamente equipados com o traje de segurança e com 
uma bomba de oxigênio, os pesquisadores começam a análise. Para 
garantir a precisão do resultado, são realizados quatro testes com o sangue 
do paciente. As máquinas de análise são conectadas a um computador, 
onde o resultado sai em tempo real no monitor. Em até seis horas, já é 
possível saber se a amostra está ou não contaminada. E a amostra de 
[nome do paciente] não estava. “É um exame rápido e muito seguro para 
o operador e também de alta sensibilidade e alta especificidade. Um 
exame negativo como este, garante que o paciente não teve naquele 
momento em que foi colhido o sangue vírus circulante no sangue”, diz 
o doutor [nome]. Por enquanto, [nome do paciente] continua isolado. Outra 
amostra de seu sangue está sendo analisada e o resultado deve sair nesta 
segunda-feira (13). Mas, segundo os médicos, é muito difícil que o 
resultado seja diferente do primeiro exame. Todo o procedimento de 
isolamento foi considerado um sucesso. Nesta segunda-feira (13), com 
o resultado negativo, [nome do paciente] deve receber alta imediata. 
(grifos meus)
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 Mesmo que grande parte das reportagens não tenham expressado palavras 

com conotação negativa – como migrante “ilegal” –, é preciso salientar que algumas 

situações ou semântica utilizada podem passar a impressão de pânico. Como foram 

os casos das reportagens que usaram a palavra “suspeito” para se referir ao 

paciente. Atribui-se, no geral, o termo “suspeito” a situações que podem gerar 

desconfiança e, não raro, que sejam negativas. 

 Nesse ínterim, é válido ressaltar um detalhe presente em uma das 

reportagens analisadas, publicada na Folha de São Paulo em 10 de outubro de 

2014, intitulada “Africano deu endereço errado no PR ao dar entrada em pronto-

socorro”210. O gancho211 da reportagem foi o suposto fato de o paciente ter dado um 

endereço errado ao dar entrada na unidade de pronto atendimento em Cascavel, 

que inclusive está presente no título. Contudo, no período de coleta das reportagens 

para a tese, no endereço do site constava outra informação: 

“http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1530403-africano-deu-endereco-

falso-no-parana-ao-dar-entrada-em-pronto-socorro.shtml”. Abaixo, um dos trechos 

da reportagem em questão: 

 
 
O paciente suspeito de estar contaminado com Ebola e que está internado 
no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, 
deu endereços que não conferem às autoridades de Cascavel (a 498 km 
de Curitiba), informou nesta sexta-feira (10) a prefeitura local. (grifo meu)

212
 

 
 

 Há uma diferença em noticiar que a pessoa deu um endereço errado – termo 

presente no título da reportagem – de ter supostamente dado um endereço falso – 

como constava na URL. Isso pode indicar uma possível incriminação do sujeito 

representado, como se tivesse praticando uma ilegalidade. Notou-se, porém, na 

reportagem publicada no site do Jornal Nacional no mesmo dia 213 , que as 
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autoridades que repassaram informações aos jornalistas sabiam onde ele residia. 

Tanto que apresentaram imagens do albergue onde ele estava morando e 

conversaram com profissionais que trabalhavam nesse abrigo e que teriam 

confirmado contato com ele na ocasião. A reportagem da Folha, por sua vez, utilizou 

uma única fonte primária, o prefeito, e uma secundária, a conselheira de saúde que 

trabalhava na UPA.  

 Um outro fator identificado em algumas reportagens e considerado agravante 

para a disseminação de um pânico moral é o uso inadequado ou equivocado de 

construção ou estrutura frasal, ou seja, da escrita incorreta de orações simples e 

compostas no texto. Isso foi identificado na reportagem publicada no Correio 24 

Horas em 14 de outubro de 2014214, como destacado a seguir: 

 
 
Na Bahia, apesar do baixo risco de circulação do vírus, hospitais e 
autoridades já se preparam para lidar com pacientes suspeitos de estarem 
contagiados com o Ebola. E uma das primeiras medidas é a compra de kits 
de segurança pessoal para médicos e enfermeiros que atendem aos 
doentes e que, por isso, estão mais expostos ao Ebola. [...] Mesmo não 
sendo transmitido pelo ar, podemos respirar aliviados: o primeiro caso 
de suspeita de Ebola no Brasil foi descartado, ontem, pelo Ministério da 
Saúde após o segundo exame feito pelo africano internado no Rio de 
Janeiro ter sido negativo.” (grifos meus)

215
 

 

 
 Nos grifos, é possível notar que o texto foi escrito de forma dúbia no primeiro 

trecho que cita “médicos e enfermeiros que atendem aos doentes e que, por isso, 

estão mais expostos ao Ebola”. Ora, se ainda não há casos da doença, não estão, 

portanto, mais expostos. O correto seria usar tempos verbais no futuro, como o 

exemplo sugerido a seguir: “podem vir a estar mais expostos ao Ebola, se 

ocorrerem casos da doença na região”. Além disso, o jornal baiano em questão entra 

na disputa, por assim dizer, pela espetacularização da notícia, ao destacar o 

acontecimento em um estado distante do evento narrado.  
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 Há que se considerar que até aquele momento não havia suspeita de Ebola, 

mas no discurso em questão autoridades informam estar preparadas para uma 

propagação da doença, caso houvesse. O que é diferente da cobertura realizada por 

jornais em outras localidades que se limitaram a reportar o acontecimento. 

 Ao redigir frases cuja construção textual seja equivocada, o texto jornalístico 

também pode servir como gatilho para gerar pânico no público. Segundo destaque: 

“Mesmo não sendo transmitido pelo ar, podemos respirar aliviados”. A frase destaca 

uma incoerência que não foi percebida pelo editor ou jornalista que reproduziu ou 

produziu o texto. Se o vírus Ebola não é transmitido pelo ar, logo, é possível respirar 

de forma aliviada em qualquer momento, independente da ocorrência ou não do 

caso de suspeita da doença.  

 Terceiro exemplo no mesmo trecho da reportagem anterior: “após o segundo 

exame feito pelo africano internado no Rio de Janeiro ter sido negativo”. O paciente 

em questão não poderia fazer um autoexame, como o texto sugere ao empregar a 

palavra “pelo”. O correto seria o uso de “no”. Ou seja, erros  gramaticais também 

podem gerar uma conotação negativa e posterior sensação de alarde e pânico. 

 Também foram identificadas palavras que se referiam diretamente a ideia de 

controle, seja da doença ou da entrada de migrantes no Brasil, como foi o caso da 

reportagem publicada no site EBC – Agência Brasil, no dia 9 de outubro de 2014216. 

A palavra “controle” foi citada uma vez. O verbo derivado – controlar – foi citado duas 

vezes, no sentido de “controlar a epidemia da doença”. Já a palavra “suspeitos” 

apareceu quatro vezes, relacionada a possíveis casos da doença.  

 Algo semelhante foi identificado na reportagem publicada no site do Jornal do 

Brasil em 19 de outubro de 2014, “Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de 

entrada de Ebola no país”217. A fala de uma das fontes consultadas, o infectologista, 

associa os fluxos, sobretudo os que envolvem africanos e haitianos, à ilegalidade, ao 

risco de saúde para brasileiros e ao controle de determinados perfis migrantes no 

Brasil. Tais fatores associados promovem um pânico de ordem moral contra esses 

grupos, dificultando sua mobilidade humana, vista enquanto um direito humano.  
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Contudo, apesar de [nome do refugiado] ter entrado no país de forma 
tradicional, um medo que pode surgir na população é da entrada de 
imigrantes de forma ilegal no país, muitas vezes junto aos migrantes 
vindos do Haiti. Nos últimos anos, mais de 25 mil haitianos entraram no 
país: só nos quatro primeiros meses de 2014, 7,3 mil haitianos vieram para 
o Brasil. Esses números, contudo, só dizem respeito às entradas no Brasil 
que se dão de forma regular, através de via aérea ou terrestre, pelo 
procedimento da concessão das residências permanentes em caráter 
humanitário assim que eles cruzam a fronteira. Em agosto, o governo do 
Acre solicitou uma equipe do Ministério da Saúde para ficar na fronteira do 
estado com o Peru, como forma de tentar controlar a entrada de 
imigrantes senegaleses em função do vírus Ebola. Em Manaus, de 
acordo com o padre [nome], pároco da Paróquia São Geraldo e membro da 
Pastoral dos Migrantes, os africanos que entram ainda o fazem em número 
muito reduzido para representar algum tipo de perigo. “Por aqui são poucos 
os africanos que entraram este ano, os que passaram pela nossa paróquia 
foram uns doze nesse ano. Aqui na paroquia são Geraldo é mais a 
freqüência da chegada de haitianos”, aponta. De acordo com o Ministério da 
Justiça, o número referente a imigrantes no com Registro Nacional de 
Estrangeiros ativo na base da Polícia Federal é de que estão ativos no 
Brasil hoje 79 pessoas da Guiné, 45 de Serra Leoa e 66 da Libéria. O 
ministro da Saúde, [nome], disse em setembro que não enxerga o Acre 
como uma possível porta de entrada do vírus Ebola no país. “Os africanos, 
principalmente os senegaleses, que chegam por esta via, demoram 
semanas até entrar ao Brasil. Eles chegam de 45 a 60 dias após a partida. 
É um período muito superior ao de incubação da doença, que é 21 dias”, 
explicou [nome do ministro] Contudo, o infectologista [nome] diz que o 
problema é no caso de a travessia for inferior ao período de incubação, 
como é o caso que culminou na entrada do vírus do Ebola nos Estados 
Unidos. “No período de incubação da doença, a pessoa consegue sim 
fazer a travessia ilegalmente de um país para o outro. A pessoa pega o 
vírus e só vai manifestar até 21 dias depois. Nesse período de incubação, o 
paciente está saudável e com todo vigor físico”, disse. No último dia 10, a 
Vigilância Epidemiológica do estado do Acre, deu uma coletiva onde 
informou que medidas sanitárias seriam adotadas no estado, visto que 
diariamente entram pela fronteira do Acre imigrantes vindos de países da 
África. O estado recebeu do Ministério da Saúde 14 kits com equipamentos 
de segurança específicos para o transporte de possíveis infectados pela 
doença. Uma parte desse material foi encaminhada para Rio Branco e outra 
foi para os municípios de Assis Brasil e Brasiléia, por fazerem fronteira com 
a Bolívia e o Peru. No caso de entradas no Brasil, junto ao fluxo que vem do 
Haiti, [nome do infectologista] lembra ainda que a pessoa contaminada pode 
ainda manifestar a febre hemorrágica oriunda do Ebola do meio da travessia 
e contaminar nesse momento outras pessoas, que só vão se manifestar 
quando já estiverem no Brasil. “Se a pessoa se contamina, por exemplo, em 
um navio, ela só vai manifestar os efeitos do vírus mais de dez dias depois. 
As pessoas chegam aparentemente saudáveis e depois de um tempo é que 
vão ficar doentes, podendo então transmitir a doença”, alerta. O 
infectologista ressalta que os problemas médicos relativos à pouca 
fiscalização das fronteiras é muito anterior ao medo da entrada de 
Ebola. “Reforçar fronteiras é uma coisa que já deveria ter sido feita a 
muito tempo, por conta da entrada de drogas e armas que causam vários 
problemas à saúde do usuário de drogas, por exemplo. A fragilidade da 
fronteira já é algo que compromete a saúde brasileira há muito tempo. 
Não sei se agora por conta do Ebola vai começar a melhorar, mas eu 
gostaria que isso acontecesse”, denuncia.” (grifos meus)
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 Além do pânico moral associado aos migrantes, é possível notar no discurso 

a relação indireta feita deles como potenciais transmissores de doença, no caso do 

Ebola. Haitianos foram colocados sob suspeita juntamente com senegaleses que, 

embora façam parte de um país do continente africano, é necessário lembrar que 

naquele momento apenas três deles passavam pelo surto da doença – República da 

Guiné, Serra Leoa e Libéria. Ou seja, não havia porquê citar haitianos, muito menos 

pessoas com origem do Senegal. E mesmo que citasse pessoas dos três países em 

risco, é preciso refletir que não significa que todas as pessoas dessas localidades 

estivessem com a doença. Não havia, portanto, a necessidade de fazer uma 

construção narrativa em torno de um pânico moral sem fundamento. Por meio de 

discursos como esse, o imaginário e desconhecimento em torno do que a África 

representa de um modo geral – como um continente relacionado à pobreza e à 

doenças –, mais que desinformação, expõe a promoção de preconceito e racismo 

por meio do jornalismo.  

 Como apresentado no terceiro capítulo desta tese e ressaltado por Thompson 

(2014), ao discutir a associação de pânicos morais à riscos de saúde, como feito 

contra grupos homossexuais na década de 1980 quando da descoberta do vírus da 

AIDS, o mesmo pode ser relacionado nessa reportagem. Nesse caso, está explícita 

a atribuição do pânico contra migrantes negros, em especial de haitianos e 

africanos, relacionando-os ao risco de transmissão de doenças, inclusive o Ebola. E, 

nessa perspectiva, a exigência de observar tais fluxos sob a perspectiva da 

Segurança Nacional. A fonte consultada na reportagem, o infectologista, deixa em 

evidência um desejo particular de controlar a entrada de determinados fluxos, sem 

refletir sobre a garantia de direitos à mobilidade para com essas pessoas. 

 Nesse contexto, também é oportuno pensar acerca dos dados estatísticos 

usados nas reportagens, além das palavras que se referiam a termos numéricos. 

Várias reportagens se valeram do uso de estatísticas para ilustrar a mobilidade 

relacionada direta ou indiretamente ao caso de suspeita de Ebola, entre elas a 

publicada pela EBC – Agência Brasil em 16 de outubro de 2014 219 , sobre as 

situações de discriminação vivenciadas por migrantes em Cascavel, no Paraná.  
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 Ainda que a reportagem destacasse os casos de possíveis discriminações 

sofridas pelos migrantes que residiam em Cascavel, no texto foram utilizados termos 

considerados negativos, como é o caso de “ilegal” e “ilegalmente”. Além disso, o fato 

de ter superdimensionado o número de pessoas que chegaram nos últimos anos – 

com o uso da palavra “milhares” – também pode ser encarado de forma negativa. Se 

considerar que o número de haitianos – cerca de 2 mil, também citado na 

reportagem – seria menos de 1% do total da população de Cascavel, cidade com 

300 mil habitantes, o número destacado não é relevante. 

 
 
Nas ruas, no ambiente de trabalho e, principalmente, nas redes sociais, 
alguns estrangeiros que vivem legal ou ilegalmente, no Brasil, têm 
enfrentado situações constrangedoras, desde que o africano foi internado 
em Cascavel, com suspeita de Ebola. [...] Assim como Brasileia, no Acre, a 
cidade de Cascavel têm sido o destino de milhares de haitianos desde 
2010, quando um terremoto devastou o país caribenho. Atualmente, mais 
de 2 mil deles vivem no município paranaense. Maior cidade do oeste do 
estado, com cerca de 300 mil habitantes, Cascavel tem várias fábricas e 
indústrias que empregam a mão de obra estrangeira. Além dos haitianos, 
imigrantes africanos também têm chegado na cidade nos últimos 
meses.” (grifos meus)

220
 

 
 

 A ênfase a dados numéricos pode levar o leitor do texto a ter uma dimensão 

equivocada sobre a quantidade de migrantes em mobilidade na cidade em questão. 

Ademais, o uso dos termos “ilegal” e “ilegalmente” não esclarece se os 2 mil 

migrantes citados vivem em tal situação, induzindo o leitor a pensar que esses 

haitianos possam estar irregulares, sob o ponto de vista da Justiça. Ou seja, ainda 

que a reportagem alertasse a discriminação sofrida pelos migrantes, 

discursivamente também contribuiu para um pensamento de preconceito e 

discriminação. 

 Um segundo caso de suspeita da doença foi identificado no dia 16 de outubro 

de 2014, em outra cidade paranaense, Foz do Iguaçu. Porém, diferente do primeiro, 

cuja repercussão foi prolongada e com exposição da nacionalidade e informações 

pessoais do paciente envolvido, neste segundo caso o mesmo não ocorreu. Assim 

como foi rapidamente identificado, também foi descartado no mesmo dia de sua 

divulgação, como confirmam as reportagens nos sites Exame221 e Veja222.  
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 Como ambos os sites reportaram um conteúdo da mesma fonte – da agência 

de notícias Estadão Conteúdo –, apresentando, portanto, similaridades no texto, 

optou-se por descrever abaixo parte da notícia divulgada no site da revista Veja, 

intitulada “Brasil tem segundo caso suspeito de Ebola, mas rapidamente descartado 

no Paraná”: 

 
 
Na manhã desta quinta-feira a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da 
cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi interditada após a suspeita de um 
caso de Ebola. A secretaria de Saúde do Estado informou inicialmente que 
o paciente havia estado há 23 dias em Serra Leoa, um dos países mais 
atingidos pelo surto de Ebola na África Ocidental. Pouco antes do 
meio-dia, porém, a suspeita foi descartada. De acordo com a secretaria, 
houve dificuldade na comunicação com o paciente no momento do 
atendimento, que levou ao entendimento de que ele tinha passado por 
Serra Leoa. Após fotografar o passaporte do paciente, constatou-se que o 
homem não passou por nenhum país africano, mas pela China, por 
Dubai, pelo Líbano e pela Itália. O paciente buscou atendimento médico 
depois de apresentar febre e náuseas. Ele ficou em isolamento por 
algumas horas na manhã desta quinta-feira, junto a profissionais de 
saúde e demais pessoas que estavam na unidade. A UPA já foi 
liberada.” (grifos meus)
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 É válido notar que após as autoridades de saúde terem confirmado de que a 

pessoa supostamente infectada com o vírus “não passou por nenhum país africano”, 

independente de ser um dos três atingidos pela epidemia naquele momento, a 

suspeita foi rapidamente descartada. Há que se questionar, portanto, que em um 

contexto de epidemia da doença, logo outros países poderiam registrar casos, ainda 

que poucos ou raros, como ocorreu na Espanha e nos Estados Unidos.  

 Dessa forma, percebeu-se que houve um pânico atribuído à região e, em 

consequência, à nacionalidade de migrantes cuja origem seja países do continente 

africano. A reportagem também faz uma síntese do primeiro caso de suspeita da 

doença: 
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O primeiro caso suspeito de Ebola no Brasil foi identificado na semana 
passada, na cidade de Cascavel, também no Paraná. A suspeita era de que 
o guineano [nome], de 47 anos, teria contraído a doença. Ele chegou ao 
país em 19 de setembro, procedente de Guiné, declarando-se refugiado 
político, e foi internado em uma UPA da cidade, após apresentar febre. De 
lá, ele foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz (Fio Cruz), onde permaneceu em 
isolamento. [nome do paciente] recebeu alta na última quarta-feira, após 
o segundo exame descartar a suspeita. O destino dele está sendo 
mantido em sigilo pelo Ministério da Saúde a pedido do próprio 
paciente, por conta das manifestações racistas e xenófobas publicadas 
em redes sociais. (grifos meus)

224
 

 
 

 Ora, se o paciente envolvido no primeiro caso da suspeita de Ebola já havia 

recebido alta por não ter a doença, por qual motivo seu nome foi novamente citado? 

É curioso notar que na mesma reportagem o Ministério da Saúde é mencionado 

solicitando que, a pedido do refugiado, seu destino fosse mantido em sigilo para 

evitar que sofresse algum tipo de manifestação de cunho xenofóbico e até racista, 

como estava ocorrendo nas redes sociais.  

 Como visto ao longo deste capítulo, enquanto o foco da fala dos migrantes 

esteve mais relacionado ao conteúdo do que consideraram como importante a ser 

abordado nas coberturas jornalísticas sobre fluxos migratórios, os jornalistas 

destacaram aspectos relativos à técnica jornalística. A existência de uma 

objetividade – considerando que o lugar de fala e a forma como se falará a respeito 

de determinado acontecimento também carregará o olhar de quem produz esse 

discurso –, a necessidade de manuais com termos e oficinas com especialistas no 

tema, a humanização da abordagem em detrimento do excesso no uso de dados 

estatísticos foram pontos destacados como recursos a serem recorridos durante a 

escrita da narrativa jornalística sobre as mobilidades. 

 Sem dúvida, uma questão imperativa em todos depoimentos foi que a 

cobertura jornalística deveria explicitar mais as motivações da migração e explicar 

as possíveis diferenças existentes nas modalidades migratórias. Estar refugiado é 

uma questão enquanto ser considerado um migrante é outra diametralmente 

diferente. Além disso, frisar a trajetória pregressa dessas pessoas, quem eram e 

continuam sendo, é fundamental para humanizar o discurso e as representações 

nele presentes. No geral, na cobertura jornalística se foca no indivíduo e em sua 

situação presente; não se visibiliza seu passado.  
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 No Guia das Migrações Transnacionais e Diversidade Cultural para 

Comunicadores, Cogo e Souza (2013) orientam que as migrações sejam pautadas 

jornalisticamente a partir de algumas perspectivas específicas:  

 
 
[É] recomendado focalizar migração como tema; abordar migração como 
experiência socio-cultural; potencializar migração como fonte de notícias 
sobre questões migratórias; estimular migração como fonte em noticias de 
interesse geral da sociedade; buscar fontes migrantes nacionais e 
internacionais; incluir a perspectiva de gênero como importante para não 
reforçar a desigualdade. Recomenda-se cuidado no uso das expressões 
estigmatizadoras; na referência [de] dados relacionados a questões étnicas, 
sociais e culturais; na generalização [já que há] uma diversidade de grupos 
étnicos e migratórios; na exposição de pessoas em situação de 
vulnerabilidade; no uso de dados estatísticos sobre as migrações; na 
criação de distinções entre classes sociais e motivos migratórios; na criação 
de alarmismo em relação a chegada de determinados fluxos migratórios. 
Não é recomendado associar os grupos migrantes de maneira generalizada 
a criminalidade; vitimizar os migrantes; focalizar aspectos exóticos e 
folclóricos; utilizar termos pejorativos e discriminatórios. (COGO & SOUZA, 
2013, p. 62, tabela G1, grifos meus) 
 

 

 No geral, observou-se na maior parte das vinte reportagens analisadas o 

contrário do recomendado pelas autoras. No geral, as representações jornalísticas 

de migrantes negros os relacionam à pânicos morais associados a ideia do risco de 

saúde, do perigo social, da marginalização, da subalternização e da inferiorização do 

outro. Muito por conta, acredita-se, de características vigentes em políticas 

migratórias passadas, que determinavam perfis desejados de migrantes 

essencialmente brancos, enquanto os indesejados constituem os não brancos.  

 E, nesse contexto, quanto menos branco, mais a estratificação racial é 

tendenciosa, no sentido de inferiorizar o outro, de vê-lo como um elemento externo à 

realidade, o que impacta diretamente em seu direito humano de migrar, de estar em 

mobilidade (BASHI & MCDANIEL, 1997). 

 Tanto análise quanto depoimentos foram essenciais para auxiliar a 

compreensão e reflexão final acerca de intervenções possíveis, no que diz respeito 

ao problema exposto nesta tese. E em como a mídia digital tem um papel importante 

nesse processo, quando o que também está sendo tratado é a inscrição de 

acontecimentos recentes na História do Tempo Presente. Pontos discutidos a seguir, 

nas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Durante o acompanhamento do caso de suspeita de Ebola em 2014, ao 

observar os discursos em torno do acontecimento e o que ele suscitava na esfera 

midiática – incluindo redes sociais, dentre outros nos quais se obtém informação – 

uma questão gritava: a suspeita estava marcando migrantes e refugiados. E era 

associada a uma característica específica, a raça. Portanto, o pânico gerado era 

tanto em torno do Ebola quanto em relação as pessoas que estavam sendo 

colocadas sob suspeita.  

 Como se estivessem cometendo um crime, migrantes e pessoas em situação 

de refúgio que necessitavam de auxílio para serem incluídas e integradas na 

sociedade brasileira estavam, ao contrário, sendo vítimas de discriminação e 

preconceito. Não pela mobilidade em que se encontravam, mas pelo que eram, por 

sua essência, por algo indelével: sua cor. E era necessário, portanto, entender 

porque isso estava ocorrendo, o que estava motivando a promoção desses pânicos. 

Não havia uma resposta pronta. Era preciso ir a fundo, analisar reportagens, 

perguntar para quem participa do processo de produção da notícia – ainda que não 

das que foram analisadas – e, principalmente, ouvir e fazer com que fossem ouvidas 

vozes que estão diretamente ligadas à questão, os próprios migrantes. 

 O pânico moral presente nas reportagens analisadas e cuja base encontrava 

guarida em discursos espraiados em parte da sociedade, maculando as pessoas 

negras, também fez refletir a respeito de um imaginário existente em torno da África. 

Somado ao desconhecimento sobre o que ela é, como é formada e a relação cultural 

e histórica que possui com o Brasil, os discursos – inclusive os jornalísticos 

analisados – expuseram um pânico moral associado a grupos migrantes 

contemporâneos formados por negros, homogeneizando diferentes modalidades 

migratórias e nacionalidades a partir da cor. 

 Com base nas fontes digitais – para entender como se operou a construção 

discursiva – e nas fontes orais, foi possível problematizar e desconstruir o 

acontecimento em torno do caso de suspeita de Ebola ocorrido no Brasil em 2014. A 

partir dele, observou-se como preconceitos que permanecem ao longo do tempo na 

sociedade brasileira emergiram a partir de um marcador de diferença – a raça. 

Embora não fosse diretamente apontada em princípio, fez-se presente em parte das 

 



 292 

narrativas jornalísticas analisadas que passaram a associar o caso de suspeita de 

Ebola às situações de discriminação, preconceito e racismo sofridas pela população 

migrante negra.  

 Ainda que na contemporaneidade não existam políticas migratórias que 

expressem diretamente a existência de um perfil de migrante desejado, o 

acontecimento em questão evidenciou a persistência de uma hierarquização racial 

no Brasil. Tal hierarquia também jaz no imaginário social por meio da memória 

repassada de geração a geração, atingindo na contemporaneidade pessoas negras 

de outras nacionalidades que tentam prosseguir com suas vidas neste país. 

 Uma das questões presentes no primeiro capítulo da tese, sobre o uso da 

fonte jornalística digital e como pode ser entendida enquanto um lugar de memória 

na História do Tempo Presente, foi fundamental para fazer a ponte entre teoria e 

empiria ao longo de todo o texto. Além disso, após aprofundar o conceito de discurso 

no terceiro capítulo, a partir de Foucault (1999; 2008; 2013) e Hall (2016), bem como 

a realização de entrevistas por meio da História Oral, foi possível entender que o 

discurso que emana no jornalismo necessariamente não é produzido única e 

exclusivamente por este meio, mas sim serve como uma espécie de refletor de 

outros discursos e de representações sobre sujeitos e situações existentes no 

campo social. É o caso das práticas discriminatórias contra migrantes negros e a 

relação a outras práticas contra tais grupos do passado ao presente, ao focar o perfil 

de migrante desejado no segundo capítulo.  

 Nesse contexto, observou-se que a informação que consta nas fontes digitais 

contribui para a profusão de discursos presentistas e pouco ou nada 

problematizados. Isso porque o imediatismo, característica própria do jornalismo, é 

fator imperativo durante o processo de produção das notícias. E norteia o trabalho 

diário do jornalista, além das próprias inferências que o profissional carrega consigo 

e daquelas que fazem parte do seu cotidiano como da linha editorial do veículo 

jornalístico.  

 Na ânsia em concluir o fruto do seu trabalho, que pode ser uma reportagem 

por exemplo, o profissional negligencia algumas etapas, como a pesquisa 

aprofundada acerca de determinado tema para dar conta de lacunas que não só 

emergem no contemporâneo, mas que possuem conexões com o passado. Muito 

embora esse seja o ofício do historiador e ao jornalista pese a imagem de ser 

generalista.  
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 Quando raramente feito, o maior rigor na aplicação de uma apuração 

jornalística mais cuidadosa geralmente está associada às grandes reportagens, 

relatos que na redação jornalística são demorados, com longos prazos para 

finalização, o que possibilita ao jornalista ter mais tempo para apurar os fatos, os 

acontecimentos analisados e evitar equívocos. É ainda mais difícil no jornalismo 

digital, publicado na internet em um fluxo temporal cada vez mais imediatista, 24 

horas por dia, sete dias por semana, de forma ininterrupta. 

 Mas tal questão também serve para pensar que muito além da falta de um 

tempo adequado para produzir a informação, o que também falta nesse processo é 

conhecimento ou a busca por ele. O imaginário social que existe em torno da África, 

dos africanos e, nessa esteira, dos negros, apresentado na mídia não só jornalística 

como para entretenimento – novelas, por exemplo – ainda é pouco problematizado.  

 Embora existam disciplinas na História voltadas para a África, esse 

conhecimento aprofundado reside nas academias, nas escolas – quando existente 

no currículo escolar, e de forma obrigatória apenas recentemente 225  – e no 

movimento negro. Permanece, portanto, desconhecido de uma maioria que deveria 

ter acesso a essas informações desde cedo. E isso se reflete na desinformação 

gerada com o jornalismo, como exemplificado a partir da análise das vinte 

reportagens aqui apresentadas. O que é uma dicotomia, uma vez que, teoricamente, 

o jornalismo tem a função de informar. Mas, na prática, o que se percebeu aqui foi o 

contrário. 

 E, infelizmente, isso apenas fica evidente quando observadores externos 

analisam o fruto do trabalho de jornalistas, aqui em especial o feito no jornalismo 

digital. Por intermédio da presente análise, foi possível problematizar as diferenças 

entre o acontecimento histórico e o jornalístico e, em suas distinções, avaliar as 

características de um e outro e quais suas influências nas práticas sociais. 

Contribuiu para pensar como a migração de pessoas negras é tratada 

jornalisticamente, os enquadramentos dados e no que isso influencia diretamente 

em seu processo de inserção e integração social. Partindo da premissa de que o 

jornalismo é uma fonte de informação da sociedade, também pode influenciar as 

práticas sociais em torno de determinados temas. Acredita-se que a análise feita, 

somada aos olhares sobre o tema de jornalistas e migrantes registrados por meio da 
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história oral, contribui para questionar os discursos refletidos de forma hegemônica 

nas reportagens analisadas, dialogando com outras pesquisas que se propõem a 

observar o macrotema em torno da mídia e das migrações. 

 Se para a história a análise de um acontecimento e suas possíveis raízes é o 

objeto do historiador – como dito por Dosse (2013) – o jornalista o produz no 

presente e o observa norteado pelo tempo imediato, o agora, em detrimento de 

outros estratos temporais. Assim, essa visão irá, inevitavelmente, negligenciar uma 

série de aspectos que poderiam ir além do acontecimento, mostrar o que está 

encoberto sobre um caso em particular. E a não observância desse fator trará, 

invariavelmente, prejuízo à narrativa, para desvendar e ir além do que é factual. 

 Se os produtos oriundos do jornalismo em suas diversas plataformas já 

constituem fontes a serem desconstruídas e problematizadas pelo historiador, assim 

também se observa que as fontes decorrentes do jornalismo digital também podem 

fazer parte desse processo. A profusão de narrativas dispostas em ambiente digital, 

em um fluxo vertiginoso, carecem de um olhar rigoroso para sua avaliação, uma vez 

que o mesmo não é feito por quem produz tais narrativas. É o historiador – ou 

comunicólogo ou, ainda, outro cientista social interessado em analisar o jornalismo, 

aqui notadamente o digital – quem fará uma análise crítica e científica sobre esses 

discursos e suas representações tornadas públicas.  

 Ainda que haja riscos para a operação historiográfica, no que diz respeito à 

dificuldade na composição e manutenção dos acervos e sua posterior 

disponibilização ao público, torna-se imperativo refletir acerca das fontes digitais em 

um contexto de rápidas e constantes transformações tecnológicas. Não apenas 

porque podem vir a ser objeto de historiadores, mas pelo papel que também podem 

ter, assim como outras fontes, ao as encararmos como lugares de memória. Essas 

fontes também constituem repositórios de vestígios memoriais sobre discursos, seja 

do presente ou de resquícios do passado. E, nesse contexto, de representações que 

podem prejudicar situações ou indivíduos, como o observado no primeiro caso de 

suspeita de Ebola registrado no Brasil em 2014.  

 Se a tecnologia impõe às fontes digitais o esquecimento relacionado à 

memória presente na contemporaneidade – como salientado por Huyssen (2000) – 

na mesma medida democratiza seu acesso, ao tornar pública de uma forma mais 

fácil uma série de conteúdos. Essas fontes também se tornam, de uma forma ou de 

outra, um lugar de memória. Mais fácil se considerar que basta uma conexão à 
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internet para que um indivíduo possa, em qualquer lugar, ter acesso a determinada 

informação. E ele irá possuir e reter tal conteúdo durante determinado tempo. Fará 

juízos e interpretações acerca de tais dados. Talvez para si o esquecimento 

decorrente do excesso de informação diariamente processada pelo cérebro não 

trará algum prejuízo em curto prazo. Mas o mesmo não pode se afirmar sobre os 

usos de tais informações e as ações que pode fazer a partir delas.  

 Ou seja, alguém sai prejudicado dessa situação, como ocorrido com o 

refugiado originário da República da Guiné, de 47 anos, envolvido no caso de 

suspeita de Ebola em 2014 e cuja identidade foi exposta e colocada em 

desconfiança no âmbito jornalístico. Em grande parte das reportagens, as 

representações o apresentavam como suspeito, beirando à criminalização, como 

possível portador do vírus e, por conseguinte, de um pânico que influenciou quem 

teve acesso aos discursos cristalizados no jornalismo.  

 Uma suspeita que marcou a vida desse sujeito, como salientado por Ventura 

e Holzhacher (2016) na entrevista feita com ele, abordando a situação vivida em 

2014, e os desdobramentos que isso acarretou em sua trajetória no Brasil. Ele 

relatou para elas que foi preciso mudar seu nome, mascarar sua vida, omitir detalhes 

sobre si para que as pessoas que convivem ao seu redor não o associem ao caso 

de suspeita de Ebola e, dessa forma, seja mais uma vez posto à margem 

compulsoriamente.  

 Com base no enquadramento jornalístico conferido ao caso de suspeita de 

Ebola no Brasil em 2014, o pânico moral atingiu dois marcadores específicos: a cor 

do paciente em questão e sua nacionalidade. O que contribuiu para reforçar um 

imaginário de preconceito sobre a África e africanos, atingindo outras populações 

negras e migrantes, como os haitianos, que também foram entendidos como 

possíveis portadores de doenças. Tal acontecimento revelou mais que um 

desconhecimento geográfico – como ressaltado por uma haitiana numa das 

reportagens analisadas: mostrou um olhar preconceituoso sobre migrantes negros.  

 Quando Thompson (2014) elenca os elementos que caracterizam um pânico 

moral, apresentados no terceiro capítulo, é impossível não associar ao 

acontecimento aqui analisado, e aqui mais uma vez revisitado, com comentários 

adicionais: “1) algo ou alguém é definido como uma ameaça aos valores e 

interesses da sociedade;” (THOMPSON, 2014, p. 23); no caso, o refugiado 

proveniente da República da Guiné e, por conseguinte, os demais migrantes e 
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refugiados negros em mobilidade no Brasil. “2) esta ameaça se representa nos 

meios massivos de tal modo que sua forma será facilmente reconhecida;” 

(THOMPSON, 2014, p. 23); a partir das reportagens analisadas, é nítida a 

associação do Ebola aos migrantes negros, tanto que os próprios jornais passaram 

a repercutir manifestações de preconceito e discriminação contra esse grupo em 

particular. Ou seja, os negros estavam em evidência. “3) se produz uma rápida 

construção da opinião pública;” (THOMPSON, 2014, p. 23). Um dos exemplos 

marcantes encontrados foi a reportagem publicada no Jornal do Brasil226, quando o 

infectologista entrevistado pede um maior controle nas fronteiras e associa o risco de 

transmissão de doenças aos africanos e haitianos. “4) as autoridades e os 

formadores de opinião devem responder ou dizer algo a respeito;” (THOMPSON, 

2014, p. 23). O artigo assinado pela jornalista Eliane Brum ao El País227 ilustra essa 

passagem, quando rechaça a repercussão jornalística sobre o acontecimento. E por 

fim, e não menos importante: “5) o pânico passa ou produz mudanças sociais. 

(THOMPSON, 2014, p. 23)”. No caso, o que se percebeu após o final da 

repercussão do caso de suspeita de Ebola nos jornais nos anos posteriores foi a 

continuidade de um discurso em torno da inferiorização de migrantes e refugiados 

negros. Para ilustrar a questão, a reportagem da Agência Repórter Brasil228 sobre 

denúncias de manifestações discriminatórias feitas por brasileiros contra haitianos –, 

assim sobre outros grupos migratórios, como de venezuelanos, cuja incidência se 

acentuou no Brasil entre 2016 e 2017229. 

 Isso também ficou evidente, por exemplo, na fala de uma das fontes orais 

entrevistadas, o presidente da Associação de Senegaleses de Caxias do Sul, 

Abdoulat Ndiaye. Segundo ele, a discriminação contra migrantes e pessoas em 

situação de refúgio com relação ao caso de suspeita de Ebola não foi diretamente 

produzida no jornalismo, mas que tal discurso emerge nesse espaço por também ser 
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nele um local de reprodução de outros discursos presentes na sociedade. “Imprensa 

fala porque é a realidade. Não é a imprensa quem inventou isso. Nós, migrantes, 

escutamos isso [discriminação] pessoalmente” (informação verbal).230 

 Refletir sobre as representações – tanto imagéticas quanto da semântica em 

torno do refugiado que protagonizou o caso de suspeita de Ebola – serviu para 

pensar acerca do que podem representar em diversos discursos, não apenas os que 

emergem jornalisticamente, mas sobretudo a partir deles. Como quando o jornalista 

e estudante moçambicano Rogério Ba-Senga fala acerca da percepção que teve 

sobre o Brasil, a partir das informações que obtinha antes de vir para cá. E, uma vez 

estando aqui, em como compreendeu que ser negro e africano representava uma 

categorização que também influi sobre um código social subalternizado. Condição 

esta que não é positiva, uma vez que podem ser julgados e inferiorizados a partir 

dela, seja de um ponto de vista xenofóbico e racista ou de outra natureza. 

 Ademais, observou-se que no jornalismo não há explicações sobre o que é 

uma experiência migratória e suas diversas modalidades e motivações. Não há um 

detalhamento sobre o que isso pode significar ao outro, sua inclusão e acolhimento. 

No geral, as representações reduzem os fluxos à um fenômeno meramente 

econômico ou sob a perspectiva da securitização de fronteiras.  

 Ao contrário: ocorrem pela experiência de conhecer outro lugar. Não como 

turista, simplesmente, mas vivenciar as potencialidades que o lugar oferece à um 

nativo, como explorado na fala de Abdoulat Ndiaye: 

 
 
[...] Eles [os jornais] deviam esclarecer muito mais, porque muito brasileiro 
não sabe o que é imigrar. Tem pessoa que imigra, tem brasileiro que saiu, 
mas muita gente ainda não sabe o que é imigrar, porque as pessoas saem 
do país. [...] Há algum preconceito por falta de conhecimento. [...] Sou 
presidente da Associação de Senegaleses que moram aqui em Caxias do 
Sul. Fui fazer muita palestra na escola. Em todas palestras que a gente faz 
a pessoa sai com outra ideia, outro pensamento diferente. (informação 
verbal)

231
 

 
 

 Ressalta-se, ainda, que o discurso jornalístico realizado em ambiente digital 

em torno do caso de suspeita de Ebola no Brasil em 2014 apresentou, em suma, 

representações sobre homens migrantes e em situação de refúgio, invisibilizando as 

                                                 
230

 NDIAYE, Abdoulat. Abdoulat Ndiaye: depoimento. [24 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti 
Frazão. Caxias do Sul, 2017a. 1 arquivo .mp3 (9min. e 29seg.). 
231

 NDIAYE, Abdoulat. Abdoulat Ndiaye: depoimento. [24 mar. 2017]. Entrevistadora: Samira Moratti 
Frazão. Caxias do Sul, 2017a. 1 arquivo .mp3 (9min. e 29seg.). 



 298 

mulheres nesse contexto, como se elas não existissem. Embora não constituam 

números significativos, elas têm vindo, mas pouco aparecem nas reportagens.  

 Ao considerar estudos sobre as relações de gênero, ainda que haja 

desigualdades entre homens e mulheres nas relações de poder, com as mulheres 

desempenhando um papel subalterno aos homens em grande parte dos casos, os 

homens também passam por expectativas de gênero impostas na construção social 

das masculinidades (SCOTT, 1995), como a atribuição de “provedores do lar”, ainda 

existente em parte da contemporaneidade e cristalizada em alguns discursos, razão 

que poderia dar conta de uma maioria de migrantes homens e em busca de refúgio. 

O que explicaria uma ausência inicial de mulheres, que poderiam vir a serem 

visibilizadas após o estabelecimento inicial de seus companheiros e familiares em 

solo brasileiro.  

 De todo modo, isso não justificaria completamente o fato de jornalistas não se 

questionarem a respeito dessa questão particular e problematizarem em suas 

narrativas a ausência das mulheres e de outros gêneros, nesse contexto. Também é 

possível refletir sobre a diferenciação de gênero e como não é discutida, como é o 

caso de Julia, que passou por uma experiência migratória diferente ao deixar para 

trás seu filho, o que gerou um sofrimento não apenas para ela, como para a criança, 

situação que não é vivenciada por migrantes solteiros, por exemplo, como 

geralmente são representados.  

 Embora a mulher seja praticamente invisibilizada nas narrativas jornalísticas e 

nas representações que emergem nesse contexto, o próprio indivíduo migrante é, 

em certa medida, anulado, quando não é ouvido. Sendo que dar voz e visibilizá-los é 

um componente fundamental para que suas trajetórias sejam positivadas, a fim de 

desconstruir possíveis pânicos morais que vigorem e, desse modo, não tenham seu 

direito à mobilidade em xeque.  Por exemplo, de um modo geral, notou-se nas 

reportagens analisadas com um número maior de fontes consultadas e, 

especialmente, de migrantes entrevistados, o discurso sobre o caso de suspeita de 

Ebola foi amenizado. Essas narrativas demonstravam, inclusive, uma preocupação 

com questões relacionadas ao possível preconceito e discriminação vivenciadas por 

migrantes e refugiados negros, independente da nacionalidade.  

 Nas reportagens nas quais migrantes e pessoas em situação de refúgio foram 

entrevistadas, o viés contra manifestações de cunho discriminatório, racista e/ou 

xenofóbico que estavam ocorrendo naquele momento contra migrantes foi maior do 
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que nas demais reportagens, que apenas relatavam os desdobramentos em torno 

do acontecimento.  

 No entanto, esse cuidado com as fontes somado à inclusão da perspectiva do 

migrante na produção da narrativa jornalística em torno do caso de Ebola foi a 

exceção e não a regra. Isso porque quando a migração contemporânea, 

especialmente a que envolve negros, é destacada no discurso jornalístico, ocorrem 

duas situações majoritárias: ou está atrelada a um fator negativo, como um 

problema – migrantes como risco de saúde, propensos à marginalidade, o que exige 

um maior controle de fronteiras – ou são visibilizados, mas as representações os 

apresentam como vítimas, provocando um estranhamento no público. Um dos 

fatores que comprovam tal questão apresentado no quarto capítulo diz respeito aos 

termos usados pelos jornais para se referir ao refugiado envolvido no acontecimento.  

 A associação do paciente à palavra “africano” – encontrada 19 vezes em 

todas as 20 reportagens analisadas – somada a palavras como “suspeito” – termo 

citado quatro vezes – ou “paciente suspeito” – igualmente citado quatro vezes – 

denotam o tratamento conferido ao paciente envolvido no acontecimento e, por 

conseguinte, aos seus semelhantes, seja em nacionalidade ou raça. Como na 

reportagem publicada no site El País em 10 de outubro de 2014 232 , quando o 

refugiado foi chamado de “suspeito” três vezes ao longo do texto.  

 Ora, discursivamente é raro notar a atribuição da palavra suspeita ou suspeito 

a fatores positivos. Em um rápido exercício mental prático, quando se pensa em 

suspeito, algumas das associações automáticas feitas pelo cérebro remetem à ideia 

de ilegalidade, de criminalidade. Ou seja, o pânico moral nesse caso está 

relacionando o refugiado ao risco como se ele fosse transmissor de uma doença que 

sequer possuía. Não lhe foi dada a prerrogativa de resposta, à defender-se, como 

até mesmo um suspeito criminalmente recebe ou tem direito à. E quando se diz isso, 

não se quer afirmar que ele era um suspeito, mas refletir o quão contraditórias foram 

as representações acerca da pessoa dele.  

 Nesse sentido, no que diz respeito à visibilizar os migrantes no discurso, mais 

que representá-los, considera-se que é primordial consultá-los, entrevistá-los, assim 

como outras fontes primárias ou secundárias foram acionadas nesse contexto, em 
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relação ao acontecimento analisado. Porém, há uma diferença entre dar voz a eles e 

registrar sua opinião e dar visibilidade mostrando quem são, fisicamente.  

 Com relação as reportagens que apresentaram relatos sobre migrantes que 

viviam situações de preconceitos e discriminação decorrentes do acontecimento, 

mostrá-los por meio de imagens, sejam estáticas ou audiovisuais, pode vitimiza-los 

ou torna-los mais vulneráveis, considerando também a situação de vulnerabilidade 

na qual muitos se encontravam. Em casos semelhantes, pontua-se que embora o 

migrante consinta em ser fotografado ou filmado, julga-se prudente salientar para ele 

sobre os riscos da exposição. E, mesmo assim caso ainda consinta, realizar o 

registro e tentar, na medida do possível, evitar associar à fonte informações de 

caráter pessoal, que possam identificar sua localização de algum modo, como nome 

de empresa onde trabalha, cidade/bairro onde mora, escola que frequenta, dentre 

outras situações.  

 Ou seja, é preciso ponderar acerca das formas de visibilizar alguém 

vulnerável nesse contexto, sem prejudicar suas mobilidades, seu direito de migrar. 

Os migrantes trazem consigo, em suas malas, uma história, uma vida pregressa 

muito maior do que a redução que fazem deles nas representações, com base em 

fatores raciais, sociais e de gênero. A experiência migratória abarca muito mais que 

fatores econômicos e de perseguição.  

 Migrar é estar aberto a conhecer o outro, a estabelecer novas conexões, a 

crescer junto de uma forma nova, ainda que traga consigo velhas roupagens. Falta 

esse olhar humano nos discursos jornalísticos acerca das migrações ocorridas na 

contemporaneidade, que ocorra sem reduzir os sujeitos a vítimas de um sistema.  

 A cobertura jornalística atual difere do trato dado às grandes migrações 

ocorridas nos séculos XIX e XX envolvendo brancos. Eles são visibilizados ainda na 

contemporaneidade quando celebram festejos recorrentes nos calendários anuais 

em determinadas cidades e regiões, nos quais aspectos culturais imaginados, de 

vestígios sobre suas memórias coletivas passadas de geração a geração são 

enaltecidos e midiatizados. Como se o mesmo não pudesse ser aplicado aos 

migrantes negros, cuja história é subsumida, omitida, desconhecida.  

 E parece não se querer fazer descobrir, ou se há uma resistência em torna-la 

pública, transparente, em fazer com esses migrantes e não sobre eles, a partir de 

representações estereotipadas. Sobre isso, van Dijk diz que 
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Se antigamente os discursos políticos sobre imigrantes ou minorias étnicas 
no país eram explicitamente racistas, alardeando e glorificando a 
superioridade da raça branca, hoje essa apresentação do Outro é mais sutil 
e geralmente embutida numa retórica positiva sobre como somos tolerantes 
e como estamos orgulhosos de viver numa nação multicultural. No entanto, 
mais indiretamente, e dependendo do país, esse discurso político pode 
realçar a associação deles com o crime, a violência e outras formas de 
resistência “ilegais”, por exemplo, quando eles ocupam territórios e edifícios. 
(VAN DIJK, 2013, p. 19). 
 
 

 Acredita-se que a afirmação do autor encontra guarida na discussão 

empreendida no segundo capítulo da tese, acerca do perfil desejado e indesejado de 

migrante e os reflexos que tal legislação, liderada pelas elites simbólicas, conferiu 

aos discursos que emanam na sociedade. Ao considerar que tais discursos, embora 

mutáveis com o passar dos anos, são historicamente marcados como ressaltado por 

Foucault (2013), pode-se, portanto, afirmar que contribuíram para inferiorizar e 

subalternizar não apenas os africanos que haviam sido escravizados e estavam 

libertos ou que migravam para o Brasil no passado, como todos aqueles não 

brancos que não eram assimiláveis pela política migratória brasileira vigente. 

 Política essa que, embora discursivamente não explicite as características do 

perfil de migrante desejado, até pouco tempo – o Estatuto do Estrangeiro, em vigor 

até início do ano de 2017, quando foi sancionada a nova Lei de Migração brasileira – 

possuía a perspectiva da securitização de determinados fluxos migratórios, 

sobretudo aqueles compostos por nacionalidades consideradas inferiores, seja pela 

raça, pela classe social ou até pelo gênero. 

 Nesse caso, a suspeita sobre migrantes, quando encarados como potencial 

risco à saúde e à condição social, possui cor. Com as análises feitas a partir do caso 

de suspeita de Ebola e a partir da literatura consultada, foi possível identificar que 

migrantes de raça negra estão mais suscetíveis a desaprovação pública, a partir de 

discursos vigentes na sociedade e refletidos em representações como as 

apresentadas no discurso jornalístico.  

 Em situações envolvendo acontecimentos emblemáticos como o aqui 

analisado, grupos específicos se tornam alvo de um pânico moral sobre aquilo que 

se considera como algo a ser mantido na sociedade, de um Brasil imaginado com a 

manutenção de uma hierarquia racial na qual os brancos estão acima dos negros. 

Nesse caso, quando há a presença de migrantes africanos e haitianos, essa 

premissa passa a ser colocada em xeque pelo risco de possíveis casamentos inter-

raciais, ou pelos fenótipos dessas populações que possam ser considerados 
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incompatíveis – discussão essa empreendida por Vilna Bashi e Antonio McDaniel 

(1997) quando tratam sobre a teoria de migração e estratificação racial citada no 

segundo, terceiro e quarto capítulos desta tese. Ou seja, os fluxos migratórios 

contemporâneos para o Brasil têm cor e são classificados em uma hierarquia racial 

que irá influenciar sua inserção e integração no país, seja socialmente, seja no 

mercado de trabalho, e em outros espaços. 

 Tais situações, no entanto, tornam-se aparentes quando contra discursos 

respaldados por coberturas jornalísticas alternativas questionam a produção 

jornalística divulgada de forma hegemônica. É o que vem sendo feito pelos 

jornalistas entrevistados nesta tese – como é o caso do trabalho feito por Rodrigo 

Borges Delfim em seu site, o MigraMundo – para alertar sobre as incongruências e a 

seletividade acerca de fatos envolvendo migrantes contemporâneos que vêm ao 

Brasil.  

 Essas abordagens são de fundamental importância para jogar luz sobre os 

fluxos migratórios contemporâneos para o país, com o cuidado de evitar a promoção 

de estigmas e estereótipos sobre determinadas nacionalidades. E, sobretudo, 

mostrar histórias de vida que ficam invisíveis nas representações de alguns veículos 

jornalísticos, como os analisados. 

 Ainda que a intenção desta pesquisa não tenha sido propor um manual com 

sugestões de abordagens adequadas sobre a cobertura jornalística de fluxos 

migratórios contemporâneos, uma vez que isso já é contemplado por outros 

trabalhos como o feito por Cogo e Souza (2013) em seu guia para comunicadores, é 

possível levantar algumas sugestões. Uma delas é entender as diferentes 

modalidades migratórias e, mais do que isso, entender o que leva uma pessoa a 

migrar. Não reduzir a migração apenas a uma fuga ou um meio melhorar a vida 

economicamente e, nesse contexto, apontar na narrativa os migrantes enquanto 

vítimas ou marginalizá-los. A experiência migratória também se dá na busca pela 

expansão de horizontes, no desejo em conhecer um outro lugar, em fazer parte dele, 

em olhar para ele como um nativo o vê, em vivenciar experiências boas e outras 

nem tanto. 

 Outra sugestão que deveria ser contemplada nas coberturas jornalísticas 

sobre migrações é evidenciar o protagonismo migrante, fazendo com que eles sejam 

ouvidos. Dar voz a eles por meio das entrevistas e, nesse contexto visibilizar 

também as mulheres migrantes. Os migrantes não deveriam ser considerados 
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apenas como fontes secundárias ou adicionais, deveriam ser prioritários e em 

quantidade relevante, tal como feito com as fontes primárias e oficiais. Mais do que 

ouvir suas opiniões acerca do tema, é preciso visibilizar suas trajetórias. Ressaltar 

aspectos culturais, evidenciar o percurso que fizeram até chegar aqui, mas sem 

reduzir esse fator a uma questão meramente geográfica.  

 Especialmente a essa última questão, uma atenção dada que deveria ser 

cuidadosamente zelada por jornalistas é apresentar, mesmo que de forma breve, os 

contextos geográfico, geopolítico e histórico do país em questão. Onde está 

localizado, a política praticada, qual sua relação com o Brasil e as razões pelas 

quais as pessoas estariam emigrando dele para cá. E, em caso de o acontecimento 

envolver um número considerável de pessoas de determinada nacionalidade para o 

Brasil, não limitar a cobertura em torno de dados estatísticos, fazendo ainda uso de 

substantivos que possam superdimensionar esse fluxo  - como “leva”, “onda” e 

“migração em massa”, por exemplo. Como visto durante a análise nesta tese, a 

semântica utilizada em um texto pode contribuir para a criação ou manutenção de 

pânicos morais. 

 A partir deste trabalho, pretende-se dar continuidade ao estudo sobre o medo 

relacionado à presença de migrantes de um modo geral e, consequentemente, a 

manutenção, mesmo que indireta, de um perfil de migrante desejado. Entende-se 

que, embora o conceito de pânico moral tenha sido fundamental para analisar o 

acontecimento em questão e os fluxos migratórios a ele relacionados, a perspectiva 

em torno do pânico e, nessa esteira, do medo é de longa duração na história. 

Portanto, cabe o aprofundamento sobre esse assunto, tornando o olhar a um 

passado remoto. 

 As lacunas que não são preenchidas acerca da visibilidade dos fluxos 

migratórios no Brasil contemporâneo, o contraponto com perfis de migrantes 

considerados desejados e como isso influencia na mobilidade de migrantes negros 

são questões pertinentes à História do Tempo Presente e que mereciam ser 

discutidas nesse campo. É o se espera ter alcançado com esta tese. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 – Reportagem publicada no primeiro dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/risco-
de-casos-de-ebola-no-brasil-e-baixo-mas-nao-chega-a-zero-
diz-secretario 
 

Data da publicação: 
 
9 de outubro de 2014, às 11h37. 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
EBC – Agência Brasil 
 

Título: 

 
“Risco de casos de ebola no Brasil é baixo, mas não chega 
a zero, diz secretário” 
 

Editoria: 
 
Geral 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
30 linhas de texto + 2 linhas para legenda da foto que ilustra 
a reportagem 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
1 fonte; oficial (instituição governamental): secretário de 
Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não 
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 
 

 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  
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Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

Migrante ou refugiado(a) como possível portador do vírus 
Ebola, caso sua origem fosse um dos três países do 
continente africano que estavam com a epidemia da 
doença, à época (Guiné, Serra Leoa e Libéria). Trechos da 
reportagem que confirmam: 
 

“A melhor maneira de prevenir é a gente controlar o 
surto lá na África”, reforçou. Outra preocupação, 
segundo ele, deve ser a melhoria da triagem de 
saída de passageiros em países atingidos pela 
epidemia. "Essa também é uma grande proteção 
para o resto do mundo". Jarbas disse que o Brasil, 
até o momento, não registrou nenhum caso suspeito 
da doença. “Só é considerado suspeito quem vem 
desses três países onde há transmissão e 
apresenta sintomas. A África, de uma maneira geral, 
não tem transmissão de ebola. O que muitas vezes 
acontece são casos de pessoas de outros países 
africanos com doenças febris como [a] malária”, 
destacou. 

 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Nas palavras-chaves inseridas ao final da reportagem 
constam as seguintes: “Ministério da Saúde, secretário, 
Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, ebola, controle, 
barreira, África, brasil, hospital” (grifo meu). Além disso, 
algumas passagens da reportagem, a partir do depoimento 
da fonte consultada, também denotam certa preocupação 
com as fronteiras e a chegada de migrantes e/ou refugiados 
de países africanos que estavam, naquele momento, 
passando por um surto da doença: “Outra preocupação, 
segundo ele, deve ser a melhoria da triagem de saída de 
passageiros em países atingidos pela epidemia. "Essa 
também é uma grande proteção para o resto do mundo" 
(grifo meu). Juntas, as palavras e o trecho assinalado 
podem levar o leitor a inferir, de forma generalizada, que um 
migrante africano dos três países atingidos pelo Ebola 
possa, ao entrar no Brasil, também trazer consigo a doença 
– ainda que não a possua –, provocando um pânico moral 
relacionado à saúde, por exemplo. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
A palavra “controle” foi citada 1 vez. O verbo derivado – 
controlar – foi citado 2 vezes, no sentido de “controlar a 
epidemia da doença”. Enquanto a palavra “suspeitos” 
apareceu quatro vezes, relacionada a possíveis casos da 
doença. 
 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 2 – Reportagem publicada no primeiro dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
https://oglobo.globo.com/sociedade/paciente-suspeito-de-
ebola-chega-ao-rio-14202048 
 

Data da publicação: 
 
9 de outubro de 2014, às 23h03 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
O Globo (online) 
 

Título: 
 
“Paciente suspeito de ebola chega ao Rio” 
 

Editoria: 
 
Sociedade 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
86 linhas de texto + 1 linha para legenda para cada uma das 
2 fotos que ilustram a reportagem + 2 linhas de apoio (texto 
inserido abaixo do título, com informações adicionais que 
ficam em destaque no início da reportagem). 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
 
5 fontes no total: 4 oficiais (Ministério da Saúde, assessoria 
de imprensa da prefeitura de Cascavel, diretor técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel e assessoria de 
imprensa da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz); 1 médica 
infectologista. O refugiado foi citado, porém não foi 
consultado diretamente (não consta nenhum depoimento 
seu no texto). 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi citado, porém não foi consultado 
diretamente (não consta nenhum depoimento seu no texto). 
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 
 

 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  
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Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “o homem”, “o 
paciente com suspeita de ebola”, “o africano”, pelo próprio 
nome (aqui omitido por não considerar haver a necessidade 
de citá-lo, a fim de evitar exposição desnecessária) e 
“paciente suspeito”. Ainda que tenha sido citado o país de 
origem do refugiado, o uso da palavra “africano” no decorrer 
da reportagem (citada 6 vezes) pode reforçar essa suspeita 
contra migrantes ou refugiados provenientes desse 
continente. O que se considera como mais grave, no 
entanto, foi a publicação de uma imagem do documento de 
entrada no Brasil emitido pela Polícia Federal ao refugiado, 
contendo informações como nome completo, idade, 
escolaridade, número do passaporte, profissão e uma foto 
também foi publicada na reportagem, antecedido pelo 
seguinte trecho:  

 
“O africano veio para o país na condição de 
refugiado. De acordo com o documento expedido 
pela Coordenação Geral de Polícia de Imigração, 
ele pode permanecer no Brasil até o dia 22 de 
setembro de 2015.” 

 
Na minha visão, salientar informações pessoais, foto, além 
da data limite de permanência do refugiado no Brasil, 
também pode ter influenciado negativamente sobre a 
acolhida que essa pessoa deveria receber, sobretudo em 
decorrência de sua condição naquele momento (pedido de 
refúgio). 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos que tivessem alguma 
conotação negativa por si somente, mas há que reforçar que 
a repetição de palavras como “suspeita” ou “suspeito” 
podem indicar que o discurso irá tratar sobre algo negativo, 
se considerar sinônimos dessas palavras, descritos em 
dicionários, tais como “desconfiança”. Em determinado 
momento da reportagem, há a seguinte descrição de um 
fato que ocorreu relacionado ao caso e que, ainda que não 
seja um termo específico, também pode ter uma conotação 
negativa:  
 

“Depois de deixar a Base Aérea do Galeão, a 
ambulância que transportou o paciente suspeito de 
estar contaminado com ebola seguiu pela Linha 
Vermelha em meio ao horário de rush da manhã e, 
quando chegou a Manguinhos, bairro onde está 
localizada a Fiocruz, o motorista da ambulância 
errou o caminho. Após ser sinalizada por alguns 
moradores, o condutor fez a volta e assim pegou o 
caminho certo até a entrada do instituto. Por medida 
de segurança, o motorista do SAMU usava 
máscara, touca, luva e outros equipamentos de 
segurança.”  

 
Ora, se o paciente não tinha sido diagnosticado, ainda, pelo 
Ebola, qual a necessidade de reforçar tal circunstância? O 
que, na minha visão, corrobora para provocar um pânico 
moral contra o refugiado, associado ao risco contra saúde. 
Ademais, as medidas protocolares de saúde adotadas com 
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os demais pacientes e pessoas que tiveram contato com o 
refugiado também podem passar uma mensagem de pânico, 
ainda que indiretamente: 
 

“A prefeitura já havia informado que os pacientes na 
unidade que não tiveram contato com o homem não 
foram impedidos de sair. Mas quem teve contato 
com ele permanece isolado lá dentro. Além disso, 
ninguém pode entrar na UPA.” 

 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
A palavra “suspeito” foi citada 6 vezes: no título e ao longo 
da reportagem, relacionada ao caso de suspeita de Ebola (1 
vez) e ao paciente suspeito (5 vezes).  

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 3 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/10/primeiro-
caso-suspeito-de-ebola-no-brasil-e-de-homem-que-veio-da-
guine.html 
 

Data da publicação: 
 
10 de outubro de 2014, às 20h50 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Jornal Nacional (online) 
 

Título: 

 
“Primeiro caso suspeito de ebola no Brasil é de homem que 
veio da Guiné” 
 

Editoria: 
 
Edição do dia 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
34 linhas de texto + 2 linhas de apoio (texto inserido abaixo 
do título, com informações adicionais que ficam em 
destaque no início da reportagem). Na página também foi 
incorporada a reportagem em vídeo veiculada no telejornal, 
na mesma data, com 2 minutos e 25 segundos de duração. 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
4 fontes no total: 2 oficiais (Unidade de Pronto Atendimento 
de Cascavel, secretário de Saúde de Cascavel); 1 paciente 
que estava na UPA, no mesmo dia em que o refugiado deu 
entrada; e 1 psicóloga do abrigo onde o refugiado ficou por 
alguns dias. O refugiado foi citado, inclusive sobre as 
conversas que supostamente teve com algumas das fontes 
consultadas, porém ele não foi consultado diretamente. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi citado, inclusive sobre as conversas 
que supostamente teve com algumas das fontes 
consultadas, porém ele não foi consultado diretamente. 
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  
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Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “o homem”, “o 
africano” e pelo próprio nome completo, citado 7 vezes (aqui 
omitido por não considerar haver a necessidade de citá-lo, a 
fim de evitar exposição desnecessária). Como na 
reportagem anterior, o que se considera como mais grave, 
no entanto, foi a publicação de uma imagem do documento 
de entrada no Brasil emitido pela Polícia Federal ao 
refugiado, contendo informações como nome completo, 
idade, escolaridade, número do passaporte, profissão e uma 
foto também foi publicada na reportagem. Uma foto de rosto 
do refugiado também foi destacada na reportagem, assim 
como a possível trajetória que ele fez (de seu país de 
origem até o Brasil) e o abrigo onde morou (com imagens da 
fachada e nome do abrigo, na cidade de Cascavel). Além 
disso, ressalta-se que o fato de indicarem que todas as 
pessoas que tiveram contato com ele também seriam 
monitoradas, ainda que seja um protocolo de saúde, 
também impacta sobre essas pessoas a suspeita e um 
pânico moral associado a um possível risco contra a saúde. 

 
“A UPA estava interditada desde quinta-feira (9) à 
noite, quando o africano [nome do paciente] foi 
diagnosticado com suspeita de ebola. Ele disse 
aos médicos que sentiu febre na quarta-feira (8). E 
que também teve dor de garganta e tosse. Os 
médicos comunicaram a suspeita à Secretaria de 
Saúde do Paraná, que notificou o Ministério da 
Saúde. Seguindo as normas de segurança, 60 
pacientes e três profissionais de saúde ficaram 
isolados no prédio. E só foram liberados pela 
manhã depois de passarem por exames. "Eu 
também estive lá dentro, a gente fica 
apreensivo”, diz a paciente [nome de uma 
paciente entrevistada]. O que reforçou a suspeita 
dos médicos foi o fato de que [nome do paciente] 
veio da Guiné, um dos três países da África com 
epidemia de ebola. O avião fez escala no Marrocos 
e pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
em São Paulo, no dia 19 de setembro. Quatro dias 
depois, ele entrou com pedido de refúgio na Polícia 
Federal, em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Em 
seguida, ele foi para Cascavel, no Paraná. Nos 
últimos 18 dias, [nome do paciente] ficou 
hospedado em um abrigo, onde dividia o 
alojamento com outras 30 pessoas, muitas delas 
também africanas. Na semana passada, ele disse 
para os funcionários que estava se sentindo mal e 
que precisava de atendimento médico. Mas havia 
dificuldade de comunicação porque [...] não fala 
português. [...] Todos que tiveram algum contato 
com [nome do paciente] serão observados 
durante os próximos 21 dias, período de 
incubação do vírus.“O que a gente tem que se 
preocupar agora é com o monitoramento dos 
contatos e a identificação de todos os contatos”, 
afirma o secretário de Saúde de Cascavel [...]”. 
(grifos meus) 
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Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos que tivessem alguma 
conotação negativa por si somente, mas há que reforçar que 
a repetição de palavras como “suspeito” (3 vezes) e 
“suspeita” (também 3 vezes) podem indicar que o discurso 
irá tratar sobre algo negativo, se considerar sinônimos 
dessas palavras, descritos em dicionários, tais como 
“desconfiança”, por exemplo. O fato mais grave foi de, além 
de mostrar a identificação do refugiado, apresentar 
documentos e uma foto dele, colocando-o em uma 
exposição que poderia agravar a situação de vulnerabilidade 
na qual se encontrava. 

 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
A palavra “suspeito” foi citada 3 vezes, enquanto a palavra  
“suspeita” também 3 vezes. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 4 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1530403-
africano-deu-endereco-falso-no-parana-ao-dar-entrada-em-
pronto-socorro.shtml 
 

Data da publicação: 
 
10 de outubro de 2014, às 12h06 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Folha de S. Paulo (online) 
 

Título: 

 
“Africano deu endereço errado no PR ao dar entrada em 
pronto-socorro” 
 

Editoria: 
 
Cotidiano 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
36 linhas de texto + 23 linhas em um infográfico inserido na 
reportagem, para explicar sobre a trajetória do refugiado de 
seu país de origem até dar entrada no Brasil, além de outras 
informações sobre seu encaminhamento para investigação 
médica sobre a possível presença da doença em seu corpo. 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
2 fontes no total: 1 oficial (prefeito de Cascavel à época); 1 
conselheira de saúde que havia entrado na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) antes de sua interdição. O 
refugiado foi citado, porém não foi consultado diretamente. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi citado, porém não foi consultado 
diretamente. 
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “africano” (2 
vezes), “refugiado” (1 vez), “paciente” (1 vez) e pelo próprio 
nome (6 vezes). Contudo, uma situação peculiar ocorreu 
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ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

com esta reportagem, cujo gancho – que, em linguagem 
jornalística significa o principal foco de um texto jornalístico 
– foi o suposto fato de o refugiado ter dado um endereço 
errado ao dar entrada na unidade de pronto atendimento em 
Cascavel, que inclusive está presente no título: “Africano 
deu endereço errado no PR ao dar entrada em pronto-
socorro”. Contudo, no endereço do site consta outra 
informação: 
“http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1530403-
africano-deu-endereco-falso-no-parana-ao-dar-entrada-em-
pronto-socorro.shtml”.  
 

“O paciente suspeito de estar contaminado com 
ebola e que está internado no Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, 
deu endereços que não conferem às autoridades 
de 
Cascavel (a 498 km de Curitiba), informou nesta 
sexta-feira (10) a prefeitura local.” (grifo meu) 

 
Há uma diferença em noticiar que o refugiado deu um 
endereço errado de ter supostamente dado um endereço 
falso. Isso pode indicar uma possível incriminação do sujeito 
representado, como se tivesse praticando uma ilegalidade. 
É interessante notar, porém, que como salientado na 
reportagem anterior, do Jornal Nacional, os jornalistas ou 
autoridades que repassaram informações aos jornalistas 
sabiam onde ele residia, tanto que apresentaram imagens 
do abrigo onde ele estava morando e conversaram com 
profissionais que trabalhavam nesse abrigo e que teriam 
confirmado contato com ele na ocasião. A reportagem da 
Folha, por sua vez, utilizou uma única fonte oficial, o prefeito 
e uma conselheira de saúde que trabalhava na UPA. 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. Quanto a situações, a principal foi 
descrita no item anterior. 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 5 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/10/bra
sileiros-discutem-em-facebook-que-seria-de-paciente-com-
ebola-no-pais.htm 
 

Data da publicação: 
 
10 de outubro de 2014, às 14h52 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
 
UOL  
 

Título: 

 
“Brasileiros discutem em Facebook que seria de paciente 
com ebola no país” 
 

Editoria: 
 
Ebola, Tecnologia 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
26 linhas de texto + 1 linha para legenda de uma reprodução 
de imagem do Facebook, que ilustra a reportagem. 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
1 fonte no total: 1 oficial (ministro da saúde à época) + 
consultas que o repórter em questão fez a um possível perfil 
no Facebook que seria do refugiado, por ter o seu nome 
completo. O refugiado foi citado, porém não foi consultado 
diretamente, ainda que na reportagem conste informações 
sobre possíveis conversas que ele teve ao dar entrada na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi citado, porém não foi consultado 
diretamente. 
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  
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Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
O refugiado foi citado na reportagem como  “paciente 
suspeito” (1 vez), “paciente” (4 vezes) e pelo próprio nome 
(5 vezes). Diferente das reportagens anteriores, nesta a 
África é representada enquanto continente, sem fazer 
qualquer alusão ao refugiado como “africano”. Contudo, a 
reportagem não explica quais dos países africanos, além da 
Guiné, passavam por um surto da doença, o que pode 
causar confusão a um leitor que tome apenas esta 
reportagem como referência acerca do tema: 
 

“É o primeiro caso atendido no país desde que o 
surto da doença se espalhou pela África. Guiné é 
um dos principais países com casos de 
contaminação do vírus” 

 
Diferente das demais reportagens, nesta o foco de atenção 
foi as opiniões de internautas acerca do caso e sobre um 
acontecimento envolvendo uma possível página em uma 
rede social, que levava o nome do refugiado em questão, 
conforme explicitado na própria reportagem: 
 

“Um perfil no Facebook, que possui o mesmo nome 
do primeiro paciente suspeito de ter ebola no Brasil, 
virou alvo de críticas por brasileiros nesta sexta-feira 
(10). A página, chamada [nome do refugiado], 
recebeu questionamentos de alguns internautas e 
foi defendida por outros. Não há confirmação de 
que esse seja realmente o perfil do paciente que 
está com suspeita da doença e passa por exames. 
Os comentários começam com críticas e ataques 
dos usuários brasileiros, como nos posts "Cara, 
você trouxe a Ebola para o Brasil" e "Come back to 
your country" (volte para o seu país, em português). 
Outros, no entanto, demonstram apoio e defendem 
[nome do refugiado]. "As pessoas deveriam ser mais 
respeitosas, a doença não ainda está confirmada"  e 
"Que Deus te livre dessa doença, que não seja isso 
em nome de Jesus!", escreveram outros 
internautas.” (grifos meus) 

 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente.  Quanto a situação, foi descrita no 
item anterior. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 6 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141008_eb
ola_parana_lgb_mdb 
 

Data da publicação: 
 
10 de outubro de 2014 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
 
BBC Brasil 
 

Título: 
 
“Autoridades investigam suspeita de ebola no Paraná” 
 

Editoria: 
 
Notícias 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
 
115 linhas de texto + 1 linha de legenda de uma imagem 
genérica do vírus Ebola, que ilustra a reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
6 fontes no total: 5 oficiais (Secretaria Estadual de Saúde do 
Paraná, Ministério da Saúde, 10ª Regional de Saúde de 
Cascavel, representante do Centros para o Controle e a 
Prevenção de Doenças – órgão ligado aos EUA, vice-diretor 
da Organização Mundial de Saúde) + 1 repórter da rádio 
CBN de Cascavel. O refugiado foi apenas citado. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 

 
O refugiado foi citado na reportagem como  “paciente” (12 
vezes) e “homem” (11 vezes). Diferente das reportagens 
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concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

analisadas anteriormente, nesta a identidade do refugiado 
não identificada, tampouco se estava no Brasil na condição 
de refugiado, apenas foi divulgado seu país de origem 
(Guiné) antes de dar entrada no Brasil.  
 

“A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná 
confirmou à BBC Brasil que há a suspeita de um 
homem com o vírus ebola na cidade de Cascavel, 
no oeste do Estado. Não há a confirmação sobre o 
contágio. O homem, cuja identidade não foi 
revelada, é da Guiné e tem 47 anos. Ele está 
hospitalizado e isolado em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) no Bairro Brasília.” (grifo meu) 

 
A abordagem dessa reportagem ainda que trabalhasse com 
a perspectiva do paciente com suspeita da doença, tentou 
amenizar a semântica utilizada sobre a possível gravidade 
da situação, como pode ser observado no trecho a seguir. 
Além disso, ressaltou-se que as medidas adotadas pelos 
órgãos de saúde seguiram orientações internacionais: 
 

“Ao examiná-lo, o médico não constatou febre, mas 
ouvindo o relato de que o homem havia chegado há 
19 dias da Guiné, comunicou o caso à Secretaria de 
Saúde e ao Ministério da Saúde e, na sequência, 
seguiu os procedimentos aconselhados pela OMS – 
de isolamento do paciente e das pessoas que 
tiveram contato em até 3 metros de proximidade 
dele. A UPA Brasília teve, então, os portões 
fechados por volta de 18h30, e nenhuma enfermeira 
ou paciente que esteve na mesma ala que o homem 
internado com suspeita de ebola pôde deixar o local 
a partir de então.” 

 
Um dos intertítulos da reportagem é “Pânico”. A narrativa 
que se segue, ainda que reporte a preocupação de 
familiares de pessoas que estiveram na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA),  é concluída com uma mensagem de 
uma agente de saúde para tranquilizar as pessoas: 
 

“Com a notícia de que os funcionários da unidade 
não poderiam sair do trabalho, familiares ficaram 
preocupados e foram até o local em busca de mais 
informações. "As pessoas foram chegando 
correndo, desesperadas, criou um pânico nelas, 
porque elas não estavam entendendo o que 
estava acontecendo, não tinham informações", 
relatou à BBC Brasil [nome do repórter], jornalista da 
CBN Cascavel. Segundo ele, uma enfermeira saiu 
da unidade para comunicar os familiares dos 
funcionários que eles não poderiam sair por conta 
do homem com suspeita de ebola. Ela tranquilizou 
as pessoas explicando que era apenas uma 
medida preventiva.” (grifo meu) 

 
Nessa reportagem também houve o cuidado de 
contextualizar a epidemia de Ebola em outras partes do 
mundo, a partir da perspectiva de autoridades como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
 
 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente.  

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 7 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/10/politica/141294990
8_733287.html 
 

Data da publicação: 
 
10 de outubro de 2014, às 16h05 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
El País Brasil 

Título: 

 
“Exame do primeiro caso de suspeita de ebola no Brasil dá 
negativo” 
 

Editoria: 
 
Ebola 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
76 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto inserido abaixo 
do título + 1 linha de legenda de uma imagem que ilustra a 
reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
2 fontes no total: 2 oficiais (Ministério da Saúde, secretário 
de Vigilância em Saúde). O refugiado foi apenas citado. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “paciente” (4 
vezes), “suspeito” (3 vezes) e “homem” (5 vezes). Nesta a 
identidade do paciente não foi identificada, tampouco se 
estava no Brasil na condição de refugiado, apenas foi 
divulgado seu país de origem (Guiné) antes de dar entrada 
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discurso? 
 

no Brasil.  
 

“Aos médicos, ele afirmou ter tido tosse, dor de 
garganta e febre desde a quarta-feira (8), mas não 
apresentava hemorragia, vômitos ou outros 
sintomas. Quando chegou à unidade de saúde de 
Cascavel ele já não tinha mais febre e seu estado 
era considerado bom - e assim se mantém.” (grifo 
meu) 

 
Sobre a não identificação do refugiado, a reportagem 
informa que isso ocorreu em virtude do respeito à ética. 
Também cita o fato de que após a identificação dele pela 
imprensa local, manifestações xenofóbicas por parte de 
populares passaram a ocorrer em um suposto perfil em uma 
rede social que pertenceria ao refugiado: 
 

“O nome do paciente não foi informado pelo 
ministério por questões éticas. Mas, após a 
divulgação da identidade dele, obtida pela 
imprensa local, o suposto perfil do homem no 
Facebook começou a receber mensagens 
agressivas. Uma mulher pedia, em inglês, para que 
ele voltasse para casa. Um outro homem o acusou 
de ter trazido o ebola para o Brasil.”(grifo meu) 

 
Nessa reportagem também houve o cuidado de 
contextualizar a epidemia de Ebola em outras partes do 
mundo, a partir da perspectiva de autoridades como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

Em três momentos a reportagem o cita como “suspeito”, 
sem colocar adicionalmente que se tratava de um paciente. 
Ainda que não tenha feito qualquer referência a sua 
nacionalidade (apenas de que veio da Guiné, fato citado 
duas vezes ao longo da reportagem), tampouco a sua 
condição (de refúgio) no Brasil, entende-se que o fato de o 
ter intitulado como suspeito pode soar de forma negativa, 
pois pode remeter à ideia de alguém que cometeu um crime, 
algo ilícito ou ilegal, sob o ponto de vista de leis e da Justiça. 
 

“Mas ele foi considerado suspeito e colocado em 
isolamento por ter apresentado os sintomas um dia 
antes de sair do prazo limite de incubação do vírus, 
que é de 21 dias. [...] O suspeito foi transferido na 
manhã de sexta-feira para o Rio de Janeiro de avião 
e levado para o Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas, a referência nacional para os 
casos de ebola no país. Amostras de sangue foram 
coletadas para confirmar a existência ou não da 
doença e enviadas para um laboratório no Pará. 
Mesmo com o primeiro resultado negativo, um 
novo teste deve ser feito, para a confirmação 
final, de acordo com as normas internacionais.” 
(grifo meu) 

 
Nesta reportagem também havia algumas palavras-chave no 
final do texto (a citar: Ebola, Epidemia, Brasil, Doenças 
infecciosas, América do Sul, América Latina, Doenças, 
América, Medicina, Saúde), porém sem uma colocação 
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sequencial que pudesse denotar algum pânico moral 
subentendido. 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Considerando o termo “suspeito”, foi citado três vezes. Além 
dele, não foram identificados outros termos que tivessem 
alguma conotação negativa por si somente. 
 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 8 – Reportagem publicada no segundo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-10-10/primeiro-
suspeito-de-ebola-no-brasil-deve-chegar-hoje-ao-rio.html 
 

Data da publicação: 
 
10 de outubro de 2014, às 01h24 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
 
O Dia (online) 

Título: 

 
“Primeiro suspeito de ebola no Brasil deve chegar hoje ao 
Rio” 
 

Editoria: 
 
Brasil 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
29 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto inserido abaixo 
do título + 1 linha de legenda de uma imagem que ilustra a 
reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
2 fontes no total: 2 oficiais (Ministério da Saúde, Secretaria 
Estadual de Saúde de Cascavel). O refugiado foi apenas 
citado. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
 
 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 

 
O refugiado foi citado na reportagem como  “paciente” (2 
vezes), “missionário” (2 vezes) e “religioso” (1 vez). Nesta 
reportagem a identidade do paciente não foi identificada, 
tampouco se estava no Brasil na condição de refugiado, 
apenas foi divulgado seu país de origem (Guiné) antes de 
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discurso? 
 

dar entrada no Brasil. O curioso é que diferente de outras 
reportagens publicadas no mesmo período, nesta 
identificaram o refugiado como um religioso. No entanto, tal 
informação não foi citada em outras reportagens que 
compõem o corpus da presente tese: 
 

“O Ministério da Saúde confirmou, em nota, o 
primeiro caso de suspeita de infecção por ebola no 
Brasil. Trata-se de um missionário de 47 anos, 
que veio da Guiné, na África, para o Paraná no dia 
17 de setembro. O paciente foi isolado em uma 
unidade de saúde em Cascavel (a 498 quilômetros 
de Curitiba). O local foi esvaziado, e os pacientes 
transferidos para outros hospitais. O religioso 
apresenta quadro de febre alta e hemorragia, 
segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde. A 
Guiné é um dos três países que mais registraram 
casos de morte pela doença no continente africano.” 
(grifo meu) 

 
Nesta reportagem também foi registrado que o fato de 
veículos jornalísticos informarem sobre o caso atraiu a 
atenção de curiosos para a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) onde o refugiado deu entrada, antes de ser 
transferido para o Rio de Janeiro: 
 

“Parentes de pessoas internadas e curiosos foram 
ao local após emissoras de rádio e TV divulgarem a 
suspeita, no início da noite.” 

 
Nessa reportagem também houve o cuidado de 
contextualizar a epidemia de Ebola em outras partes do 
mundo, além de evidenciar que a Guiné era um dos países 
do continente africano nos quais havia epidemia da doença, 
naquele momento. 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

No título o refugiado é citado como “primeiro suspeito de 
ebola”, sem colocar adicionalmente que se tratava de um 
paciente. Ainda que não tenha feito qualquer referência a 
sua nacionalidade (apenas de que veio da Guiné, fato citado 
duas vezes ao longo da reportagem), tampouco a sua 
condição (de refúgio) no Brasil, entende-se que o fato de o 
ter intitulado como suspeito pode soar de forma negativa.  
 
Nesta reportagem também havia algumas palavras-chave no 
final do texto (a citar: Paraná, Ebola, Saúde), porém sem 
uma colocação sequencial que pudesse denotar algum 
pânico moral subentendido. Diferente de outros sites, neste 
há um espaço reservado para comentários, que podem ser 
feitos por leitores. Ainda que houvesse comentários tentando 
apaziguar a situação, outros manifestavam indignação frente 
a presença do migrante no Brasil, como é o caso deste 
comentário: “se me acharem preconceituoso, não to nem aí 
[sic], mas na boa, deveriam proibir qlq [sic] pessoa vinda de 
países africanos pra outros países”. (grifo meu)  

Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
“suspeito”. Uma vez. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 9 – Reportagem publicada no terceiro dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/10/primeiro-
exame-de-paciente-com-suspeita-de-ebola-da-negativo.html 
 

Data da publicação: 
 
11 de outubro de 2014, às 20h30 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
 
Jornal Nacional (online) 

Título: 

 
“Primeiro exame de paciente com suspeita de ebola dá 
negativo” 
 

Editoria: 
 
Edição do dia 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
24 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto inserido abaixo 
do título. Na página também foi incorporada a reportagem 
em vídeo veiculada no telejornal, na mesma data, com 1 
minuto e 46 segundos de duração. 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
3 fontes no total: 3 oficiais (Ministério da Saúde – ministro da 
saúde -, 1 infectologista e 1 médico, os dois últimos ambos 
representaram a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz). O 
refugiado foi apenas citado. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 

 
O refugiado foi citado na reportagem como  “paciente” (3 
vezes), “paciente suspeito” (1 vez), “africano” (1 vez), 
“homem” (1 vez) e pelo próprio nome (2 vezes). É 
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ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

interessante notar que no texto um médico que estava 
realizando o atendimento do paciente diz o que ele estava 
pensando/sentindo a respeito de toda a situação. E, 
segundo o médico entrevistado, o paciente pressentia que 
não estava com a doença: 
 

“O primeiro exame de sangue do paciente suspeito 
de estar contaminado com o vírus ebola deu 
negativo. O homem, de 47 anos, veio da República 
da Guiné, na África, foi atendido no Paraná e 
transferido para a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro. [Nome do paciente] 
não tem febre e não apresenta nenhum sintoma da 
doença. Depois do resultado do exame, também 
está mais tranquilo.“Desde quando a gente 
conversou a primeira vez ele achava que ele não 
tinha ebola. Então, para ele foi um alívio, mas foi 
a constatação do que ele estava realmente 
achando”, diz o médico [...]. Mesmo com o 
resultado negativo, [nome do paciente] continua 
internado no Rio de Janeiro, em uma área isolada 
na Fiocruz. O Ministério da Saúde só vai descartar 
oficialmente a suspeita de ebola depois de um 
segundo exame. A nova amostra de sangue do 
paciente será colhida neste domingo (12). O 
material será levado para o Instituto Evandro 
Chagas, no Pará, que é referência internacional 
para o diagnóstico da doença. O resultado sai na 
segunda-feira (13), e, se for negativo, ele receberá 
alta. Até lá, as 64 pessoas que tiveram contato com 
ele no Paraná vão continuar sendo monitoradas.” 
(grifos meus) 

 
Assim como em outra reportagem analisada, igualmente 
publicada no site do Jornal Nacional, nesta também foi 
divulgado o vídeo veiculado no telejornal, no mesmo dia 
sobre o mesmo acontecimento, a partir do qual foi publicado 
o texto no site. E novamente na reportagem em vídeo foi 
apresentado a foto do refugiado, além de imagens captadas 
por um cinegrafista amador do momento em que ele deu 
entrada na Fiocruz, no Rio de Janeiro, lugar onde foram 
feitos os exames para investigar a presença do vírus no 
paciente. Nas imagens, cuja gravação foi de baixa resolução 
e qualidade, foi possível notar que as pessoas que tiveram 
contato com ele estavam paramentadas com roupas 
especiais, enquanto o paciente estava numa maca. Porém, 
questiona-se a necessidade de apresentar imagens como 
essa, já que o único ponto agregado é o de comprovar que 
ele estava, de fato, internado em tal instituição de saúde. 
Como se a fala institucional e oficial do Ministério da Saúde 
e do médico entrevistado não fossem suficientes para 
comprovar o fato.  
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. O fato mais grave foi de, além de 
mostrar a identificação do refugiado, apresentar documentos 
e uma foto dele, colocando-o em uma exposição que 
poderia agravar a situação de vulnerabilidade na qual se 
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sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

encontrava. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 10 – Reportagem publicada no terceiro dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
https://www20.opovo.com.br/app/maisnoticias/brasil/2014/10
/11/noticiasbrasil,3329828/resultado-do-primeiro-caso-
suspeito-de-ebola-no-brasil-foi-negativo.shtml 
 

Data da publicação: 
 
11 de outubro de 2014, às 9h48 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
O Povo online 

Título: 

 
“Resultado do primeiro caso suspeito de Ebola no Brasil foi 
negativo” 
 

Editoria: 
 
Epidemia 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
37 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto inserido abaixo 
do título 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
1 fonte no total: Ministério da Saúde. O refugiado foi apenas 
citado. 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) na 
reportagem.  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 

 
O refugiado foi citado na reportagem como  “paciente” (3 
vezes), “paciente suspeito” (1 vez) e “homem” (1 vez). 
Diferente de outras reportagens analisadas, neste texto foi 
explicitado em que parte do continente africano fica 
localizada a Guiné. Outra questão é quando se salientou no 
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discurso? 
 

texto características que levam casos como o apresentado a 
uma suspeita. Neste caso, entende-se que o caso ou a 
situação é suspeito(a) e não a pessoa nele(a) envolvida. 
 

“O homem, de 47 anos, saiu de Guiné, na África 
Ocidental, no dia 18 de setembro, com conexão em 
Marrocos, chegando ao Brasil no dia 19 de 
setembro. Por apresentar sintomas como febre e ter 
vindo de um dos países com casos da doença, o 
caso foi classificado como suspeito. O paciente 
deve continuar sendo acompanhado pelo Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de 
Janeiro, até resolver seu caso clínico. O estado de 
saúde dele é bom, não apresenta febre e está 
mantido em isolamento total no Instituto. e o caso 
também for descartado como ebola no segundo 
exame, o paciente sairá do isolamento e o sistema 
de vigilância para as 64 pessoas que tiveram 
contato com o paciente deve ser interrompido.” 
(grifos meus) 

 
Há nesta reportagem uma imagem com possíveis 
profissionais da área da saúde, paramentados com roupas 
especiais e carregando uma maca com proteção plástica, 
dentro da qual se encontra um paciente. Contudo, não fica 
claro se o paciente em questão se trata do refugiado ou de 
um outro caso a partir do qual utilizaram uma imagem 
apenas para ilustrar a reportagem. Fator este que, inclusive, 
foi questionado por um leitor, cujo comentário foi registrado 
no mesmo dia, através da seguinte pergunta: “E essa foto do 
paciente nos estados unidos [sic]??”.  
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. No entanto, um fator ficou evidente 
inclusive para leitores que comentaram na matéria: de qual 
Guiné o texto estava falando, uma vez que existem três 
Guinés: Guiné-Bissau, República da Guiné  e Guiné 
Equatorial; as três são localizadas na parte ocidental da 
África. Para os leitores, essa não especificação da Guiné – 
ainda que a República da Guiné também seja chamada 
apenas como Guiné, embora seu nome oficial seja o 
primeiro – pode contribuir para a discriminação contra outros 
africanos presentes no Brasil e que sejam originários dos 
outros dois países (Guiné-Bissau e Guiné Equatorial) que, 
naquela circunstância, não possuiam registros de casos da 
doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a 
OMS. Abaixo seguem os dois comentários registrados na 
página onde foi publicada a reportagem:  
 

“MANÚCO 13/10/2014 17:12 
Na África existe outros países com o nome da 
Guiné, é bom lembrar que no brasil se encontra 
um grande numeros [sic] dos estudantes 
africanos. A ebola é verificado na Guinea Konakri 
[capital da República da Guiné], é bom especificar 
as coisas, isso esta aumentando mais numero de 
discriminação com os estudantes da Guiné-
Bissau.” (grifos meus) 
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“AWA 11/10/2014 22:21 
Qual Guiné a matéria está se referindo? Acredito 
que a intensão [sic] seja informar bem, pois não só 
aqui mas como em outras matérias não 
informam direito. Isso pode até prejudicar pessoas 
que estejam em países da África, com o nome 
semelhante e que não está com a epidemia do 
Ebola.” (grifos meus) 

 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 11 – Reportagem publicada no quarto dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/suspeita-
de-ebola-acirra-preconceito-contra-haitianos-
eeu8mc3u2uv4pwv71dcggdjda 
 

Data da publicação: 
 
12 de outubro de 2014, às 21h05 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Gazeta do Povo 

Título: 
 
“Suspeita de ebola acirra preconceito contra haitianos” 
 

Editoria: 
 
Vida e cidadania, Curitiba 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
59 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto inserido abaixo 
do título + 37 linhas em box (caixa de texto) presente na 
mesma reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
7 fontes no total: 3 migrantes (vice-presidente da Associação 
dos Migrantes Haitianos de Cascavel, uma haitiana que 
trabalha como frentista em Cascavel, um haitiano que 
trabalha como auxiliar de depósito na mesma cidade), 1 
médica infectologista, 1 presidente de ONG que ajuda 
migrantes em Cascavel, 1 taxista brasileiro e 1 jardineiro, 
também brasileiro. 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Sim: três migrantes haitianos. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
Do total de reportagens que compõem o corpus desta tese, 
esta foi a primeira na qual se identificou a presença de 
migrantes como fontes, entrevistados na ocasião. E, o mais 
importante: a presença de uma mulher migrante, uma vez 
que, até então, quando há a presença no discurso 
jornalístico de migrantes e refugiados, no geral são homens 
jovens e adultos. Os três migrantes haitianos entrevistados 
falaram acerca do preconceito vivido por eles em Cascavel, 
Paraná, sobretudo após a repercussão na imprensa do 
primeiro caso de suspeita de Ebola, envolvendo o refugiado 
da Guiné, também de pele negra assim como os três 
haitianos entrevistados. 
 

“Nós, os haitianos, estamos disponíveis às 
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autoridades de saúde, para fazer todos os exames”, 
disse o vice-presidente da associação, [nome do 
entrevistado], que há dois anos e oito meses vive 
em Cascavel. “Depois deste caso [suspeita de 
ebola], parece que [o preconceito] piorou muito. 
Nos preocupa”, declarou. A associação estima que 
hoje mais de 2 mil haitianos residam na cidade. 
Quase a metade trabalha em frigoríficos e em uma 
cooperativa agrícola. “Depois que aconteceu [a 
suspeita], os brasileiros olham com cara feia. A 
gente sabe que os brasileiros não gostam de 
gente”, disse [nome do entrevistado], auxiliar de 
depósito.” (grifos meus) 

  

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
O refugiado foi citado na reportagem pelo nome completo (1 
vez), “paciente” (1 vez), “imigrante” (2 vezes), “guineano” (1 
vez) e “africano” (1 vez). Ainda que o foco da reportagem 
seja tratar do preconceito vivido por haitianos em Cascavel, 
após o caso de suspeita de Ebola ter sido noticiado em 
jornais brasileiros – vide a linha fina da reportagem, que diz 
“Para os 2 mil estrangeiros de pele negra que vivem em 
Cascavel, olhares desconfiados se intensificaram” –, não 
houve sigilo aos dados pessoais sobre o refugiado da 
Guiné, cujo nome completo foi divulgado na reportagem.  
 

“Apesar de a suspeita de ebola ter envolvido um 
imigrante da Guiné, a repercussão em torno do 
caso atingiu negativamente todos os 
estrangeiros com pele negra que vivem em 
Cascavel. Principalmente os vindos do Haiti, que 
estão em maior número. Discursos que condenam 
a permanência dos estrangeiros ganharam corpo 
nos últimos dias, a ponto de preocupar as 
entidades de apoio. A Associação dos Imigrantes 
Haitianos de Cascavel chegou a propor que todos 
os membros sejam submetidos a testes, como forma 
de conter o preconceito.” (grifos meus) 

 
Os dois haitianos citados e entrevistados na matéria se 
colocam como vítimas de preconceito e discriminação, 
assim como citam casos de outros migrantes conhecidos 
que estariam, naquele momento, passando por algum tipo 
de problema relacionado ao caso de suspeita de Ebola, e 
em como a repercussão sobre o fato estava atingindo 
negativamente os migrantes de pele negra. Além disso, as 
falas das brasileiras entrevistadas – ligados ao albergue e a 
uma ONG que presta atendimento a migrantes – também 
denotam que a população migrante estaria sendo vitimizada 
em torno de tal repercussão midiática. No caso da haitiana 
entrevistada, porém, não foi identificada uma representação 
negativa acerca dela, que apenas expôs seu ponto de vista 
sobre o caso, não se colocando no discurso enquanto uma 
vítima propriamente dita, apenas sem entender o porquê de 
brasileiros confundirem haitianos com africanos: 
 

“No albergue da Sociedade Espírita Irmandade 
de Jesus – onde o guineano sob suspeita de ter 
contraído ebola estava hospedado –, a 
preocupação era evidenciada por funcionários. 
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Outro grupo que costuma acolher os migrantes, a 
Associação Mão Amiga, também destacava o 
“aumento da tensão” entre moradores da cidade e 
os imigrantes.“O povo já tem preconceito 
normalmente. Agora, aumentou. Só o tempo vai 
dizer se isso vai passar”, disse a diretora do 
albergue, [nome da entrevistada]. “O meu medo é 
com a segurança deles. Que alguém acabe 
descontando neles”, acrescentou a presidente da 
Mão Amiga, [nome da entrevistada]. Confusão 
geográfica A haitiana [nome da entrevistada], que 
trabalha como frentista em um posto de 
combustível, ressaltou não entender a confusão 
geográfica que estão fazendo – já que o Haiti, 
que fica na América Central, está longe da zona 
de risco de ebola, que tem seu epicentro na 
África. “Não tem nada a ver essa doença com o 
Haiti. No Haiti existe uma epidemia de cólera, não 
de ebola”, disse.” (grifos meus) 

 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. Contudo, notou-se que apesar de a 
reportagem tratar sobre a discriminação que outros 
migrantes estavam passando, ao refugiado vítima de 
exposição midiática devido ao seu envolvimento no 
considerado primeiro caso de suspeita de Ebola, não lhe foi  
concedido o mesmo apelo. O que pode ser comprovado na 
fala de uma das fontes, uma médica infectologista, de 
acordo com a qual embora a divulgação do caso tenha 
gerado preocupação e alarde na população, a atitude 
tomada pelas autoridades foi considerada adequada: 
 

“A cidade se preparava para uma simulação de 
atendimento, mas o caso do paciente [nome do 
paciente], 47, africano da Guiné, apareceu antes de 
o novo treinamento acontecer. Para a infectologista, 
a ação imediata e as medidas adotadas após a 
suspeita do caso não foram exageradas. Ela diz 
que a mobilização em torno do caso pode ter 
assustado a população, mas essas são as 
medidas adequadas.” (grifo meu) 

 
Contudo, ainda que a médica possa ter se referido às 
medidas sanitárias, é importante notar que não houve 
qualquer menção sobre a repercussão dada de forma 
sensacionalista pela imprensa. Ainda que seja óbvio tal 
omissão, uma vez que a reportagem também foi feita por um 
jornalista e publicada em um jornal – dando brecha para 
questões relacionadas a um possível corporativismo 
profissional – de qualquer modo, é inrteressante refletir que 
a mesma preocupação dada aos haitianos não foi aplicada 
ao nacional da Guiné, que estava passando por exames e 
que naquele dia já se passava um dia após o primeiro 
resultado negativo para a doença ter sido divulgado pelas 
autoridades e imprensa. Ou seja, até aquele momento, o 
refugiado não poderia ser considerado como infectado ou 
portador do vírus do ebola. E, portanto, carecia de mesma 
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atenção em relação à discriminação e preconceito por parte 
da população, dos quais também estava sendo atingido. 
 
É importante, também, ressaltar as entrevistas do taxista e 
jardineiro brasileiros que deram seu ponto de vista sobre a 
presença de migrantes no Brasil. Em seus depoimentos, 
nota-se um evidente preconceito aos migrantes, com um 
discurso no qual prevalece o desejo por segurança nacional 
e fechamento de fronteiras e, inclusive, marcado pela 
xenofobia: 
 

“No fim de semana, o assunto mais comentado 
nas rodas de conversa em Cascavel, é claro, foi 
a suspeita de que um imigrante radicado na 
cidade estivesse infectado com ebola. Por vezes, 

as reações contra os estrangeiros transpareciam 
de forma evidente e até agressiva. O taxista 
[nome do entrevistado] disse que, depois do caso, 
passou a se negar a transportar haitianos. Ele 
criticava a falta de controle sanitário e defendia a 
expulsão dos imigrantes que estão em 
Cascavel.“Eu não carrego mais [haitianos no táxi]. 
Com essas doenças, como que eu vou me arriscar a 
levar essa gente? A gente não sabe de onde eles 
vêm, se têm alguma coisa, não sabe nada”, afirmou. 
“Tinha que deportar essa gente, mandar embora 
do Brasil”, completou. No entorno da Unidade de 
Pronto Atendimento II, onde o guineano sob 
suspeita de contágio foi internado, os discursos 
também estavam mais acalorados. Para o jardineiro 
[nome do entrevistado], o governo brasileiro 
deveria “fechar as portas” aos haitianos. “Olha o 
tamanho do transtorno que isso gerou. E se 
confirmassem que ele estava com ebola? Quem ia 
pagar o prejuízo? A verdade é que dão mais valor 
a esse povo do Haiti do que a nós, que somos 
brasileiros”, disse”. (grifos meus) 

 
Porém, ainda que outras brasileiras tenham sido 
entrevistadas (como visto no tópico anterior), como faziam 
parte de entidades ligadas à proteção de migrantes e 
pessoas em situação de vulnerabilidade, subentende-se que 
seja natural que partam em defesa dos direitos dos 
migrantes e refugiados. Portanto, seria um diferencial nesse 
caso que o repórter em questão tivesse entrevistado algum 
outro brasileiro, com opinião dissonante aos dos dois 
entrevistados.  
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 12 – Reportagem publicada no quarto dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/10/africano-com-
suspeita-de-ebola-esperou-por-4-horas-ate-ser-
atendido.html 
 

Data da publicação: 
 
12 de outubro de 2014, às 22h07 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Fantástico (online) 

Título: 

 
“Africano com suspeita de ebola esperou por 4 horas até ser 
atendido” 
 

Editoria: 
 
Edição do dia 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
89 linhas de texto. Na página também foi publicada uma 
reportagem em vídeo com 6 minutos e 55 segundos, 
veiculada no mesmo dia na revista eletrônica dominical 
“Fantástico”, exibida na Rede Globo de Televisão 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
6 fontes no total, sendo 3 oficiais (Secretaria de Saúde do 
Paraná, 1 médico infectologista, 1 médico) + 1 auxiliar de 
enfermagem (para parte da reportagem sobre casos de 
Ebola em Madri, na Espanha), 2 mulheres espanholas (para 
parte da reportagem sobre casos de Ebola em Madri, na 
Espanha). 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado e não foram consultados 
migrantes e/ou refugiados(as) que estivessem no Brasil.  
Foram entrevistados estrangeiros – espanhóis – para uma 
segunda parte da reportagem, que abordava os casos de 
Ebola que estavam ocorrendo em Madri, mas as falas 
desses entrevistados não possuíam relação com o caso de 
suspeita no Brasil e, portanto, não foram aqui analisados. 
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 

 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) que 
estivessem no Brasil.   
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com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “africano” (3 
vezes) e pelo nome completo (10 vezes). Um fator foi 
considerado fundamental para a análise dessa reportagem, 
especificamente: o fato de terem usado imagens gravadas 
por uma câmera de segurança da UPA onde o refugiado 
buscou atendimento médico, em Cascavel, no Paraná. O 
tom da reportagem é de alerta – explícito de forma direta, 
conforme pode ser visto a seguir –, o que também pode ser 
encarado como um aspecto que possa contribuir com a ideia 
de pânico moral: 
 

“O assunto que botou o mundo inteiro em estado 
de alerta: o vírus ebola. No Brasil, na noite deste 
domingo (12), [nome do paciente] está na Fundação 
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, esperando 
apenas o resultado do segundo teste para ser 
liberado. Ele veio da Guiné, um lugar onde a 
epidemia é grave, e foi internado com suspeita de 
estar com ebola. No sábado, o primeiro teste deu 
negativo. O Fantástico teve acesso às imagens de 
[nome do paciente], enquanto ele esperava 
atendimento médico na cidade de Cascavel, no 
Paraná. O vídeo acima mostra [nome do paciente], o 
africano que veio da Guiné e está internado 
esperando o resultado do seu segundo exame. O 
primeiro exame de sangue deu negativo para o 
vírus.” (grifos meus) 

 
Se a própria reportagem registrou que o primeiro resultado 
deu negativo e que, de acordo com médicos consultados, 
era improvável que o segundo resultado fosse diferente – 
como pode ser visto a seguir –, qual a necessidade de terem 
citado o nome completo do paciente dez vezes? 
 
 

Por enquanto, [nome do paciente] continua isolado. 
Outra amostra de seu sangue está sendo analisada 
e o resultado deve sair nesta segunda-feira (13). 
Mas, segundo os médicos, é muito difícil que o 
resultado seja diferente do primeiro exame. Todo 
o procedimento de isolamento foi considerado 
um sucesso. Nesta segunda-feira (13), com o 
resultado negativo, [nome do paciente] deve receber 
alta imediata. (grifo meu) 

 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. Porém, outros dois fatores podem 
influenciar negativamente o discurso em questão: o uso das 
imagens gravadas pelas câmeras de segurança somadas ao 
título: “Africano com suspeita de Ebola esperou por 4 horas 
até ser atendido”. Ao ler o texto presente na página, e ver a 
reportagem em vídeo publicada juntamente, notou-se que o 
título nada tem a ver com uma possível preocupação pela 
demora no atendimento do refugiado e que isso tenha 
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gerado algum ônus para ele. O objetivo foi, sobretudo, falar 
que devido a demora no atendimento, ele teria ficado em 
contato com muitas pessoas. Ou seja, atribuiu-se um risco a 
ele, ainda que na própria reportagem tenham citado que o 
primeiro exame para constatar a possível presença do vírus 
no organismo do refugiado e que tal exame tinha dado um 
resultado negativo. Desse modo, questiona-se o porquê da 
manutenção de um tom sensacionalista conferido à 
reportagem, somada às imagens das câmeras de 
segurança, que mostraram o refugiado tal como é feito ao 
usar imagens de mesma natureza para apresentar alguém 
que tenha cometido algo ilícito, um crime. 
 

“Imagens gravadas pela câmera de segurança da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 
Cascavel, no Paraná mostram [nome do paciente] 
esperando por quatro horas até ser atendido na 
última quinta-feira (9). Tempo suficiente para ter 
contato com diversas pessoas que também 
estavam na UPA. Segundo a Secretaria de Saúde 
do Paraná, todas essas pessoas estão sendo 
monitoradas até o diagnóstico final do africano.” 
(grifos meus) 

 
No início do texto, ao tratar do caso de suspeita de Ebola no 
Brasil, foi usada a palavra alerta (como visto no tópico 
anterior). Na segunda parte da reportagem, separada por 
um intertítulo, foram apresentados casos confirmados da 
doença que estavam ocorrendo em outras partes do mundo, 
como eram os casos dos Estados Unidos e da Europa, 
especialmente em Madri, na Espanha. Nessa parte da 
reportagem, a palavra “medo” aparece duas vezes, e 
“precoupados/preocupada” três vezes, o que indica a 
associação do possível caso no Brasil aos outros casos no 
mundo e em como isso estava gerando, naquele momento, 
temor das pessoas. 
 

“A Europa também vive o medo do ebola. A 
semana foi especialmente tensa na Espanha. Os 
casos de ebola continuam concentrados 
principalmente na África Ocidental. Desde 
dezembro, quase 8 mil pessoas foram infectadas 
pelo vírus e mais de 4 mil morreram na região. Mas 
o medo se espalhou pelo mundo. Esta semana foi 
confirmado o primeiro caso de contaminação na 
Europa. Aconteceu no Hospital Carlos III, em Madri, 
com uma enfermeira que cuidava de missionários 
espanhóis que vieram doentes da África. O 
Fantástico conversou com uma auxiliar de 
enfermagem que chegava para o trabalho. Ela 
contou que todos funcionários estão 
preocupados. Já uma dirigente do sindicato das 
enfermeiras disse que muitos profissionais não 
estão indo nem trabalhar e que há casos até de 
pedidos de demissão. Mas esta informação ainda 
não foi confirmada oficialmente.” (grifos meus) 

 
Algumas palavras foram usadas no final dessa reportagem, 
intituladas como “tópicos” mas que em outros sites também 
podem ser chamadas de “keywords”, “tags” ou “palavras-
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chave”. Foram elas: “Belém, Cascavel, Guiné, Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Paraná, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina”. Contudo, neste caso específico não se acredita 
que tais termos possam influenciar negativamente a 
percepção do leitor. 

 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 13 – Reportagem publicada no quinto dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/10/PF-de-
Dionisio-Cerqueira-vai-reabrir-registro-de-estrangeiros-de-
paises-com-focos-de-ebola-4620230.html 
 

Data da publicação: 
 
13 de outubro de 2014, às 20h25 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Zero Hora 

Título: 

 
“PF de Dionísio Cerqueira vai reabrir registro de 
estrangeiros de países com focos de ebola” 
 

Editoria: 
 
Geral, Fronteira 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
26 linhas de texto + 1 linha de apoio, texto descrito abaixo 
título  

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
2 fontes no total, todas oficiais (1 delegado da 
polícia federal de Dionísio Cerqueira e 1 delegado chefe de 
comunicação da superintendência da Polícia Federal em 
Santa Catarina). 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado e não foram consultados 
migrantes e/ou refugiados(as) que estivessem no Brasil.   
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) que 
estivessem no Brasil.   

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “suspeito” (1 
vez), “paciente” (1 vez), “africano” (1 vez) e pelo nome 
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concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

completo (1 vez). O foco da reportagem foi que a Polícia 
Federal localizada em Dionísio Cerqueira, cidade 
catarinense que faz fronteira com a Argentina, havia voltado 
a registrar migrantes de países do continente africano com 
registros de casos de Ebola, e que procuravam a entidade 
para solicitar refúgio, após não permitir novos registros 
desde que o caso de suspeita de Ebola havia sido noticiado, 
em 9 de outubro de 2014.  
 

“A delegacia da Polícia Federal de Dionísio 
Cerqueira vai retomar a partir desta terça-feira o 
registro de refugiado para estrangeiros provenientes 
dos países com focos do vírus ebola, como Serra 
Leoa, Guiné e Libéria. O registro foi suspenso na 
sexta-feira, após o anúncio de um paciente com 
suspeita de ebola no Oeste do PR. O africano 
[nome do refugiado], 47 anos, entrou no país pelo 
aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas fez 
o registro em Dionísio Cerqueira, onde o 
procedimento é mais rápido, no dia 23 de 
setembro. - Na sexta-feira interrompemos o 
registro desses países - confirmou o delegado da 
polícia federal de Dionísio Cerqueira, [nome da 
fonte]. Ele afirmou que aguardava o posicionamento 
da superintendência da Polícia Federal mas que os 
estrangeiros que haviam procurado a delegacia 
foram orientados a voltar na quarta-feira. O 
delegado chefe de comunicação da 
superintendência da Polícia Federal em Santa 
Catarina, [nome da fonte], disse que não há 
orientação para restringir a concessão da 
documentação e portanto o serviço deve ser 
prestado normalmente, a não ser quando existe 
restrição sanitária de saúde pública. Ele avaliou 
que a medida foi tomada como precaução, num 
momento que havia risco pois ainda havia a 
suspeita do vírus, o que foi descartada nesta 
segunda-feira, quando o resultado do segundo 
exame, que também deu negativo, foi divulgado. 
Pelo menos três pessoas provenientes dos 
países da área de risco procuraram a delegacia 
na sexta-feira. Informações não confirmadas 
pelo delegado indicam que 47 pessoas pediram 
refúgio em Dionísio Cerqueira, sendo seis de 
Guiné.” (grifos meus) 

 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. Mas uma das palavras usadas para 
destacar o foco da reportagem – Fronteira – pode remeter 
não apenas às notícias sobre as cidades da região Sul que 
fazem fronteira com outros países, como também podem 
remeter à ideia de fronteira e do controle feito na entrada de 
estrangeiros. Tanto que a própria reportagem tratou sobre a 
interrupção na analise e concessão de novos pedidos de 
refúgio após o caso de suspeita de Ebola, que foi 
posteriormente negado. Ou seja, ainda que os migrantes 
que estava naquele período solicitando o refúgio não 
tivessem qualquer sintoma da doença – após possíveis 
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exames clínicos que poderiam ser oferecidos na própria 
Polícia Federal, em parceria com o Sistema Único de Saúde 
ou outra entidade de saúde –, estavam sendo, a priori, 
vítimas de um pânico moral por conta de sua origem. 

Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 14 – Reportagem publicada no quinto dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,africanos-e-
haitianos-sao-hostilizados-no-pr-apos-suspeita-de-ebola-
imp-,1575862 
 

Data da publicação: 
 
13 de outubro de 2014, às 02h00 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Estadão (O Estado de São Paulo online) 

Título: 

 
“Africanos e haitianos são hostilizados no PR após suspeita 
de Ebola” 
 

Editoria: 
 
Saúde 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
50 linhas de texto + 1 linha de apoio, texto descrito abaixo 
do título + 2 linhas para legenda da imagem que ilustra a 
reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
8 fontes no total, sendo cinco migrantes e três brasileiros 
(biólogo vindo da Guiné, vendedor vindo da Guiné, 
assistente social do albergue, mecânico de Burkina Faso, 
outro migrante de Burkina Faso, tapeceiro e presidente da 
Associação de haitianos de Cascavel, e dois brasileiros 
moradores de Cascavel). 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Sim. Ainda que o refugiado tenha sido apenas citado, foram 
consultados cinco migrantes que estivam no Brasil naquele 
momento.   
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
O foco da reportagem foi sobre as situações de hostilização 
pelas quais migrantes tanto africanos quanto haitianos 
estavam passando em Cascavel, no Paraná, em razão da 
divulgação do caso de suspeita de Ebola no Brasil 
envolvendo o refugiado da Guiné. Os próprios migrantes 
denunciaram, por meio de seus depoimentos, manifestações 
de brasileiros – no caso, de moradores da cidade de 
Cascavel – de cunho xenofóbico e racista enfrentadas por 
eles. Um detalhe interessante apresentado nesta 
reportagem é o cuidado que a repórter teve em mencionar a 
profissão da maior parte dos migrantes entrevistados. Além 
disso, ela também entrevistou migrantes vindos da 
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República da Guiné, um diferencial em comparação com 
outras reportagens que apenas entrevistaram haitianos ou 
africanos de outros países que não a República da Guiné, 
de onde veio o refugiado envolvido no caso de suspeita de 
Ebola. 

 
“Há um mês no Brasil vindo da Guiné, o biólogo 
[nome do migrante], de 26 anos, passou a 
enfrentar nos últimos dias ofensas e olhares de 
desaprovação nas ruas de Cascavel. Desde que 
seu compatriota [nome do refugiado], de 47 anos, foi 
isolado com a suspeita de Ebola, os imigrantes 
africanos e haitianos que vivem na cidade 
paranaense passaram a ser hostilizados. "A 
gente vai a uma lanchonete, senta em uma mesa, 
as pessoas mudam de lugar para ficar longe. 
Estamos passando na rua e sempre tem alguém 
que diz 'vão embora daqui, parem de trazer doença 
para o meu País'." [nome do migrante] diz ter tido 
um emprego negado na sexta-feira, 10, em uma 
empresa frigorífica da cidade ao informar que 
vinha da Guiné. "A gente está na expectativa de 
que saia o resultado do segundo teste do [nome do 
refugiado], para que possamos ter oportunidades 
aqui." Também vindo da Guiné, o vendedor [nome 
do migrante], de 27 anos, diz que não esperava 
sofrer preconceito no Brasil. "Os brasileiros têm 
de saber que nós passamos por vários controles 
sanitários antes de sair da Guiné. Só conseguimos o 
visto se fizermos exames médicos. Respondemos a 
questionários nos aeroportos pelos quais passamos. 
Não é justo pensarem que todos que vêm da 
África trazem o Ebola." [nomes do migrantes] 
fazem parte de um grupo de 11 imigrantes da Guiné 
que estão morando no Albergue [nome do albergue], 
mesmo local onde ficou hospedado [nome do 
refugiado]. Eles, assim como outras pessoas que 
podem ter tido contato com o paciente, estão 
tendo a febre monitorada diariamente. O centro 
de acolhida só funciona à noite. Durante o dia, 
enquanto não obtêm a documentação e vaga de 
trabalho, os imigrantes ficam na rua. Eles têm se 
deslocado pouco para evitar hostilidades. "Hoje 
mesmo estávamos sentados na calçada na frente de 
um estacionamento, conversando, e nos 
expulsaram", conta [nome do migrante]. 
Discriminação. Mesmo imigrantes de outros 
países africanos e até do Haiti, que nunca 
tiveram nem sequer um caso suspeito de Ebola, 
estão sendo hostilizados. "Na sexta-feira, eu ia 
para o trabalho e começaram a nos apontar na rua 
dizendo: 'Olha os caras com Ebola'", diz [nome do 
migrante], de 24 anos, que é de Burkina Faso e há 
sete meses mora em Cascavel e trabalha como 
mecânico. Ele e três compatriotas que dividem uma 
casa afirmam que a discriminação atesta a falta de 
conhecimento. "Os brasileiros não sabem que 
Burkina Faso é longe dos países que têm Ebola. 
Acham que é tudo a mesma coisa porque somos 
negros", diz [nome do migrante], de 25 anos. A 
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mesma opinião tem o tapeceiro [nome do migrante], 
de 33 anos, presidente da Associação de Haitianos 
em Cascavel. "O Haiti nem está na África e ouço 
de compatriotas que as pessoas estão evitando 
ficar próximas deles. É comum ter um assento 
livre no ônibus ao lado de um haitiano." Assim 
como outras cidades do Sul, Cascavel atrai 
imigrantes por dois motivos: o trabalho em 
frigoríficos e na construção civil e a rapidez na 
emissão de documentos. Segundo [nome do 
migrante], há 1.200 haitianos na cidade de 309 mil 
habitantes.” (grifos meus) 

 
Há um erro identificado em um dos trechos, quando a 
repórter em questão redigiu o seguinte: “Eles [os migrantes], 
assim como outras pessoas que podem ter tido contato com 
o paciente, estão tendo a febre monitorada diariamente.” 
(grifos meus). Acredita-se que o correto seria afirmar que a 
temperatura está sendo monitorada, uma vez que estado 
febril indica que a pessoa está doente. Não ficou claro se 
todos os migrantes que estavam no albergue estavam 
doentes ou se aqueles que tiveram contato com o refugiado 
que estava sendo monitorado com suspeita de Ebola. Assim 
como na reportagem publicada na Gazeta do Povo e 
anteriormente analisada, nesta também se nota uma 
confusão indicada por migrantes sobre brasileiros que 
confundem Haiti como um possível país da África ou, ainda, 
a possibilidade de ser uma discriminação racista 
propriamente, em razão da pele negra dos migrantes tanto 
haitianos quanto africanos. 
 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “compatriota” (1 
vez) e pelo nome completo (3 vezes). A reportagem 
destacou as situações de discriminação, xenofobia e 
racismo pelas quais os migrantes, sobretudo negros, 
estavam passando. O discurso, como visto no tópico 
anterior, vitimizou de certo modo os migrantes, seja através 
da própria fala deles, seja de outras fontes consultadas, 
como destacado a seguir:  
 

“Até no albergue, que atende estrangeiros e 
brasileiros, houve conflito. "Um dos brasileiros 
começou a gritar com eles, dizer que eles só 
vinham para o Brasil para trazer doença. Tive de 
interceder. Esse tipo de discriminação não pode 
acontecer", diz a assistente social [nome da fonte], 
de 26 anos.” (grifos meus) 

 
Em seu processo de apuração, percebido no texto, a 
repórter entrevistou brasileiros para consultá-los sobre a fala 
dos migrantes. Ainda que os brasileiros entrevistados 
tenham negado a existência de discriminação, em suas falas 
o que se observa é justamente o oposto, com reforço à 
questão em torno da segurança nacional e exigência de um 
controle maior de fronteiras e, consequentemente porém 
subsumido, a necessidade de barrar a entrada de 
determinados grupos migrantes; neste caso, entende-se que 
seriam os africanos. 
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“Moradores de Cascavel negam se tratar de 
discriminação, mas relatam ter receio. "Trabalho 
com frete e já recusei quatro mudanças para 
haitianos. Mesmo que não tenha Ebola no Haiti, 
a gente fica com medo porque eles andam todos 
juntos", diz o motorista [nome da fonte], de 59 anos. 
Para alguns moradores, o controle na entrada de 
imigrantes de países com o surto da doença 
deveria ser rígido. "Acho que os controles são 
necessários para evitar uma epidemia", diz [nome 
da fonte], de 54.” (grifos meus) 

 
Interessante notar que a repórter atribuiu a palavra suspeita 
à doença e não ao refugiado que estava envolvido no 
acontecimento, fato presente não apenas no título como em 
outros trechos da reportagem, destacados a seguir:  
 

“Africanos e haitianos são hostilizados no PR após 
suspeita de Ebola [...] Desde que seu compatriota 
[nome do refugiado], de 47 anos, foi isolado com a 
suspeita de Ebola, os imigrantes africanos e 
haitianos que vivem na cidade paranaense 
passaram a ser hostilizados” (grifos meus) 
 

O que se considera como adequado, já que a suspeita é 
sobre a doença. Quando a palavra suspeita é usada para 
designar o refugiado, como exposto em outras reportagens, 
tem-se a impressão de que ele cometeu algo ilegal, ilícito, já 
que é acusado de ser um suspeito.  
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. Entre as tags usadas para 
classificar a reportagem, estavam as palavras “Ebola”, 
“Brasil”, “África”. Contudo, questiona-se que se haitianos 
foram entrevistados, por qual motivo a tag “Haiti” não foi 
utilizada? Além disso, a imagem usada para ilustrar a 
reportagem foi dos migrantes entrevistados. Se partir do 
pressuposto apontado por eles próprios de que estavam 
sofrendo preconceito naquele momento, mostrar sua 
imagem poderia aumentar, ainda mais, a situação de 
vulnerabilidade na qual se encontravam. Avalia-se que seria 
de bom senso que tal imagem tivesse sido omitida, ainda 
que feita com o consentimento deles. A visibilidade dos 
migrantes já estava registrada a partir de suas falas. 
 

Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 
 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 15 – Reportagem publicada no sexto dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-suspeita-
de-ebola-no-pais-aumenta-a-procura-por-kits-contra-o-virus-
na-bahia/ 
 

Data da publicação: 
 
14 de outubro de 2014, às 8h31 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Correio 24 Horas (online) 

Título: 

 
“Após suspeita de ebola no país, aumenta a procura por kits 
contra o vírus na Bahia” 
 

Editoria: 
 
Saúde 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
70 linhas de texto + 2 linha de apoio, texto descrito abaixo 
do título + 2 linhas para legenda da imagem que ilustra a 
reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
3 fontes no total, todas oficiais (coordenador estadual de 
emergência em saúde pública da Sesab, Ministério da 
Saúde  e Organização Mundial da Saúde - OMS). 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado e não foram consultados 
migrantes e/ou refugiados(as) que estivessem no Brasil.   
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) que 
estivessem no Brasil.   

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 

 
O refugiado foi citado na reportagem como “paciente” (1 
vez), “africano” (1 vez) e pelo nome completo (4 vezes). A 
reportagem apresentou informações sobre a compra, por 
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ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

parte do Governo do Estado da Bahia, de kits para serem 
usados por agentes de saúde no contato com pacientes que 
poderiam estar ou não com a doença, discutindo sobre os 
gastos para o governo diante da alta procura e as medidas 
adotadas, em esfera estadual e municipal, diante da 
possibilidade de casos da doença em território baiano.  
 

“Na Bahia, apesar do baixo risco de circulação do 
vírus, hospitais e autoridades já se preparam 
para lidar com pacientes suspeitos de estarem 
contagiados com o ebola. E uma das primeiras 
medidas é a compra de kits de segurança 
pessoal para médicos e enfermeiros que 
atendem aos doentes e que, por isso, estão mais 
expostos ao ebola. O kit, que custa, em média, R$ 
66,86 e vem com capuz, máscara, macacão, luvas e 
botas, tem sido procurado em fornecedores 
especializados. O preço “baixo” engana, já que cada 
item é descartável e só pode ser usado uma única 
vez, o que geraria um grande investimento do 
governo para suprir as demandas das equipes de 
unidades de saúde do estado.” (grifos meus) 

 
É importante frisar que o texto foi escrito de forma dúbia no 
trecho que cita “[...] médicos e enfermeiros que atendem aos 
doentes e que, por isso, estão mais expostos ao ebola”. Ora, 
se ainda não há casos da doença, não estão, portanto, mais 
expostos ao Ebola. O correto seria usar tempos verbais no 
futuro, como o exemplo sugerido a seguir: “podem vir a 
estar mais expostos ao Ebola, se ocorrerem casos da 
doença na região” (grifos meus). O problema é que ao 
redigir frases cuja construção textual seja equivocada pode 
também servir como gatilho para gerar pânico 
desnecessariamente nos leitores. 
 
Em determinado parte da reportagem, porém, com os 
intertítulos “Suspeita descartada”, “Atenção” e “Racismo” 
apresentaram informações sobre os possíveis casos de 
racismo sofridos por migrantes de pele negra, além de 
informar o estado de saúde do refugiado que estava com a 
suspeita da doença e das medidas adotadas pelo Governo 
Federal do Brasil para conter o Ebola.  
 

“Hoje, foram feitas reuniões com a Secretaria de 
Portos e os ministérios da Defesa e do Turismo para 
intensificar as medidas de atenção no país. Entre 
elas estão uma reunião com práticos dos portos, 
que têm contato direto com as tripulações de navios, 
e um alerta para ser distribuído em portos e 
aeroportos, em forma de panfleto ou cartilha, 
explicando riscos e sintomas. A expectativa mais 
recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) é 
que a epidemia ainda leve pelo menos mais  seis 
meses  para ser controlada, o que justifica a 
manutenção do alerta. Nos últimos dias, o avanço 
no número de casos e a falta de pessoal e de 
recursos financeiros fizeram com que a organização 
dobrasse o período de tempo esperado para 
controlar a expansão do ebola na África Ocidental. 
[nome do ministro] garante que os riscos de 



 376 

contágio no Brasil são pequenos. “Nós não temos 
nenhum voo direto ou com escala de nenhum dos 
três países (Guiné, Serra Leoa e Libéria)”, 
argumenta. Racismo Chioro reagiu com indignação 
às informações, publicadas pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, mostrando que imigrantes africanos e 
haitianos estão sofrendo discriminação pela 
suspeita de que um deles poderia ter o vírus 
ebola. “Não podemos concordar com qualquer 
postura discriminatória e tomaremos todas as 
medidas necessárias para inibir essa postura”, 
afirmou o ministro. [nome do ministro] lembrou 
ainda que [nome do paciente] está legalmente no 
país, tem visto de refugiado e direito a trabalhar. 
“Pedimos a todos que não manifestem qualquer 
tipo de reação racista”, disse.” (grifos meus) 
 

No período de publicação mais intensa, por parte dos 
veículos jornalísticos, sobre o caso de suspeita de Ebola – 
que compreendeu os dias 9 e 16 de outubro de 2014

, 
aqui 

selecionado para análise das reportagens, notou-se que a 
partir da metade em diante desse período o número de 
reportagens foi diminuindo após a veiculação pelo jornalismo 
de casos de racismo contra migrantes, sobretudo os 
africanos e haitianos ou outros de pele negra, como 
salientado pelo ministro da saúde nessa reportagem. É 
interessante notar que a fonte em questão reforçou a 
situação na qual se encontrava o paciente envolvido no caso 
de suspeita, que estava refugiado de forma legal e com 
direitos garantidos, além do pedido direto contra reações 
racistas, que poderiam ser praticadas em diversas esferas 
sociais, não apenas no jornalismo, ainda que tenha sido, a 
partir dele, identificado os casos, seja fomentado através 
dos discursos neles refletidos, pela forma como foram 
representadas a realidade nas reportagens ou por situações 
sociais apresentadas no jornalismo a partir de 
manifestações em redes sociais ou outros espaços nos 
quais o público pode manifestar sua opinião a respeito de 
determinado assunto. 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. Contudo, o uso de orações simples 
e compostas de forma inadequada pode gerar confusão e, 
nessa esteira, pânico nos leitores, como o exemplo a seguir: 
 

“Mesmo não sendo transmitido pelo ar, podemos 
respirar aliviados: o primeiro caso de suspeita de 
ebola no Brasil foi descartado, ontem, pelo 
Ministério da Saúde após o segundo exame feito 
pelo africano internado no Rio de Janeiro ter sido 
negativo.” (grifos meus) 

 
Nos grifos, o primeiro “Mesmo não sendo transmitido pelo 
ar, podemos respirar aliviados” destaca uma incoerência que 
não foi percebida pelo editor ou jornalista que reproduziu ou 
produziu o texto: se o vírus Ebola não é transmitido pelo ar, 
logo, é possível respirar de forma aliviada em qualquer 
momento, independente da ocorrência ou não do caso de 
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suspeita da doença. Segundo exemplo: “após o segundo 
exame feito pelo africano internado no Rio de Janeiro ter 
sido negativo”. O paciente em questão não poderia fazer um 
autoexame, como o texto sugere ao empregar a palavra 
“pelo”. O correto seria o uso de “no”. Ou seja, erros que 
também podem gerar uma conotação negativa e posterior 
sensação de alarde e pânico no público leitor. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 16 – Reportagem publicada no sexto dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2014/10/apos-
suspeita-de-ebola-haitianos-enfrentam-preconceito-em-
cascavel.html 
 

Data da publicação: 
 
14 de outubro de 2014, às 7h00 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
RPC (online) 

Título: 

 
“Após suspeita de ebola, haitianos enfrentam preconceito 
em Cascavel” 
 

Editoria: 
 
Oeste e Sudoeste - PR 
 

Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 

 
82 linhas de texto + 2 linha de apoio, texto descrito abaixo 
do título + 1 linha para legenda da imagem que ilustra a 
reportagem + 63 linhas com informações em um infográfico 
presente na reportagem 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

3 fontes no total, 1 oficial (responsável pelo setor de 
imigração da Polícia Federal) + 1 migrante presidente da 
Associação de Haitianos de Cascavel + 1 pesquisador 
brasileiro que estava apresentando uma mostra na cidade 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Sim. Embora o refugiado tenha sido apenas citado, foi 
entrevistado um migrante haitiano morador de Cascavel.  
  

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

Mais um exemplo de reportagem na qual migrantes estavam 
destacando casos de discriminação e preconceito vividos 
após a divulgação do caso de suspeita de Ebola envolvendo 
um refugiado de origem africana. Porém, diferente das 
outras analisadas, nesta a única fonte migrante consultada 
não relacionou as possíveis discriminações e preconceitos 
vividos em razão de racismo, da cor da pele, mas sim da 
nacionalidade. 
 

“Desde que o africano [nome do refugiado], de 47 
anos, foi internado em Cascavel, no oeste do 
Paraná, na quinta-feira (9), com suspeita de estar 
com o vírus ebola, os cerca de dois mil estrangeiros 
que vivem na região começaram a sentir o aumento 
do preconceito. O presidente da associação dos 
haitianos na cidade, [nome do migrante], diz que 
tem ouvido comentários preconceituosos, mas 
orienta seus conterrâneos para que mantenham 
a calma. “Agora está todo mundo mais relaxado 
porque o resultado do exame deu negativo. Mas as 
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pessoas começaram a falar que tem haitianos 
casados com brasileiras, com filhos, e 
comentam que não vão mais saber quem está 
doente e o vírus vai começar a se espalhar. 
Ficam me perguntando no trabalho: ‘Vocês que 
estão com ebola? Tem que mandar todo mundo 
embora”, conta. Segundo [nome do migrante], a 
hostilização começou ainda na noite de quinta-
feira, quando foi divulgada a notícia de que havia 
um africano internado na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), no Bairro Brasília, com 
suspeita de ter contraído o vírus. “Na quinta-feira, 
logo que se espalhou a notícia do ebola, um haitiano 
me contou que estava voltando do trabalho, e no 
ônibus as pessoas não queriam sentar perto dele 
por medo, ficaram afastadas”, lembra. [nome do 
migrante], diz que muitos foram procurá-lo para 
pedir ajuda. “Os haitianos estão com medo, vários 
vieram falar comigo e pediram para explicar a 
diferença entre haitiano e africano e que não 
temos epidemia de ebola no nosso país. Peço 
para eles ficaram mais quietos, enquanto o medo 
das pessoas não passa, para não falarem muito”, 
diz. [nome do migrante], faz um programa de rádio e 
aproveitou para divulgar mais sobre a doença. “É 
preciso divulgar que o Haiti fica na América 
Central e não na África e explicar sobre os 
sintomas e como é a transmissão.” Para o 
haitiano, o preconceito não é pela cor da pele, 
mas sim por causa da nacionalidade. “Eu já 
morei nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o 
preconceito não é muito exagerado como lá. 
Tem pouco preconceito com relação ao negro. O 
maior preconceito é por sermos estrangeiros”, 
conta [nome do migrante], que também acredita que 
as pessoas ficaram com receio porque [nome do 
refugiado] estava morando em um albergue onde 
estavam hospedados alguns haitianos.” [grifos 
meus] 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

O refugiado foi citado na reportagem como “africano” (2 
vezes) e pelo nome completo (2 vezes). A reportagem 
também destacou a fala de um representante da Polícia 
Federal, que apresentou informações sobre a situação dos 
migrantes em Cascavel. No geral, os chamou de 
estrangeiros, além de sua nacionalidade.  
 

“De acordo com o responsável pelo setor de 
imigração da Polícia Federal em Cascavel, [nome da 
fonte], os estrangeiros tendem a se aproximar e 
ficarem em grupos por causa da dificuldade com 
a língua. Eles entram no país com visto de 
turista e pedem refúgio em seguida. Em 
Cascavel, os haitianos são a maior concentração de 
estrangeiros. “Trabalhamos com o número de dois 
mil estrangeiros na região, a maior parte são de 
haitianos, há muito poucos de outras 
nacionalidades, um grupo muito pequeno. Tivemos 
um aumento de paraguaios, mas nada comparado 
ao número de haitianos”, afirma [nome da 
fonte].”(grifos meus) 
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Na reportagem também foi utilizado o recurso de infografia, 
com uma ilustração do corpo humano para identificar 
possíveis sintomas do Ebola, além de um mapa para 
localizar na África os países que estavam sob epidemia da 
doença na ocasião, que pode ser visto a seguir: 
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Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita na 
reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Em determinado trecho da reportagem, a repórter cita, com 
base na resposta dada pelo representante da Polícia 
Federal, que não havia pessoas em situação de ilegalidade 
naquele momento: 
 

“Ainda conforme [nome da fonte], não há 
estrangeiros na região em situação ilegal. “Todos 
estão em situação legal. Pode até ser que tenha um 
caso isolado, mas não temos conhecimento. O 
pedido de refúgio é uma situação legalizada.” 
(grifos meus) 

 
Ainda que não tenha mencionado que os migrantes 
estivessem “ilegais”, o termo por si somente carrega consigo 
uma conotação negativa, uma vez que o ser em si não é 
ilegal, mas pode estar, sob o ponto de vista da Justiça, 
indocumentado, uma forma mais adequada de se referir a 
migrantes que por ventura ainda não tenham se 
apresentado às autoridades de fronteira no Brasil, 
notadamente a Polícia Federal. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
1 vez (“estrangeiros em situação ilegal”). 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 
 
 
Observação: não foram encontradas, dentre as fontes selecionadas para o corpus desta tese, 
reportagens publicadas no dia 15 de outubro. Por esse motivo, não há anexo de tabelas com 
resultado de análise referente ao dia 15, especificamente. 
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ANEXO 17 – Reportagem publicada no oitavo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2014-10/ebola-imigrantes-negros-sao-
discriminados-no-brasil-depois-de-caso 
 

Data da publicação: 
 
16 de outubro de 2014, às 17h14. 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
EBC – Agência Brasil 
 

Título: 

 
“Ebola: imigrantes negros são discriminados depois de caso 
suspeito em Cascavel” 
 

Editoria: 
 
Direitos Humanos 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
69 linhas de texto + 2 linhas para legenda da foto que ilustra 
a reportagem 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
4 fontes; 2 oficiais (secretária de Assistência Social de 
Cascavel e diretor do Departamento de Estrangeiros da 
Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça) + 1 
migrante haitiano vice-presidente da Associação de 
Haitianos de Cascavel + Coordenadora do Instituto 
Migrações e Direitos Humanos 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Sim, além do refugiado envolvido no caso de suspeita de 
Ebola que foi citado, também foi entrevistado um migrante 
haitiano, vice-presidente da Associação de Haitianos de 
Cascavel 
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 

 
Ainda que a reportagem determine que as discriminações 
sofridas por migrantes seriam de cunho racista, o único 
migrante ouvido e entrevistado não afirma se tratar de algo 
relacionado ao racismo, mas sim uma “preocupação” dos 
brasileiros pelo menos de uma doença grave, além deles 
não saberem diferenciar africanos de haitianos, o que, neste 
último caso, de qualquer forma poderia ser considerado 
como uma discriminação de ordem xenofóbica. Uma outra 
fonte, brasileira, também concorda de certo modo com o 
migrante ao dizer que ainda que exista o preconceito, neste 
caso em particular possivelmente as manifestações 
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 discriminatórias estariam atreladas ao medo da doença. 
 

“Ouvimos no ônibus pessoas dizendo: vocês têm 
que voltar o para o seu país. Não fazemos nada, 
só ouvimos”, relatou hoje (16), por telefone, à 
Agência Brasil o haitiano [nome da fonte], vice-
presidente da Associação de Haitianos de Cascavel. 
“Um amigo reclamou que um grupo de haitianos 
estava dentro de um coletivo e as pessoas 
começaram a olhar diferente. No trabalho, as 
pessoas afastaram-se deles. Alguns disseram que 
não sabem como diferenciar os africanos dos 
haitianos”, acrescentou [nome da fonte]. [...] 
Vivendo há dois anos e oito meses no Brasil, [nome 
da fonte] atualmente comanda um programa em 
Cascavel e trabalha em uma empresa auxiliando a 
comunicação com compatriotas a serem 
contratados. Nesse período, disse nunca ter sido 
discriminado por brasileiros. Apesar da angústia 
pelos atos discriminatórios, ele disse entender a 
“preocupação” dos brasileiros. “É pela coisa do 
ebola. Qualquer pessoa vai ficar com medo. É uma 
doença muito séria. [...] A secretária de Assistência 
Social de Cascavel, [nome da fonte], condenou 
qualquer atitude racista que possa ter ocorrido, 
mas argumentou que eventuais atos 
discriminatórios podem ter sido motivados pelo 
temor causado pela doença. Segundo ela, a 
cidade está habituada a receber estrangeiros, 
inclusive oferece acolhimento e assistência. 
“Estamos acostumados a receber pessoas de outros 
países, como o Paraguai, Uruguai, Chile e a 
Argentina. Nossa cidade é hospitaleira”, pontuou. 
“Não podemos generalizar. Se tem ocorrido casos 
de discriminação e preconceito, deve ser pelo 
medo das pessoas em relação à doença, apesar 
de termos consciência de que nada justifica o 
preconceito”, acrescentou a secretária.” (grifos 
meus) 
 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

 
Diferente das reportagens anteriormente analisadas, esta foi 
taxativa quanto ao grupo migratório que estava sendo 
discriminado em razão do caso de suspeita da doença, 
como confirmado através do título: “Ebola: imigrantes 
negros são discriminados depois de caso suspeito em 
Cascavel”. O refugiado envolvido no caso de suspeita da 
doença foi, em um primeiro momento, chamado de “pessoa” 
(1 vez) e “africano” (1 vez). Diferente das duas fontes 
analisadas no tópico anterior, para uma delas, cujo 
depoimento segue abaixo, as discriminações tem sim 
relação com racismo, e já ocorriam antes mesmo do caso 
de suspeita do Ebola. Outra fonte ligada ao Ministério da 
Justiça afirmou que a migração não deve ser criminalizada. 
 

"Há uma semana, com o surgimento do primeiro 
caso, no Brasil, de suspeita de uma pessoa 
contaminada pelo vírus ebola, imigrantes negros – 
na sua maioria haitianos e de países africanos - 
têm sido alvo de discriminação e atitudes hostis, 
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nas redes sociais e em Cascavel (PR), cidade 
onde o homem vindo da Guiné foi atendido 
inicialmente. A Guiné, Libéria, Serra Leoa e a 
Nigéria, países da África Ocidental, concentram a 
maior parte dos casos. A suspeita do contágio foi 
descartada após dois exames, mas o estigma em 
relação a esses estrangeiros ainda persiste. [...] 
Coordenadora do Instituto Migrações e Direitos 
Humanos, uma rede de apoio a imigrantes e 
refugiados com mais de 50 instituições, atuando em 
todas as regiões do país, [nome da fonte] ressaltou 
que manifestações de “rejeição” ou 
“hostilidade” a imigrantes negros têm sido 
frequentes no Brasil, mesmo antes do 
surgimento da suspeita do caso de ebola. “Os 
ataques discriminatórios começam, às vezes, nas 
redes sociais, onde é mais fácil dizer o que se quer 
sem mostrar quem se é. Infelizmente, o imigrante 
negro, seja qual for sua nacionalidade, tem sido 
alvo de preconceito e discriminação. Por mais 
que se considere razoável, o cuidado para evitar o 
contágio e a disseminação da doença, em 
nenhuma hipótese justifica-se o preconceito e a 
discriminação aos imigrantes ou a quem quer 
que seja”, frisou. Para [nome da fonte] os 
estrangeiros que se sentirem discriminados, estando 
em situação legalizada ou não, devem denunciar 
eventuais atos racistas. “Penso que o caminho seja 
o mesmo daquele de que dispõe o cidadão 
brasileiro vítima dessa mesma realidade: recorrer 
aos serviços de disque-denúncia que as secretarias 
de Igualdade Racial dispõem. Registrar ocorrência 
na delegacia, defensoria pública, recorrer às 
instituições da sociedade civil, enfim, agir para que 
atitudes do gênero não permaneçam impunes ou 
encobertas”. De acordo com o diretor do 
Departamento de Estrangeiros da Secretaria 
Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, [nome 
da fonte], estigmatizar o estrangeiro, além de 
crime, se for comprovado o ato racista, pode 
acarretar riscos para todo o país. “Uma pessoa, 
migrante ou não, mesmo em situação de 
irregularidade documental, não pode ser penalizada, 
estigmatizada até para preservar a preocupação do 
bem coletivo maior. Para o bem da saúde pública, 
temos boas práticas de não criminalização da 
imigração”, frisou [nome da fonte] à Agência Brasil.” 
(grifos meus) 

 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Ainda que a reportagem destaque os casos de possíveis 
discriminações sofridas pelos estrangeiros que residiam em 
Cascavel, no Paraná, o próprio texto também utiliza termos 
considerados negativos, como é o caso de ilegal ou, na 
forma utilizada, “ilegalmente”. Além disso, o fato de ter 
superdimensionado o número de estrangeiros que 
chegaram nos últimos anos – com o uso da palavra 
“milhares” – também pode ser encarado de forma negativa, 
se considerar que o número de haitianos – cerca de 2 mil, 
também citado na reportagem – seria menos de 1% do total 
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da população de Cascavel, cidade com 300 mil habitantes, 
fato também citado no texto. 

 
“Nas ruas, no ambiente de trabalho e, 
principalmente, nas redes sociais, alguns 
estrangeiros que vivem legal ou ilegalmente, no 
Brasil, têm enfrentado situações constrangedoras, 
desde que o africano foi internado em Cascavel, 
com suspeita de ebola. [...] Assim como Brasileia, 
no Acre, a cidade de Cascavel têm sido o destino de 
milhares de haitianos desde 2010, quando um 
terremoto devastou o país caribenho. Atualmente, 
mais de 2 mil deles vivem no município 
paranaense. Maior cidade do oeste do estado, com 
cerca de 300 mil habitantes, Cascavel tem várias 
fábricas e indústrias que empregam a mão de obra 
estrangeira. Além dos haitianos, imigrantes 
africanos também têm chegado na cidade nos 
últimos meses.” (grifos meus) 

 
Assim como em outras reportagens, nesta também foi 
identificado o uso de tags ao final do texto, com termos 
relacionados à matéria. São elas: “ebola”, “preconceito”, 
“racismo”, “discriminação”, “haitianos” e “africanos”. Não se 
percebeu, contudo, alguma conotação negativa em sua 
ordenação ou escolha das palavras. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
A palavra “ilegamente” foi citada 1 vez, enquanto a palavra 
“milhares” também 1 vez. 
 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 18 – Reportagem publicada no oitavo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
https://exame.abril.com.br/brasil/upa-no-parana-e-isolada-
apos-2o-caso-suspeito-de-ebola/ 
 

Data da publicação: 
 
16 de outubro de 2014, às 11h34. 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Exame.com 
 

Título: 
 
“UPA no Paraná é isolada após 2º caso suspeito de Ebola” 
 

Editoria: 
 
Brasil 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
24 linhas de texto + 1 linha de apoio, texto localizado abaixo 
do título 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
2 fontes; 2 oficiais (Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná, e Ministério da Saúde) 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado e não foram consultados 
migrantes e/ou refugiados(as) que estivessem no Brasil.   
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) que 
estivessem no Brasil.   

 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 

 
A reportagem apresentou informações sobre um possível 
segundo caso de suspeita da doença, registrado em outra 
cidade paranaense, Foz do Iguaçu. Diferente das demais 
reportagens analisadas, nesta a pessoa com suspeita da 
doença não teve qualquer informação sobre nacionalidade 
ou de ordem pessoal divulgada. Já o refugiado envolvido no 
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 primeiro caso de suspeita da doença foi citado como 
“guineano” (1 vez), “paciente” (1 vez) e pelo próprio nome (2 
vezes). 
 

“Foz do Iguaçu (PR) registrou o segundo caso 
suspeito de Ebola no Brasil. A única Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da cidade foi interditada 
às 9h da manhã desta quinta-feira, 16, depois da 
suspeita de que um paciente pode estar com a 
doença. A secretaria de saúde confirmou que o 
homem esteve há 23 dias em Serra Leoa, um dos 
países mais atingidos pelo surto de Ebola na África 
Ocidental. Profissionais e pacientes que estavam na 
UPA estão isolados na unidade, seguindo o 
protocolo internacional em casos suspeitos. A 
secretaria de Saúde do município afirmou ao 
Broadcast que o ministério da Saúde já foi acionado 
e que profissionais devem ser enviados à cidade do 
oeste paranaense para lidar com o caso suspeito. 
A expectativa é que o paciente seja transportado 
para o Rio de Janeiro. Primeiro caso O primeiro 
caso suspeito de Ebola no Brasil foi identificado na 
semana passada, na cidade de Cascavel, também 
no Paraná. A suspeita era de que o guineano [nome 
do refugiado], de 47 anos, teria contraído a doença. 
Ele chegou ao País em 19 de setembro, procedente 
de Guiné, declarando-se refugiado político, e foi 
internado em uma UPA da cidade, após apresentar 
febre. De lá, ele foi transferido para o Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio Cruz), onde 
permaneceu em isolamento.” (grifos meus) 

 
Considera-se que a reportagem utilizou de forma correta a 
palavra “suspeito”, referindo-se ao caso da doença e não à 
pessoa nele envolvida. Nesta reportagem, diferente das 
outras, também se observou que designaram o refugiado 
como “refugiado político”, o que não havia sido notado em 
reportagens anteriores. 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Embora na reportagem não tenham sido identificados 
termos que, por si somente, pudessem ter uma conotação 
negativa, questiona-se a razão de terem citado o nome do 
refugiado envolvido no primeiro caso, se no próprio texto foi 
destacado que ele já havia recebido alta e que não possuía 
a doença. Tal exposição foi negativa para ele, tanto que, de 
acordo com o Ministério da Saúde, havia pedido para que 
sua localização fosse preservada em razão das 
manifestações racistas e xenofóbicas registradas nas redes 
sociais. 

 
“[nome do refugiado] recebeu alta nesta quarta-
feira, após o segundo exame descartar a 
suspeita. O destino dele está sendo mantido em 
sigilo pelo Ministério da Saúde a pedido do 
próprio paciente, por conta das manifestações 
racistas e xenófobas publicadas em redes 
sociais.” (grifos meus) 
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Nesta reportagem também se usou o recurso de tags ao 
final do texto, sendo elas: “ÁFRICA”, “DOENÇAS”, “EBOLA”, 
“EPIDEMIAS”. Da forma como foram ordenadas, pode levar 
a crer que o continente da África passa pelos seguintes 
problemas, seja neste ou em outro momento temporal. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 
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ANEXO 19 – Reportagem publicada no oitavo dia de ocorrência e identificação do caso por 
veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://veja.abril.com.br/saude/brasil-tem-segundo-caso-
suspeito-de-ebola-mas-rapidamente-descartado-no-parana/ 
 

Data da publicação: 
 
16 de outubro de 2014, às 12h27 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Veja.com 
 

Título: 

 
“Brasil tem segundo caso suspeito de ebola, mas 
rapidamente descartado no Paraná” 
 

Editoria: 
 
Saúde 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
25 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto localizado 
abaixo do título + 2 linhas de legenda na foto usada para 
ilustrar a reportagem 
 

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
2 fontes; 2 oficiais (Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná, e Ministério da Saúde) 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado e não foram consultados 
migrantes e/ou refugiados(as) que estivessem no Brasil.   
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) que 
estivessem no Brasil.   

 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 
ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 

 
Esta reportagem também apresentou informações sobre um 
possível segundo caso de suspeita da doença, registrado 
em Foz do Iguaçu, também no Paraná. Assim como na 
reportagem analisada anteriormente, nesta a pessoa com 
suspeita da doença não teve qualquer informação sobre sua 
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discurso? 
 

nacionalidade ou de natureza pessoal divulgada. Já o 
refugiado envolvido no primeiro caso de suspeita da doença 
foi citado como “guineano” (1 vez), “paciente” (1 vez) e pelo 
próprio nome (2 vezes). Por ser um texto com base em 
agência de notícias (neste caso “Estadão Conteúdo”), parte 
da reportagem tem o mesmo texto publicado no site da 
Exame, cuja reportagem foi analisada anteriormente. 
 

“Na manhã desta quinta-feira a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da cidade de Foz do Iguaçu, no 
Paraná, foi interditada após a suspeita de um caso 
de ebola. A secretaria de Saúde do Estado informou 
inicialmente que o paciente havia estado há 23 
dias em Serra Leoa, um dos países mais 
atingidos pelo surto de ebola na África 
Ocidental. Pouco antes do meio-dia, porém, a 
suspeita foi descartada. De acordo com a 
secretaria, houve dificuldade na comunicação 
com o paciente no momento do atendimento, 
que levou ao entendimento de que ele tinha 
passado por Serra Leoa. Após fotografar o 
passaporte do paciente, constatou-se que o homem 
não passou por nenhum país africano, mas pela 
China, por Dubai, pelo Líbano e pela Itália. O 
paciente buscou atendimento médico depois de 
apresentar febre e náuseas. Ele ficou em 
isolamento por algumas horas na manhã desta 
quinta-feira, junto a profissionais de saúde e 
demais pessoas que estavam na unidade. A UPA 
já foi liberada.” (grifos meus) 

 
Vale notar que após as autoridades de saúde terem 
confirmado de que ele “não passou por nenhum país 
africano”, independente de ser um dos três atingidos pela 
epidemia, a suspeita foi rapidamente descartada. Há que se 
questionar, portanto, que em um contexto de epidemia da 
doença, logo outros países poderiam registrar casos, ainda 
que poucos ou raros, como foram os casos da Espanha, e 
dos Estados Unidos. Dessa forma, percebeu-se que houve 
um pânico atribuído à região e, em consequência, à 
nacionalidade de migrantes cuja origem seja o continente 
africano. 
 

 
Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  
 

 
Embora na reportagem não tenham sido identificados 
termos que, por si somente, pudessem ter uma conotação 
negativa, questiona-se a razão de terem citado o nome do 
refugiado envolvido no primeiro caso, se no próprio texto foi 
destacado que ele já havia recebido alta e que não possuía 
a doença. Tal exposição foi negativa para ele, tanto que, de 
acordo com o Ministério da Saúde, havia pedido para que 
sua localização fosse preservada em razão das 
manifestações racistas e xenofóbicas registradas nas redes 
sociais. 

 
“O primeiro caso suspeito de ebola no Brasil foi 
identificado na semana passada, na cidade de 
Cascavel, também no Paraná. A suspeita era de que 
o guineano [nome do refugiado], de 47 anos, teria 
contraído a doença. Ele chegou ao país em 19 de 
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setembro, procedente de Guiné, declarando-se 
refugiado político, e foi internado em uma UPA da 
cidade, após apresentar febre. De lá, ele foi 
transferido para o Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fio Cruz), onde permaneceu em isolamento. [nome 
do refugiado] recebeu alta na última quarta-feira, 
após o segundo exame descartar a suspeita. O 
destino dele está sendo mantido em sigilo pelo 
Ministério da Saúde a pedido do próprio 
paciente, por conta das manifestações racistas e 
xenófobas publicadas em redes sociais.” (grifos 
meus) 

 
Nesta reportagem também se usou o recurso de tags ao 
final do texto, sendo elas: “Brasil”, “Ebola”, “Saúde Pública”. 
Contudo, não se avaliou alguma incongruência na 
ordenação ou escolha das palavras. 
 

 
Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
Não foram identificados termos relacionados ao caso de 
suspeita de Ebola no Brasil que tivessem alguma conotação 
negativa por si somente. 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 
 
 
 
 

Observação: não foram encontradas, dentre as fontes selecionadas para o corpus desta tese, 
reportagens publicadas nos dias 17 e 18 de outubro. Por esse motivo, não há anexadas tabelas com 
resultados de análises referentes aos dias 17 e 18, especificamente. 
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ANEXO 20 – Reportagem publicada no décimo primeiro dia de ocorrência e identificação do 
caso por veículos jornalísticos brasileiros: 

 
Aspectos técnicos da reportagem 

 

Endereço do site da 
reportagem: 

 
http://www.jb.com.br/ciencia-e-
tecnologia/noticias/2014/10/19/refugiados-e-imigrantes-
ilegais-elevam-o-risco-de-entrada-de-ebola-no-pais/ 
 

Data da publicação: 
 
19 de outubro de 2014, às 11h45 
 

 
Nome do site em que a 
reportagem foi publicada?  
 

 
Jornal do Brasil 
 

Título: 

 
“Refugiados e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada 
de ebola no país” 
 

Editoria: 
 
Ciência e Tecnologia 
 

 
Quantidade de linhas do texto 
jornalístico ou tempo da 
reportagem (caso haja algum 
vídeo relacionado na página em 
que o texto foi publicado): 
 

 
 
72 linhas de texto + 2 linhas de apoio, texto localizado 
abaixo do título  

Quantas e quais fontes foram 
utilizadas na matéria? 

 
5 fontes; 4 oficiais (Ministério da Saúde, Ministério da 
Justiça, Pastoral do Migrante de Manaus e Vigilância 
Epidemiológica do Estado do Acre) + 1 infectologista 
 

Entre as fontes consultadas na 
reportagem, havia migrantes 
e/ou refugiados(as)? Se sim, 
quantos(as) e quais? 

 
Não. O refugiado foi apenas citado e não foram consultados 
migrantes e/ou refugiados(as) que estivessem no Brasil.   
 

 
Aspectos referentes ao conteúdo da reportagem 

 

 
Dependendo da abordagem 
temática ou do acontecimento 
representado na reportagem, 
caso haja migrantes e/ou 
refugiados(as) como fontes, 
qual o posicionamento do 
migrante/refugiado frente ao 
acontecimento? Exemplificar 
com ao menos um trecho do 
depoimento apresentado na 
reportagem. 
 

 
 
 
 
Não foram consultados migrantes e/ou refugiados(as) que 
estivessem no Brasil.   

 

 
Qual(is) a(s) 
representação(ões) social(is) 
concedida(s) pela reportagem 

 
O refugiado envolvido no primeiro caso de suspeita da 
doença foi citado como “guineano” (1 vez), “refugiado 
político” (1 vez), “paciente” (1 vez) e pelo próprio nome (4 
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ao/a grupo migrante e/ou 
refugiado(a) representado(a) no 
discurso? 
 

vezes). Desde o título, esta reportagem publicada dois dias 
após o esgotamento de divulgação de notícias e 
reportagens relacionadas ao primeiro caso de suspeita de 
Ebola, já marca uma posição considerada negativa, por 
utilizar uma semântica inapropriada além de promover, de 
um modo geral, um pânico moral contra migrantes, 
sobretudo africanos ou aqueles de pele negra: “Refugiados 
e imigrantes ilegais elevam o risco de entrada de ebola 
no país”. 
 

“O primeiro caso suspeito de ebola no Brasil foi 
identificado neste mês, na cidade de Cascavel, 
Paraná. A suspeita era de que o refugiado político 
guineano [nome do refugiado], de 47 anos, teria 
entrado no país no dia 19 de setembro, vindo da 
Guiné, com o vírus.  Segundo o Ministério da 
Justiça, 6.721 outras pessoas estão no Brasil na 
mesma situação de refúgio que [nome do 
refugiado]. Atualmente, a Guiné possui 105 
solicitantes e 33 refugiados reconhecidos no país. 
Da Libéria, são somente quatro solicitantes e 79 
reconhecidos. De Serra Leoa, último dos três países 
mais afetados pelo ebola, o Brasil tem 56 
solicitantes e 122 refugiados já reconhecidos. [nome 
do refugiado] veio para o Brasil de avião, após fazer 
escala no Marrocos e pousar no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Quatro 
dias depois da chegada, no dia 19 de setembro, ele 
entrou com pedido de refúgio na Polícia Federal, em 
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Após o pedido, 
ele viajou para Cascavel, no Paraná, onde a 
suspeita de ebola foi identificada. Após ser 
transferido para o Rio de Janeiro, o Ministério da 
Saúde informou na última segunda (13) que a 
suspeita era definitivamente negativa e que o 
paciente não tinha ebola. Contudo, apesar de [nome 
do refugiado] ter entrado no país de forma 
tradicional, um medo que pode surgir na 
população é da entrada de imigrantes de forma 
ilegal no país, muitas vezes junto aos migrantes 
vindos do Haiti. Nos últimos anos, mais de 25 mil 
haitianos entraram no país: só nos quatro primeiros 
meses de 2014, 7,3 mil haitianos vieram para o 
Brasil. Esses números, contudo, só dizem respeito 
às entradas no Brasil que se dão de forma 
regular, através de via aérea ou terrestre, pelo 
procedimento da concessão das residências 
permanentes em caráter humanitário assim que eles 
cruzam a fronteira. Em agosto, o governo do Acre 
solicitou uma equipe do Ministério da Saúde para 
ficar na fronteira do estado com o Peru, como forma 
de tentar controlar a entrada de imigrantes 
senegaleses em função do vírus ebola. Em 
Manaus, de acordo com o padre [nome do padre], 
pároco da Paróquia São Geraldo e membro da 
Pastoral dos Migrantes, os africanos que entram 
ainda o fazem em número muito reduzido para 
representar algum tipo de perigo. “Por aqui são 
poucos os africanos que entraram este ano, os que 
passaram pela nossa paróquia foram uns doze 
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nesse ano. Aqui na paroquia são Geraldo é mais a 
freqüência da chegada de haitianos”, aponta. De 
acordo com o Ministério da Justiça, o número 
referente a imigrantes no com Registro Nacional de 
Estrangeiros ativo na base da Polícia Federal é de 
que estão ativos no Brasil hoje 79 pessoas da 
Guiné, 45 de Serra Leoa e 66 da Libéria. O ministro 
da Saúde, [nome do ministro], disse em setembro 
que não enxerga o Acre como uma possível porta 
de entrada do vírus ebola no país. “Os africanos, 
principalmente os senegaleses, que chegam por 
esta via, demoram semanas até entrar ao Brasil. 
Eles chegam de 45 a 60 dias após a partida. É um 
período muito superior ao de incubação da doença, 
que é 21 dias”, explicou [nome do ministro] 
Contudo, o infectologista [nome da fonte] diz que o 
problema é no caso de a travessia for inferior ao 
período de incubação, como é o caso que culminou 
na entrada do vírus do ebola nos Estados Unidos. 
“No período de incubação da doença, a pessoa 
consegue sim fazer a travessia ilegalmente de 
um país para o outro. A pessoa pega o vírus e só 
vai manifestar até 21 dias depois. Nesse período de 
incubação, o paciente está saudável e com todo 
vigor físico”, disse. No último dia 10, a Vigilância 
Epidemiológica do estado do Acre, deu uma coletiva 
onde informou que medidas sanitárias seriam 
adotadas no estado, visto que diariamente entram 
pela fronteira do Acre imigrantes vindos de países 
da África. O estado recebeu do Ministério da Saúde 
14 kits com equipamentos de segurança específicos 
para o transporte de possíveis infectados pela 
doença. Uma parte desse material foi encaminhada 
para Rio Branco e outra foi para os municípios de 
Assis Brasil e Brasiléia, por fazerem fronteira com a 
Bolívia e o Peru. No caso de entradas no Brasil, 
junto ao fluxo que vem do Haiti, [nome do 
infectologista] lembra ainda que a pessoa 
contaminada pode ainda manifestar a febre 
hemorrágica oriunda do ebola do meio da travessia 
e contaminar nesse momento outras pessoas, que 
só vão se manifestar quando já estiverem no Brasil. 
“Se a pessoa se contamina, por exemplo, em um 
navio, ela só vai manifestar os efeitos do vírus mais 
de dez dias depois. As pessoas chegam 
aparentemente saudáveis e depois de um tempo é 
que vão ficar doentes, podendo então transmitir a 
doença”, alerta. O infectologista ressalta que os 
problemas médicos relativos à pouca 
fiscalização das fronteiras é muito anterior ao 
medo da entrada de ebola. “Reforçar fronteiras é 
uma coisa que já deveria ter sido feita a muito 
tempo, por conta da entrada de drogas e armas que 
causam vários problemas à saúde do usuário de 
drogas, por exemplo. A fragilidade da fronteira já 
é algo que compromete a saúde brasileira há 
muito tempo. Não sei se agora por conta do ebola 
vai começar a melhorar, mas eu gostaria que isso 
acontecesse”, denuncia.” (grifos meus) 
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Há algum termo com conotação 
negativa ou situação descrita 
na reportagem que possibilite 
algum pré-julgamento por parte 
do público criando, desse 
modo, algum pânico moral 
sobre o tema/fonte em 
questão?  

Como explicitado nos trechos destacados no tópico anterior, 
a fala de uma das fontes consultadas, o infectologista, 
associa os fluxos migratórios contemporâneos, sobretudo os 
que envolvem africanos e haitianos, além de outros 
migrantes de pele negra, à ilegalidade, ao risco de saúde 
para brasileiros e ao controle, portanto, de determinados 
perfis migrantes no Brasil. Tais fatores associados, logo, 
promovem um pânico de ordem moral contra esses grupos 
migrantes, especificamente. 

Quantas vezes o(s) termo(s) 
foi(foram) citado(s) na 
reportagem? 
 

 
 
“Ilegal” (1 vez), “ilegalmente” (1 vez) e “ilegais” (1 vez). 

Fonte: tabela criada pela própria pesquisadora (FRAZÃO, 2018) 

 


