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Resu
umo: Depois do terrem
moto de 201
10, um gran
nde número
o de haitianoos desemba
arcou
no B
Brasil em bu
usca de emprego e me
elhores con
ndições de vida.
v
Era o início de um
u intenso
o fluxo migratório que dura até h
hoje. Em ab
bril de 2014
4, esses esttrangeiros tornat
ram-se notícia na
n mídia de
evido ao en
nvio de cen
ntenas deles do Acre ppara São Paulo.
P
Este trabalho prretende ana
alisar de qu
ue forma os
s telejornais
s da Globo e da Recorrd trataram
m esse asssunto que envolveu
e
cconflitos pollíticos e qu
uestões hum
manitárias. Para
tanto
o, foram ob
bservadas reportagens
r
s de telejorrnais matuttinos e notturnos com foco
espe
ecial no enq
quadramento do caso, tendo em vista
v
as cara
acterísticas de cada no
oticiário e emissora, observando
o variantes como temp
po da peça, sua localizzação denttro do
ornal (editorria), número
o e qualidad
de das fonte
es e aborda
agem do tem
ma.
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1
1. Introdu
ução

A imigra
ação é um processo social espontâneo, em
e que pesssoas saem do
país de origem
m em busca de melh ores condições de vida e/ou d iferentes expee
riênccias. Tal fe
enômeno social
s
deu origem à formação da socieddade brasileira,
consstituída iniccialmente pelos colo
onizadores portugues
ses, e maiss tarde po
or outros grupos de
e migrantes
s (COGO, 2
2006).
Segund
do dados da Organiza
ação das Nações
N
Un
nidas (ONU
U), são 232 milhões de migra
antes internacionaiss em todo o mundo (ONU, 20013). No Brasil,
B
segu
undo dado
os do Cens
so Demogrráfico de 2010,
2
publicado pelo Instituto BrasiB
leiro de Geografia e Es
statística (IIBGE), são
o 268 mil estrangeirros vivend
do no
país, número que
q aumen
ntou progrressivamen
nte nos últimos dez aanos. O Censo
C
ante
erior aponttava 143 mil
m imigran
ntes entre os anos de 1995 e 2000 (IB
BGE,
2012
2). Em 201
13, o país registrou o recorde histórico
h
no número de 48.272
2 solicitaçções de pe
ermanência
a e refúgio
o (PRATES, 2014). O estudo das migra
ações
ganh
hou espaço nos últim
mos anos, pois além de abrang
ger diversoos aspecto
os da
socie
edade — econômico, social e político — os flux
xos de gloobalização
o têm
desp
pertado no
ovas políticas em váriios países que receb
bem ondass migratória
as.
O Brasiil é um país multicul tural e, de
esde o iníc
cio da consstrução, te
eve a
histó
ória marcada pela im
migração. A
Após a div
visão de te
erritórios ppelo Tratad
do de
Tord
desilhas, fo
oi marcado
o o início do
o domínio português
s na regiãoo. O territórrio foi
divid
dido em ca
apitanias, o que fez com que cerca de 100 mil poortugueses
s imigrasssem para o Brasil durante
d
oss primeiros
s 200 anos de colonnização (IB
BGE,
2000
0). Mas essses ainda não eram
m suficiente
es para a implantaçãão do cultiv
vo da
agriccultura de exportação
o, o que na
a segunda
a metade do
d século X
XVI deu orrigem
ao m
movimento migratório
o forçado, e
em que de
esembarca
aram no Brrasil cerca de 4
milhõ
ões de affricanos (id
d), importa
ados para
a trabalharrem comoo escravos
s nas
plantações de açúcar.
Já no sé
éculo XIX, a econom
mia modific
cou-se, e o Brasil com
meçou a se
e posicio
onar no co
omércio intternaciona l com a prrodução ca
afeeira. Coom a nova
a deman
nda e a ab
bolição da escravidã
ão em 1888, surgiram
m dificuldaades na prrodução. Por isso um
u novo projeto
p
de ccolonizaçã
ão agrícola para subsstituir a mã
ão de
obra
a escrava passou a fomentar o movime
ento migrattório. Alem
mães, italia
anos,
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portu
ugueses, espanhóis
e
e japonesses chegarram ao paíís para tra balhar no cultivo de café (OIM et al., 20
011).
Grupos menores
s de estrrangeiros como russos, ausstríacos, sírioliban
neses e po
oloneses também m igraram pa
ara o Bras
sil. Estima--se que 40
0 milhões de estrangeiros en
ntraram no
o país no período enttre 1870 e 1930, o ve
erdao ápice da imigração
o no Brasil.
deiro
A partir de 1980, o Brasil viiveu o proc
cesso de deslocame
d
ento da população para o exterior. O maior
m
fluxo
o de brasile
eiros se de
eslocou paara os Esttados
dos. Nas décadas se
eguintes, a Europa e o Japão também
t
reeceberam grang
Unid
de ccontingente
e de brasile
eiros.
Em con
ntrapartida,, no início do século
o XXI, obse
ervou-se uuma nova onda
migrratória no país. Correanos, ch
hineses, bolivianos, paraguaioos, peruan
nos e
africcanos passsaram a miigrar em g rande esca
ala para o Brasil. Fazzem parte desse flluxo també
ém os haittianos. E é sobre es
sse grupo e sua reppresentaçã
ão na
mídia que trata
a este artig
go, mais e
especificam
mente sobrre os casoss de transporte
dessses imigran
ntes do Ac
cre para Sã
ão Paulo, em
e abril de
e 2014.

2. Im
migração dos
d haitianos para o Brasil

na tarde de
O terrem
moto que aconteceu
a
d 12 de ja
aneiro de 22010 marc
cou o
início
o da intensa imigraç
ção haitian
na para o Brasil.
B
O Haiti
H
já era considera
ado o
país mais pobrre do hemisfério ocid
dental, seg
gundo o rellatório de 22010 da United
U
Natio
ons Confe
erence on Trade and
d Developm
ment (Uncttad), resulttado de inúmeras ccrises no governo do
d país. O terremoto
o matou aproximadaamente 230 mil
haitia
anos e deiixou 1,5 milhões de d
desabrigad
dos em raz
zão do trem
mor. (GIRA
ALDI,
2012
2).
Em 2010, ano em
m que acon
nteceu a catástrofe física no H
Haiti, 459 haitianos conseguiram visto de
d residênccia no Bra
asil. Já nos
s anos segguintes, o fluxo
aum
mentou. Em
m 2011 foram 2.644 vistos, subindo para
a 4.658 noo ano de 2012.
2
Em 2
2013, o áp
pice da migração ha itiana marrcou 13.669 autorizaçções para residir n
no Brasil (JUNQUEIR
RA, 2014).
O moviimento mig
gratório é iimpulsiona
ado pelas condições
c
socioecon
nômicas desfavoráveis do Ha
aiti, e o de
estino é in
nfluenciado
o pelas açções brasileiras
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favoráveis ao acolhimen
nto dos im
migrantes (M
MORAES, ANDRAD
DE e MATT
TOS,
2013
3). Outro grande
g
mo
otivo da im
migração haitiana parra o Brasill é relacionado
ao ccrescimentto econôm
mico do pa
aís, que tem marcad
do presençça no merrcado
políttico e econ
nômico inte
ernacional. Com a co
onfirmação
o do Brasil como sede em
2007
7, notou-se
e a necess
sidade de m
mão de obra para a infraestrutuura da Cop
pa do
Mun
ndo de 2014 e as Olím
mpiadas de
OGO e BA
ADET, 20133).
e 2016 (CO
Ao cheg
gar ao Bra
asil, os imi grantes ha
aitianos so
olicitam reffúgio, alegando
pésssimas cond
dições e im
mpossibilid
dade de viver no paíís de origeem. As sollicitaçõess são envia
adas ao Comitê
C
Naccional para
a Refugiados (CONA
ARE), do MinisM
tério
o da Justiça
a, que ana
alisa os ped
didos, mas
s não enco
ontra ampaaros legais para
concceder o refúgio. O pedido
p
é re
emetido ao
o Conselho Nacionaal de Imigrração
(CNIIg) que, po
or meio da nova reso
olução nº 102/2013, que
q amplioou o número de
visto
os permitid
dos para haitianos,
h
cconcede vistos de permanênccia para es
strangeiro
os por razõ
ões human
nitárias.
Para ch
hegar ao Brasil, os ha
aitianos po
odem esco
olher entre duas alternativas: pedir o visto na embaixada do
o Brasil no
o Haiti ou então recoorrer aos “coio“
tes”, pessoas que fazem
m transport e clandesttino de imigrantes. O
Os que não
o têm
dinheiro suficie
ente para entrar
e
no p
país de ma
aneira lega
al, optam ppor escolhe
er os
ão, roubo e mortes quanq
atravvessadores ilegais, e tornam-sse vítimas de extorsã
da Bolívia (MACHAD
do p
percorrem territórios
t
do
d Peru e d
DO, 2012).
Em abriil 2014, um
ma série de
e envios de
e imigrante
es do Acre para São Paulo ca
ausou com
moção na mídia. Até
é então, nã
ão se haviia noticiaddo esse tip
po de
ação
o pelo governo do es
stado que abrigava os
o que che
egavam aoo país. O envio
e
dos imigrantess a São Pa
aulo come
eçou a aco
ontecer depois da chheia no rio
o Madeira
a em feverreiro de 20
014, que d
deixou o Ac
cre em esttado de caalamidade,, cortou a ligação por
p terra com
c
o resto
o do país e fez com que os haabitantes ficasf
sem em situaçção de isola
amento.
A cidade de Brasileia é a po
orta de entrada dos imigrantess no país, onde
os h
haitianos são
s
recebid
dos, regula
arizados com
c
docum
mentação e direcionados
para
a o destino
o final. Com
m a cheia d
do rio Mad
deira, as estradas ficcaram interditadas e os imigrrantes não
o puderam
m seguir via
agem. O abrigo
a
quee os acolhia na
cidad
de foi fech
hado por fa
alta de esttrutura, em
m uma dec
cisão do gooverno do Acre
(SAR
RRES, 201
14). Com o fechame
ento, o governo do Acre
A
encaaminhou alguns
dos imigrantess para outro abrigo n
na capital Rio Branc
co, e tambbém acelerrou o
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proccesso dos haitianos para os d
destinos finais, envia
ando cercaa de 400 para
São Paulo (FE
ELLET e KAWAGUT
K
TI, 2014). A chegada dos imiggrantes nã
ão foi
bem
m recebida pelo governo do esttado de Sã
ão Paulo, que
q criticoou a posturra do
gove
erno acrea
ano.

3. A mídia e a construç
ção de este
ereótipos

A recen
nte vinda de
d haitiano
os para o Brasil
B
tem preenchiddo a mídia com
inforrmações qu
ue muitas vezes gen
neralizam de
d maneira
a incorreta o perfil de
esses
imigrantes. De
evido ao te
erremoto q
que devasttou o país caribenhoo, e que de
eixou
milha
ares de pe
essoas des
sabrigadass e em esttado de ex
xtrema pobbreza, a de
escrição da condiçã
ão dos imigrantes qu
ue vêm ao país surge a partir dde comenttários
simp
plistas e ge
era opiniõe
es preconcceituosas e pouco esclarecidaas. Informa
ações
brevves e desccontextualizadas aju dam a criiação e o reforço dee estereóttipos,
princcipalmente
e por meio da televisã
ão que, jun
nto com a internet, sse mostra como
c
veículo de info
ormação mais
m
abrang
gente na atualidade.
a
Quando ddifundidos para
um g
grande público, os estereótipo
e
s tornam-s
se referênc
cias e partte da expe
eriência in
ndividual e social. Se
egundo Birroli:

Perrmitem, po
or exemplo
o, que um
m determinnado comp
portamento ou borrdão seja referência
r
comum a indivíduos
s que
nca tiveram
m contato direto e es
stão posiciionados so
ocialnun
mente (por cclasse, ocu
upação, se
exo, raça, idade) de
e maneiras diversa
as. Na míd
dia, a cara
acterizaçãoo de eventtos e
indivíduos disstantes a partir
p
de discursos m
moralmente
e codific
cados é asssociada a narrativa
as familiarees, que organizam
m a cobertu
ura noticio
osa. (BIROLI, 2011, pp. 84)

do o autor, “nossas p
pré-concep
pções são formadas
f
ppor um conjunSegund
to co
omplexo de
d referênc
cias dispon
níveis, entre as quais estão aqquelas forrnecidas pelos disccursos mid
diáticos” (ibid, p.87).. A mídia não é ressponsável pela
man
neira que o espectad
dor recebe a informa
ação, mas estabelecee uma con
nstrução de concep
pções a pa
artir de fato
os, que serrve para ju
ulgar eventtos posteriores.
Se e
em uma no
otícia um in
ndivíduo é classificad
do com estereótipos,, o recepto
or, de

Ca
adernos da
a Escola de
d Comun
nicação, C
Curitiba, 12
2: 49-63

53 ISS
SN 1679 - 3366

Caderno
os da Escola
a de Comunicação

man
neira inconsciente, va
ai julgar po
osteriormente o indiv
víduo da m
maneira cla
assificada
a pela mídia.
O termo
o estereótipo era usa
ado desde
e 1978, no ambiente da impren
nsa e
tipog
grafia, quando eram usadas ch
hapas de metal
m
para produzir cóópias repe
etidas
do m
mesmo texxto. Dentro
o das ciên
ncias socia
ais o termo
o era usaddo esporadicamen
nte para rep
presentar algo
a
“sólido
o”, “firme”.. (CABECINHAS, 20004).
O estud
do dos esttereótipos como con
nceito socia
al surgiu nnos estudo
os de
Waltter Lippma
an, que ass
sociou o s ignificado da palavra
a a uma ceerta rigidez
z das
imag
gens menttais formad
das a parttir de grupos sociais. Lippman conceituo
ou os
estereótipos dentro
d
de um processso “normal” e “inev
vitável”, caaracterístic
co do
penssamento humano (id, 2004).
Para Lip
ppman, os
s estereótip
pos são co
onceitos in
nflexíveis à mudança
a social (FREIRE FILHO, 20
004). O co
onceito so
ocial estere
eotipado é inconscie
entemen
nte dissem
minado a pessoas
p
e fixado de
entro da cultura,
c
torrnando-se uma
ideia
a comum.

A disseminaç
d
ção, pelos meios de comunica ção de ma
assa,
de representa
ações inad
dequadas de estranggeiros, cla
asses
soc
ciais e outrras comun
nidades é destacada
d
como um sensíve
el problem
ma para o processo
p
democrátic
d
co, cujo de
esenvolv
vimento de
emanda a opinião esclarecidaa de cada cidadão
o a respeitto de ques
stões capitais da vidaa política e sociall. (FREIRE
E FILHO, 2004,
2
p. 47)

eios de comunicação
o são diss
seminadore
es de esteereótipos. Essa
Os me
difussão torna o espectad
dor, de ma
aneira invo
oluntária, dependente
d
te do racio
ocínio
que desconsid
dera fatores
s importan
ntes da soc
ciedade.
Os estereótipos produzem
m efeitos sobre
s
a so
ociedade e podem gerar
g
s de exclussão e marrginalização a tudo qque é diferente
comportamenttos sociais
ao ra
aciocínio habitual.
h

Com
mo forma influente de
d controle
e social, ajuudam a de
emarcarr e mante r fronteira
as simbólic
cas entre o normal e o
ano
ormal, o inttegrado e o desviantte, o aceitáável e o inaceitáve
el, o naturral e o patológico, o cidadão e o estrang
geiro,
os insiders e os outsiders, Nós e Eles. Tonnificam a autoa
estima e facillitam a união de todos “nós” qque somos
s normais, em uma
a “comunid
dade imaginária”, aoo mesmo te
empo
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em que exclu
uem, expelem, remettem a um eexílio simb
bólico
tudo aquilo qu
ue não se encaixa, tudo aquiloo que é dife
erente. (FREIRE F
FILHO, p. 47,
4 2004)
É a parrtir do conc
ceito de esstereótipo traçado po
or Lippma n que este
e trabalho busca id
dentificar as
a represen
ntações prropagadas pela mídiaa que reforçam
as muitas vezes
v
prec
conceituossas e estigmatizadas sobre os imigrantes
s haiideia
tiano
os.

udo de cas
so: a prob
blemática dos imigrrantes haittianos
4. Estu

Este arttigo preten
nde analisa
ar de que forma os imigrantess haitianos
s são
retra
atados pela
a mídia tele
evisiva. O trabalho fa
az parte de
e um monittoramento feito
por a
acadêmico
os do curso de Jorna
alismo da UniBrasil que
q observ
rvam os telejornais matutinoss na busca por notíci as relacion
nadas a im
migrantes dde todas as naciona
alidades que
q vivem no Brasil. Foram mo
onitorados os noticiáários locais
s Paraná
á no Ar (R
RIC/Record
d), Bom D
Dia Paraná
á (RPC/Glo
obo) e Jo rnal da Massa
M
(SBT
T), bem co
omo os no
oticiários n acionais Bom
B
Dia Brasil
B
(Globbo), Fala Brasil
B
(Reccord) e Jorrnal do SB
BT (SBT), entre marrço e julho de 2014. Como apenas
três reportage
ens sobre os imigran
ntes haitia
anos foram
m encontraadas duran
nte o
perío
odo, todass em âmbitto naciona
al e duas delas
d
referrentes à m
mudança de
e um
grup
po de haitianos do Acre
A
para São Paulo
o, optou-se
e por anal isar esse caso
espe
ecificamente, abrang
gendo tamb
bém outro
os dois tele
ejornais, deesta vez noturn
nos: Jornal da
a Record (Record)
(
e Jornal Nacional (G
Globo). Asssim, a amostra
ficou
u centrada
a temporalm
mente na última sem
mana de abril
a
(23 a 30), quan
ndo o
fato ocorreu, a
abrangendo o total d
de cinco pe
eças: uma encontradda no Bom
m Dia
Brassil, duas no
o Jornal Nacional
N
e duas no Jornal
J
da Record
R
(um
ma delas reprir
sada
a no Fala Brasil do dia posterrior). Assim
m, objetivo
ou-se enteender o en
nquadram
mento do caso,
c
tendo
o em vista as características de
d cada nooticiário e emise
sora
a, observan
ndo varian
ntes como
o tempo da
a peça, su
ua localizaação dentrro do
telejo
ornal (edito
oria), núme
ero e qualiidade das fontes e abordagem do tema.
No dia 24
2 de abril, os veícullos de com
municação “descobrira
ram” a chegada
a Sã
ão Paulo dos
d imigran
ntes prove nientes do
o Acre. Nes
ste dia, tannto o Jornal da
Reco
ord quanto
o o Jornal Nacional ffizeram rep
portagens sobre o caaso. No no
oticiá-
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rio d
da Globo a reportage
em procura
a contextu
ualizar rapiidamente a vinda de
e imigran
ntes haitian
nos para o Brasil, ao
o mostrar homens, mulheres
m
e crianças
s que
vêm ao Brasil como refug
giados, esspecialmen
nte no Acre
e, e o confllito gerado pelo
os para ou
utros esta
ados. Por questões
q
hhumanitárias o
“envvio” dessess refugiado
Brassil concede
e visto de refugiado
o para que
e eles pos
ssam encoontrar trab
balho.
Utilizzam-se an
nimações gráficas,
g
co
omo mapa
as, para ilu
ustrar os E
Estados qu
ue recebe
em esses imigrantes
s que entra
am no país
s pelo Acre
e. As fontees utilizada
as se
limita
am a exprressar o co
onflito porr meio de duas voze
es oficiais, uma em cada
local, sendo no
o Acre ouv
vido o Seccretário de Direitos Humanos,
H
N
Nilson Mourão,
e, em
m São Pau
ulo, o padrre Antenor Dela Vecc
chia, que coordena
c
uuma das igrejas
que recebem esses haittianos. Enq
quanto o secretário
s
justifica quue o abrig
go no
seu estado nã
ão tinha co
omo atende
er a tantos
s imigrante
es e que loogo se tornaria
uma
a calamidade pública
a, pois essse é “apenas” a porta de entraada para essas
e
pesssoas no Brrasil, o pad
dre deseja um local que
q não sirva como depósito e que
o so
onho de me
elhorar de vida não sseja destru
uído pela falta
f
de diggnidade qu
ue os
brassileiros oferrecem.
A passa
agem do re
epórter mo
ostra o salã
ão da igrejja onde oss haitianos passam a noite, com
c
destaq
que para o
os cobertorres que se
ervem com
mo colchão
o, fornecid
dos pela ig
greja. O re
epórter até
é utiliza do
ois persona
agens paraa ilustrar o problem
ma, mas nã
ão há entrevista com
m nenhum deles. A matéria
m
dee 3’39’’ é atualizada
a com uma
a nota pé sobre
s
a enttrega, por parte da prefeitura,
p
dde colchõe
es na
igreja. Há aind
da uma sonora com a secretárria de Justtiça de Sãoo Paulo, Eloisa
E
Arruda, sobre a atitude do
d governo
o do Acre, classifican
ndo-a comoo irrespons
sável
ao p
permitir o embarque
e
dos haitian
nos sem avisar
a
ao governo paaulista. A ju
ustificativva do gove
erno do Ac
cre é dada
a por meio
o da leitura
a de uma mensagem
m em
rede
e social do
o governad
dor Tião V
Viana, do PT,
P que crritica a açã
ção do gov
verno
paulista indaga
ando: “com
mo é que a elite paulistana que
er obrigar o povo do acre
a pre
ender imig
grantes haiitianos em nosso terrritório? Pre
econceito racial? Hig
gienizaçã
ão? As elittes precon
nceituosas querem o quê? Que
e prendam
mos essas pessoass? Que nã
ão as deixe
emos enco
ontrarem pais,
p
mães
s e esposaas que já estão
e
no B
Brasil?”.
Já no Jo
ornal da Record,
R
do dia 24, a matéria
m
faz
z parte da série de re
eportage
ens especia
ais sobre as
a enchen
ntes no Acrre e Rondô
ônia (intituulada A Grrande
Ench
hente) e te
em 4'44” de
d duração
o. Além do
os haitianos
s, comentaa sobre a nova
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leva de outross imigrantes que che
egam ao Brasil, como
o os seneggaleses, re
ecém
cheg
gados ao Acre
A
e parttindo para Rondônia
a. A peça se
s inicia coom uma so
onora
de u
um haitiano
o não iden
ntificado qu
ue diz pass
sar fome no
n país de origem de
evido
à po
obreza. Mo
ostra o aten
ndimento m
médico com vacinas e examess feitos na chegada
a deles.
e triagem ddos imigra
antes,
Na passsagem do repórter, dentro do centro de
há u
uma tentatiiva de con
ntextualizaçção dessa imigração
o e imagenns de filas para
a em
missão de documento
d
os. Outro i migrante é utilizado como perssonagem, identifica
ado apenas no off co
om seu prrimeiro nom
me, dizend
do ter deixxado família no
Haitii, mas com
m esperanç
ça de enco
ontrar emp
prego aqui para ajudáá-los. O Se
ecretário
o de Direito
os Humano
os no Acre
e, Nilson Mourão,
M
ide
entificado nno GC, fala sobre o local com
mo porta de
d entrada
a dos imigrantes que
e, depois dde passar pelo
Acre
e, seguem para outrros estado
os do país
s. Segundo
o ele, o traabalho feitto ali
“ajud
da as pesssoas a seg
guirem seu
u caminho
o Brasil afo
ora”. A seggunda partte da
repo
ortagem é sobre os senegalese
s
es que tam
mbém cheg
gam a Braasileia e em
mbarcam em um vo
oo fretado para Porto
o Velho. A reportagem
m faz o traj
ajeto aéreo
o com
eles mostrando o cansaço e a esp
perança de
e encontra
ar empregoo. Durante a viagem
m um imig
grante é en
ntrevistado
o, sem nen
nhuma identificação, e fala da falta
de trrabalho na
a terra de origem.
o
Do
o aeroporto
o vão até a rodoviáriia onde em
mbarcam para o su
ul do Brasil. Lá, outro
o entrevista
ado imigrante fala soobre a expectativa de viver no Brasil e diz não exxistir separração ente
e negros e brancos neste
n
e é utilizad o como pe
ersonagem
m, identificaado apena
as no
país. Mais um imigrante
R Branco
o como pintor, ganha
ando R$ 8000,00 — consic
off, e que trabalha em Rio
dera
a-se rico e feliz no Brasil.
B
O re
epórter terrmina a matéria com
m a frase: “Boa
sorte
e, John, ricco trabalha
ador do Ha
aiti”.
No dia 28, o Bom
m Dia Bra sil exibiu uma reporrtagem so bre o assunto,
prim
meiramente
e com um link
l
ao vivo
o da igreja
a que receb
be os haiti anos relatando
os dados da nova
n
leva de
d imigranttes que ch
hegaram a São Pauloo. Em seguida,
outro
o link do Acre
A
mostrra o galpão
o onde os
s haitianos estão viveendo enqu
uanto
não se mudam
m para a ca
apital pauliista. Na se
equência, um
u ao vivoo do estúdio em
Brassília em qu
ue Renata
a Lo Prete
e contextua
aliza a imigração reesultante, entre
e
outro
os fatores,, do terrem
moto que a
assolou o país.
p
Em tom
t
opinattivo os ânc
coras
de B
Brasília e do
d Rio des
stacam a ccrise entre os estado
os como joogo de emp
purra
em a
ano de ele
eição em vez
v de tratá
á-la como questão humanitária
h
a. Lo Prete
e co-
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men
nta também
m que o go
overno fede
eral diz qu
ue a polític
ca é de fro nteiras abertas
(com
m a docum
mentação dos
d imigran
ntes), mas
s é preciso organizarr os órgãos
s envolviidos (minisstérios) para evitar o emprego em condiç
ções precáárias. Para
a ela,
o flu
uxo atende
e a demand
da de trab alho no Brrasil na construção ccivil, indústtria e
no a
agronegócio, mas lem
mbra que im
migração é assunto do
d governoo federal.
acional faz
z uma suítte do assuunto mostrrando
No messmo dia, o Jornal Na
outra
as levas de
e imigrante
es que che
egavam a São Paulo
o. A reportaagem, com
m duraçã
ão de 2’53’’, é de Jos
sé Roberto
o Burnier, que
q já havia feito a p rimeira ma
atéria
sobrre o caso. O texto diz que nos últimos 18
8 dias já haviam cheegado 800 pessoass, 236 para
a uma igre
eja no cen
ntro de São
o Paulo. A passagem
m, novamente,
mostra a situa
ação provisória do l ocal onde
e estão ab
brigados oss estrange
eiros,
desssa vez na hora do allmoço, “rep
pare que eles
e
formam uma filaa e ficam muito
m
junto
os uns doss outros com
c
medo de perderr o lugar na
n fila ou alguém qu
uerer
furarr a fila. Olha aqui, esse
e
aqui e
está tentan
ndo entrarr aqui, mass eles não
o deixam não”, diz o repórter. Como fon
nte estão a assistente
e social, M
Monica Que
enca,
que comenta a falta de ajuda
a
do p
poder público na que
estão da allimentação
o dos
ho, Manoe
el Dias, que
e deu umaa entrevista
a coimigrantes, e o ministro do Trabalh
a sobre o assunto e anunciou uma estru
utura para regularizaar os haitia
anos,
letiva
como aconteciia no Acre, ampliand
do esse se
erviço tamb
bém para C
Curitiba, Florianópo
olis e Porto
o Alegre. Não
N há um
ma crítica ao
o governo acreano. T
Também fo
oram
mostrados alguns empre
esários que
e estão contratando os
o haitianoos para a consc
ão civil e panificação
p
o. Ione Yam
ona de um
ma panificaadora, foi entree
truçã
masaki, do
vista
ada e diz que já contrratou cinco
o haitianos
s e que ele
es parecem
m ter muita vontade
e de trabalh
har. A nota
a pé come nta que o governado
or de São Paulo, Geraldo
Alkim
min, do PS
SDB, disse
e em nota que procuraria o ministério
m
dda Justiça para
que uma ação
o conjunta pudesse rreceber me
elhor os im
migrantes. A mesma nota
arece tamb
bém que o governad
dor do Acre
e, Tião Via
ana, do PT , afirmou que
q a
escla
situa
ação dos haitianos
h
é um proble
ema da União e que
e já os proocurou dive
ersas
veze
es para ten
ntar uma melhor
m
solu
ução. Já o Ministério
o da Justiçaa, por sua
a vez,
disse
e que tem ajudado o Acre com
m recursos adicionais
s justamen te para pro
oporciona
ar uma me
elhor integrração dessses haitian
nos.
A suíte do Jornal da Record
d é exibida
a no dia 29
9 e mostraa os imigra
antes
já em
m São Pa
aulo em bu
usca de e mprego, muitos
m
dele
es sem doocumentos
s. Há
tamb
bém a info
ormação de
e que esta
ariam send
do emitidas 110 cartteiras de trraba-
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lho. A reportag
gem inicia com um p
personagem, imigran
nte haitianoo que com
menta
sua situação. Chegou
C
há
á sete messes e está achando a vida difíccil no país.. Sua
identificação é feita apen
nas no off, sem GC. Há ainda uma
u
sonorra com Rogério
Ham
mam – Seccretário de Desenvolvvimento Social de São Paulo, que fala sobre
s
a disstribuição dos
d haitian
nos nos ab
brigos. Fala
a-se das in
nstituiçõess religiosas
s que
sofre
em com a superlotação. A rep
pórter faz a passage
em dentro do alojam
mento
vazio
o, o mesm
mo mostrado pela G
Globo, em que os im
migrantes hhaitianos estão
e
hosp
pedados em São Pa
aulo, faland
do da pass
sagem de 600 haitiaanos pelo local.
l
São cerca de 200
2 pessoas no loca
al, que buscam emiss
são de doccumentos, principalmente carteira de trabalho. U
Unidades móveis
m
aux
xiliam na eemissão. A reporta
agem usa um abre--áudio de Luiz Antônio de Me
edeiros, suup. regiona
al do
Trab
balho e Em
mprego, qu
ue fala aoss haitianos
s que todo
os receberãão carteira
as de
traba
alho. Há im
magens ainda do re
efeitório. A mesma reportagem
r
m, de 1'56
6”, foi
exibida no dia 30 de abril, no Fala Brasil.

5. Conc
clusões
A homo
ogeneizaçã
ão da cob
bertura do envio de imigrantees haitiano
os do
Acre
e para São
o Paulo oco
orrido no fi nal do mês
s de abril é,
é sem dúvvida, a prin
ncipal
cara
acterística encontrada
a na análisse das peças. Para além da cconstrução
o textual, também a narrativa
a visual m
mostra uma
a semelha
ança entre as coberturas
dos dois canais. Não ob
bstante, o uso de trillha sonora
a ocorre appenas em uma
d Record, e dramattiza o texto
o em conjunto com pllanos fechados
das matérias, da
al, a exibiçã
ão das condições prrecárias dee alojamen
nto e
nos imigrantess. No gera
alimentação, bem co
omo a espe
era por do
ocumentos
s, são recoorrentes em
m tode a
das as peças. Até mesm
mo a grava
ação das passagens
s dos repóórteres de diferente
es emisso
oras ocorre
e no mesm
mo local, com obse
ervações bbastante se
emelhantes em seu
us textos.
No que
e diz respe
eito às fon
ntes, é im
mportante observar
o
uuma dedic
cação
maio
or às vozes oficiais, principalm
mente nos telejornais
t
da Globo,, nos quais
s nenhum
m imigrantte foi entre
evistado. N
Nas duas reportagen
r
s do Jornaal Naciona
al somam
m-se quatrro fontes oficiais
o
e u
uma fonte provenien
nte da com
munidade, que
classsificou com
mo positiva a chega
ada dos estrangeiros. Já as rreportagen
ns da
Reco
ord sempre utilizam como fonte
es os imigrantes. Na
a matéria ddo dia 24 fo
oram
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quattro estrang
geiros e um
ma voz oficcial. Já na suíte
s
do as
ssunto, foraam duas vozes
v
oficia
ais e uma imigrante.
No Bom
m Dia Bras
sil, a imporrtância do assunto re
endeu linkks ao vivo tanto
Acre como em São Paulo,
P
para
a mostrar a situação
o, e tambéém em Bra
asília,
no A
onde
e a âncora
a utiliza-se da opinião
o para con
ntextualizar o assuntto. De toda
as as
peça
as encontrradas, esta
a é a únicca que usa
a o gênero
o opinativoo em form
ma de
comentário.
Com relação à ab
bordagem,, ambas as
a emissorras inseriraam, na ma
aioria
das vezes, peçças sobre o tema em
m meio a matérias
m
so
obre políticca, tratando-as,
porta
anto, como
o uma cris
se/conflito d
dessa natu
ureza. Nes
sse sentidoo, é importante
obse
ervar a ên
nfase dos noticiários em relaçã
ão aos pa
artidos doss governad
dores
envo
olvidos, se
empre basttante claro
os quando se tratava
a de relaciooná-los ao
o PT,
no ccaso do Accre, que en
nviou os im
migrantes, e PSDB, de São Paaulo, que recebeu os mesmos, emborra não tive
esse sido avisado do
d fato. Asssim, da fo
orma
como as reporrtagens foram organ
nizadas, po
oderia-se interpretar a ação do
o govern
nante do PT
P como quem
q
prete
ende “livra
ar-se” do problema
p
eenquanto o govern
no do PSD
DB tentava
a organizarr a situaçã
ão com vistas ao “bbem estar”” dos
estra
angeiros.
Os estra
angeiros, no
n papel d e vítima de um siste
ema falho, são mostrrados
como pessoass trabalhad
doras que vieram em
m busca de
d uma vidda melhorr, em
uma
a reconstru
ução clara
a da Jorna
ada do Herói (CAM
MPBELL, 11995). Em
mbora
sempre retrata
ados com aspecto fragilizado
o, reforçad
do pela inccapacidade de
narra
ar suas pró
óprias histtórias (visto
o que são pouco usa
ados comoo fonte), os
s imigran
ntes negross do Haiti também
t
ap
parecem como
c
salva
ação para a escassa mão
de o
obra em alg
guns setorres da eco
onomia bra
asileira. Tendo em vissta a única
a entrevista com um
u morado
or local, q
que analisa
a a vinda dos estranngeiros pa
ara o
N
dia
d 28), a im
migração tem
t
caráte
er positivo, é necessá
ária e
Brassil (Jornal Nacional,
sua integração
o se dá co
om facilidad
de. O exemplo de superação e de felicidade
em e
estar no Brasil por parte do ún
nico haitian
no já empre
egado ouvvido pela re
eportage
em (Jornal da Record
d, dia 24) reforça essa sensaç
ção positivaa. Nesse sentis
do, a
alguns esttereótipos são criado
os em rela
ação aos im
migrantes em geral, mas
espe
ecialmente
e neste cas
so aos hai tianos, que variam de
d acordo com a pos
sição
que ocupam (ou
(
que prretendem o
ocupar) no
o já estabelecido teccido socia
al. Se
alguns momen
ntos, como
o foi o caso
o dos cubanos do pro
ograma Maais Médico
os em
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2013
3 (JAVORSKI; SCRE
EMIN, 201
14), eram entendidos como am
meaça, ou
utros,
como nessas circunstân
ncias, o ca
aso dos es
strangeiros em situaçção de reffugiados, têm difere
ente abordagem pelo
os meios de comunic
cação.
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