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Cantos dos emigrantes 

Cordel Do Fogo Encantado 
 

Com seus pássaros 
Ou a lembrança de seus pássaros 

Com seus filhos 
Ou a lembrança de seus filhos 

Com seu povo 
Ou a lembrança de seu povo 

Todos emigram 
 

De uma quadra a outra do templo 
De uma praia a outra do Atlântico 

De uma serra a outra das cordilheiras 
Todos emigram 

 
Para o corpo de Berenice 

Ou o coração de Wall Street 
Para o último templo 

Ou a primeira dose de tóxico 
Para dentro de si 
Ou para todos 

Para dentro de si 
Ou para todos 

Para dentro de si 
Ou para todos 
Pra sempre  

Todos emigram 



AGRADECIMENTOS 
 
 
Se algo aprendi neste estudo, foi que nenhuma palavra nasce de um esforço solitário. 
Cada página desta dissertação transpira essa verdade. Na teoria, nos resultados 
encontrados e no fundamental apoio de instituições e pessoas que se encontra nas bases 
deste trabalho. 
 
Meu sincero e profundo obrigada à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a seu 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação por terem sido a casa que acolheu esta 
pesquisa. 
 
À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) pelo 
financiamento deste projeto por meio da concessão de uma bolsa de estudos que me 
permitiu a dedicação exclusiva a este projeto. 
 
Ao Rotary International do Distrito 4500, pela oportunidade de participar do Intercâmbio 
de Grupos de Estudos (IGE) em maio de 2009, me dando acesso ao Museu da Imigração 
em Nova York e a material de consulta indispensável a esta investigação.  
 
Às bibliotecas da UFPE, da Universidad de Panamá, à East Grand Rapids Branch Library 
e à Grand Rapids Public Library, que disponibilizaram material e espaços confortáveis 
para a coleta de dados e redação deste trabalho. 
 
À minha orientadora-mentora-amiga, guia da minha vida acadêmica desde muitos anos, 
Isaltina, pelo ouvido atento ao mais importante e pela correção afiada do meu texto. E um 
obrigada especial por confiar nas minhas ideias – nem sempre as mais práticas (!) – e na 
minha responsabilidade para com esta pesquisa.  
 
Ao professor Alfredo Vizeu, que direcionou em muito as referências teóricas que me 
deram suporte nesta análise e que integrou minha banca de qualificação, dando valiosas 
sugestões para o avanço do trabalho.  
 
À professora Cristina Teixeira, pelo tempo, atenção e reflexões que tanto me ajudaram a 
encaminhar esta pesquisa ainda em seus estágios iniciais. 
 
À professora Yvana Fechine que, com graça e uma avaliação certeira, provocou, a partir 
da qualificação, os cortes e o aprofundamento analítico necessários a este texto. E pela 
participação na minha banca de defesa. 
 
Ao professor Marcos Aurélio Guedes de Oliveira, por aceitar avaliar este trabalho na 
minha banca de defesa. 
 
A Luiz Marcelo Robalinho Ferraz, pelos insights sobre Bakhtin e pela exemplar 
confecção da dissertação “Epidemia e Memória – Narrativas jornalísticas na construção 
discursiva sobre a dengue”, meu principal modelo de trabalho.  



 
Aos amigos Susiane Santos e Jouldes Matos, pela força silenciosa e indubitável. 
 
A Lylian Rodrigues, pela companhia nas leituras, na produção de artigos e nas risadas. 
 
A Moema Duarte, pelo seu ceticismo perante a ciência que, ao me provocar, certamente 
contribuiu para uma melhor qualidade do meu trabalho. 
 
A Nayanna Leal, cunhada querida, pelo manuseio do scanner e por me propiciar espaço e 
apoio nos dias de finalização deste trabalho. 
  
A Emy León, por ir me resgatar da biblioteca e me obrigar a relaxar e me divertir. 
 
A Jackie Hoffman, por me escutar e me ajudar a aliviar a angústia nos momentos difíceis 
do processo de pesquisa. 
 
A Gisely Tavares, por ser meu porto seguro no Recife. 
 
A Tia Marlene, Tia Ferdiná, Mãecina, Cibelle e Vanessa, por nem questionarem minha 
ausência para a realização deste estudo. 
 
A Silvia Tassitano, pela força na coleta da Newsweek, e pela solidez da amizade que 
define boa parte da minha autoconfiança. 
 
A Robert, Mary e Hillary Malone, e John e Molly Ebers, minha família nos EUA.  
  
A Mainha, Painho, Fael, Nando, Lu e Ló, pelo olhar amoroso que me lançam e que 
sempre me faz crer que posso ir mais longe. 
 
A Shayne Malone, por tudo, tudo, tudo. 
 



RESUMO 

 
 
Através da análise do material publicado, durante o ano de 2009, por duas revistas de 

alcance transnacional, a brasileira Veja e a americana Newsweek, esta dissertação avalia 

que discursos sobre o migrante estão sendo difundidos no contexto internacional. 

Partindo da premissa de que os sentidos gerados por publicações de tal porte tendem a 

influenciar a opinião e a ação dos cidadãos globais, tomou-se como suporte a Teoria das 

Representações, a Teoria do Framing e o pensamento de Mikhail Bakhtin. Pretendendo-

se um estudo de caso sobre a relevância do processo de escolha de representações sociais 

e enquadramentos nas redações, selecionamos os textos que continham a palavra 

migração e seus correlatos, ou que traziam como personagens migrantes internacionais. 

Descobrimos que, apesar das diferenças ideológicas e históricas entre as 

duas newsmagazines, o migrante internacional surge tanto nas páginas de Veja quanto 

de Newsweek principalmente como personagem de apoio a versões conservadoras da 

identidade nacional. Adaptando os ângulos às condições políticas de cada um dos países 

de origem, ambas as revistas ressaltam representações valorizadoras do ideário 

capitalista, o que se manifesta na revista brasileira pela glorificação do emigrante e, na 

americana, pela pregação da aceitação do imigrante. As opções de enquadramentos 

assumidas, em geral e mais fortemente em Veja, atuam na construção de uma realidade 

que não problematiza a fundo a questão da migração internacional, salientando seu lado 

óbvio e menosprezando o que, dentro do óbvio, é contraditório.  

 
 
Palavras-chave: imigração, revistas, discurso, representações sociais, framing. 
 



ABSTRACT 
 
 
 

By examining the reports in two transnational newsmagazines, the Brazilian Veja and the 

American Newsweek, during 2009, this dissertation analyzes which discourses about 

migrants are spread out internationally. Based upon the premise that the meanings 

produced by mass media influence the opinion and the action of globalized individuals, 

the study uses the theoretical and methodological frameworks of  the social 

representations theory, the framing theory and Bakhtin`s ideas. In carrying out a case 

study about the relevance of the social representations and frameworks picked out by 

journalists, the stories containing the word immigration and its correlated terms as well as 

the ones that picture international migrants were examined. The research findings show 

that, despite the ideological and historical differences between the two magazines, the 

international migrant is represented mainly as a support to conservative versions of 

national identities in both Veja and Newsweek. Considering the political condition of each 

country during the time studied, both magazines focused on representations of the 

migrant as part of the capitalist value system. In Veja, Brazilian citizens that reach 

financial success in wealthy countries make most stories related to the topic. Newsweek 

portrays successful immigrants in order to lead to the conclusion that immigration is 

beneficial to the country. As a result, the reality constructed by the framing options used 

by both magazines is not a conflicted one. 

 
 
 
Key words: immigration, magazines, discourse, social representations, framing.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1 – TEXTOS COMPLETOS DAS MATÉRIAS CITADAS NO CAPÍTULO 2  
 

Entre o lixo e os grandes mestres  

Autorretrato: Fluvia Lacerda  

Autorretrato: Maylan Studart  

Entrevista: Elie Wiesel – O discurso do ódio perdeu  

Eles não arredam pé  

The refugees who saved Lewiston  

“It`s never ove, never escaped” 

The dog that made us a family  

Out of the closet, at gunpoint  

 
Anexo 2 – TEXTOS COMPLETOS DAS MATÉRIAS CITADAS NO CAPÍTULO 3 
 
Antes dele, só Carmen Miranda 

Ela, sim, é um fenômeno 



Era tudo mentira? 

Desemprego interrompe o sonho dekassegui 

Eugh! 

Panorama/Datas/Entregou-se 

O mundo pós-crise, como usar/O mundo se desloca menos 

O gigante ferido/Quase ninguém voltou 

A novel English lesson 

Scope/Wired for a revolution 

Paradise lost 

A fence can`t stop the future 

The graying of America 

Where do babies come from? 

The enemy within 

Forget about Fidel 

Scope/InternationaList/Running to Mexico 

Scope/We read it so you don`t have to/”The American future” 

The staying power of the S world 

What Obama means to me/Kara Walker 

The people speak: ‘Yes, he can’ 

Swing to the Left 
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Introdução – PREPARANDO A VIAGEM 
 

Um Brasil de imigrantes. Assim podemos compreender o número de pessoas 

vivendo em países diferentes daqueles em que nascerem: como uma quantidade 

equivalente à da quinta mais populosa nação no mundo1. A globalização, com seus 

avanços no campo das tecnologias de informação e de transporte e seus impactos 

econômicos diferenciados nas diversas regiões do planeta, elevou os movimentos de 

migração internacional a níveis nunca vistos na história. 

 Enquanto o número de emigrantes, um século atrás, respondia por 2,1% do total 

da população mundial, atualmente esse percentual é de 2,9%2. Hoje, um em cada 35 

cidadãos vive na condição de imigrante3.  

O assunto atingiu o topo do debate político internacional ao ser ligado, pós-11 de 

setembro, à questão da segurança nacional no mundo4. E tornou-se um ponto-chave para 

o debate sobre desenvolvimento econômico e justiça social. A cada eleição nos principais 

países receptores dos migrantes, a delicadeza do tema surge mais óbvia. E mais decisiva. 

São milhares de nativos preocupados com a maneira como o governo deve lidar com o 

crescimento dos fluxos internacionais - considerando (ou não) os direitos humanos, a 

manutenção de pacíficas relações transnacionais, a opinião pública e a soberania 

nacional.  

As tensões provenientes desse quadro geral desembocam em um crescente 

número de fatos jornalísticos5 mundo afora, tanto nos países receptores como nos de 

origem. Legítima disseminadora da informação nas sociedades democráticas, a mídia não 

está apartada desse foco de discussão e tem acompanhado de perto, traduzindo para sua 

linguagem, variados acontecimentos relacionados à migração internacional.  

                                                 
1 De acordo com estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU). Disponível em 
<http://www.gcim.org>. 
2 Informação do relatório World Economic and Social Survey 2010, disponível em 
http://www.un.org/esa/policy/wess. 
3 Dado da ONU divulgado em <http://www.gcim.org>. 
4 Os reflexos dos ataques às duas torres do empresarial World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, 
ocorridos em Nova York, nos Estados Unidos,  foram sentidos em muitos países ao redor do globo. Embora 
os EUA tenham sido certamente a nação mais afetada pelo episódio, as consequências dos atentados para a 
formatação das políticas de segurança em todo o Ocidente foram consideráveis, levando muitas nações a 
reforçar a segurança nas fronteiras tanto nas leis quanto nas práticas sociais.  
5 Segundo os critérios de noticiabilidade descritos em TRAQUINA (1993). 
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É exatamente no cruzamento entre Jornalismo e Imigração que eu me encontro. 

Aos 29 anos, minha vida caminhou por onze cidades diferentes, em três países. As 

alterações de CEP, nem sempre por decisão pessoal, fizeram da identidade de “migrante” 

algo essencial para o meu reconhecimento, a cada mudança, pelos novos grupos. Nas 

interações em cada novo lugar, as imagens associadas a esse personagem que viaja em 

busca de trabalho, ou de descobertas, ou de aventuras, ou de aprendizado (e, portanto, 

imagens associadas a mim) não deixavam de me surpreender. Pasma, eu percebia como 

as reações das pessoas à minha presença podiam ser diferentes a depender da 

representação social atribuída ao imigrante.  

Ao atingir o nível superior de estudo, não tardei a delinear as impressões digitais 

dos produtos jornalísticos nas representações utilizadas pelas pessoas, ao me conhecer, 

para me enquadrar – para enquadrar a migrante em mim. Em um momento seguinte, 

como jornalista inserida nas rotinas de produção em televisão e em jornal diário, observei 

durante três anos, com muito assombro, a repercussão do que eu escrevia na sociedade 

em que vivia. 

A dissertação de mestrado surgiu como a oportunidade de, unindo os fios 

desencapados ao longo dessas experiências, estudar que significados são gerados e 

difundidos pela mídia sobre os imigrantes na atualidade. Essa exposição das minhas 

motivações pessoais para a pesquisa pretendem situar o leitor, fazendo-o compreender o 

ponto de partida desta investigação e meu posicionamento íntimo no debate. No percurso 

deste trabalho, no entanto, permaneci atenta à adoção do distanciamento possível para a 

avaliação do corpus. 

Dadas as circunstâncias, as ambições maiores deste estudo são: 1) oferecer a 

jornalistas, acadêmicos e estudantes de jornalismo um estudo de caso sobre a cobertura 

da grande mídia de um tema polêmico e de alto impacto social, e 2) estimular a reflexão 

sobre as decisões diárias que envolvem a escolha de representações e enquadramentos 

nas redações. Entendemos que, no dia a dia, as representações e enquadramentos 

adotados são muitas vezes resultado de um processo de decisão inconsciente. Refletir 

sobre que resultados isso tem a partir da análise do material de veículos com 

credibilidade no mercado é uma sugestão para melhorar a qualidade da informação que 

produzimos.    



18 
 

I. Newsmagazines na seara da migração 

 

Dentre um mundo de veículos cujo negócio é a transmissão de notícias, optamos, 

em um primeiro plano, por trabalhar com a imprensa. Assim como Ferraz (2010, p. 18), 

buscávamos compreender como um objeto simbólico escrito, com enunciados 

estabilizados, produz sentido. Isso porque acreditamos que a imprensa é um dispositivo 

de legibilidade em que o peso das palavras desempenha um papel de prova para 

estabelecer a verdade (CHARAUDEAU, 2006, p. 13). Este autor descreve a imprensa 

como: 

[...] essencialmente uma área escritural, feita de palavras, de gráficos, de 
desenhos e, por vezes, de imagens fixas, sobre um suporte de papel. Esse 
conjunto inscreve essa mídia numa tradição escrita que se caracteriza 
essencialmente por: uma relação distanciada entre aquele que escreve e 
aquele que lê; a ausência física da instância de emissão para com a 
instância de recepção; uma atividade de conceitualização da parte das 
duas instâncias para representar o mundo, o que produz lógicas de 
produção e de compreensão específicas; um percurso ocular 
multiorientado do espaço de escritura que faz com que o que foi escrito 
permaneça como um traço para o qual se pode sempre retornar: aquele 
que escreve, para retificar ou apagar, aquele que lê, para rememorar ou 
recompor sua leitura. 

 

  Em um segundo plano, dentre os veículos da imprensa, optamos pelas revistas 

semanais de informação, as newsmagazines. Esta escolha se deve ao fato de suas 

características intrínsecas as tornarem adequadas ao nosso objeto de estudo – os discursos 

sobre o migrante internacional. Segundo Johnson e Pritajel (2007, p.72), as 

newsmagazines nasceram com o propósito de avaliar e interpretar notícias. Além disso, 

os autores afirmam, elas focam as personalidades que protagonizam as notícias. Esse tipo 

de revista, ao contrário das que privilegiam o entretenimento, “nos ajudam a adquirir 

informação, conhecimento e compreensão. Informam-nos sobre assuntos e 

acontecimentos que podem nos afetar; nos dizem o que se passa no nosso mundo e o que 

isso significa para nós” (idem, p.5). 

A opção pelo estudo de duas revistas (ao invés de uma só ou das seis que deram 

origem à ideia desta pesquisa) foi resultado de um processo que maturou com o decorrer 

da análise das matérias veiculadas por diversas newsmagazines na América do Sul, 

América do Norte, África e Europa. De maneira específica, procuravámos perceber de 
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que forma os migrantes internacionais são retratados nas páginas de revistas com alcance 

e repercussão similares ao contexto em que eles próprios existem – para além das 

fronteiras das nações. Se aparecem, com que freqüência isso ocorre e que espaços são 

dedicados a eles? Que discursos são mobilizados e que efeitos de sentido são criados no 

tratamento do assunto?  

Acreditávamos que, do ponto de vista dos estudos de Comunicação, quanto mais 

revistas incluíssemos em nossas análises, mais diversificadas seriam as representações e 

os enquadramentos encontrados, e mais ricos seriam nossos resultados. Mas o desenrolar 

deste estudo nos exigiu a adequação ao formato dissertação. Logo de cara, as restrições 

relativas ao tempo e espaço nos levaram a concluir que, para acompanhar as publicações 

por um período de um ano, deveríamos nos ater a um máximo de duas revistas.   

Determinadas a produzir uma discussão fundada na multiplicidade de sentidos 

que abrange os temas controversos (tais como a migração internacional), resolvemos 

apostar em publicações produzidas em contextos dissonantes (distintas filiações políticas 

das publicações em si; distantes posicionamentos geográficos dos países onde são 

produzidas; desiguais status políticos dos dois países em relação às demais nações; 

destacada recepção de migrantes em um, exportação de migrantes em outro). Imaginamos 

que assim estaríamos potencializando nossas chances de selecionar um material variado e 

com sentidos divergentes.     

Seguindo essa lógica, esperávamos que, somando-se a visão projetada por uma 

revista produzida no principal país receptor de migrantes do mundo, os Estados Unidos, 

àquela propagada por uma grande newsmagazine de um país fornecedor de mão-de-obra, 

o Brasil, nós tivéssemos uma versão significativa (e representativa) a respeito de como 

temos construído a ideia de migrante na mídia internacional.  

Não podemos ignorar que a mídia, com sua capacidade de interferência na 

realidade, é um relevante ator frente aos desafios da imigração e aos desdobramentos 

políticos relativos ao tema. O discurso pode ser considerado o responsável pela formação 

dos vínculos sociais que geram as identidades dos grupos (CHARAUDEAU, 2006). Com 

a atividade jornalística reproduzindo um tipo próprio de discurso e os deslocamentos 

humanos gerando choques culturais que atingem diretamente a questão da identidade 

nacional (e por isso mesmo o tema surge de forma tão explosiva em muitas sociedades), 
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cabe à mídia um papel crucial (e, ao mesmo tempo, curioso) na renovação das 

identidades. 

Os meios de comunicação de massa, pela magnitude de seu alcance, atuam com 

especial interesse nesse aspecto. Outro fator decisivo para nossa seleção de Veja e 

Newsweek, portanto, foram os números de leitores alcançados pelas grandes revistas. A 

americana Newsweek, fundada em 1933, tem uma circulação semanal de mais de 2 

milhões de revistas6.  Veja, criada em 1968, é o semanário de maior circulação no Brasil, 

tendo ultrapassado a venda de um milhão de exemplares por edição (HERNANDES, 

2004).  

Além disso, elas vêm de uma forte tradição jornalística: tanto nos Estados Unidos 

quanto no Brasil (países de origem das publicações por fim selecionadas para este 

estudo), as revistas de informação não só se multiplicaram e expandiram nos últimos 

quase 90 anos, como estão entre as mídias mais consolidadas e de maior credibilidade 

junto ao público7.  

Assim, ambos são veículos cujas coberturas contribuem para fazer circular 

discursos sobre quem são os migrantes na atualidade tanto no ambiente social de cada 

uma dessas nações quanto internacionalmente (já que suas produções repercutem para 

além de suas fronteiras).   

Assim, focando nos discursos, representações e enquadramentos adotados na 

abordagem dos migrantes internacionais, pretendemos ao longo deste trabalho avaliar o 

posicionamento de cada veículo frente ao tema, verificando se abre espaço para vozes 

discordantes, se assume uma postura a favor ou contra a imigração. 

Ao invés de partirmos de um evento-mote, como comumente se tem feito nos 

estudos sobre a produção jornalística, nós analisamos a produção cotidiana das duas 

revistas durante um ano inteiro, o ano de 2009. Afinal, como explica Silverstone (2002): 

[...] a mídia é, se nada mais, cotidiana [...]. É no mundo mundano que a 
mídia opera de maneira mais significativa. Ela filtra e molda realidades 
cotidianas, por meio de suas representações singulares e múltiplas, 

                                                 
6 Informação publicada em <http://www.newsweek.com>. 
7 O jornal Propaganda e Marketing divulgou uma pesquisa que concluiu que, em 2008, 59% dos 25 mil 
entrevistados acreditavam de certa forma ou completamente no conteúdo publicado por revistas. No Brasil, 
o número era ainda mais relevante: 79%. O estudo foi realizado pelo Instituto Nielsen para o mercado 
publicitário em 50 países. O Nielsen presta serviços de pesquisa de mercado a grandes empresas em nível 
global, atuando em mais de 100 países. 
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fornecendo critérios, referências para a condução da vida diária, para a 
produção e a manutenção do senso comum (p. 20).  

 

 Para o autor, o cidadão global depende da mídia, que acaba por tomar uma 

dimensão especial no mundo moderno. Nos âmbitos social, cultural, político e 

econômico, a mídia vem inundar nosso dia a dia com significados produzidos por 

instituições “cada vez mais globais em seu alcance e em suas sensibilidades e 

insensibilidades” (SILVERSTONE, 2002, p. 17). A imigração, como um problema 

transnacional, verteu-se em um ponto de choque entre indivíduo, nação e Estado (REIS, 

2004), mas segue sem encontrar grande apelo junto aos pesquisadores da comunicação 

(VAN DIJK, 2005). 

Especialistas prevêem que o crescente envelhecimento dos povos nas regiões mais 

desenvolvidas do planeta deve gerar um fluxo migracional “muito maior” do que o que já 

existe8. A perspectiva de crescimento do número de pessoas em deslocamento através das 

fronteiras internacionais está chacoalhando não só as vidas de 200 milhões de seres 

humanos9, mas o paradigma do desenvolvimento global. Pesquisas sobre o assunto têm 

sido feitas nas áreas econômica, demográfica, do direito, da sociologia. Mas as análises 

acerca das intervenções da mídia neste campo são escassas. O nosso estudo vem, 

portanto, ajudar a preencher essa lacuna.  

Como lembra Pena (2006, p. 11), o jornalismo não pode prescindir da reflexão 

sobre sua atividade, pois “a batalha por corações e mentes, travada na seara da 

comunicação, é tão ou mais importante do que fuzis e canhões” nas guerras de hoje. E no 

debate sobre imigração não é diferente. Significativa parcela da disputa entre os atores 

interessados em alterar o futuro da imigração internacional – seja a fim de proteger os 

indivíduos, os interesses das grandes corporações ou a soberania dos Estados – ocorre 

justamente por meio da mídia. 

 

 

 

 
                                                 
8 Informação do relatório World Economic and Social Survey 2010, p. 16, disponível em 
<http://www.un.org/esa/policy/wess>. 
9 Dados da ONU divulgados em <http://www.gcim.org.> 
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II. EUA, Norte x Brasil, Sul 

 

No interior da contenda planetária sobre imigração, duas realidades reverberam: a 

dos países do hemisfério Norte, como receptores dos migrantes, e a dos países do Sul, 

como origem dos migrantes internacionais. Foi também para inserir os dois lados do 

problema que selecionamos revistas publicadas no Brasil e nos Estados Unidos (EUA).  

O Brasil, nossa casa, representa uma centena de outras nações cujo papel maior 

nesse contexto é o de fornecedor de migrantes. Conforme asseveram Patarra e Baeninger 

(1992), os deslocamentos populacionais contemporâneos de brasileiros para o exterior, 

apesar de menos expressivos que os de outras nações latinas, revelam os efeitos da crise 

da internacionalização crescente da desigualdade econômica e social (p. 136). Assim 

como há 20 anos, quando as pesquisadoras já denunciavam a dificuldade para aferir 

estatíticas a esse respeito, dados sobre esse movimento continuam sendo fragmentados e 

discrepantes.  

De acordo com o Centro de Estudos Migratórios (CEM)10, 4,5 milhões de 

brasileiros vivem no exterior. Destes, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil 

estima que quase metade esteja vivendo nos Estados Unidos, o país que mais recebe 

nossos emigrantes11. Seriam 1,5 milhões de brasileiros naquele país, 415 mil em situação 

irregular. A história dessa intensa imigração para a potência norte-americana remonta à 

década de 80, e permanece profícua ainda hoje, apesar do endurecimento da vigilância 

nas fronteiras externas daquele país na última década12.  

Sozinho, os Estados Unidos abrigam um sexto dos migrantes do mundo13. O país 

surge no Relatório da Comissão Global de Migrações Internacionais, "Migration in an 

                                                 
10 O Centro de Estudos Migratórios (CEM) foi fundado em 1969. Pertence à Congregação dos Missionários 
de São Carlos Escalabrinianos e sua finalidade é atuar junto aos migrantes. Integra a Federação dos Centros 
de Estudos Migratórios João Batista Scalabrini, que congrega os demais centros de estudos da 
Congregação, presentes em vários países (Brasil, EUA, França, Itália, Argentina, Filipinas). O CEM possui 
uma biblioteca especializada em migrações e desde 1988 publica Travessia – Revista do Migrante. 
11 Os números do Ministério das Relações Exteriores são de 2005.  
12 Além da intensificação do controle para concessão de vistos e da sua checagem nos aeroportos, e da 
exigência de visto para brasileiros no México (a partir de 2005), os EUA discutem tornar a imigração ilegal 
crime grave, passível de prisão por um mínimo de 10 anos, e trabalham na construção de uma cerca de 1,2 
mil quilômetros na fronteira com o México. A obra está em andamento e a previsão é de que  esteja pronta 
em 2011. 
13 Dados da ONU divulgados em <http://www.gcim.org>. 
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interconnected world: New directions for action" 14, de outubro de 2005, como o 

principal protagonista nos atuais movimentos migratórios mundiais. Segundo dados do 

Comitê, os EUA são a principal nação receptora de imigrantes do mundo.  

Para modificar esse cenário, os Estados Unidos têm se concentrado tanto em 

monitorar a linha divisória que os separa do México e do Canadá e os portos de entrada 

no país quanto na cisão interna entre cidadãos e estrangeiros, com a restrição das 

liberdades civis e do acesso aos serviços públicos para estes. Leis de teor limitativo têm 

sido criadas um após a outra, complicando a permanência de indocumentados no país e 

estremecendo as relações entre americanos e imigrantes. Como ressalta Reis (2006), 

referindo-se à França, mas em uma análise que consideramos válida para toda a Europa e 

Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, a relação desses países com seus imigrantes 

parece ter se tornado cada vez mais complicada, e a tendência para considerar a 

imigração como um problema de segurança e o imigrante como uma ameaça à 

integridade física e cultural do país parece ter se estabelecido como uma das 

características mais marcantes da vida política das nações do chamado primeiro mundo.  

 Diante do volume de impactos que os deslocamentos entre fronteiras 

internacionais têm causado, é natural que o tema permaneça em voga na mídia. No intuito 

de analisar o comportamento das publicações diante desses fatos, optamos por usar as 

teorias das Representações e do Framing (ou enquadramento) como referenciais teóricos. 

Acreditamos que a natureza convencional e prescritiva das representações como 

entidades que nos orientam na interpretação da realidade, de acordo com o conceito de 

Serge Moscovici (1978, 2003), é o canal central pelo qual se estabelece a comunicação 

jornalística. Na sua função diária de informar – ou relatar a realidade –, o jornalista acaba 

fornecendo aos indivíduos meios para que se apropriem do universo exterior, 

transformando conhecimentos indiretos em diretos, fatos em opiniões (MOSCOVICI, 

1978, p. 53). Pois, segundo o autor: 

Como pessoas comuns, sem o benefício dos instrumentos científicos, 
tendemos a considerar e analisar o mundo de uma maneira semelhante; 
especialmente quando o mundo em que vivemos é totalmente social. Isso 
significa que nós nunca conseguimos nenhuma informação que não tenha 

                                                 
14 Este trabalho apresenta um retrato do problema e as propostas de políticas públicas da ONU para os 
países integrantes da organização, tendo sido discutido com o Comitê Econômico e Social (ECOSOC) e 
amplamente divulgado junto aos países-membros. 
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sido destorcida por representações “superimpostas” aos objetos e às 
pessoas que lhes dão uma certa vaguidade e as fazem parcialmente 
inacessíveis. Quando contemplamos esses indivíduos e objetos, nossa 
predisposição genética herdada, as imagens e hábitos que nós já 
aprendemos, as suas recordações que nós preservamos e nossas 
categorias culturais, tudo isso se junta para fazê-las tais como as vemos. 
 

 A produção jornalística atua exatamente na criação de imagens e categorias que 

formatam a maneira como enxergamos a realidade. Essas categorias, nós entendemos, 

respondem a enquadramentos dos fatos em questão. Para Entman (1993, p. 52), um 

enquadramento é determinado pela seleção de certos aspectos da realidade que serão 

salientados em um texto, podendo ser essa uma decisão consciente ou não do autor, no 

nosso caso, do jornalista. Para o pesquisador: 

Frames highlight some bits of information about an item that is the 
subject of a communication, hereby elevating them in salience. The word 
salience itself needs to be defined: It means making a piece of 
information more noticeable, meaningful, or memorable to audiences. 
An increase in salience enhances the probability that receivers will 
perceive the information, discern meaning and thus process it, and store 
it in memory (see Fiske & Taylor, 1991). 
 

Ressaltando certos aspectos da realidade e obscurecendo outros, os 

enquadramentos atuam no direcionamento do olhar, da opinião e da ação dos indivíduos. 

Para entender de que maneira os enquadramentos interagem nas revistas, gerando 

significados sobre o migrante, mergulhamos no pensamento de Bakhtin (1992, 1995, 

2002, 2004). Na mesma perspectiva dos princípios defendidos por Moscovici e Entman, 

o estudioso russo sustenta que compreender um texto consiste em aproximá-lo de outros 

textos, considerando sua presença tanto na realidade da qual ele é parte quanto nas 

realidades que ele reflete e refrata (1995, p. 32-33). Dos influentes conceitos do lingüista 

russo, é o de dialogismo que vai nos auxiliar na problematização desse assunto, fundando 

a nossa compreensão dos produtos jornalísticos em seus contextos político, econômico e 

social passados e presentes. 
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III. A ascensão de duas gigantes 
 

Na cronologia jornalística, o formato das revistas de informação, as 

newsmagazines, tem uma data de nascimento precisa: 3 de março de 1923. Fundada por 

Briton Hadden e Henry Luce, a americana Time foi a primeira a apresentar ao público a 

fórmula que viraria sucesso mundial. Para Johnson e Prijatel (2007, p. 72), são quatro os 

princípios básicos da inovação trazida pela Time. Além das já citadas avaliação e 

interpretação dos fatos e da ênfase nas personalidades protagonizadoras das notícias, os 

autores apontam a organização das notícias de forma lógica, em pequenas seções, e o tipo 

de redação: claro, curto e completo.  

Seguindo a trilha de sucesso da Time, Newsweek é a segunda maior revista em 

circulação no mundo15. Hoje em dia, sua edição norte-americana também chega ao 

Canadá e, através do Boletim com a Newsweek na Austrália, à Austrália. Além da 

americana, são publicadas semanalmente 11 edições internacionais da revista. Três delas 

escritas em língua inglesa: Atlântica, Ásia e América Latina. As oito demais fazem parte 

de um empreendimento em que Newsweek é única no mundo: a publicação do título em 

línguas estrangeiras. A partir do lançamento da edição japonesa, em 1986, vieram 

também a coreana, em 1991, a espanhola, em 1996, a árabe e a polaca, em 2000, a 

chinesa, em 2002, a russa, em 2004, e a edição em espanhol voltada para a Argentina, em 

2006. O atual editor da Newsweek International é Fareed Zakaria.  

O foco da Newsweek nos temas e no público internacional e sua distribuição em 

mais de 190 países foram alguns dos fatores que nos levaram a selecionar esta 

newsmagazine para este estudo. A vocação da publicação para assuntos de interesse 

mundial está no DNA da revista, fundada pelo antigo editor de Internacional em Time, 

Thomas J. C. Martyn. 

A história16 desta newsmagazine começou em 17 de fevereiro de 1933. 

Inicialmente vendida a 10 centavos a unidade e com circulação semanal de 50 mil 

exemplares, Newsweek cresceu como a principal rival da pioneira Time. Sua batalha para 

se consolidar no mercado editorial seguiu pelos anos 30, 40 e 50, até que, com a 

                                                 
15 Dados da International Federation of the Periodical Press World Magazine, em <http://www.fipp.com>. 
16 Aqui vamos seguir o histórico apresentado por Cardoso (2009). 
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circulação média tendo subido 80% entre 1950 e 1962, a revista atingiu, naquele ano, o 

milhão e meio de examplares.  

Um ano antes, em 1961, a newsmagazine havia sido comprada pelo proprietário 

do The Washington Post Company, Phil Graham, por nove milhões de dólares. Porém, 

grandes alterações na publicação ocorreram somente dois anos mais tarde, após a morte 

de Graham. Ao assumir a presidência do grupo The Washington Post, Katharine Graham 

forneceu à Newsweek o apoio necessário para competir com a Time. No fim dos anos 60, 

a redação contava com um orçamento de mais de 10 milhões de dólares, ao invés dos 3,4 

milhões de 1963. O design gráfico e a capacidade de produção da revista também foram 

melhorados. Com esse suporte, a equipe liderada pelo chefe de redação Osborn Elliot 

conseguiu superar a Time em duas coberturas cruciais no período: a da guerra do Vietnã e 

a dos protestos pelo fim da desigualdade racial nos Estados Unidos. Newsweek soube 

antecipar e interpretar melhor os acontecimentos, deixando a revista líder para trás nas 

duas grandes histórias da década.   

Em 1975, quando Osborn Elliot deixou a newsmagazine, a direção da redação 

passou por uma fase instável, com três editores em nove anos. Foi Richard Smith quem 

trouxe a estabilidade de volta, em 1984. Em 1991, Smith reforçou sua liderança 

acumulando o cargo de presidente da revista ao da direção editorial, passando a ser o 

responsável também pela direção de marketing, publicidade, circulação, produção e 

operações de distribuição. 

Em 1998, mais uma vez promovido, então a presidente do conselho de 

administração do grupo, Smith deixa o cargo de diretor editorial para Mark Whitaker. 

Sob sua supervisão, de 1998 a 2006, a Newsweek publicou suas edições mais vendidas de 

todos os tempos, teve recordes de lucro e ganhou mais prêmios que nunca. Quatro deles, 

em nível nacional – pelas coberturas do escândalo Mônica Lewinsky (1999), do 11 de 

setembro (2001), da Guerra do Iraque (2004) e das eleições 2004 (2005). Dois desses 

prêmios foram de “excelência geral”, o de mais alta honra concedido pela Associação 

Americana de Editores de Revistas (ASME, na sigla em inglês). Newsweek é a maior 

vencedora de prêmios atribuídos pela ASME a newsmagazines.    

Em 2006, Whitaker passou a auxiliar da presidência do canal de televisão NBC, 

sendo sucedido por Jon Meacham. A direção de Meacham, no entanto, veio no momento 
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em que a indústria enfrenta os desafios impostos pelo aumento do acesso dos leitores às 

novas tecnologias de comunicação. Newsweek apresentou perdas financeiras em 2008 e 

2009 e optou, como estratégia de marketing, por uma completa reformulação gráfica e de 

conteúdo: “mais reportagem e opinião” e ênfase em temas políticos17. Para oferecer a 

agências de publicidade um público mais elitizado e essencialmente formador de opinião, 

o plano também definiu o aumento do preço da revista e a redução do número de 

assinantes dos recentes 3,2 milhões para 1,5 milhão. Em meio às reformas, o The 

Washington Post colocou o título à venda em maio de 201018.    

No quadro 119, traçamos um perfil resumido da Newsweek: 

 

Quadro 1 – Perfil da Newsweek 
Tiragem A tiragem semanal média da Newsweek em 2009 

foi de 2,3 milhões de exemplares. Como parte da 
estratégia de marketing lançada em 2009, a 
revista prometeu a anunciantes reduzir o número 
de assinantes para 1,5 milhões em 2010, 
direcionando-se fortemente a um mercado de 
elite. O número de leitores gira em torno dos 17 
milhões. 

Perfil do público20  § 52,8% homens e 47,2% mulheres;  
§ 47,1% profissionais liberais e assalariados em 
cargos de gerência e 14,6% altos executivos;  
§ 65,7% entre 25 e 54 anos, sendo a idade 
média 47,3 anos; 
§ 55,9% com diploma universitário; 
§ 68,8% com renda familiar de 75 mil dólares 
ou mais e 48,2% com uma renda de 100 mil 
dólares ou mais; 

Editorias  Newsweek apresenta regularmente as seguintes 
seções: Scope (com as subseções Internationalist, 
Nationalist, My turn, Conventional Wisdom, 
Perspectives and Backstory), The take (artigos de 
comentaristas), Features (reportagens principais) 
e The critics (resenhas de artes, filmes, televisão, 
comida). 

                                                 
17 Em artigo de Howard Kurtz publicado no jornal The Washington Post de 18 de maio de 2009. 
18 Informação do release divulgado pelo grupo em seu site em 5 de maio de 2010. 
19 O quadro segue o modelo proposto por Ferraz (2010). 
20 Os números referem-se a uma pesquisa divulgada em 2006 no site <http://magsdirect.com>. 
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Histórico  Fundada em 17 de fevereiro de 1933 pelo ex-
editor de Internacional de Time Thomas Martyn, 
Newsweek cresceu tanto dentro dos EUA como 
no exterior: suas 11 edições internacionais são 
distribuídas em mais de 190 países. Após 
alcançar e manter sucesso financeiro e editorial 
por décadas seguidas, o título enfrenta seu maior 
desafio nos anos da elaboração deste estudo. 
Newsweek foi colocada à venda em maio de 2010 
pelo The Washington Post, que detém seu título.  

Posicionamento  Na mídia americana, Newsweek posiciona-se 
politicamente como de Centro-esquerda. Ela 
também é vista por outros órgãos da imprensa 
como simpática ao atual governo dos Estados 
Unidos, do presidente Barack Obama, e seu 
partido, o Democrata21.  

Empresa  The Washington Post Company, consórcio que 
possui jornais (entre os quais os grandes The 
Washington Post e The Herald); revistas (sendo a 
Newsweek a mais importante); canais de 
televisão; sites diversos na internet (tanto de 
comunicação e informação como de venda de 
serviços variados); servidor para telefone, 
televisão e internet a cabo, e a Kaplan Inc. 
(empresa que presta serviços na área de 
educação). 

FONTES: Newsweek22 /  The Hunffington Post23 / The Washington Post24 / Magsdirect.com 

 

No Brasil, o crescimento do setor de newsmagazines tem sido progressivo, a 

despeito do avanço das novas tecnologias de comunicação. O número de títulos 

ultrapassou os 4 mil em 200925. Além das pequenas editoras que inundam o mercado, três 

grandes forças atuam no setor: o Grupo Abril (com a Editora Abril), as Organizações 

Globo (com a Editora Globo) e a Editora Três.  

Veja está vinculada ao poderoso conglomerado midiático da Abril. Além da 

Editora Abril, a empresa abarca ainda a Abril Digital (formada pela Abril.com e pela 

Abril no Celular), o canal de televisão MTV e a Abril Educação (Editoras Ática e 

                                                 
21 Informações do colunista do jornal The Washington Post Howard Kurtz em 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/17/AR2009051702074.html>. Ressalte-
se que o citado jornal pertence ao mesmo grupo (The Washington Post Co.) que controla a Newsweek. 
22 Em <http://www.newsweek.com>. 
23 Em <http://www.huffingtonpost.com/2010/05/05/newsweek-sale-washington-_n_564261.html>. 
24 Em <http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/05/17/AR2009051702074.html?sid=ST2009051702214>. 
25 Dados da Agência Nacional dos Editores de Revistas (ANER), em <http://www.aner.org.br>. 
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Scipione). Criado em 1968, seu Departamento de Documentação, o Dedoc, é hoje em dia 

o mais completo arquivo jornalístico do Brasil  

Segundo o próprio Grupo, em 2009, sua gigantesca gráfica – considerada a maior 

da América Latina – publicou 373 títulos, destacando-se como líder de vendas em 21 dos 

25 segmentos em que atua. No total anual, suas publicações tiveram uma circulação de 

188,5 milhões de exemplares, atingindo cerca de 28 milhões de leitores e 4,1 milhões de 

assinaturas26.  

Sete das dez revistas mais lidas do país, de acordo com esses números, são da 

Abril, sendo Veja a primeira. No mundo, Veja aparece como a terceira maior revista 

semanal de informação, a maior fora dos Estados Unidos. De acordo com dados do 

Instituto de Verificação e Circulação27 de fevereiro de 2010, a revista atingiu uma 

tiragem semanal de mais de 1,2 milhão de exemplares. Considerando-se todo o ano de 

2009, sua circulação líquida média foi de quase 1,1 milhão de revistas. Desse 

significativo total, mais de 900 mil eram referentes a assinaturas, enquanto cerca de 160 

mil foram vendas avulsas. O número estimado de leitores chega a quase 9 milhões28. 

Veja, no entanto, não surgiu como o bem sucedido negócio em que se 

transformou29. Idealizada por Roberto Civita – filho do proprietário da Abril –, depois de 

um estágio na revista Time em 1957, e por Mino Carta – jornalista conceituado e seu 

primeiro chefe de redação –, a revista não foi capaz de cativar o público brasileiro logo 

de saída. Adaptados a Manchete e O Cruzeiro, que ressaltavam fotos, cores e 

generalidades, os leitores estranharam o formato da newsmagazine. A expectativa de 

venda de 500 mil exemplares semanais foi um fracasso no primeiro número e não se 

alterou em seguida. As perdas financeiras levaram a Editora Abril a considerar o 

fechamento do título em diversas ocasiões.     

                                                 
26 Em <http://www.grupoabril.com.br>. 
27 O Instituto Verificador de Circulação (IVC) é uma entidade sem fins lucrativos organizada pelo mercado 
publicitário para realizar auditorias na contabilidade de circulações impressas e digitais. Atuante em 
diversos países, foi criado no Brasil em 1961 e desde então é responsável pela verificação dos principais 
jornais e revistas brasileiros (<http://www.ivc.org.br>). 
28 Segundo estudos do Instituto Marplan e da Projeção Brasil de Leitores de 2009 divulgados pela Abril em 
seu website. 
29 Para contar a história de Veja, nos baseamos na reportagem “O jeito brasileiro de fazer revista semanal”, 
em <http://www.abril.com.br/institucional/50anos/Veja.html>, e em Cardoso (2009). 

http://www.grupoabril.com.br/
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A censura da ditadura militar30 contribuiu para dificultar ainda mais o 

estabelecimento de Veja no mercado. Em dezembro de 1968, o número 15 da revista, que 

tratava dos acontecimentos que culminaram na aprovação do Ato Institucional n° 531, foi 

apreendido. Assim como outros órgãos da imprensa, entre 1975 e 1976, o material a ser 

publicado por Veja era revisado por um censor. Trechos ou mesmo textos inteiros de 

reportagens eram cortados. Essa pressão resultou no afastamento de Mino Carta da 

redação. 

Carta foi substituído por José Roberto Guzzo, que permaneceu na direção da 

redação até 1991. Nesse período, Veja duplicou sua tiragem. Promovido a membro do 

Conselho Editorial da Abril, Guzzo cedeu lugar a Mário Sérgio Conti, que também viveu 

um período de crescimento na publicação. Em 1995, Veja atingiu então os 1,1 milhão de 

examplares semanais.  

Mas o sucesso da revista não veio desacompanhado de intensas críticas.  “O 

brilho literário disfarçava um jornalismo também autoritário, produzido por sistemas de 

trabalho em que os editores, senhores poderosos, obrigatoriamente autores dos textos 

principais, punham e dispunham de falas alheias (nem sempre ditas) e da investigação 

dos repórteres, como se lhes pertencessem”, descreve o professor de jornalismo Manuel 

Carlos Chaparro (apud CARDOSO, 2009, p. 170).  

Alguns dos “inimigos” da publicação saíram de suas próprias fileiras. Afastado 

em 1997 com “licença remunerada”, Conti lançou em 1999 o livro Notícias no Planalto, 

em que levanta suspeitas de corrupção contra o anterior diretor de redação, José Roberto 

Guzzo. No ano seguinte, foi a vez do primeiro chefe de redação de Veja, Mino Carta, usar 

seu romance Castelo de Âmbar (2000) para lançar dúvidas sobre o posicionamento da 

família Civita e explicar a sua saída da revista. 

                                                 
30 O regime militar governou o Brasil entre 1964 e 1984. 
31 O AI 5 foi o decreto do governo militar que revogou a Constituição de 1967 e as constituições estaduais, 
dando poderes ilimitados ao presidente. O Congresso brasileiro foi fechado e iniciaram-se a partir de então 
os anos de mais dura censura do regime.  
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Mais recentemente, em 2008, Luís Nassif, um dos mais respeitados jornalistas e 

blogueiros brasileiros, lançou uma série de artigos no Google Pages atacando o que ele 

chama de “O método Veja de Jornalismo”32. 

Após a saída de Conti da chefia da redação, Tales Alvarenga, repórter em Veja 

desde 1976, assume o posto. Em 2004, ao subir para o cargo de diretor editorial das 

revistas Veja e Exame, Alvarenga é substituído por outro veterano repórter da redação, 

Eurípedes Alcântara, que tem dirigido a newsmagazine desde então. 

Em seguida, o perfil de Veja no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Perfil de Veja 
Tiragem A tiragem semanal de Veja é de 1.215.001 

exemplares. A circulação líquida média é de 
1.094.234, sendo 932.625 assinaturas e 161.609 
vendas avulsas.  

Perfil do público  8,774 milhões de leitores com 10 anos ou mais, 
sendo:  
§ 53% homens e 47% mulheres;  
§ 46% classe B, 28% classe A, 23% classe C, 
3% classe D, 0% classe E;  
§ 13% entre 10 e 19 anos, 12% entre 20/24 
anos, 22% entre 25/34 anos, 21% entre 35/44 
anos, 9% entre 45/49 anos, e 22% acima dos 50 
anos;  
§ 58% residentes da região Sudeste do Brasil, 
15% do Sul, 14% do Nordeste, 9% do Centro-
Oeste e 4% do Norte. 

Editorias  A revista atualmente traz 17 seções. São elas: 
Páginas Amarelas, Ponto de Vista, Holofote, 
Veja Essa, Gente, Radar, Datas, Artes e 
Espetáculos, Veja Recomenda, Brasil, 
Internacional, Geral, Guia, Ensaio, Colunistas, 
Beth Milan e Diogo Mainardi.  

Histórico  Fundada em 11 de setembro de 1968 pelos 
jornalistas Roberto Civita e Mino Carta, em pleno 
período de consolidação da ditadura militar no 
Brasil, Veja enfrentou dificuldades iniciais para 
se consolidar no mercado. Seu sistema de 

                                                 

32 “Desde os anos 80, cada vez mais Veja se especializaria em ‘construir’ matérias que assumiam vida 
quase independente dos fatos que deveriam respaldá-las. Definia-se previamente como ‘seria’ a matéria. 
Cabia aos repórteres apenas buscar declarações que ajudassem a colocar aquele monte de suposições em 
pé. (...) O que era um estilo criticável, com o tempo acabou tornando-se uma compulsão, como se a revista 
não mais precisasse dos fatos para compor suas reportagens. Ela se tornou uma ficção ampla, algo que é de 
conhecimento geral dos jornalistas brasileiros”, argumenta Nassif em 
<http://sites.google.com/site/luisnassif02/oestiloveja>. 
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assinaturas, pioneiro no país, foi o que a salvou 
economicamente, lançando-a ao topo das revistas 
semanais de informação (atualmente a 3ª maior 
do mundo).   

Posicionamento  Coloca-se como uma revista abrangente e liberal, 
cujos objetivos declarados incluem “consertar, 
reformular, repensar e reformar o Brasil”33. 
Muitos críticos têm questionado os métodos 
empregados pela revista na seleção e apuração do 
conteúdo.  

Empresa  Grupo Abril, composto pela Editora Abril 
(publicações), Abril Digital (Abril.com e Abril no 
Celular), MTV (TV segmentada), e Abril 
Educação (Editoras Ática e Scipione). 

FONTES: Grupo Abril34 / Instituto Verificador de Circulação  

 

IV. Apresentação dos capítulos 
 

Embarcaremos, no primeiro capítulo, em uma viagem por sobre a formação do 

Brasil e dos Estados Unidos, dois países visceralmente impactados pelos fluxos 

migracionais. Retrocederemos na história para compreender que povos migraram para 

essas nações, sob que circunstâncias sociais, políticas e econômicas isso se deu e de que 

maneira esse passado criou discursos que reverberam hoje em dia através das revistas 

estudadas. Esboçaremos também um retrato da migração internacional no mundo de hoje, 

levantando números, desafios e perspectivas futuras. Assim, criaremos um pano de fundo 

cronologicamente contínuo para a análise dos textos das revistas, a ser iniciada no 

capítulo 2. 

Imersos na memória do assunto, fundamentaremos essa análise, inicialmente, na 

noção de representação social de Serge Moscovici (1978, 2003). Para compreender o 

padrão da figura do migrante internacional em Veja e Newsweek, nos apoiaremos 

também, ainda no capítulo 2, no conceito de dialogismo de Bakhtin (1995) e nos estudos 

sobre revistas de Vilas Boas (1996) e Hernandes (2004).   

No terceiro capítulo, aprofundaremos nossa investigação com base na teoria do 

framing (GOFFMAN, 1974, 1981). Inicialmente, discutiremos o contexto teórico de 

desenvolvimento da teoria. Em momento posterior, abordaremos sua aplicação aos 

estudos de comunicação, retomando o conceito de estereótipo de Lippman (1922), as 

                                                 
33 Dados publicados em <http://publicidade.abril.com.br/marcas/4/revista/informacoes-gerais>. 
34 Em <http://www.grupoabril.com.br>. 
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pesquisas de Sábada (2008) e Erice (1994), até chegarmos à definição de frames de 

Entman (1993). A partir dos princípios formulados por esse autor, analisaremos as 41 

matérias de Veja e 48 de Newsweek que formam nosso corpus. Tanto no capítulo 2 

quanto no 3 alternamos a inserção da teoria e as análises do corpus. 
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Capítulo 1 – PRIMEIRA PARADA: TRAÇOS DE UM PASSADO 

 

Com a delimitação de fronteiras – processo que teve início por volta do século 

XV –, o que chamamos contemporaneamente de Estado começou a tomar forma. A 

centralização do poder político, a instituição de um exército permanente, um sistema 

unificado de tributação, a organização das relações entre diferentes Estados por meio de 

embaixadas e a ascensão do capitalismo fizeram florescer os grandes territórios 

definitivos onde as populações nacionais vivem hoje – conforme apontado por Thomas 

Hobbes (1983) e John Locke (1978), entre outros formuladores da concepção de Estado. 

Esse padrão se assentou sobre o ideal de uma sociedade culturalmente uniforme, que 

compartilha símbolos e uma língua oficial. A homogeneização pregada dentro dos limites 

do Estado levou, como consequência direta, ao recrusdescimento dos traços da figura do 

estrangeiro imigrante. 

Mais recentemente, porém, um outro processo vem tensionando ainda mais a 

questão da imigração. A expansão dos mercados rumo ao além-fronteira, estimulando um 

apagamento parcial das linhas divisórias entre países – o suficiente para promover o 

consumo de produtos em nível global –, concorre para espalhar conhecimentos sobre as 

diferentes culturas e, com seus avanços tecnológicos, reduzir relativamente as distâncias 

entre os países. Mas não só isso. A face econômica dessas transformações tem gerado 

uma maior motivação para a migração internacional. Marinucci e Milesi (2005, p. 1) 

entendem que: 

As migrações internacionais, atualmente, constituem um espelho das 
assimetrias das relações sócioeconômicas vigentes em nível planetário. 
São termômetros que apontam as contradições das relações 
internacionais e da globalização neoliberal. (...) Tomando por base o 
referencial demográfico, tem-se que os deslocamentos migratórios fazem 
parte da natureza humana, mas são estimulados, quando não forçados, 
nos dias de hoje, pelo advento da tecnologia e pelo impacto da 
problemática econômica, nesta lógica inversa de sua preponderância em 
relação ao ser humano. 

   

Neste capítulo 1, nossa inteção é apresentar ao leitor o tema migração 

internacional, refazendo nosso percurso para compreender o assunto e apresentando-lhe 

as nuances do fluxo migracional atual no mundo.  
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Embora as revistas que são objeto de nossa análise dediquem parte de seu espaço 

à cobertura de temas internacionais, o tema da migração internacional apareceu, em 2009, 

dentro de um espectro bastante doméstico. Ao contrário do que prevíamos, a migração 

internacional não é abordada nas newsmagazines a partir dos conflitos gerados pela 

movimentação de pessoas cruzando fronteiras, mas essencialmente por seu caráter 

restaurador da auto-estima nacional em cada um dos países envolvidos neste estudo.  

Nas hipóteses traçadas para nosso projeto de dissertação, acreditávamos que 

encontraríamos a ênfase da cobertura de Veja e Newsweeek nas questões políticas e 

econômicas que estão relacionadas ao tema, de alguma forma relatando o aumento súbito 

do crescimento das migrações internacionais como “uma conseqüência das visíveis 

desigualdades de oportunidade entre os países geradores e os receptores de migrantes” 

(ONU, p. 5)35.  

Na prática, porém, percebemos que cada revista direcionou as matérias que tratam 

deste tema para suas preocupações internas. Assim, consideramos válido incluir aqui 

também um resumo histórico da imigração no Brasil e nos Estados Unidos. Esperamos, 

dessa forma, colocar o leitor a par das potenciais circunstâncias geradoras desse contexto 

e das possibilidades discursivas que as revistas teriam na abordagem do assunto. Essa 

exibição da riqueza de opções que o mundo real oferece aos jornalistas que se debruçam 

sobre este tópico facilitará nossa análise nos próximos capítulos, nos quais perceberemos 

de que maneira as revistas compartimentalizam o assunto: o que, dessa visão geral aqui 

exposta, é publicado, o que é esquecido e que sentidos são lançados a leitores que, em 

grande número, não têm acesso a versões aprofundadas dos fatos. 

No Brasil e nos Estados Unidos, vamos retomar as condições históricas que 

moldaram os discursos sobre imigração. Procedemos dessa maneira também porque 

assumimos a concepção de linguagem na qual o contexto social e histórico soma-se à 

língua, quando em uso. Retomamos o pensamento de Bakhtin para enfatizar que em 

nenhuma esfera da vida humana o discurso verbal pode ser compreendido fora da 

situação social que o engendra. Isoladamente, as palavras simplesmente não existem 

(PINHEIRO, 2008). “A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

                                                 
35 Em relatório do Departament of Economics and Social Affairs (2005) da ONU.  



36 
 

concreta, não no sistema lingüístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

individual dos falantes” (BAKHTIN, 1992, p.124). 

Os textos produzidos pelas revistas semanais estudadas, portanto, existem como 

discursos configurados a partir dos históricos aqui traçados, em um tipo de relação 

descrita por Bakhtin como dialógica. Para o autor russo, o dialogismo, conceito-chave na 

formatação do nosso problema de pesquisa e dos contornos deste trabalho, implica a 

presença constitutiva da voz do outro em toda expressão verbal, o permanente diálogo 

entre os diferentes discursos dentro de cada texto. Conforme o próprio Bakhtin (2004, p. 

79) assevera: “nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída exclusivamente a 

quem a enunciou: é produto da interação entre falantes e em termos mais amplos, produto 

de toda uma situação social em que ela surgiu”. Dessa forma, cada texto das revistas 

constitui um elemento “inalienável” do contexto social que a gerou.  

Se é através da relação da posição do autor em diálogo com outras vozes que 

podemos perceber os sentidos dos textos, como explicita Fiorin (2008), precisamos, antes 

de partir para os textos das revistas, conhecer os fatos do passado que se fazem ecoar (ou 

são apagados) em Veja e Newsweek. Pois entendemos que “a concretização da palavra36 

só é possível com a inclusão da palavra no contexto histórico real de sua realização 

primitiva” (BAKHTIN, 1995, p. 103). Abaixo, portanto, colocaremos como o migrante 

internacional foi percebido dentro das sociedades brasileira e americana no passado, 

estabelecendo assim a macroestrutura de sentidos na qual o material de Veja e Nesweek 

se funda e com a qual ele dialoga.   

 

1.1 –  De hospedador a hóspede  

 

A diversidade característica da população brasileira é, em grande parte, resultado 

da migração internacional, que, desde o descobrimento do Brasil, ocupou papel de 

destaque na evolução social do país. Tendo como guia o resumo histórico elaborado por 

Patarra e Baeninger (1995), retrocedemos aos distintos momentos desse movimento e nos 

encontramos com a seguinte realidade: na maior parte da sua história, contrariamente ao 

                                                 
36 Tal como interpretamos que Bakhtin entendia, leiamos aqui “palavra” de forma ampla, como sendo todos 
os textos. No caso específico do nosso corpus, como sendo os textos sobre imigração de Veja e Newsweek 
em 2009. 
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papel que desempenha na contemporaneidade, o Brasil foi um país recebedor de 

imigrantes. Vejamos de que forma isso ocorreu. 

 

1.1.1 – Abrindo as portas para os que chegam 

 

Os portugueses foram os primeiros a migrar para o Brasil. Sua chegada se deu 

lentamente no início – um total de 100 mil portugueses entraram no país nos séculos XVI 

e XVII (IBGE, 2000) –, tendo se acelerado com a descoberta das minas de metais 

preciosos no estado de Minas Gerais – foram 600 mil recém-chegados de Portugal no 

século XVIII.  

Nesse mesmo período, teve início a diversificação dos grupos que viam o Brasil 

como uma terra de oportunidades. Franceses, holandeses e açorianos foram alguns dos 

que  atracaram em solo nacional, muitas vezes entrando em atrito com os conquistadores 

portugueses pela posse de parcelas do território. Esses grupos eram então vistos como 

invasores pelos primeiros desbravadores europeus, assim como os portugueses haviam 

sido encarados como invasores pelos índios nativos. 

Ao mesmo tempo, um outro fluxo migratório que marcaria a história brasileira 

ocorria: o dos escravos africanos. Estima-se que, de 1551 a 1870, tenham entrado no país 

entre 2,5 e 4,3 milhões de escravos (KUZNESOF, 2008). Trazidos inicialmente para 

trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar (em meados do século XVI), os escravos foram 

recolocados de acordo com os ciclos econômicos nacionais ao longo dos três séculos 

seguintes – ouro, fumo, cacau, borracha. Com uma existência puramente restrita à sua 

força de trabalho, o caso do africanos transportados para o Brasil reproduziu o longo 

ciclo de escravidão dos povos subjugados, guardando semelhanças com os brasileiros (e 

outros cidadãos do terceiro mundo) que vivem no primeiro mundo na condição única de 

trabalhadores – sem direitos civis ou sociais, uma condição invisível.       

Em meados do século XIX, com o avanço do debate sobre o fim da escravidão, a 

imigração européia passou a ser vista como opção para substituição da mão-de-obra 

africana. A alteração na essência do movimento migratório direcionado ao país nessa 

época (de uma migração africana forçada para uma migração européia em busca de 

trabalho assalariado) caracterizou a transição de um sistema econômico escravocrata para 



38 
 

um sistema econômico capitalista. E teve uma conotação racista, já que as políticas de 

imigração adotadas priorizaram a vinda de europeus, simbolizando o desejo da elite de 

“branquear” a população brasileira  (LOBO & ZACHARY, 2008).   

Desde 1808, no entanto, com a chegada de D. João VI ao Brasil, os portos haviam 

sido abertos às nações amigas e comunidades de europeus já vinham se estabelecendo no 

país. As primeiras levas dos 250 mil alemães que migraram para o Brasil se beneficiaram, 

em grande parte, da intenção do governo de povoar e desenvolver a economia nas áreas 

mais remotas do Sul, ainda escarsamente habitadas (MAUCH & VASCONCELOS, 

1994). Tanto D. João VI quanto D. Pedro I, imperador do Brasil a partir da 

independência, em 1822, mantiveram uma política de concessão de terras e 

financiamento da viagem de estrangeiros, estimulando a vinda de europeus. Nesse 

momento da história, os imigrantes eram bem-vindos, mas não bem tratados. A 

resistência a eles crescia no seio da sociedade brasileira, que entendia o valor de seu 

trabalho, mas não estava disposta a dividir com eles os lucros do crescimento econômico.  

Em 1850, ao mesmo tempo em que o tráfico de escravos foi proibido no Brasil, os 

latifundiários conseguiram que o governo aprovasse a Lei das Terras, determinando que 

terras públicas somente poderiam ser adquiridas através de compra. A imigração 

européia, então, teria suas características drasticamente alteradas. De pequenos 

proprietários agrícolas, os estrangeiros se transformariam na principal força-de-trabalho 

nas fazendas brasileiras – marcadamente as produtoras de café, então a monocultura em 

ascensão no país. Assim, perdiam suas possibilidades de igualdade civil, sendo 

enquadrados em sua condição de trabalhadores. 

A partir de 1888, ano da Lei Áurea, até 1930, o trabalho dos europeus tornou-se 

indispensável. Depois de Estados Unidos e Argentina, o Brasil foi o principal receptor 

dos imigrantes europeus que vieram para o continente americano nesse período 

(FAUSTO, 1994). A década que se seguiu à abolição (de 1890 a 1900) é considerada o 

ápice da imigração para o Brasil. Nesses dez anos chegou 1,4 milhão de imigrantes, o 

dobro do número de entradas nos 80 anos anteriores (de 1808 a 1888). Ao mesmo tempo, 

acentuou-se a diversificação da nacionalidade dos novos imigrantes. O quadro 3 traz os 

números de imigrantes de acordo com a nacionalidade: 
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 Quadro 3 – Diversificação dos grupos de imigrantes no Brasil 
Períodos decenais 1884-1893 a 1924-1933 

Nacionalidade  1884-1893 1894-1903 1904-1913 1914-1923 1924-1933 

Alemães 22778 6698 33859 29339 61723 

Espanhóis 113116 102142 224672 94779 52405 

Italianos 510533 537784 196521 86320 70177 

Japoneses - - 11868 20398 110191 

Portugueses 170621 155542 384672 201252 233650 

Sírios e turcos 96 7124 45803 20400 20400 

Outros 66524 42820 109222 51493 164586 

Total 883668 852110 1006617 503981 717223 

Fonte: IBGE37 

 

Até 1876, os portugueses formavam o maior grupo de europeus em território 

brasileiro. Daí em diante, a Itália passou a ser a principal origem dos que vinham para o 

país. Chegando em numerosas famílias, os espanhóis formaram a terceira maior colônia 

de imigrantes no Brasil, constituindo 14% dos estrangeiros que entraram no país entre 

1880 e 1972. No gráfico 1, a seguir, podemos visualizar comparativamente o tamanho 

dos grupos e em que períodos eles se estabeleceram no Brasil:  

 
Gráfico 1 

Fonte: IBGE38 

                                                 
37 Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de janeiro : IBGE, 2000. Apêndice: Estatísticas de 500 anos de 
povoamento. p. 226 
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Na primeira metade do século XX, o fluxo migratório direcionado ao Brasil 

apresentou irregularidades. De 1904 a 1930, chegaram 2.142.781 de estrangeiros ao país. 

Durante os anos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), esses números sofreram uma 

forte redução. Terminado o conflito, houve novo crescimento nas entradas, 

principalmente de poloneses, russos e romenos, o que contribuiu para diversificar ainda 

mais a mescla impulsionada pelos imigrantes no Brasil.  

Estima-se que, no total do período de maior imigração para o Brasil (entre 1882 e 

1934), tenham entrado no país cerca de 4,5 milhões de imigrantes (FAUSTO, 1991). Mas 

um outro período de redução dos estímulos à imigração estava por vir. Em 1927, o 

governo do estado de São Paulo extinguiu o subsídio à vinda de estrangeiros, derrubando 

drasticamente os números de chegadas. 

A crise econômica mundial de 1929 contribuiu para o fechamento das fronteiras. 

Politicamente, a mudança de postura do governo em relação ao migrante, refletindo a 

animosidade reinante no corpo social, se refletiu na Constituição de 1934. Sob as ordens 

do presidente Getúlio Vargas, foi instituído um sistema de cotas para imigração, 

impedindo que cada corrente migratória excedesse 2% do número total de nacionais 

daquele país que haviam entrado no Brasil durante os últimos cinqüenta anos39. Além 

disso, a lei vedou a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território nacional 

(MARINUCCI & MILESI, 2005).   

Enquanto o número de entradas decrescia e a imigração em massa perdia força, 

uma onda proveniente do Japão ganhou fôlego. A inserção nipônica tinha tido início em 

1908, como alternativa à mão-de-obra italiana, cujo governo - preocupado com as más 

condições de vida de seus nativos no Brasil - proibira a imigração gratuita para o país40. 

Com o tardio começo, a imigração de japoneses representou 30% dos ingressos entre 

                                                                                                                                                 
38 Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de janeiro : IBGE, 2000. Apêndice: Estatísticas de 500 anos de 
povoamento. p. 226. 
39 Constituição de 1934: Art. 121: ...§ 6º - A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as 
restrições necessárias à garantia da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante, não podendo, 
porém, a corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o número 
total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos. § 7º - É vedada a 
concentração de imigrantes em qualquer ponto do território da União, devendo a lei regular a seleção, 
localização e assimilação do alienígena. 
40 Através do Decreto Prinetti, em 1902. 
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1932 e 1935 e foi tão intensa que o censo do IBGE de 1950 coloca a japonesa como a 

quarta maior colônia de imigrantes do país, representando 10,6% dos estrangeiros no 

Brasil. 

O grande número de estrangeiros vivendo no Brasil já vinha gerando reações 

negativas no país, o que culminou na resposta impressa na carta de leis nacionais de 

1937: 

A Constituição de 1937 vem ampliar as proibições migratórias, fixando 
como competência exclusiva da União legislar sobre migração, podendo, 
outrossim, limitar certas raças ou origens. O Decreto 383, de 1938, 
proíbe aos estrangeiros exercerem atividades políticas no Brasil. Já às 
vésperas da II Guerra Mundial, Getúlio edita o Decreto-Lei 406, de 4 de 
maio de 1938, consolidando toda a situação jurídica do estrangeiro em 
sua face ditatorial, trazendo por completo a lista de pessoas que não mais 
seriam admitidas em solo brasileiro e deu ao Governo o poder de limitar, 
por motivos econômicos e sociais, a entrada de indivíduos de 
determinadas raças ou origens. (Marinucci e Milesi, 2005, p. 2) 

 

Essa é uma face da representação do migrante pelo brasileiro que, dadas as 

mudanças que ocorreram o cenário internacional em anos mais recentes, não costuma ser 

revisitada em nossas memórias relativas à imigração. Nem tampouco a revista Veja 

aludiu a esse discurso em 2009.     

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e respondendo a um dos fatores-chaves 

na determinação das políticas de imigração, a situação econômica, o Brasil flexibilizou 

essas leis. A necessidade de atrair trabalhadores especializados para potencializar o 

processo de industrialização gerou o Decreto-Lei n° 7.967, editado em 1945, permitindo 

a entrada de qualquer estrangeiro no país. Apesar disso, o decreto não deixou de, mais 

uma vez, demonstrar uma postura racista ao privilegiar a imigração européia41. Os anos 

50 assistiram, então, a uma outra leva de imigrantes chegando ao Brasil. Estes vieram 

principalmente da Espanha e da Grécia.  

Como demonstra o gráfico 2, a seguir, a partir dos anos 60, especialmente com a 

tomada do poder pelos militares (1964), a imigração para o Brasil caiu para níveis 

insignificantes.  

                                                 
41 O art. 2º do decreto determina que deveria ser atendida, na admissão de estrangeiros, a “necessidade de 
preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua 
ascendência européia”. 
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Gráfico 2 

Fonte: IBGE42 

  

Vemos, portanto, que a vinda de estrangeiros para o Brasil no passado se constitui 

como um fato numericamente e socialmente relevante e relativamente recente. E embora 

seja amplamente conhecida pela população em geral, surpreendetemente, a representação 

desse migrante histórico não encontrou lugar em Veja em 2009. O  estica-e-puxa da lei 

brasileira no tratamento dos imigrantes também não chega a servir de base para a 

discussão que a revista faz de como os brasileiros são tratados no exterior. Veja se aferra 

cegamente ao critério da atualidade na cobertura do tópico. E, na atualidade, o Brasil é 

um país exportador de migrantes. 

Até a década de 80, porém, os emigrantes registrados eram estrangeiros que 

retornavam para seus países de origem ou em mudança para outras nações da Latino-

América. As saídas de brasileiros por decisão pessoal ou em busca de emprego, ou de 

pesquisadores e bolsistas, eram considerados casos isolados, nada que saltasse aos olhos 

dos recenseadores (PATARRA & BAENINGER, 1995, p. 133).  

A se tirar pelo corpus estudado na newsmagazine brasileira, contudo, parece 

inacreditável que o fenômeno da emigração de brasileiros, durante a maior parte da 

                                                 
42 Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de janeiro : IBGE, 2000. Apêndice: Estatísticas de povoamento. 
P.225 
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história nacional, não representasse uma tendência social. Em Veja, os centenários 

discursos relativos à chegada de populações de outros países ao Brasil são retomados na 

perspectiva dos brasileiros não como os donos da terra, mas como os emigrantes. Aos 

invés de abordar portugueses, espanhóis, italianos, africanos, argentinos, paraguaios e 

outros estrangeiros como conquistadores; invasores; desbravadores; invisíveis; bem-

vindos, mas não bem tratados; vítimas de racismo; força de trabalho no Brasil, são os 

brasileiros que, na revista, são enquadrados nesses termos. A despeito de seu peso 

histórico e dos 692 mil estrangeiros que vivem no Brasil43, a qualidade do Brasil como 

local atrativo para estrangeiros, sua função como hospedador, foram apagadas. E os 

séculos de história a que aqui nos referimos, oferecedores de opções para a diversificação 

no tratamento do assunto, quase que inteiramente ignorados.   

 

1.1.2 – Escancarando os portões para os que saem 

 

A alteração no sentido do fluxo migracional no Brasil (de receptor a fornecedor 

de mão-de-obra internacional) foi resultado das mudanças que tomaram corpo nos anos 

70 nos cenários econômicos nacional e internacional. 

Esgotado o padrão de acumulação da Segunda Revolução Industrial, a ruptura da 

estabilidade macroeconômica mundial que marcou os últimos anos daquela década levou 

os países a desenvolverem novos e mais competitivos processos produtivos. Assim, o 

crescente peso do complexo eletrônico e de novos materiais, a automação integrada 

flexível como novo paradigma industrial, a revolução nos processos de trabalho, a 

transformação nas estratégias empresariais e as alianças tecnológicas como forma de 

competição foram inovações que as economias capitalistas colocaram em andamento 

nesse período (CALADO, 1997, p. 88).  

Essas alterações – poupadoras de mão-de-obra e geradoras de desemprego 

estrutural – provocaram uma reorganização hierárquica dos países na economia mundial, 

o que ficou conhecido como o processo de globalização. Apesar da confusão induzida 

pelo termo, vários autores (CANO, 1997; COUTINHO, 1995) lembram que a 

                                                 
43 Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). Os resultados da PNAD disponíveis 
são de 2008. A pesquisa, considerada a mais completa fonte de estatísticas demográficas e sócio-
econômicas do Brasil, é realizada anualmente pelo IBGE. 
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globalização está atrelada à internacionalização de capitais, não à criação de um mundo 

sem fronteiras. Nesse mundo de capital globalizado e de constante evolução tecnológica, 

o trabalhador não-qualificado tem assistido a uma crescente perda de seus direitos e da 

segurança conquistados no pós-guerra, colocando-se com desvantagem em um mercado 

de trabalho cada vez mais fechado. 

Ao mesmo tempo, a circulação instantânea da informação em nível planetário, 

segundo Brito (1995, p. 63), nos possibilitou a construção de um novo imaginário sobre o 

próprio e outros países, criando o que o autor chama de “ilusão migratória”: um conjunto 

de sentidos positivos atrelados à migração sem os quais os indivíduos dificilmente se 

aventurariam a uma mudança de país.   

 O Brasil, não sendo integrante da tríade que forjou a escalada da globalização 

(Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão), inseriu-se nesse cenário, em parte, através 

da comparação que seus trabalhadores passaram a fazer entre os salários possíveis dentro 

da economia brasileira – que sofria para se encaixar ao novo modelo macroeconômico – e 

os proporcionados nos mercados dos países ricos, ainda que em subempregos.  

Nessa época, o país encerrava um ciclo de 40 anos de crescimento econômico, 

nos quais havia experimentado significativas taxas de investimento, para entrar na 

denominada “década perdida”. De 1940 a 1980, o Produto Interno Bruto havia tido um 

crescimento médio anual de 6,9% (CALADO, 1997, p. 90). A renda per capita havia sido 

quintuplicada. Já o período que vai do fim dos anos 70 ao início dos 90 foi marcado pela 

estagnação econômica.  

Nos anos 80, a taxa de crescimento manteve-se próxima do zero, a renda per 

capita sofreu uma retração e a inflação chegou a ultrapassar a casa dos 1.000% ao ano. Os 

surtos de recuperação entre 1984 e 86 e em 1989 não conseguiram manter ativo o 

mecanismo de mobilidade social ascedente utilizado pelo governo militar para favorecer 

as classes trabalhadoras.  

O clima de restrição às liberdades individuais imposto pelo regime ditatorial, 

somado à instabilidade da economia, com as constantes trocas de moeda, a recessão e o 

desemprego, constituíram o retrato interno que serviu de pano de fundo à transformação 

do Brasil em uma nação em que a emigração é um processo demográfico relevante. 

Diante da frustração gerada pelas conjunturas política e econômica e da falta de 
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perspectiva de mudança a curto prazo, muitos jovens passaram a optar pela migração 

internacional como uma saída da crise.  

Quando o plano Real, no início dos anos 90, propôs a estabilização da economia 

por meio da adoção dos preceitos neoliberais, o mercado de trabalho fechou-se ainda 

mais. A indústria nacional, exposta à concorrência dos produtos importados – de preços 

bem mais baixos que os nacionais – precisou se reestruturar para não padecer. Para 

alcançar preços internacionalmente competitivos, o corte nos custos de produção se deu 

essencialmente pela redução de postos de trabalho e dos níveis hierárquicos e pela 

terceirização. 

 Assim, apesar da redução da pobreza e da ampliação dos níveis de consumo 

alcançados no final do século XX, as elevadas taxas de desemprego constituíram um 

quadro desfavorável, em especial, para os jovens brasileiros. Quando consideramos que, 

ao mesmo tempo, esses jovens estão imersos em sistemas de informação e de transporte 

acessíveis e baratos, compreendemos porque, somente na década de 90, 1,5 milhão de 

brasileiros deixou o país44.  

No novo milênio, a economia brasileira tem se mantido estável e, em função da 

recente crise financeira, alargado seu peso em comparação às demais nações. Embora os 

indicadores econômicos tenham revertido sua trajetória em relação aos anos 80, o fluxo 

de saída do Brasil continua em ação. Segundo as estatísticas mais recentes, a estimativa é 

de que 4,5 milhões de brasileiros vivam no exterior. Em particular, esse é o quadro que 

Veja descreve em sua abordagem da migração internacional. 

 

1.2 – Uma viagem pela imigração para os EUA  

 

Ao longo de milhares de anos, populações hoje consideradas nativas dos Estados 

Unidos e outras, as européias, chegaram ao território que toma grande parte da América 

do Norte. Suas sangrentas lutas pela conquista da terra não cessaram quando a nação 

declarou-se independente do Reino Unido, em 1776. Atualmente, a batalha para estar no 

território da maior potência do mundo capitalista tem outro viés. O da nacionalidade. 

                                                 
44 Dados do Ministério da Justiça do Brasil, em seu Programa de Atendimento e Legalização de 
Estrangeiros no Brasil.  
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Embora seja corriqueiro o discurso de que “os EUA é uma nação de 

imigrantes”45, um passeio pela história mostra que essa realidade não ganhou uma leitura 

positiva dentro da sociedade americana de forma pacífica, pois, como bem colocou 

Bakhtin, o discurso é uma arena de lutas (BAKHTIN, 1995). As correntes de pensamento 

que vão da aceitação da presença estrangeira à xenofobia, nos EUA, tiveram momentos 

de dominância alternados. Nesse sentido, os altos e baixos da economia norte-americana 

têm tido um papel determinante para como a sociedade lida com o tema da imigração 

naquele país.  

Os nascidos fora das fronteiras do território de 9,6 milhões de Km²46 denominado 

de Estados Unidos da América, imigrantes ao penetrar essa área, nem sempre foram (são) 

bem-vindos. Mas assim como variou, com o passar dos anos, o tipo de olhar lançado 

sobre a imigração nos EUA – do mais orgulhoso ao de maior desdenho –, variou também 

a maneira como os diferentes grupos étnicos foram recebidos no país.  

As conseqüências sociais dessas variações (brigas políticas, mortes, criação de 

leis anti e pró-imigração) se transformaram em enunciados que hoje influenciam os textos 

que lemos sobre o tema também na mídia. Por isso reconstituimos aqui o percurso da 

imigração nos EUA, colocando o tema no contexto econômico e social de cada época. 

Nossa explanação está ancorada em informações coletadas no Museu da Imigração, em 

Nova York, em junho de 2009. Os dados apresentados, segundo compilação do próprio 

Museu, são do governo federal americano e de análises acadêmicas.  

 

1.2.1 – As primeiras grandes migrações 

  

Nos últimos 300 anos, os Estados Unidos foram uma das regiões do planeta que 

mais receberam estrangeiros47. Ao longo dos séculos, porém, os grupos a migrar em 

maiores quantidades para a região foram diferentes. Antes de se tornar independente do 

Reino Unido e nas primeiras décadas após a independência, os EUA foram destino, 

majoritariamente, para seus colonizadores e para europeus do norte. Britânicos, alemães, 

                                                 
45 Jargão histórico que abriu, por exemplo, a exposição em homenagem aos imigrantes da Ásia e das Ilhas 
do Pacífico do Museu da Imigração na Ellis Island, em Nova York, em junho de 2009. 
46 Informação da Divisão Estatística das Nações Unidas publicada em <http://data.un.org/>. 
47 Informação da ONU, em <http://www.gcim.org>.  
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russos, escandinavos e italianos foram os primeiors a migrar para os EUA, seguidos pela 

mão-de-obra escrava importada da África. Este negócio tornou-se ilegal naquele país em 

1808, até quando o governo americano estima que os EUA tenham recebido cerca de 6% 

do total de africanos trazidos para as Américas.  

 De 1830 até meados do século XX, os europeus continuaram a ser o principal 

grupo a imigrar para os EUA. Só depois dos anos 60 latinos e asiáticos – que hoje 

formam as maiores comunidades estrangeiras no país – começaram a se destacar nas 

estatísticas.  Ao contrário de Veja, que não insere em suas matérias os discursos relativos 

ao tema debatidos ao longo da história nacional, Newsweek diversifica suas 

representações nesse sentido. Tanto lançando mão da variedade de nacionalidades dos 

imigrantes em suas matérias como fazendo referência à figura do imigrante histórico, 

fundador da nação. 

 

1.2.2 – De 1820 aos anos 2000  

 

De acordo com a exposição “O povoamento da América”, do citado Museu da 

Imigração, o governo federal americano começou a guardar informações sobre a chegada 

de imigrantes ao país em 1820. Esses números mostram que, desde então, os fluxos não 

têm sido permanentes, “mas variaram com as condições tanto no velho como no novo 

mundo” 
48. As condições a que o texto de abertura da exposição se refere dizem respeito a 

questões políticas (revoluções, golpes de Estado, guerras), religiosas (intolerância, 

perseguições) e, principalmente, econômicas (fome, desemprego e o sonho americano - a 

oportunidade de enriquecer para “qualquer um”). A melhoria no transporte e nas 

comunicações, e as mudanças nas leis de imigração também têm influenciado bastante os 

fluxos de imigração. 

  Foi o Immigration Act de 1819 que determinou o cadastramento dos imigrantes 

que chegassem ao país. A partir de então, a lei requeria dos capitães dos navios que 

reportassem ao governo dos EUA o nome, a idade, o sexo, a profissão e o país de origem 

de cada passageiro. 

                                                 
48 Em tradução livre. 
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Quando o ato passou a vigorar, o rápido crescimento da população havia 

complicado a vida na Europa. O número de habitantes tinha quase dobrado no século 

anterior. Junto com a Revolução Industrial, o aumento populacional vinha contribuindo 

para espalhar o desemprego e estimulava a busca de territórios que oferecessem melhores 

expectativas de vida aos europeus. 

Até  1840, o número de estrangeiros que chegaram ao país permaneceu inferior a 

100 mil ao ano. Nas duas décadas seguintes, entre 1840 e 1860, esse número 

quadruplicou. Era a época da “conquista do oeste“, da “corrida do ouro” na Califórnia.  

Durante a Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão, 

entre 1861 e 1865, a imigração caiu vertiginosamente. Depois da guerra, os fluxos 

recomeçaram, com o impulso de melhorias no transporte marítimo. Nessa época, grande 

número de franco-canadenses e de suecos partiram para o Nordeste dos EUA em busca 

de emprego. Na costa oeste, a chegada de aproximadamente 200 mil chineses foi 

acompanhada da hostilidade e da discriminação por parte dos habitantes locais.  

Os atritos que se seguiram entre nacionais e chineses demarcam a primeira grande 

rejeição histórica contra imigrantes trabalhadores de uma determinada raça nos EUA, 

assinalando a origem de um dilema que atravessa os séculos e ecoa, hoje em dia, em 

Newsweek. A partir de então, a dubiedade no tratamento do tema tornou-se uma constante 

no debate social – oscilando entre a devoção aos pais fundadores e motores da nação e a 

repulsa aos contigentes trabalhadores de segunda classe – e na mídia.  

A comunidade chinesa, por exemplo, teve participação decisiva em um momento 

marcante desse período: a construção da primeira ferrovia transcontinental, ligando uma 

costa do país à outra, inaugurada em 1869. Fotos da cerimônia de inauguração certificam 

a presença desses trabalhadores estrangeiros no local.     
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Figura 1 - Foto da inauguração da primeira ferrovia transcontinental dos EUA, em Promontory, estado de 
Utah. Em destaque, trabalhadores chineses49 

 

É interessante ressaltar que quadros pintados na época não retrataram chineses na 

platéia que acompanhou o evento. A famosa pintura “The Last Spike” (1881), do 

imigrante inglês Thomas Hill, por exemplo, apesar de retratar dezenas de pessoas na 

multidão que acompanhou a cerimônia, não traz nenhum rosto chinês.  

 

                                                 
49 Imagem disponível em <http://www.historymatters.gmu.edu/text/puzzle2ans.html> 
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Figura 2 – “The Last Spike”, Thomas Hill, 186950 

 

Alguns dos jornais da época reproduziram a pintura de Thomas Hill, também 

excluindo as feições estrangeiras do momento histórico de assentamento dos trilhos de 

conexão entre as ferrovias da Central Pacific Company e da Union Pacific Company. 

Esse “detalhe” reflete o clima de xenofobia na sociedade americana da época.  

 

 
Figura 3 - Pintura “The Last Spike” estampada em um jornal da época51 

 

                                                 
50 Imagem disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Last_Spike_1869.jpg>. 
51 Parte do aqruivo da Biblioteca Bancroft, Universidade da Califórnia, Berkeley. Disponível em 

<http://content.cdlib.org/ark:/13030/tf1r29n9tp/?brand=calisphere>  
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Quando os imigrantes chineses começaram a se espalhar pelo país, protestos 

contra eles se tornaram comuns. Com a economia em declínio na década de 1870, a 

animosidade contra os chineses foi politizada por líderes de trabalhadores, que os 

culpavam pelos baixos salários. As tensões alcançaram o ápice em 21 de julho de 1877, 

quando uma massa de trabalhadores reunidos em São Francisco formou um grupo e 

atacou as instalações da Pacific Mail Steamship Company, a empresa de navegação 

responsável pelo transporte dos chineses para a Califórnia. Os protestos também 

aconteceram em Seattle, Los Angeles e outras cidades do Oeste, resultando em dezenas 

de mortes.  

A essa altura, o governo federal americano já havia aprovado, em 1875, a 

primeira lei nacional de restrição à imigração, focada na importação de trabalhadores e na 

proibição da entrada de condenados na justiça e prostitutas no país. Ainda assim, até 

1880, mais cinco milhões de estrangeiros foram admitidos nos EUA. Nos quinze anos 

que antecederam a virada do século, mais nove milhões de imigrantes chegaram aos 

Estados Unidos. Muitos deles eram judeus fugindo da perseguição da Rússia czarista.  

Em resposta à pressão social e simultaneamente às grandes levas de novos 

imigrantes europeus, o congresso aprovou, em 1882, o Ato de Exclusão dos Chineses, a 

primeira restrição significativa à imigração na história dos EUA. A lei impossibilitou 

“trabalhadores chineses com habilidades e sem habilidades e chineses a ser empregados 

nas minas” 
52 de entrar no país. Em seguida, ainda durante a década de 1880, foram 

aprovadas leis federais que proibiram a imigração para “idiotas”, “pessoas estúpidas”, 

epiléticos”, “pessoas insanas”, “pedintes profissionais”, todas as pessoas “com 

deficiência física ou mental”, criminosos, alcoólatras, polígamos, anarquistas e 

analfabetos. Outro passo dado pelo governo federal em direção ao maior controle das 

fronteiras foi a abertura de escritórios de inspeção de imigração nos portos, a partir de 

1890.  

Apesar disso, as primeiras duas décadas no século XX foram anos de pico da 

imigração. Foi o período de maior entrada de imigrantes documentados da história do 

país, estabelecendo o recorde de todos os tempos. No total, mais de 14 milhões de 

pessoas entraram no país de 1900 a 1920, a despeito do declínio drástico na imigração 

                                                 
52 Em tradução livre. 
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durante os anos da Primeira Guerra Mundial. A primeira grande onda de imigrantes 

mexicanos também ocorreu nesses anos. Tal volume de imigração ajudou a alimentar 

uma expansão sem precedentes da indústria e do desenvolvimento urbano nos EUA. 

Na época da Primeira Guerra Mundial, porém, de um império em expansão, os 

EUA se transformaram em uma nação cada vez mais isolacionista. “A Europa e o resto 

do mundo eram então vistos não apenas como uma fonte de mão-de-obra barata, mas 

como um celeiro para o comunismo, o anarquismo, o crime organizado, a miséria e o 

vício. Mas a idéia coletiva era de que, com o tempo, os europeus se americanizariam. Os 

americanos não estavam certos de que os asiáticos poderiam ser assimilados na sua 

cultura” 
53, descreve um dos documentos expostos na ilha Ellis.  

Os sentimentos anti-imigração tinham se disseminado e os “nativistas” passaram a 

fazer um lobby cada vez mais vigoroso por restrições. Foi nesse contexto que o 

Immigration Act de 1917 estendeu a lista de imigrantes indesejados de apenas chineses 

para a maioria das nacionalidades asiáticas. No mesmo ano, o congresso impôs um teste 

de alfabetização a todos os imigrantes adultos. E o governo dos Estados Unidos 

continuou em direção a políticas de imigração cada vez mais exclusivas, estabelecendo 

cotas baseadas na origem nacional e transferindo o processo de imigração para bases no 

exterior, sob o comando de consulados americanos.  

O National Origins Act, de 1924, tinha dois objetivos: reduzir a imigração e 

controlar seu caráter étnico, através da exclusão dos asiáticos e do estabelecimento de 

cotas para os países do leste e sul da Europa. A Grande Depressão (após a quebra da 

bolsa de Nova York, em 1929), combinada com uma rigorosa aplicação das leis de 

imigração, acabou por reduzir drasticamente a entrada de novos imigrantes no país. Pela 

primeira vez na história dos EUA, o número de pessoas deixando o país foi superior ao 

dos que chegavam.  

Durante esses anos, o governo americano pressionou cerca de 500 mil pessoas de 

ascendência mexicana a deixar o país. Algumas, embora nascidas nos Estados Unidos ou 

naturalizadas cidadãs, preferiram se mudar para o México a ter de se separar de seus 

parentes que não possuíam vistos de permanência. O governo também seguiu, nessa 

                                                 
53 Em tradução livre. 



53 
 

época, uma inflexível política de negar refúgio a europeus que tentavam escapar da 

perseguição nazista.  

A partir dos anos 40, a Segunda Guerra Mundial, a retração econômica em nível 

planetário e as tensões leste-oeste (capitalismo x comunismo) ajudaram a alterar a direção 

da política de imigração dos EUA. A China, longamente considerada uma fonte de 

imigrantes indesejáveis, tornou-se uma importante nação aliada no combate ao Japão. 

Como resultado, o Congresso aprovou o Chinese Exclusion Repeal Act, em 1943, que 

revogou as leis que proibiam a imigração da China e que, pela primeira vez, permitiu a 

chineses que já viviam nos EUA tornarem-se cidadãos americanos. Novas leis 

abrandariam as restrições à imigração de outros países orientais.  

Em 1948, a aprovação do Displaced Persons Act permitiria a 400 mil refugiados 

entrarem nos Estados Unidos nos anos que se seguiram. Assim, entre 1940 e 1960, 

chegaram aproximadamente 3,5 milhões de pessoas aos EUA.  

Foi nessa época também que os Estados Unidos passaram a incentivar uma prática 

comum hoje em dia: a imigração por curtos períodos através de programas de trabalho 

temporário. O programa “bracero” tinha os mexicanos como alvos preferenciais. Nos 

primeiros anos da década de 50, porém, o governo deportou milhões de mexicanos sem 

documentos através de uma operação que ficou conhecida como Wetback, costas 

molhadas, como são chamados pejorativamente pelos americanos os imigrantes que 

cruzam ilegalmente a fronteira dos EUA com o México, muitas vezes a nado através do 

Rio Grande, que faz divisa com o estado americano do Texas.  

Apesar disso, o afrouxamento nas restrições à imigração, de forma geral, era uma 

realidade e culminou com a aprovação do Immigration and Naturalization Act, assinado 

em 1965 pelo presidente Lyndon Johnson e tido até hoje como a lei que possibilitou o 

boom da imigração nos últimos anos do século XX. O Immigration Bill, como também é 

chamada a lei, aboliu as cotas de origem nacional, substituindo-as por duas cotas 

hemisféricas. A lei aumentou a imigração de países que previamente tinham baixas cotas 

e permitiu a entrada de parentes de cidadãos e refugiados através de cotas extras. 

Entre 1960 e 1980, a imigração da América Latina e da Ásia passou a crescer de 

forma permanente. Já em 1980, 41% dos imigrantes que chegavam aos EUA eram 

provenientes da América Latina e 34%, da Ásia. No total, calcula-se que oito milhões de 
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novos imigrantes chegaram aos EUA nesse período. Imigrantes ilegais são estimados em 

um a dois milhões nessa época.     

Nos anos 80, os EUA se voltaram completamente para o crescente problema da 

imigração ilegal, iniciando a discussão sobre o que viria a ser um dos tópicos mais 

sensíveis na atual sociedade americana. Em 1986, o Immigration Reform and Control Act 

buscou controlar a situação. Uma de suas claúsulas determinou o aumento de 50% no 

número de policiais encarregados de vigiar a fronteira com o México. Outra importante 

alteração introduzida em 1986 foi a criminalização dos empregadores que contratassem 

imigrantes ilegais. Desde então, passou a ser obrigação do empregador comprovar a 

documentação dos candidatos a vagas. Mas, ao mesmo tempo, a lei assinada por Ronald 

Reagan garantiu a legalização para 2,7 milhões de ilegais que tinham vivido nos EUA 

continuamente desde 1982. Essa concessão mais uma vez caracteriza a relação de amor e 

ódio, necessidade econômica e repulsa civil, que se aprofundou entre americanos e os 

estrangeiros que vivem em seu território. 

Dos anos 80 aos 2000, mais de dezesseis milhões de pessoas chegaram ao país. 

Desde então, e até os dias atuais, os imigrantes sem documentação têm aumentado 

significativamente os números totais da imigração. Assim, pode-se sugerir que o recorde 

anterior, estabelecido entre os anos 1900 e 1920, tenha sido quebrado na última década 

do século XX.  

Mais recentemente, o fluxo de imigração para os EUA demonstra estar seguindo 

no mesmo ritmo – de permanente superação. A mais recente pesquisa da instituição atesta 

a presença de 37 milhões deles em solo americano54. Pelos dados oficiais, os principais 

países de origem desses imigrantes seriam o México (11,4 milhões), a China (1,9 

milhões), as Filipinas (1,6 milhão), a Índia (1,5 milhão), o Vietnã (1,1 milhão) e El 

Salvador (1,1 milhão). Segundo estimativas do governo brasileiro, incluindo-se os 

migrantes não-documentados, seriam 1,5 milhão de brasileiros nos EUA, número 

comparável aos das nações que mais exportam pessoas para os EUA. 

                                                 
54 Em suas pesquisas, o Census Bureau não questiona o status legal dos imigrantes, apenas se, em caso de 
não terem nascido no país, se naturalizaram americanos. Entre os que não se naturalizaram, estão os que 
possuem algum dos vários tipos de permissão para viver no país e os que não possuem autorização alguma. 
Os números da pesquisa podem ser encontrados em <http://www.census.gov/population/socdemo/foreign/ 
cps2008/tab1-2008.pdf>. 
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São esses estrangeiros os que têm assistido a uma avalanche anti-imigração no 

país na última década. O mais recente estopim dos sentimentos nativistas foi o ataque às 

Torres Gêmeas e ao Pentágono em 11 de setembro de 2001. David Bacon, jornalista e 

estudioso da imigração para os EUA, reporta em seu livro “Illegal People: How 

globalization creates migration and criminalizes immigrants” como os imigrantes foram 

afetados pelos acontecimentos de 2001: 

Immigrants across the board were scapegoated for terrorism. More than 
forty thousand airport screeners were fired from their jobs and refused 
rehire because they weren`t citizens, as the federal government took over 
the baggage lines. Other immigrants were subjected to arbitrary 
screening and indefinite detention. In highly publicized raids dubbed 
Operation Tarmac, the INS deported hundreds of fast-food and service 
workers in airports. (2008, p. 109) 

 

A proposta de reforma da lei de imigração enviada pelo presidente George Bush 

ao congresso em 2004 respondia, por um lado, ao apetite nacional por segurança que 

havia sido aguçado pelos ataques e, por outro, aos interesses das grandes empresas – 

principais contribuintes para a campanha eleitoral do partido Republicano. O texto 

incluía, entre outros aspectos, mais policiamento na fronteira, 300 mil novos vistos de 

trabalho temporário e a possibilidade de legalização para trabalhadores não-

documentados. Como explica Bacon (2008, p. 111), pela proposta, as grandes 

corporações se beneficiariam pela mão-de-obra barata e sem direitos trabalhistas 

propiciada pelos programas temporários, e, em troca, os imigrantes em situação ilegal 

teriam um caminho (ainda que longo) para a cidadania. Por conta dessa cláusula (que se 

opõe aos anseios da maioria da população55), a proposta é chamada de “compreensiva”. 

Contudo, a raiz do problema permaneceria inatacada – afinal, levas de trabalhadores não 

pararão de migrar do Sul para o Norte do mundo a menos que as condições de vida nas 

duas regiões se equilibrem.  

O congresso americano não aprovou o texto de Bush, mas o cenário havia 

definitivamente se transformado. Àquela altura, até o mais liberal dos políticos 

americanos se posicionava contra os níveis de imigração correntes. E novas propostas de 

lei contribuíram para incendiar o debate em torno do tema. A HR 4437, de 2005, foi a 

                                                 
55 Pesquisas de opinião citadas por Schuck (2007) evidenciam que a opinião pública americana favorece 
políticas de imigração mais restritas ou, no mínimo, a não expansão dos atuais níveis de imigração.  
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mais draconiana de todas. Transformava em grave o crime de permanência ilegal no 

território americano. Se flagrado o uso de documentos falsos (comum entre trabalhadores 

sem visto ou com o visto expirado), a sentença mínima seria de dez anos de prisão. A HR 

4437 também criminalizava enfermeiras, professores ou padres que ajudassem imigrantes 

ilegais e sugeria um estudo para a construção de uma cerca entre o Canadá e os EUA, 

além de aumentar o poder dos policiais civis para prender imigrantes em situação ilegal56. 

Aprovado na House of Representatives57, mas rechaçado no Senado, o texto serviu de 

inspiração para leis estaduais que buscam regular o fluxo de migrantes 

independentemente das decisões federais. 

No Arizona, principal porta de entrada para imigrantes não-documentados, a 

polícia civil ganhou poderes para prender qualquer pessoa que suspeite estar em situação 

ilegal no país (ARCHIBOLD, 2010). E na campanha para o senado nas eleições de 2010, 

o ex-candidato à presidência da república John McCain aparece em uma propaganda de 

televisão ao lado de um chefe de polícia divulgando seu “Plano de dez pontos para 

segurança na fronteira”58. Entre eles, mais policiais na fronteira, mais sistemas de 

segurança, mais pontos de patrulhamento e a finalização da cerca que o governo 

americano está construindo para separar seu território do do México (ROBINSON, 

2010). Essas ações precedem a proposta de reforma de lei de imigração em nível federal 

prometida pelo atual presidente Barack Obama. 

Vemos assim que, enquanto a quantidade de imigrantes chegando ao país segue 

acima da casa do milhão ao ano, a pressão política interna continua a crescer. É reagindo 

a esse contexto a Newsweek publica suas matérias sobre imigração.  

 

1.3 – As migrações internacionais no presente 

 

As oportunidades de trabalho nos países desenvolvidos têm funcionado, em nossa 

era, como âncora do fluxo migratório internacional: o panorama das migrações 

                                                 
56 O texto da HR 4437 está disponível na Biblioteca online do Congresso americano, em 
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:HR04437:> 
57 Correspondente à Câmara dos Deputados no Brasil, a House of Representatives americana compõe, junto 
com o Senado, o Congresso nacional daquele país. As propostas aprovadas pela House devem passar pelo 
julgamento do Congresso antes de se tornarem leis. 
58 Em tradução livre. 
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contemporâneas delineia-se através da emigração dos países pobres para os ricos. Como 

enfatizam Marinucci e Milesi (2005, p.1): 

Numa perspectiva sociológica, as migrações são percebidas sob a ótica 
estruturalista como uma das conseqüências da crise neoliberal 
contemporânea. No contexto do sistema econômico atual, verifica-se o 
crescimento econômico sem o aumento da oferta de emprego. O 
desemprego passa a ser uma característica estrutural do neoliberalismo, e 
as pessoas, então, migram em busca, fundamentalmente, de trabalho. E 
isto se verifica tanto no plano interno como no internacional. Sobre a 
lógica do progresso econômico e do desenvolvimento social impera a 
lógica do lucro, onde todos os bens, objetos e valores são passíveis de 
negociação, como as pessoas e até seus órgãos, a educação, a sexualidade 
e, inevitavelmente, os migrantes. 

 

Assim, embora os deslocamentos demográficos tenham sempre existido, hoje em 

dia eles respondem, em sua maior parte, ao estímulo do sistema capitalista globalizado, o 

qual submete o fator humano à sua lógica intrínseca, o lucro. Essa realidade tem sua 

própria história: no começo dos anos 80,  entidades financeiras internacionais controladas 

pelos países ricos, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) entre elas, 

começaram a impor aos países subdesenvolvidos uma fórmula única para gerar 

crescimento econômico, os chamados programas de ajuste estrutural. Em troca de 

empréstimos, essas instituições exigiam que as nações pobres adotassem um pacote de 

reformas econômicas tais como a privatização de empresas públicas, o fim dos subsídios 

e do controle de preços, a liberalização do comércio internacional e a redução da proteção 

legal aos trabalhadores (BACON, 2008). A curto prazo, o resultado dessas políticas foi o 

desaparecimento de grande número de empregos nesses países e uma pressão cada vez 

maior sobre os trabalhadores, muitos dos quais passaram a considerar a migração como a 

solução para seus problemas. 

Ao mesmo tempo, essas reformas beneficiavam diretamente as empresas bem 

estabelecidas nos mercados das nações ricas, escancarando-lhes as portas dos mercados 

“em desenvolvimento” e providenciando-lhes uma segunda classe de trabalhadores – os 

vulneráveis imigrantes “ilegais”, dispostos a aceitar baixos salários e passíveis de 

deportação de acordo com as flutuações do mercado.  

Não à toa números compilados pela ONU mostram o crescimento da migração 

internacional geral (gráfico 3), e, em especial, na direção Sul-Norte (quadro 4). A 
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assertividade desses números é o que explica o predomínio do foco encontrado no 

corpus: matérias que tratam de personagens emigrantes em Veja e imigrantes em 

Newsweek.  

 

Gráfico 3 - Migrantes internacionais, em milhões 
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Fonte: ONU, Conselho Nacional de Imigração 

 

Ainda de acordo com a ONU, a porcentagem de migrantes internacionais em 

países economicamente desenvolvidos saltou de 53% (1990) para 62% (2005). Para 

Marinucci e Milesi (2005, p. 3), antes decorrente da escolha livre de indivíduos, a 

emigração agora resulta diretamente da crise do atual modelo de globalização neoliberal 

que “concentra as riquezas e subordina o capital produtivo e gerador de empregos ao 

capital especulativo”. E exatamente por isso ocorre de forma massiva para os países do 

Norte do mundo. 

 

 
 
 
 

Quadro 4 - Fluxo Migracional 

Direção do deslocamento Número de Migrantes % do total de Migrantes 

Sul-Norte 62 milhões 33% 

Sul-Sul 61 milhões 32% 
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Norte-Norte 54 milhões 28% 

Norte-Sul 14 milhões 7% 

Fonte: ONU, Conselho Nacional de Imigração 

 

A criminalização dos migrantes é uma das principais novidades que brotou nesse 

contexto. Até o século XIX, era comum que as legislações nacionais não fizessem 

diferença entre os direitos de nacionais e estrangeiros. As grandes guerras mundiais, as 

ditaduras militares, a implosão do sistema comunista e o empobrecimento dos países do 

hemisfério Sul impulsionaram uma onda de descrença e desilusão que propiciou o 

tratamento das migrações não mais como forma de enriquecimento cultural ou remédio 

para as crises demográficas. Mas como ameaça à segurança dos Estados e aos empregos 

dos nativos.  

Estudiosos como Bauman (2004), Girard (2003) e Marinucci e Milesi (2008) 

indicam que foi a recente transformação do Estado Social em Estado Policial que 

possibitou a interpretação do cruzamento de fronteiras como crime passível de punições 

cada vez mais duras. Diminuídas suas funções na vida econômica – de acordo com as 

regras neoliberais do estado mínimo – , o Estado passou a valer-se de suas atribuições de 

proteção dos cidadãos para legitimar-se. Para tanto, necessitou criar na sociedade um 

clima de terror que justificasse a ação policial estatal. E os imigrantes afloraram nesse 

cenário como perfeitos “bodes expiatórios” (GIRARD, 2003). Os ataques às torres 

gêmeas em Nova York, em setembro de 2001, agravaram ainda mais a condição dos 

migrantes não só nos EUA, mas em todo o mundo desenvolvido. Rotulados de terroristas, 

intensificaram-se as suspeitas contra os estrangeiros e as portas das nações ricas se 

fecharam ainda mais para eles. 

Assim, o número de pessoas vivendo sem documentos legais cresceu 

dramaticamente e transformou-se em um fenômeno social moderno. Dos quase 200 

milhões de imigrantes, estima-se que entre 30 e 40 milhões59 tenham entrado nos países 

em que se encontram em situação irregular, burlando as medidas cada vez mais restritivas 

adotadas pelas nações receptoras. 

                                                 
59 Números das ONU. 
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Nesta conjuntura, Marinucci e Milesi (2008) classificam os migrantes da 

atualidade em quatro categorias: consumidores, produtores, mercadorias e refugos. Os 

primeiros são aqueles aceitos no novo país devido à sua capacidade de consumo ou de 

investimento. Os produtores são empresários e mão-de-obra qualificada, produtora de 

capital simbólico. Estes tampouco encontram dificuldades para migrar. Já a mão-de-obra 

não-qualificada enfrenta uma realidade diferente: sua aceitação depende da 

“flexibilidade, submissão e aceitação de baixos salários e condições precárias de 

trabalho”(IDEM, p. 28). A terceira categoria, a de mercadorias, engloba os migrantes que 

são inseridos no mercado através do tráfico de pessoas – seres humanos que são 

comprados e vendidos como produtos. Por último, existe o refugo humano. Adotando os 

termos usados por Bauman (1998) para descrever este fenômeno nas sociedades de hoje, 

os autores descrevem esta categoria como a parcela de migrantes que não consegue se 

inserir no mercado neoliberal, tornando-se dispensáveis, “redundantes”. São as “sobras”, 

os “refugos” do sistema, que tentam encontrar um espaço de inclusão social através do 

deslocamento geográfico. 

Do lado dos imigrantes, organismos internacionais e movimentos populares têm 

procurado difundir discursos positivos a respeito das migrações, ressaltando seus 

benefícios tanto para os países de saída como para os de chegada. Tópicos como o 

envelhecimento das populações nas nações ricas, a necessidade de mão-de-obra em 

setores específicos das economias desenvolvidas, os ganhos culturais provenientes da 

convivência entre diferentes povos, as remessas financeiras e a contribuição de 

empreendedores estrangeiros para o Produto Interno Bruto de diversos países têm sido 

abordados em relatórios e eventos. Além disso, os próprios migrantes têm organizado 

protestos e mobilizações tanto na Europa – caso das rebeliões de 2005 na França e das 

repetidas demonstrações no 1º de maio – quanto nos EUA – dentre as quais se destacam 

as greves por um dia e as passeatas nas grandes cidades do país em 2006 e 2007.  

 

1.4 – 2008: o início de uma reconfiguração no fluxo migracional?  

 

Quinze de setembro de 2008. Os mercados financeiros no mundo inteiro fecharam 

o dia negativos, reagindo à declaração de falência do Lehman Brothers, instituição 
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financeira de Wall Street. A partir daquela que passou a ser chamada de segunda-feira 

negra, a quebra de uma série de bancos ao redor do globo mergulhou as interligadas 

economias nacionais em uma crise que, prevê-se, irá alterar os contornos geopolíticos em 

uma escala global. 

Segundo dados do Censo dos EUA, a renda média dos americanos caiu 3,6% em 

2008. O percentual de pobreza subiu, no mesmo ano, para 13,2% – o maior desde 1997. 

A taxa de desemprego gira em torno dos 10% desde então. Ao mesmo tempo, a dívida 

total do país (somados o setor público, as empresas e as famílias) alcançou 360% do 

Produto Interno Bruto em 2008, nível superior ao de 1929 (300%). O caos na indústria 

financeira, o crédito congelado, as crescentes perdas no mercado imobiliário e a pior 

contração econômica desde a depressão de 1929 caracterizam a recessão que vem se 

prolongando no país. A economia que consome o dobro das economias chinesa e indiana 

juntas tem respondido fracamente às iniciativas da administração Obama para estabilizar 

os mercados financeiro e imobiliário, com o dólar americano perdendo valor em todos os 

cantos do globo. 

Para piorar, a maior potência mundial encontra-se envolvida em guerras no 

Afeganistão, no Paquistão e no Iraque e em entreveros diplomáticos com a Coréia do 

Norte. Esses fatores conjugados com a eleição do primeiro presidente negro nos EUA 

constituem a base para a afluente radicalização da direita racista e anti-imigração60. A 

atuação da direita extremista tem lançado sua sombra sobre os imigrantes que vivem nos 

EUA de forma a reduzir-lhes os direitos civis e as possibilidades de permanência no país, 

seja pela intolerância no ambiente de convívio social seja pela aprovação de novas leis 

restritivas.  

Enquanto Europa e Japão enfrentam situações similares à dos EUA, Brasil, China, 

Índia e Rússia ganham expressão econômica no pós-crise. Suas taxas de crescimento 

positivas chamam a atenção do planeta. No Brasil, por exemplo, estimativas apontam 

para um crescimento superior a 6% em 201061.  

                                                 
60 Um relatório do Departamento de Segurança Nacional americano (Homeland Security) de abril de 2009 
afirma que “the economic downturn and the election of the first African-American president present unique 
drivers for right-wing radicalization and recruitment”.   
61 Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, disponíveis em www.oecd.org. 
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Diferente do México, das nações caribenhas e da América Central, as 

interconexões do Brasil com os Estados Unidos são limitadas. O nível de dependência 

econômica e demográfica em relação aos EUA é bastante inferior ao de outros países da 

Latino-América, segundo Lowenthal, Piccone e Whitehead (2009). Em seu estudo sobre 

a agenda do presidente Barack Obama para a América Latina, os professores descrevem o 

Brasil como um país com grande atratividade para investimentos estrangeiros e intensas 

relações comerciais no mercado internacional. Outros aspectos positivos do Brasil na 

atualidade seriam o processo de fortalecimento das instituições,  a crescente incorporação 

social de grupos historicamente excluídos (índios, descendentes de africanos e 

populações pobres) e a força da sociedade civil (Organizações não-governamentais, 

imprensa e entidades que contribuem para a fiscalização do governo). 

A vitalidade da economia brasileira resulta da continuidade das políticas 

econômicas iniciadas no governo Itamar Franco (1992-1994) e ampliadas pelos seguintes 

governos – Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Lula (2003-2010). A manutenção 

do regime de câmbio flutuante, de responsabilidade fiscal, o controle da inflação e a 

manutenção dos superávits primários ajudaram o país a atravessar os piores momentos da 

atual crise mundial com impactos menores que as grandes economias. No quadro 5, 

vemos a difenrença do impacto na comparação das taxas de desemprego entre EUA e 

Brasil, que conseguiu manter o número bem mais próximo do seu índice “normal”.  

  

Quadro 5 - Taxas de Desemprego no Brasil e nos EUA 

País Período 

Dezembro de 2007 Outubro de 2010 

Brasil 7,5% 6,1% 

Estados Unidos 4,9% 9,6% 

Fontes: Organização Internacional do Trabalho, U.S. Bureau of Labor Statistics, 
Bloomberg e IBGE. 

 

Com a economia estabilizada e o clima de otimismo dominante, o Brasil começa a 

ser visto como opção para migrantes bolivianos, peruanos, argentinos, paraguaios e 

uruguaios, cujas semelhanças culturais historicamente levavam para a Espanha ou a 

realidade econômica guiava para os EUA. Simultaneamente, a caçada aos migrantes 
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torna-se cada vez mais cruel nos Estados Unidos. Para Demetruis Papademetriou, 

presidente do Instituto de Política Migratória, a volatilidade dos fluxos migracionais está 

em alta. Em relação ao pós-crise, ele afirma62: 

Reduziu-se a intenção das pessoas de deixar países mais pobres em busca 
de novas oportunidades. Se o mercado de trabalho das economias 
avançadas demorar a se recuperar, é provável que ocorram mudanças 
estruturais nos fluxos migratórios. Nos EUA já existem pessoas adiando 
seua aposentadoria e aposentados que voltaram ao batente. Esse é um 
elemento que pode restringir as oportunidades para os imigrantes. 

 

As mudanças nos ventos migracionais, no entanto, ainda não estão nas páginas de 

Veja e Newsweek, como veremos adiante. Mas, como nosso objetivo maior é estudar de 

que forma a cobertura jornalística do tema é feita nas duas newsmagazines, observando-

se as edições do ano de 2009, consideramos que uma retomada do contexto histórico e 

social passado e presente relacionado ao assunto fazia-se fundamental para compreensão 

da análise a seguir.  

 

 

 

                                                 
62 Em entrevista à revista Veja. Edição n° 2130 de 16 de setembro de 2009, p. 125. 
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Capítulo 2 – SEGUNDA PARADA: FEIÇÕES DE UM PRESENTE 

 

Nossa contextualização no capítulo 1 nos permite defender que, no plano político, 

o cruzar fronteiras nunca suscitou tantas sensibilidades como em nossos tempos. Xavier63 

(2007, p. 140) considera tal problemática como um ponto de observação privilegiado para 

analisar-se essa nova maneira de “estar no mundo”. Em seu estudo sobre de que maneira 

a fala do imigrante revela a transição entre o lugar de origem e o novo lugar, a autora 

demonstra como, na tentativa de construção de uma nova identidade, o imigrante enfrenta 

desafios bastante específicos do escape dos sentidos das palavras. Ao mesmo tempo em 

que o estrangeiro trava seus embates cotidianos para se “encontrar” na nova nação, outros 

atores contribuem para fazer circular sentidos sobre quem são, na atualidade, esses 

viajantes desterritorializados. Acreditamos que a mídia, proeminente difusora da 

informação no mundo globalizado, “operadora da memória social” de nossas sociedades 

(DAVALLON, 2007, p. 9), tem um papel crucial nesse sentido.  

Dentro da disputa sobre o alcance dos efeitos dos meios de comunicação de 

massa, concordamos com os teóricos da Comunicação que, tais como Barros Filho 

(2008), enfatizam as interações pessoais, as conversas do dia a dia e as experiências 

individuais como motores da formação da opinião de um receptor que é essencialmente 

ativo na sua relação com as mensagens midiáticas. Mas, embora realmente não seja 

intenção deste estudo embasar-se na doutrina que entende a mídia como manipuladora ou 

mesmo construtora da opinião pública, não podemos ignorar a onipresença dessas 

mensagens.  

Barros Filho (2008) sustenta que, em seu cotidiano, as pessoas conversam muito 

mais sobre temas pertencentes a uma “agenda pessoal” do que sobre os assuntos 

selecionados e apresentados pelos meios de comunicação. A ressalva vem logo em 

seguida: 

No entanto, quando consideramos um grande universo social, a 
incidência de um tema específico da agenda privada torna-se 
estatisticamente desprezível, porque só as pessoas que pertencem ao 
mesmo círculo imediato de relações dele terão ciência e poderão 
comentá-lo. (...) Ao se analisar uma tabela de incidência temática, ou 
seja, dos temas mais presentes nas discussões sociais, tem-se a impressão 

                                                 
63 Estudiosa do tema da imigração no Brasil 
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de que só se fala sobre esses temas [os impostos pela mídia], porque são 
os únicos comumente presentes no infinito número de comunicações 
interpessoais. Assim, macrossociologicamente, a mídia impõe os temas 
mais discutidos, o que não acontece na trajetória singular de um agente 
social. (p. 158) 

 

Devemos, desse modo, ponderar que a influência da mídia para orientar o 

comportamento dos membros da sociedade existe. E certamente varia de acordo com, 

entre outros fatores, o assunto abordado. Para Zucker (apud BARROS FILHO, 2008, p. 

175), que pesquisou os efeitos sociais gerados pela publicação de diferentes temas na 

mídia, quanto menor for a experiência direta dos receptores com relação a determinado 

tema, isto é, quanto menor for a presença de um tema na vida diária das pessoas, mais 

dependentes elas estarão da mídia para informação e interpretação.  

Dado o caso dos imigrantes, por exemplo, a experiência direta falta a 

aproximadamente 97% da população mundial64. Segundo dados da Organização das 

Nações Unidas, essa porcentagem indica o número aproximado de pessoas que seguem 

vivendo em seus países de origem. Dialogando com Zucker, podemos inferir que boa 

parte dessas pessoas tenderá a se apoiar na mídia para se informar sobre esse tópico. 

O fato é que, segundo Romero, “los vehículos encargados de dar a conocer lo que 

sucede a nuestro alrededor, de ponernos en contacto con una realidad envolvente que se 

convierte en referencia diaria de nuestra vida” (2006, p. 13) são os mesmos que têm por 

finalidade primordial “influir en el contenido y principios fundamentales de nuestros 

conocimientos y representaciones sociales”(idem, p. 33).  

Partindo desse pressuposto e considerando as possíveis implicações das narrativas 

jornalísticas para a formatação de políticas públicas capazes de afetar diretamente os 

contigentes migrantes, nos propomos a discutir neste capítulo de que maneira as 

representações sociais têm guiado o trabalho de Veja e Newsweek, quando do tratamento 

da imigração.  

 

 

 

                                                 
64 De acordo com as estatísticas mais recentes divulgadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) – 
www.gcim.org. 
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2.1 – Representar para reconhecer 

 

O intento de analisar a experiência dos sujeitos no mundo moderno tem levado 

cientistas sociais de diversos matizes a recorrer à teoria das representações sociais, 

inaugurada nos anos 60, no âmbito da Psicologia Social. O pai do conceito - tal como ele 

vem sendo aplicado também nos estudos de Comunicação - é Serge Moscovici. Os 

princípios desenvolvidos por este romeno que desde seus 20 anos radicou-se na França 

(portanto ele próprio um migrante) vão nos ajudar a entender como o tema imigração 

surge nas newsmagazines. 

Para defender a inovação do seu pensamento frente ao clássico conceito de 

representação de Durkheim, Moscovici (1978) explica que, mais que um artíficio 

explanatório, as representações sociais, de acordo com a sua perspectiva, devem ser 

estudadas como um fenômeno cujas dinâmica e estrutura precisam ser averiguadas. O 

autor define: 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, 
cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um 
gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações 
sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as 
comunicações trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que as 
representações sociais correspondem, por um lado, à substância 
simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática que produz a 
dita substância, tal como a ciência ou os mitos correspondem a uma 
prática científica e mítica. (p. 41) 

 

Para além de se referir a uma classe geral de idéias – fossem elas da ciência, dos 

mitos ou da religião -, como sugeria a sociologia, Moscovici encara as representações 

como fenômenos relacionados a um modo específico de compreender e de se comunicar, 

que cria tanto a realidade quanto o senso comum. Nesse sentido, o objetivo das 

representações seria abstrair sentido do mundo, introduzindo nele ordem e percepções 

que reproduzam o mundo de uma forma significativa (2003, p. 46).  

Dito isso, podemos fazer a ponte entre essa teoria e um sem número de 

investigações sobre as funções e os efeitos sociais dos meios de comunicação de massa. 

Niklas Luhmann (2005, p. 159), para citar apenas um exemplo, em um estudo sobre a 

construção da realidade do mundo moderno e de seu sistema social, conclui que os meios 
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produzem as descrições do mundo e da sociedade pelas quais nós nos orientamos hoje em 

dia.  

Em variados pontos do seu Representações Sociais: Investigações em Psicologia 

Social, Moscovici (2003) discorre sobre a posição dos jornalistas dentro de sua teoria. 

Tendo estudado o problema dos meios de comunicação de massa e seu papel no 

estabelecimento do senso comum, o autor conclui que o senso comum, nesse caso, pôde 

ser elevado à função de uma ideologia dominante (p. 96). Para Moscovici, qualquer 

pessoa que tenha sido jornalista sabe como a representação de um gesto, uma ocorrência 

ou palavra pode confirmar uma notícia (p. 65).  Nesta teoria, portanto, os jornalistas 

fazem parte dos “representantes da ciência, culturas ou religião, cuja tarefa é criá-las e 

transmiti-las [as representações sociais], muitas vezes, infelizmente, sem sabê-lo ou 

querê-lo” (p. 40-41). 

Esse último comentário levanta um aspecto caro a esta discussão. Ele remete ao 

fato de que, no seu dia a dia de trabalho, nas reuniões de pauta, na apuração ou na 

redação, o jornalista, tanto quanto outros criadores e transmissores das representações, 

nem sempre tem em mente os possíveis desdobramentos da publicação de seu trabalho. 

Mesmo quando, no desempenhar de suas funções, não obedece conscientemente a 

demandas relativas ao bem-estar político ou econômico da organização para a qual 

trabalha ou a suas opiniões pessoais, segundo a teoria das representações, ele é, como os 

demais indivíduos, impelido a “forçar” o tema tratado para dentro de uma categoria a fim 

de reconhecê-lo – e de gerar reconhecimento por parte da audiência. Moscovici esclarece 

que essa é uma das características das representações sociais: 

Elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que 
encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma 
determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de 
determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos 
os novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele. (...). 
Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adequam exatamente ao 
modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em 
determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob 
pena de não ser compreendido nem decodificado. (idem, p. 34) 

 

Esse fenômeno pode ser claramente percebido na cobertura de imigração tanto em 

Veja quanto em Newsweek. Para mostrar de que forma isso ocorre, trazemos um extrato 
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do que encontramos no total de 41 matérias65 analisadas na revista brasileira e 48 na 

americana. Iniciemos com Veja.  

 

2.1.1 - Sintetizando o migrante 

 

A newsmagazine brasileira, que traz nas suas primeiras páginas as reportagens 

sobre assuntos considerados mais densos, tradicionalmente políticos e econômicos, 

guarda para o final as matérias mais humanizadas. Para Vilas Boas (1996), essa é uma 

estratégia do “estilo” de Veja: 

Veja procura responder aos porquês (dos fatos) de acordo com sua 
proposta de ter, no mercado editorial, acima de tudo, um produto 
agradável e ao mesmo tempo requintado. Em Veja encontramos, de 
modo mais marcante, o que Muniz de Sodré considera a chave para o 
entendimento dos padrões editoriais do jornalismo de revista: sensação, 
sucesso e relaxamento. (p. 81)  

 

Sodré (apud VILAS BOAS, 1996, p. 82) entende que, para que uma revista cative 

o leitor no seu tempo livre com relação ao trabalho, é preciso proporcionar-lhe 

entretenimento. Veja, assumidamente, tem um espaço especial direcionado à sedução do 

leitor. Um espaço descrito pelo chefe da sucursal da revista no Rio de Janeiro durante os 

anos 90, Ancelmo Góis, como de “concessão mercadológica“ (apud HERNANDES, 

2004, p. 23). Esse espaço corresponde às últimas páginas da revista, dedicadas a matérias 

sobre arte, carros, consumo e personalidades. É também aí que o principal padrão de 

migrante adotado por Veja ganha vida.  

Geralmente por volta da página 100, brasileiros que emigraram para os Estados 

Unidos (ou, em um menor número de casos, para outros países ricos) e conseguiram 

prestígio e dinheiro são a cara da migração internacional na revista. Personagens 

desconhecidos do grande público, eles são convencionalizados como jovens que “fizeram 

a América” - como se diz de quem migrou para aquele país em busca de conquistas 

financeiras e atingiu o objetivo. Sua inserção na newsmagazine pode ser entendida como 

uma das táticas de sedução do leitor usadas por Veja. Vilas Boas (1996) esclarece: 

O sucesso de um indivíduo, um grupo, uma instituição são alguns dos 
fatores que garantem um clima de satisfação e prazer estabelecidos pela 

                                                 
65 O que denominamos matérias aqui incluem os formatos de notícias, notas, reportagens e entrevistas. 
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ordem social. Luxo, alta posição social, feitos extraordinários, beleza 
física e outros fatores enquadram-se no padrão Veja de valorização do 
sucesso. Dentro de sua proposta, Veja se mantém fiel ao seu leitor, à 
medida que busca sofisticação visual na escolha dos personagens de uma 
determinada notícia. Em outras palavras, Veja tem uma espécie de 
‘filosofia do agradável’. (p. 82) 
 

Essa filosofia está impressa na materialidade dos textos sobre os Emigrantes, 

que, em todo caso, colocam em primeiro plano não a posição de migrante do 

personagem, mas seu sucesso profissional e financeiro.  

Ainda que a recente crise econômica mundial, ao penalizar os Estados Unidos 

(EUA) mais do que qualquer outra nação, tenha provocado uma alteração de direção nos 

voos de grande número de brasileiros – em um movimento de retorno para casa que 

concorre com o de ida de outros em busca do american way of life – a repetição de 

matérias sobre este tipo de migrante foi constante em nosso corpus. Parte do folclore 

nacional, a imagem do emigrante bem-sucedido no exterior é facilmente apreendida pelos 

leitores, conhecedores da relação que se estabeleceu ao longo das últimas quatro décadas: 

o Brasil como exportador de mão-de-obra para as grandes potências mundiais.  

Essa figura pode ser reconhecida como uma categoria representacional adotada 

por Veja. Categoria essa que está inserida em um contexto mais abrangente: o dos 

indíviduos de “alta posição social”. Assim, o status de emigrante do personagem 

desponta como apoio à construção de uma imagem de autoria de “feitos extraordinários” 

que visa, em último grau, valorizar o sucesso individual e reforçar o “clima de satisfação 

e prazer” social descritos por Vilas Boas. 

Ao mesmo tempo em que é comum que o assunto seja lembrado na revista apenas 

em rápidas citações em matérias ou artigos que focam, na realidade, outros temas, é 

através da representação social desse emigrante que ficou rico e famoso além-mar que a 

migração internacional ganha algum espaço em Veja. Nas 41 matérias em que a revista 

faz alguma referência ao fenômeno, 13 abordam o perfil desse migrante. Mais do que o 

proporcionalmente elevado número de vezes em que o tema surge nesse contexto “leve”, 

livre das polêmicas e do seu lado fora da lei, é nesses casos que o migrante internacional 

é retratado mais extensamente: essas matérias ocupam uma ou mais páginas e trazem 

pelo menos uma foto do personagem em questão.  
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Quase todas, enfatizemos, têm o próprio personagem e suas conquistas, sua 

trajetória até chegar ao topo da escala social e econômica no exterior, como motivo 

principal (gancho, no jargão jornalístico). São personagens como um artista plástico e 

fotógrafo66, uma modelo “tamanho 48”67 e uma jóquei em ascensão68 que estampam a 

revista sob o rótulo de personalidades, quase-celebridades.   

As diferenças entre essas pessoas, que ganham tanto espaço na publicação 

semanal de maior circulação no Brasil, são de muitas ordens. De gerações etárias 

distintas, experimentam status econômicos diferentes e, enquanto o artista plástico e 

fotógrafo foi há muito reconhecido pela crítica e é famoso no Brasil, a modelo e a jóquei 

continuam desconhecidas tanto aqui quanto nos EUA (onde os três atuam). A modelo, 

porém, está completamente estabelecida na profissão, enquanto a jóquei está em início de 

carreira. Esta também nunca foi imigrante ilegal nem passou por subempregos antes de se 

estabelecer na atual profissão – caso dos dois outros.  

Essas diferenças, no entanto, são submetidas à necessidade humana de fugir à 

estranheza. Como expressa Moscovici (idem, p. 61), é preciso nomear, classificar e 

categorizar para interagir, para comunicar. Esse é o processo chamado pelo autor de 

ancoragem. É por meio dele que esses três personagens (e outros tantos, como veremos 

adiante) são abordados por Veja através de uma mesma re-apresentação, em busca da 

garantia de que, com o apoio da representação compartilhada, jornalista e audiência 

navegarão por um mundo conhecido e inteligível.  

A leitura que a revista faz desses personagens envolve uma forma de aproximação 

que tem um padrão próprio: o enquadramento69 através da questão financeira e de suas 

conquistas no exterior.  

“Entre o lixo e os grandes mestres” 70, reportagem sobre o artista plástico e 

fotógrafo Vik Muniz, traz o seguinte subtítulo: “Uma mostra no Rio de Janeiro enfoca a 

trajetória de Vik Muniz, o brasileiro que conquistou prestígio internacional com uma obra 

feita de materiais inusitados e referências aos clássicos da arte”. Logo no primeiro 

                                                 
66 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 120. 
67 Edição n° 2099 deVeja, 11 de fevereiro de 2009, p. 93. 
68 Edição n° 2107 de Veja, 8 de abril de 2009, p. 121. 
69 Discutiremos mais detalhadamente o enquadramento desses personagens sob a perspectiva da teoria do 
framing no capítulo 3. 
70 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 120. 
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parágrafo do texto que segue por três páginas (uma quarta é dedicada somente às fotos), a 

apresentação:  

Muniz é um vencedor: mudou-se para lá [EUA] jovem e sem dinheiro, 
há 25 anos, e hoje goza de enorme prestígio. Suas obras estão nas 
coleções de grandes museus como o Metropolitan, de Nova York, e o 
Centro Georges Pompidou, em Paris. É também o único brasileiro vivo 
que consta no livro dos 501 maiores artistas de todos os tempos, da 
editora Penguin. Cada fotografia de Muniz custa em média 40 000 
dólares e ele não vende menos que cinqüenta por ano. 

 

Em meio à resenha da exposição, o artista é descrito como “um homem brasileiro 

– mas um artista americano”. Depois de contar a trajetória que levou Muniz a permanecer 

como “imigrante ilegal” por quatro anos antes de se estabelecer na vida cultural nova-

iorquina, o repórter arremata: “Vik Muniz diz que tem uma pontinha de peso na 

consciência por sua riqueza – mas não a ponto de rejeitar tudo o que conquistou. Acaba 

de comprar, aliás, um apartamento na Avenida Vieira Souto, a mais luxuosa da orla 

carioca”. 

Na edição de 11 de fevereiro de 2009, a sessão Autorretrato71 – que, em uma 

página, abria espaço para um candidato a celebridade ser entrevistado sobre seu 

desempenho profissional notável – trouxe uma conversa com Fluvia Lacerda72. A 

abertura da entrevista dizia: “Chamada de ‘a Gisele Bündchen tamanho 48’, ela trabalhou 

como babá, faxineira e garçonete nos Estados Unidos antes de se tornar uma das modelos 

de publicidade mais bem pagas do segmento plus size, especializado em moda para as 

gordinhas”. Dentre as perguntas da entrevista, surge a seguinte: “Você está rica?”, dando 

oportunidade à modelo de contar que tem um apartamento duplex em frente ao Rio 

Hudson (em Nova York, EUA) e uma casa de férias no México. 

O padrão de abordagem dos emigrantes em Veja se repete no Autorretrato da 

jóquei Maylan Studart73. Na abertura da entrevista, Maylan é apresentada como “a única 

jóquei brasileira no exterior. Aos 20 anos, compete em um dos principais hipódromos 

americanos, o da Associação de Corridas de Nova York (Nyra). Desde que desembarcou 

nos Estados Unidos, há um ano, já obteve 32 vitórias.” A primeira pergunta – “Mudar-se 

                                                 
71 A sessão apareceu em nove edições de Veja, não necessariamente consecutivas, entre 7 de janeiro de 
2009 e 22 de abril do mesmo ano, desaparecendo da revista em seguida. 
72 Edição n° 2099 deVeja, 11 de fevereiro de 2009, p. 93. 
73 Edição n° 2107 de Veja, 8 de abril de 2009, p. 121. 
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para os Estados Unidos foi bom para sua carreira?” – traz como resposta uma 

comparação entre a recompensa do trabalho da jóquei no Brasil e nos EUA: 

[No Brasil, os treinadores] Achavam que eu fosse incapaz. Todas as 
manhãs, eu montava os cavalos para treiná-los. De graça. (...) Em média, 
eu ganhava 200 reais por mês. Aqui, antes mesmo de descer do avião, eu 
já tinha três corridas marcadas. Só no meu primeiro mês em Nova York, 
eu ganhei 20 000 dólares com minhas vitórias. 

 

Dessa forma, os desconhecidos, que poderiam parecer não-familiares para o 

leitor, são inseridos em uma “atmosfera” familiar. Moscovici explica: 

 O ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, o 
que ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longíquo para 
o próximo. A transferência é efetivada pela separação de conceitos e 
percepções normalmente interligados e pela sua colocação em um 
contexto onde o incomum se torna comum, onde o desconhecido pode 
ser incluído em uma categoria conhecida”. (2003, p. 56-57) 

 

Vemos assim que tanto quando são apresentados no formato de reportagem 

quanto quando surgem no formato de entrevista, essas pessoas são tratadas com palavras 

elogiosas e suas qualidades “monetárias” e o fato de se destacarem no exterior têm alto 

relevo – surgindo no título ou no subtítulo da matéria, e permeando todo o texto. Com 

essa estratégia, personagens “desconhecidos” são inseridos em um mundo familiar para o 

leitor. 

Para Moscovici, essa transferência do que poderia nos parecer estranho, do não-

familiar que “ameaça a ordem estabelecida” (por que razão mesmo essa pessoa comum 

ganhou espaço na revista?, poderia perguntar-se o leitor antes de encaixar o personagem 

na representação “adequada”), para um lugar que nos é familiar é a própria razão que 

justifica a existência das representações (2003, p. 53). Não coincidentemente, essa 

também é uma das justificativas comumente empregadas para o fazer jornalístico. Ambos 

sobrevivem no que o pesquisador chama de universos consensuais. Ele define tais 

universos como sendo locais onde todos “querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer 

risco, atrito ou conflito”.   

Ao contrário dos universos reificados, em que a sociedade é vista como um 

conjunto de membros desiguais, divididos em papéis e classes, e a compreensão se faz 

pela ciência, nos consensuais, as pessoas são tidas como iguais e livres e as interpretações 
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são guiadas pelas representações. Nesse contexto, Moscovici (idem, p. 64) sabiamente 

conclui que não podemos dizer nunca que conhecemos um indivíduo, nem que tentamos 

compreendê-lo, mas somente que tentamos reconhecê-lo, ou seja, descobrir que tipo de 

pessoa ele é, a que categoria pertence. Tal como fazem Veja com os emigrantes e 

Newsweek com os imigrantes. 

 

2.1.2 – Evitando o murchar do diálogo 

 

Na edição americana da revista Newsweek, são os Imigrantes, em vez dos 

Emigrantes, que ganham destaque. Tendo tido um papel especial na história da fundação 

da nação e sendo o fluxo de estrangeiros que chegam ao país muito superior ao dos que 

saem, conforme vimos no capítulo 1, o imigrante é definitivamente uma categoria 

conhecida do grande público americano. Naturalmente, ocupando mais espaço na revista 

que a figura que deixa os EUA. Do total de 48, duas matérias tratam da situação de norte-

americanos vivendo em outros países. As 46 restantes abordam questões relativas aos 

não-nascidos em solo americano que vivem nos EUA.  

O principal padrão representacional adotado por Newsweek decodifica o imigrante 

como benéfico para a economia e a sociedade americanas, percebendo-o como um 

elemento desejável, capaz de salvar a América e de elevar a auto-estima da nação na 

medida em que, ao mesmo tempo, é salvo por ela.  

Refletindo o que Moscovici (1978, p. 48) descreve como a “relação entre o nosso 

‘reservatório’ de imagens e a nossa capacidade de combiná-las, de engendrar novas e 

surpreendentes combinações”, a revista usa a convencional representação negativa da 

imigração nos EUA como trampolim para a defesa do tema. Diferente de Veja, em que a 

representação do migrante “apenas confirma as crenças e as interpretações adquiridas, 

corrobora, mais do que contradiz, a tradição”, em Newsweek, ela surge como um 

processo de atualização da posição do migrante no debate sobre o tema no país, 

apresentando um novo tipo de vivência e evitando o murchar do diálogo sob o peso da 

repetição (MOSCOVICI, 2003, p. 54-55). Essa visão positiva do tema por Newsweek é 

resultado da relação dialógica entre os discursos sobre a imigração repercutidos ao longo 

da história (vide capítulo 1). Como afirma Bakhtin (1995): 
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Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma 
resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da 
cadeia dos atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a 
precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as reações ativas 
da compreensão, antecipa-as. Cada inscrição constitui uma parte 
inalienável da ciência ou da literatura ou da vida política. Uma inscrição, 
como toda enunciação monológica, é produzida para ser compreendida, é 
orientada para uma leitura no contexto da vida científica ou da realidade 
literária do momento, isto é, no contexto do processo ideológico do qual 
ela é parte integrante. (p. 98). 
 

O dialogismo bakhtiniano, dessa maneira, explica o processo de contradições 

engendrado no espaço social americano no que diz respeito à imigração internacional, 

podendo ser entendido como um “espaço de luta entre as vozes sociais” (FIORIN, 2008, 

p. 170).  

A circulação das diversas vozes dentro dos textos da revista, como veremos, não 

se caracteriza por neutralidade alguma. “Ao contrário, ela tem uma dimensão política. As 

vozes não circulam fora do exercício do poder; não se diz o que se quer, quando se quer, 

como se quer” (FIORIN, 2008, p. 173). O que se diz é definido através de relações 

discursivas formatadas em “contextos que não estão simplesmente justapostos, como se 

fossem indiferentes uns aos outros; encontram-se numa situação de interação e de 

conflito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN, 1995, p. 107).   

É dessa forma que Newsweek contraria a onda anti-imigração alimentada pela 

recente recessão econômica e reproduz a dinamicidade dos conceitos moscoviciano e 

bakhtiniano, reforçando, em 29 das 48 matérias, uma representação amigável do 

imigrante. Porém, como veremos nos exemplos abaixo, essa representação positiva 

emerge apenas como um meio para referendar uma ideologia interna de nação que é, na 

essência e apesar da posição de centro-esquerda da revista, reacionária e tradicionalista.    

A elaboração que tem curso neste conjunto de matérias tem como protótipo uma 

reportagem publicada em 26 de janeiro de 2009. Sob o antetítulo “Immigration”, a 

matéria “The refugees who saved Lewiston”74 conta, em uma página, a história de uma 

pequena cidade no estado do Maine que recuperou seu vigor econômico a partir da 

                                                 

74 Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 69 
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chegada de grande número de imigrantes somalianos. Já pelo título percebemos que os 

imigrantes são vistos por uma ótica positiva, como “salvadores” da cidade. No decorrer 

do texto, os sentidos que se quer atribuir aos imigrantes, no entanto, precisam ser 

negociados com aqueles já cristalizados e atualmente mais vivos na memória dos 

americanos. Vejamos o primeiro parárafo: 

Barely a decade ago, Lewiston, Maine, was dying. The once bustling 
mill town's population had been shrinking since the 1970s; most jobs had 
vanished long before, and residents (those who hadn't already fled) called 
the decaying center of town "the combat zone." That was before a family 
of Somali refugees discovered Lewiston in 2001 and began spreading the 
word to immigrant friends and relatives that housing was cheap and it 
looked like a good place to build new lives and raise children in peace. 
Since then, the place has been transformed. Per capita income has soared, 
and crime rates have dropped. In 2004, Inc. magazine named Lewiston 
one of the best places to do business in America, and in 2007, it was 
named an "All-America City" by the National Civic League, the first 
time any town in Maine had received that honor in roughly 40 years. "No 
one could have dreamed this," says Chip Morrison, the local Chamber of 
Commerce president. "Not even me, and I'm an optimist." 

 

Após construir o retrato de uma cidade devastada pela retração econômica, o 

repórter informa que tudo mudou quando, em 2001, uma família somaliana migrou para a 

cidade e passou a trazer familiares e amigos porque Lewiston tinha “moradia barata e 

parecia um bom lugar para reconstruir suas vidas e criar os filhos em paz”. Aí temos os 

imigrantes “vendo” os EUA como os EUA preferem ser “vistos”: como um lugar 

acolhedor, como o lugar dos sonhos (the American dream). O atentado de 11 de setembro 

e as guerras que o seguiram no Oriente Médio expuseram os EUA a uma realidade 

impossível de ser ignorada: a explosão do anti-americanismo no mundo. Desde então, os 

americanos tentam recuperar sua imagem no cenário internacional e refazer a auto-estima 

arranhada pelas claras demonstrações de ódio vindas do exterior – o atentado em si, a 

recusa da maioria dos países a apoiar as ações de retaliação impostas pelos EUA e os 

protestos anti-América em diferentes pontos do planeta.  

Relatar que populações mulçumanas enxergam os EUA como “um bom lugar 

para reconstruir suas vidas” reforça a esperança dos americanos de recuperarem o seu 

próprio lugar dos sonhos e respeito e admiração internacional. Que vozes poderiam ser de 

tal forma eloquentes na defesa da mais tradicional ideologia de nação americana do que 

as dos estrangeiros vítimas da barbárie estimulada por essa mesma ideologia?  
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Outro ponto importante ainda neste primeiro parágrafo é o que diz respeito aos 

índices de criminalidade. Ao colocar que o número de crimes na cidade diminuiu após a 

chegada dos imigrantes, se está afirmando o oposto do que costumeiramente se associa a 

áreas de intensa imigração – o aumento da criminalidade. Como “a dinâmica das relações 

é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, pessoas e acontecimentos são 

percebidos e compreendidos em relação a prévios encontros e paradigmas” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 55), a receita do repórter para conquistar o leitor para o seu lado 

é desconstruir o caráter negativo que domina o debate sobre imigração no país. A 

representação em construção aqui reage aos estímulos da representação dominante na 

sociedade americana, reconhecendo o fato de que, para a maioria dos americanos, a 

imigração carrega sentidos degradantes.  

O texto segue: 

Immigrants from Somalia may sound like improbable rescuers for a 
place like Lewiston. Maine is one of the whitest states in the country, 
second only to Vermont, and its old families have a reputation for 
distinct chilliness toward ‘outsiders’. And many of the immigrants spoke 
no English at all when they arrived. But even beyond the obvious racial, 
cultural and religious differences between the Muslim newcomers and 
the locals, the town's image had become so negative that it was hard to 
imagine people choosing to move there. "Nothing could have rightfully 
prepared them," says Paul Badeau of the Lewiston-Auburn Economic 
Growth Council. "And nothing could have rightfully prepared us, either." 
It wasn't easy at first. Townspeople feared for the few jobs that remained 
in the area, and they warned that the strangers would overload local 
social services. In 2002, the then Mayor Laurier Raymond wrote an open 
letter to the Somali community begging them to stop encouraging friends 
and family to follow them to Maine. [grifos nossos] 

 

Acompanhamos, neste segundo parágrafo, um exemplo de como a revista está 

estimulando o deslocamento, a recombinação e a integração das experiências, 

vocabulários, conceitos e condutas relacionadas à imigração (MOSCOVICI, 1978, p. 62). 

Nesse trecho, são mencionados os principais argumentos usados contra a presença 

imigrante nos EUA: o fato de muitos não falarem inglês, as diferenças culturais e 

religiosas, o aumento da competição no mercado de trabalho e os custos impostos aos 

sistemas públicos de saúde e educação. A estratégia do repórter de citar diretamente os 

medos e preconceitos da comunidade local serve apenas para desqualificá-los, mostrando 

como os desafios foram superados, gerando riqueza econômica – para os imigrantes e 
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para a comunidade de Lewiston. O poder desta argumentação está em contrariar a 

premissa de que imigrantes são uma ameaça à riqueza e ao poderio dos EUA. A lógica da 

matéria (e, em geral, da Newsweek em sua cobertura do tema) é a de que os imigrantes 

são, na realidade, a solução para os problemas do país.  

Defendendo seu ponto de vista mais diretamente, a matéria traz, em seguida, 

especialistas citando as vantagens da imigração. “’Generally, refugees or migrants that 

come into a town give a new injection of energy’, says Karen Jacobsoen, director of the 

Forced Migration Program at Tufts University`s Feinstein International Famine Center.” 

“Increasingly, there`s an acceptance that immigration is associated with good economic 

growth.’, says urban-studies specialist Richard Florida, director of the University of 

Toronto`s Martin Prosperity Institute.”  

Para concluir, um membro do conselho para o crescimento econômico da cidade 

resume a chegada dos imigrantes como uma “bênção”. “’It`s been an absolute blessing in 

many ways’, says Badeau. ‘Just to have an infusion of diversity, an infusion of culture 

and of youth. Cultural diversity was the missing piece.’”  

Citemos outros exemplos de como este tipo de representação emerge em 

Newsweek. A seção My turn é uma coluna que publica semanalmente artigos com 

conteúdo pessoal enviados pelos próprios leitores. O texto, normalmente uma história de 

vida ou do dia a dia do personagem, é diagramado ao redor da foto do autor. São histórias 

como a do pai que perdeu o emprego em Wall Street por conta da crise econômica e 

passou a fazer os trabalhos domésticos, do pastor cuja igreja sofreu um atentado, da mãe 

em crise porque a filha a colocou em segundo lugar na lista dos seus exemplos de vida. 

Dramas perpassados pelos fantasmas que atormentam a sociedade, especialmente a classe 

média, americana - nos exemplos citados, o desemprego, os atentados, não ser o primeiro 

lugar em uma competição. 

Três dessas colunas trouxeram relatos de histórias de imigrantes em 2009. Em 

todos os casos, os discursos dos EUA como lugar de refúgio e do American Dream 

marcaram os textos – tal como em “The refugees who saved Lewiston”. No artigo “It`s 

never over, never escaped”75, de uma jornalista indiana que vive em Nova York, esse 

discurso se delineia na contraposição entre a Índia, onde a jovem conviveu com o 

                                                 
75 Edição v. 153, n° 2 de Newsweek, 12 de janeiro de 2009 
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terrorismo religioso durante a infância, e seu o novo local de morada, nos Estados 

Unidos. Vejamos o texto: 

I am 11 years old. I am panting as I run alongside my parents through the 
dark, narrow, deserted lanes of my town in Kashmir. The carved-deodar 
windows and doors of the gable-roofed row houses on each side of the 
alley are shut. The thunder of the bombs is getting louder. The smoke of 
the gunfire is clouding my sight. The ground beneath my feet turns into a 
treadmill. The bang of explosions begins to wane, and we find ourselves 
at the steps of our home. (…)  
I whimpered and awoke. 
I was in my bed in my New York apartment. My husband was kneeling 
next to me, reassuring me that I was no longer in Kashmir. It was only a 
nightmare.  

 

Enquanto a cidade de Kashmir é o lugar dos pesadelos, Nova York é a realidade 

de paz. Os parágrafos seguintes narram os momentos de terror vividos pela jornalista 

quando criança e, 13 anos mais tarde, ao retornar a trabalho ao seu país. A Índia é 

descrita como um local de atentados suicidas, bombas, guerra religiosa, assassinatos e 

estupros pelas forças de segurança. Mais uma vez, fica claro o conservadorismo que está 

por trás do discurso positivo assumido por Newsweek em sua representação do imigrante. 

Nesse sentido, a representação do imigrante salvo pela sociedade americana, do imigrante 

que usufrui do luxo de sua paz e riqueza econômica, contribui para, paradoxalmente, 

justificar as decisões políticas para a manutenção da posição dos EUA (e, ainda que 

indiretamente, dos demais países) no cenário internacional. 

Embora ausente na escrita, o texto claramente retoma a memória do 11 de 

setembro em Nova York e das guerras promovidas pelos EUA no Iraque e no 

Afeganistão, reforçando o discurso favorável à “guerra contra o terror” e aquele que 

define os Estados Unidos como um país acolhedor. O ideal de liberdade individual, tão 

caro ao discurso político norte-americano, ecoa na matéria, deixando vazar sentidos que 

pregam a necessidade de preservação da ideologia de nação em jogo. Nem que seja pelo 

bem dos migrantes de outras nações.  

O mesmo ocorre no My turn de 30 de março de 2009, ‘Out of the closet, at 

gunpoint”76. A diferença é que, ao invés de ter se refugiado nos EUA por causa da 

guerra, o paquistanês Shariq Mahbub fugiu da intolerância contra os homossexuais em 

                                                 
76 Edição v. 153, n° 13 de Newsweek, 30 de março de 2009, p. 17 
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seu país. Depois de sofrer uma tentativa de seqüestro e de extorsão no Paquistão, Mahbub 

se mudou permanentemente para os Estados Unidos, onde encontrou aceitação, sucesso 

profissional, amor e segurança: 

The following year I found a job in New York and knew I would never 
return to live in Pakistan. As my financial independence grew, my 
parents adopted a "don't ask, don't tell" policy. In 1996 I met my 
Buddhist partner. He gave me a gold and platinum ring inscribed with his 
initials, and I wear it with devotion to this day. Over time, my parents 
have come to accept my life. When they visit now, all four of us go out 
for Pakistani food, and it almost feels like home. 

 

Assim, uma vez mais os EUA são o país que serve de lar para tantas pessoas 

diferentes e o imigrante é salvo de uma vida infeliz no seu país pela generosidade norte-

americana. Ao evidenciar, na própria voz do beneficiado, o auxílio fornecido pelo país a 

estrangeiros que encontram amparo em seu seio, Newsweek trabalha para aliviar o peso 

na consciência da sociedade americana gerado por sua política externa.  

Na coluna de 16 de março de 2009, “The dog that made us a family”77, é narrada 

a história de como uma família americana que adotou uma garota chinesa realmente se 

tornou “uma família” depois de passar por um momento difícil. Outro exemplo de como, 

através da história de resgate de um imigrante, a sociedade americana é retratada como 

aberta e receptiva. Nesse caso, a menina chinesa foi salva do abandono pela adoção por 

duas famílias – a primeira que a retirou da China e a segunda que assumiu sua criação 

após a morte da primeira.  

Esta, definitivamente, é uma maneira de cobrir a imigração que distoa do discurso 

dominante sobre o tema no país. Newsweek organiza, une e filtra a realidade da imigração 

como “uma infusão de diversidade, de cultura e de juventude”, como “crescimento 

econômico benéfico”, como um lugar de conciliação, em que americanos abraçam 

estrangeiros em suas famílias, os protegem do terror e do conservadorismo do exterior – 

ao contrário do que é dito pelos anti-americanistas ao redor do mundo e ao contrário da 

predominante visão da imigração como um local de conflito cultural e empobrecimento 

financeiro.  

                                                 
77 Edição v. 153, n° 11 de Newsweek, 16 de março de 2009, p. 20 
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Mas apesar dessa leitura que, se abordada de forma ligeira, poderia se dizer 

progressista, a revista usa essa representação do imigrante em função da defesa de um 

ideal de nação que, no fundo, comunga dos princípios que sentenciaram a crise de 

identidade interna e externa que o país atravessa. Ao agir desta forma, a newsmagazine 

certamente está retocando e modificando as frases e visões utilizadas para referir-se ao 

tema, interferindo no que vai ser reintroduzido na “conversa coletiva” e registrado por 

seus leitores (MOSCOVICI, 1978, p. 58). Mas não no sentido de uma alteração profunda 

na organização social. A mudança proposta pela newsmagazine – a aceitação dos 

estrangeiros nos EUA – revela-se, enfim, uma concessão superficial para um objetivo 

maior: dar sustentação à continuidade dos EUA como principal potência mundial.   

 

2.2 – Ancorando & Objetivando os migrantes  

 

De acordo com Moscovici (2003), as representações são geradas a partir de dois 

mecanismos de um processo de pensamento que se baseia na memória e em conclusões 

passadas. O primeiro deles é a ancoragem. Da mesma maneira que ancoramos um barco 

em uma marina, o autor esclarece, usamos “códigos” para estacionar algo que é estranho 

e pertubador em nosso espaço social. Ao comparar certo objeto ou ideia não-familiar a 

uma categoria conhecida, nós o reajustamos para que ele se enquadre. A ancoragem 

corresponde, portanto, a classificar, nomear e associar o objeto às opiniões relacionadas à 

classe em que o inserimos.   

Retornando ao nosso corpus, observamos que o principal “código” do qual Veja 

lança mão ancora o tema migração internacional na categoria da emigração brasileira, 

confinando o migrante internacional que esperávamos encontrar nas páginas da 

newsmagazine aos limites linguísticos, espaciais e comportamentais do cidadão nacional 

de sucesso fora das fronteiras. 

Na teoria das representações, categorizar alguém ou alguma coisa significa 

“escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação 

positiva ou negativa com ele” (idem, p. 63). No capítulo 1, pudemos observar a 

infinidade de paradigmas que estão vinculados ao tema da migração no mundo. 

Dessintonizando-se dos diferenciados discursos que permeiam o assunto nos diferentes 
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países e no passado histórico brasileiro, Veja opta por recorrer majoritariamente à 

memória nacional recente relativa ao tema, devotando seu principal retrato do migrante 

internacional a um único tipo de emigrante brasileiro.  

Quando é de conhecimento geral a controvérsia que rodeia o tema em níveis 

globais e suas múltiplas consequências negativas (disputas políticas; protestos; 

inadequação, indigência, falta de acesso a direitos dos imigrantes; choques culturais; 

jornadas suicidas e mortes), o curioso está em Veja ressaltar o lado positivo dessa 

relação: brasileiros que, como já mencionamos, alcançam fama e dinheiro no exterior 

(notadamente nos EUA) e cuja situação legal se encontra resolvida.  

De qualquer forma, esse retrato, enfatizemos, não é dos mais pertinentes. Ele é 

diluído não só pelo tom superficial das matérias de comportamento que trazem esses 

personagens, mas também pela secundarização do tema da migração dentro dos textos. 

Os emigrantes são, antes de mais nada, personalidades de sucesso, e é isso que justifica 

sua presença na newsmagazine.  

Tudo isso nos leva a concluir que nem mesmo quando trata dos migrantes, Veja se 

volta para a questão da migração. A despolitização do tema nessas matérias é clara. O 

conflito dos “ilegais” é esvaziado. O retorno dos devastados pela derrocada financeira no 

primeiro mundo somente aparece em duas matérias que tratam dos dekasseguis78, os 

descendentes de japoneses que trabalham temporariamente no Japão. Nada sobre os que 

desistiram dos Estados Unidos, país mais fortemente ligado a ideais compartilhados pela 

revista – capitalismo neo-liberal, democracia, o princípio do self-made man, a cultura da 

celebridade.  

Além dos personagens já citados, há outros: um cantor de ópera na Broadway79, 

uma jogadora de futebol na liga americana80, um peão de rodeios no cicuito americano81, 

um cirurgião plástico que é estrela de um reality show na TV americana82, lutadores de 

sumô no Japão83, uma atriz baiana radicada na Inglaterra84, um psicólogo de cachorros 

                                                 
78 Edição n° 2101 de Veja, 25 de fevereiro de 2009, p. 62. 
79 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 100. 
80 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 97. 
81 Edição n° 2097 de Veja, 28 de janeiro de 2009, p. 86. 
82 Edição n° 2109 de  Veja, 22 de abril de 2009, p. 48. 
83 Edição n° 2109 de Veja, 22 de abril de 2009, p. 104. 
84 Edição n°  2120 de  Veja, 8 de julho de 2009, p. 85. 
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que é amigo do presidente Obama85, uma apresentadora de televisão86, cabeleireiros que 

exportam o procedimento da escova progressiva87, um técnico de futebol que vai treinar a 

seleção de outro país88.  

O denominador comum é o mesmo de antes: migrantes do terceiro mundo que 

ficaram ricos e famosos no primeiro. Vemos nesse padrão editorial como a ancoragem do 

tema efetivada por Veja forjou o escape da discussão aprofundada do tema, em um 

movimento de convergência do material da revista no que diz respeito à reafirmação de 

valores capitalistas, individualistas e narcisistas que, paradoxalmente, supervalorizam o 

estrangeiro (desde que proveniente dos países ricos) em detrimento do nacional, dos 

profissionais com formação e atuação no Brasil.  

Já em Newsweek, o “código” da representação padrão adotada trabalha para 

converter o imigrante contemporâneo em elemento desejável a uma cultura que via de 

regra o rejeita. Seja nos balcões da imigração nos aeroportos, em obras da cultura pop – 

como o aclamado filme “Precious” (2010) ou o best-seller “Keeping Faith” da escritora-

sensação nos EUA Jodi Picoult –, no acalorado debate para as eleições legislativas de 

2010 ou nas interações do dia a dia, a ideia de que estrangeiros não são bem-vindos aos 

EUA ressonam. Estrangeiros e americanos compartilham o conhecimento de que a 

palavra “imigrante”, em inglês, atualmente contém em si o sentido de uma ofensa. Nas 

palavras do escritor português José Saramago89, indocumentados é o “máximo insulto no 

vocabulário do jargão democrático”. Como, ainda que tenha sua situação legalizada 

enquanto em território americano, nenhum estrangeiro muda de feições, todos se deparam 

com o tipo de tratamento devotado aos indocumentados. 

Mas a revista americana, ao invés de reforçar essa representação – que é sim 

descrita e reproduzida em algumas das matérias (como veremos no capítulo 3) –, 

envereda por outro caminho, enfatizando os ganhos sociais da imigração. Tal como 

explica Almeida (2005, p. 122), o “código” adotado por Newsweek funciona como guia 

de interpretação e como organizador da realidade. Segundo a autora, as representações 
                                                 
85 Edição n° 2122 de Veja, 22 de julho de 2009, p. 91. Nesse caso, trata-se de um mexicano que imigrou 
para os EUA e hoje apresenta um programa de TV naquele país, além de atuar como psicólogo de 
cachorros. 
86 Edição n°  2129 de Veja, 9 de setembro de 2009, p. 126. 
87 Edição de 23 de setembro de 2009, p. 127.  
88 Edição de 28 de outubro de 2009, p. 59. 
89 Ensaio sobre a lucidez, 2004, p. 100. 
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fornecem os elementos para que os sujeitos se posicionem socialmente e definam suas 

ações. Elas são, portanto, construtoras da realidade, a qual só existe, nessa perspectiva, 

nas interações dos indivíduos ou grupos com os objetos sociais. Nas 29 matérias em que 

Newsweek aborda imigrantes que relembram a América de suas melhores qualidades (e 

da necessidade de permanecer tal como é no presente), evocando um futuro de integração 

cultural e crescimento econômico, a newsmagazine está convocando uma reorganização 

da realidade e das interações sociais para manutenção do status quo. 

Ao reproduzir o conceito de migração internacional na imagem do imigrante 

salvo e salvador, Newsweek está manipulando o segundo mecanismo do processo de 

geração das representações, a objetivação. Objetivar, para Moscovici (idem, p. 71), 

consiste exatamente em reproduzir um conceito em uma imagem, tornando-o real um 

nível diferente da realidade.  

O trabalho representacional da revista se resume a traduzir o paradigma escolhido 

(o do imigrante benéfico) em situações comuns (exemplos de personagens reais), 

acessando referenciais familiares (o estoque de discursos existentes na história do país), 

de maneira a modificar gradualmente o paradigma usado pelos leitores na compreensão 

do assunto – “do mesmo modo que o leito do rio é gradualmente modificado pelas águas 

que correm entre as margens” (idem, p. 73).   

 É através da objetivação que teorias incomuns e imperceptíveis para uma geração 

– como é o caso da defendida por Newsweek acerca da imigração (de que os imigrantes 

podem salvar o país da recessão econômica e recuperar o ferido orgulho nacional) – 

passam a ser críveis e explicadoras da realidade para a geração seguinte. Por meio desse 

procedimento, a sociedade cria fórmulas e clichês para se referir aos fenômenos sociais 

dentro do novo paradigma, passando a utilizá-lo para compreender os outros e a si 

mesmo, para tomar decisões e fazer escolhas. É assim que as representações permitem ao 

indivíduo se situar no mundo. Como um conjunto de conhecimentos sociais, elas 

instrumentalizam o homem na sua tomada diária de ação. 

Isso nos leva a questionar que resultado prático a representação da imigração em 

Veja e em Newsweek pode ter na realidade construída por seus leitores e em suas atitudes. 

Essa é uma reflexão que obviamente exigiria um estudo de recepção, mas esta dissertação 

baseia-se tão somente no material produzido e veiculado pelas revistas. E nele 
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encontramos pistas de um caminho sugerido ao leitor, ainda que os desvios de sentido, 

saibamos, são certos.  

Como apontamos anteriormente, em Veja, os espinhos relacionados com a 

questão da imigração são superficialmente tocados, majoritariamente em pequenos 

trechos de reportagens ou entrevistas. Para exemplificar como isso ocorreu, citamos a 

entrevista das Páginas Amarelas90 de 13 de maio de 2009 com o ganhador do prêmio 

nobel da paz e escritor Elie Wiesel. Como Wiesel é judeu e estudioso do Holocausto, as 

perguntas giram em torno desse assunto. Para responder a uma delas, sobre racismo e 

xenofobia, o entrevistado afirma ser contra a denominação de imigrantes de “ilegais”. 

“Nenhum ser humano pode ‘ser ilegal’. Pode fazer algo ilegal, mas não pode ‘ser ilegal’”, 

opina. Após isso, a entrevista retorna ao seu tema central. E assim o lado complexo da 

imigração carece de espaço na revista brasileira: durante todo o ano de 2009, foram 

apenas seis as notícias que problematizaram os conflitos políticos, econômicos, sociais e 

culturais das mais diversas naturezas relacionados ao tema. 

Por outro lado, o viés positivo da imigração, como “um modelo de vida a seguir”, 

é longamente reproduzido. Imigrar, em Veja, possui glamour próprio. É uma atitude bem 

recompensada para os bons profissionais, a revista sugere, selecionando para suas 

páginas apenas os vencedores. Com isso, a brasilidade, quando no contexto de outras 

nacionalidades que contratam os profissionais do Brasil, é enaltecida. Para o leitor, fica a 

mensagem subliminar de incentivo à imigração. A matéria Eles não arredam pé91, sobre 

lutadores de sumô brasileiros que vivem no Japão, ilustra isso com precisão. Os dois 

esportistas são descritos como exemplo de perseverança por sua decisão de ir “atrás do 

sonho” no Japão. Como eles ainda estão em busca do retorno financeiro e da fama, o 

texto é concluído com a seguinte frase: “Do Brasil, a plateia torce por ele”, referindo-se a 

um dos atletas.      

Na revista americana, os imigrantes são, majoritariamente, um meio para o 

resgate da abalada autoconfiança nacional. Tal como em Veja e a despeito dos 

diferenciados contextos de produção, o discurso de reforço à identidade nacional perpassa 

a cobertura da migração internacional de Newsweek. A newsmagazine americana de fato 

                                                 
90 As Páginas Amarelas são a sessão de entrevista de três páginas com uma personalidade com a qual Veja 
abre cada uma de suas edições. 
91 Edição n° 2109 de  Veja, 22 de abril de 2009, p. 104. 
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atua para promover uma modificação no paradigma de abordagem da imigração nos 

EUA. Mas, no fim, seus sentidos convengem para convencer leitores que, diante da crise 

enfrentada pelo país, poderiam questionar a realidade do poderio americano, de que nada 

mudou.  

Percebemos que, embora classifiquem a migração internacional referindo-se a 

realidades históricas e atuais originárias de pontos geográficos e de pensamento distintos, 

cada revista usa o tema para fortalecer sentidos conservadores ligados ao resgate do 

sonho nacional. Sendo eles, em ambos os casos, sonhos capitalistas neoliberais. 

É seguindo essa inspiração que Newsweek fagocita a negatividade reinante na 

discussão do tema, pregando a aceitação da permanência de estrangeiros no país. Mas o 

teor pejorativo no lidar com o assunto não está presente apenas nas matérias em que ele 

serve de degrau para a formulação de uma representação valorizadora da figura do 

imigrante. Em geral de forma mais acanhada, ele surge como posição predominante na 

abordagem do migrante em 10 das 48 matérias do corpus.  

Um exemplo é o artigo de opinião “The suburban challenge”92. Nele, os 

articulistas Bruce Katz e Jennifer Bradley defendem que o “tumulto” que antigamente 

caracterizava as grandes cidades se espalhou para os subúrbios, anteriormente 

considerados a solução para quem estivesse em busca de tranquilidade, silêncio, 

estabilidade, limpeza e segurança. O argumento contém a ideia de os subúrbios já não são 

refúgio contra as “pressões, exigências e compromissos da vida nas cidades”, perderam o 

status de símbolo em “reboco”, “tijolo” e “grama” do “sonho americano”. O texto 

começa: 

The suburb is one of America`s most treasured stereotypes. Writers can 
argue whether suburbs are the apotheosis of the American Dream or a 
suffocating nightmare of sameness, but there`s general agreement on 
their defining characteristics. Suburbs are middle-class family values 
expressed in stucco, brick and carpet grass. They`re all the things that 
America`s noisy, diverse, striving, poor cities are not. 

 

Para dar suporte ao seu ponto de vista, os autores apontam a transferência da 

maioria dos empregos para os subúrbios, o crescimento da pobreza e a concentração de 

imigrantes nessas áreas. “Suburbs also host more immigrants: in the largest metropolitan 

                                                 
92 Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 57 
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areas, nearly six in 10 foreign-born residents now live in the suburbs. (…) Nonprofits, 

long focused on inner cities, need to reach out to the poor families and immigrants in the 

suburbs.” Assim, percebemos os imigrantes citados como índice de pobreza e declínio 

econômico.  

Apesar desses deslizamentos de sentido, nos momentos de colocar abertamente 

sua posição sobre o tema, Newsweek não titubeia. Na edição de 03 de agosto de 2009, a 

sessão Scope traz uma coluna93 de um quarto de página com a pergunta: ”The 

government is ramping up the pressure on employers to prove the legal status of their 

worforce. Is this good or bad for the economy?” A revista apresenta as opiniões 

contrárias de dois especialistas e então dá o seu “veredicto”: 

Our Verdict 
It's unlikely that employment gains would outweigh the big costs 
imposed on already strapped businesses. To minimize them, employers 
should only have to reverify the status of new hires, not their whole 
workforce. 

 

A opinião favorável à presença de imigrantes no país aparece não somente no 

veredicto, mas também na diagramação das opiniões dos especialistas, com o que 

responde a favor da utilização da mão-de-obra estrangeira sendo colocado acima do que é 

contrário a ela.  

Portanto, embora nada possamos afirmar sobre o que pensam os leitores de Veja 

ou de Newsweek acerca da imigração, avaliamos que o conteúdo de suas matérias sobre o 

assunto direcionam para um determinado impacto no universo cognitivo e social dos 

receptores. Esse direcionamento funciona jogando luz sobre um determinado ângulo de 

apreciação do objeto e, consequentemente, eclipsando outros. Tanto que, apesar de o 

número de imigrantes que vieram atrás do “sonho brasileiro”, como já se escuta dizer, ter 

crescido exponencialmente nos últimos anos, a newsmagazine brasileira não elegeu o 

assunto entre seus temas em todo o ano de 200994.   

                                                 
93 Edição v. 154, n° 5 de Newsweek, 03 de agosto de 2009, p. 15 
 
94 A estabilidade política e o bom desempenho da economia no Brasil, o maior controle da entrada de 
latino-americanos na Espanha (destino comum para emigrantes das nações que foram colonizadas por 
aquele país) e a proximidade geográfica são apontados como fatores que teriam tornado o Brasil cada vez 
mais atrativo para bolivianos, argentinos, uruguaios, paraguaios. De 2004 a 2007, segundo noticiou a BBC 
Brasil, a polícia federal estima que o número de estrangeiros registrados no Brasil tenha crescido 51%. 
 



87 
 

Na teoria, uma explicação possível para tal fato seria a de que “uma pessoa se 

informa e se representa alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma posição, e 

em função da posição tomada” (MOSCOVICI, 1978, p. 74). De toda forma, fechamos o 

círculo das representações quando percebemos que é a atuação delas próprias, dentro e 

fora das redações, que permite justificar, a posteriori, a realização das ações, constituindo 

a identidade (das revistas em si, e dos imigrantes, segundo cada revista) e reforçando a 

distinção entre grupos sociais (ALMEIDA, 2005, p. 124).    

 

2.3 – Na era das Representações 

 

Para Moscovici, nós vivemos a “era das representações” (2003, p. 40). Uma era 

em que muitas dessas “entidades” nem sequer têm tempo para se sedimentar 

completamente, tal a velocidade das mudanças que provocamos nelas. O autor descreve a 

moderna plasticidade das representações como qualidade merecedora de atenção. Ao 

invés de se tornarem tradições imutáveis, como ocorria nas sociedades primitivas e nas 

antigas, as representações de hoje estão em constante processo de transformação.  

E sua importância continua a crescer, em proporção direta com a 
heterogeneidade e a flutuação dos sistemas unificadores – as ciências, 
religiões e ideologias oficiais – e com as mudanças que elas devem sofrer 
para penetrar a vida cotidiana e se tornar parte da realidade comum. Os 
meios de comunicação de massa aceleraram essa tendência, 
multiplicaram tais mudanças e aumentaram a necessidade de um elo. 
(idem, p. 48) 

 

Como vimos, essa plasticidade das modernas representações é uma pertinente 

característica do material estudado da Newsweek. A revista efetivamente dialoga com os 

discursos históricos relativos à migração na tentativa de construir uma nova alternativa de 

compreensão do tema. O paradoxo que advém daí é que o objetivo final desse novo 

caminho é levar ao mesmo destino de antes. A partir dessa representação, os EUA 

continuam a ser o país dos sonhos. Uma terra de oportunidades inclusive para os 

estrangeiros. Um lugar confortável para se viver, um país justo e generoso. 

 Em tempos de crise econômica, de guerras no exterior e de um presidente negro e 

democrata, a Newsweek, uma publicação que se autodenomina de centro-esquerda, se 

movimenta para dar suporte e oferecer ao país soluções e esperança de um futuro em que 



88 
 

as mudanças trarão... o mesmo. A lógica é que é preciso mudar (aceitar os imigrantes) 

para não mudar (continuar sendo a principal potência em termos globais, capitalistas e 

neoliberais). Uma noção conservadora para a posição política bradada.   

Já Veja, enquanto criadora e transmissora de representações sobre a imigração 

(baseando-se em suas edições do ano de 2009), apresentou uma atividade mais ligada ao 

reforço de representações tradicionais do que ao lançamento de novas e variadas 

representações. Sua posição editorial conservadora a leva a cobrir a emigração, um 

fenômeno que é, em verdade, um problema social, como motivo de orgulho nacional.  

Consideradas todas as condições diferenciadas que nos levaram a selecionar Veja 

e Newsweek para este estudo, no afã de obter diversidade e uma macro-representação do 

tema, não foi sem surpresa que verificamos que ambas as revistas produzem sentidos que 

vagam na mesma direção: reafirmando as ideologias dominantes em cada nação.  

Uma revista semanal de informação, ensinam os manuais de jornalismo, precisa 

oferecer entretenimento além das notícias. Nesse intuito, a fórmula jornalística estimula o 

emprego dos textos sobre celebridades. Nos anos recentes, porém, acrescentou-se à 

receita um ingrediente: a celebridade-personagem poderia ser a pessoa comum, mais 

identificável com o leitor. O polêmico tema surge em Veja, de maneira mais recorrente, 

em matérias e colunas que traçam um perfil ou contam a história de um cidadão comum. 

A persistente abordagem de um tipo de migrante internacional (o bem-sucedido 

no exterior, em Veja, e o bom imigrante, em Newsweek) aparece nas revistas como 

realidades inquestionáveis, representações a exercitar sua autonomia e a exercer pressão 

nos leitores, tal como descrito na teoria. Mesmo sem muitas vezes sequer citar os termos 

imigração/imigrante, o conjunto de matérias analisado vai tecendo um conteúdo 

acumulado de peso histórico considerável. Ideias que invisivelmente penetram o 

ambiente social, nossas conversas, os imaginários nacionais de ambos os países. E, com a 

força dessa invisibilidade, tornam-se ainda mais difíceis de ser superadas (MOSCOVICI, 

2003, p. 40).   

Seguindo a lógica de abordar assuntos que estejam mais próximos do leitor, as 

duas revistas deram vida ao aspecto da migração internacional que mais tem impacto no 

cotidiano de cada sociedade. Repetidamente, a identidade do migrante internacional toma 

a forma, em Veja, do emigrante brasileiro que venceu nos EUA. Na Newsweek, aparece o 
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modelo do imigrante que encontrou refúgio e liberdade na América. Diante da 

multiplicidade de enfoques possíveis (como podemos abstrair do resumo apresentado no 

capítulo 1), esse corte na cobertura do tema em cada newsmagazine, embora possa 

parecer óbvio do ponto de vista jornalístico, implica uma significativa redução dos 

discursos abordados e a constante repetição dos mesmos sentidos. 

Como também lembra o precursor da teoria das representações, nós estamos ainda 

tentando decifrar o procedimento através do qual transformamos nossas idéias em 

realidade (2003, p. 48). Ainda asim, desde que William I. Thomas (apud SÁBADA, 

2008, p. 24) postulou sua definição de situação – as situações definidas como reais são 

reais em suas conseqüências –, ficamos atados à discussão sobre as relações entre o 

pensamento formulado e a construção da realidade.  

A mídia, instigadora do debate público, atua cotidianamente nesse campo. Mas, 

como vemos neste estudo, seu trabalho nem sempre promove a renovação e a 

diversificação das representações. E mesmo quando renova suas representações, não 

necessariamente está conferindo novos sentidos ao debate social. No caso da migração 

internacional, para estar informando, opinar e agir de forma a beneficiar a si próprio e a 

sua comunidade, nas atuais condições políticas internacionais, o leitor precisaria 

encontrar matérias que incluíssem também as causas, as raízes do fenômeno. 

Em um planeta completamente imerso nas redes transnacionais, em que a 

integração de mercados de bens, capitais, informação, comodities e serviços é cada vez 

maior, é inevitável a fusão também dos mercados de trabalho. Como defende Massey 

(2007), em termos práticos (se não lógicos), é impossível que os países continuem a 

lucrar com a integração econômica mundial sem que haja uma abertura da discussão 

sobre a migração de trabalhadores entre países.  

Dada a realidade da movimentação de pessoas através das fronteiras no contexto 

da globalização, se faz urgente uma negociação multilateral para, ao mesmo tempo, 

revisar as variáveis econômicas capazes de gerar mais justas condições de vida nos países 

exportadores de mão-de-obra (diminuindo assim o fluxo de saída) e reformar as leis que 

regem a permanência legal dos trabalhadores nas nações receptoras (eliminando a semi-

escravidão em que vivem os “ilegais”). 
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Representar o estrangeiro como tendo sido salvo sem esclarecer as circunstâncias 

de sua transformação em imigrante, a relação dos países ricos com essa transformação e a 

intrincada interconexão entre as nações, como faz Newsweek, não instrumentaliza o 

público para exigir do seu governo uma real resolução do problema (ao invés  do 

emprego de “meios cada vez mais repressivos e crescentes investimentos financeiros para 

direcionar as levas de imigrantes para o subsolo e manter a ilusão de uma fronteira 

‘controlada’” (MASSEY, 2007, p. 138). 

Da mesma forma, abordar os emigrantes sem entrar nos fatores que, para além da 

motivação individual, levam os brasileiros a deixar o país e problematizar a crueza de sua 

condição no exterior, como faz Veja, é uma escolha que descaracteriza a emigração como 

um problema a ser inserido pelo governo nacional quando da formulação de suas 

políticas. 

Com relação a isso, não pretendemos aqui entrar em considerações acerca de 

“culpados”. Se o jornalista, nessa situação, é apenas uma peça do sistema que nem 

sempre compreende o papel que desempenha, como defende Romero (2006, p. 6), ou se, 

ao contrário, intencionalmente manipula suas informações, respondendo a 

interesses/opiniões próprios ou da empresa para a qual trabalha, aí estão os estudos do 

Newsmaking e da Economia Política da Comunicação, enriquecendo o diálogo sobre tais 

possibilidades.  

Nós nos atemos à necessidade de chamar a atenção de jornalistas e leitores para as 

funções e o método de trabalho jornalísticos – nesse caso, para a forma de abordagem dos 

assuntos pautando-se pelas representações sociais. É crucial estarmos atentos para como 

as representações acionadas pela mídia se inserem nos jogos de poder político e reforçam 

comportamentos. Newsweek, por exemplo, para, em último grau, contornar a derrocada 

dos EUA, estimula um comportamento de aceitação em relação aos seus próprios 

imigrantes. Veja, para sustentar uma determinada ideologia de nação, direciona a um 

comportamento festivo em relação aos emigrantes. E ambas, no geral, instigam um 

comportamento apático em relação aos fluxos migracionais ao redor do mundo, deixando 

quase intocadas suas possibilidades de contribuir para o avanço da conversa sobre o 

assunto.  
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Como afirma Moscovici (2003, p. 36), a melhor estratégia para combatermos 

preconceitos e alterarmos convenções não é negá-los, mas reconhecermos que as 

representações constituem um tipo de realidade e entendermos seu funcionamento. 

Quanto mais conscientes formos a esse respeito, menos estaremos pendentes de sua 

influência e mais seremos capazes de intervir para mudar as representações que 

consideremos inadequadas aos melhores fins nas interações sociais. Como jornalistas e 

como cidadãos.       
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Capítulo 3 – TERCEIRA PARADA: OLHARES PARA O FUTURO 
 

Em 1972, quando McCombs e Shaw realizaram seu primeiro estudo sobre o 

agendamento dos temas pela mídia, a conclusão apontava para a transferência da 

prioridade dos assuntos eleitos pelos meios de comunicação de massa para o debate 

social (BARROS FILHO, 2008). Mais recentemente, a continuidade dessas pesquisas 

levou a afirmações ainda mais contundentes: a mídia não apenas nos diz “sobre o que 

pensar”, mas influi fortemente no “como pensar”. As características atribuídas a um 

tema, os aspectos ressaltados ou escondidos, defendem autores como McCombs e Evatt 

(1995), vão impactar as opiniões da audiência e suas ações relacionadas a determinado 

assunto.  

A partir da discussão sobre as representações do migrante internacional em Veja e 

Newsweek, chegamos a algumas conclusões acerca deste “como pensar” impresso nas 

matérias das revistas. Neste capítulo 3, avançaremos no mesmo sentido, mas agora 

explorando o total do nosso corpus e com um suporte teórico que nos permite ser ainda 

mais específicos. Pois, segundo Entman (1993), a teoria do framing ilumina a forma 

precisa através da qual se manifesta a influência da informação das notícias na 

consciência humana (p. 51). Guiadas por essa teoria, avaliaremos os frameworks (ou 

enquadramentos, em português) utilizados pelas revistas em sua cobertura da imigração e 

as possíveis repercussões de tais abordagens da “realidade” para a audiência.  

 

3.1 – Elaboração do Framing  

 

 As origens da teoria do framing estão ligadas aos campos da Psicologia e da 

Sociologia. A primeira definição de frame foi feita pelo antropólogo Gregory Bateson, 

em 1955, na área da Psicologia. Bateson usou o termo para designar o contexto ou 

esquema de interpretação através do qual nós nos detemos em determinados aspectos da 

realidade, desconsiderando outros (SÄBADA, 2008, p. 30). 

A popularidade do conceito nas ciências sociais, no entanto, veio a partir da 

divulgação das pesquisas do sociólogo Erving Goffman. Ao estudar a forma pela qual os 
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indivíduos tomam conhecimento da realidade, Goffman elaborou, em 1974, o princípio 

que, aplicado à Comunicação, nos ajudará a compreender melhor nosso objeto de estudo. 

 Formado na tradição da Escola de Chicago, o autor desenvolveu suas ideias 

influenciado pela Fenomenologia e pela Etnometodologia, pela Linguística e pelo 

Estruturalismo, mas principalmente pelo Interacionismo Simbólico. Para esta corrente, os 

indivíduos interpretam a realidade através das relações e dos símbolos que a vida em 

sociedade lhes oferece, respondendo diretamente ao sistema social, à estrutura, à cultura 

ou ao status quo (ERICE, 1994, p. 3).   

Goffman concetrou-se no estudo das interações face-a-face, observando como as 

ações recíprocas se reproduzem nessas situações e de que forma os atores cooperam para 

vincular seus atos de forma apropriada. Nesse sentido, dialogou com a corrente do 

construtivismo social, cujos teóricos defendem que a realidade da vida cotidiana é 

construída socialmente e subjetivamente dotada de sentido (BERGER & LUCKMAN, 

1973, p. 35). 

 Em seu livro Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, 

Goffman transporta o conceito de Bateson para a Sociologia na tentativa de explicar de 

que forma organizamos os acontecimentos em nossa mente e na sociedade. Nas palavras 

do sociólogo: 

I assume that definitions of a situation95 are built up in accordance with 
the principles of organization which govern events – at least social ones 
– and our subjective involvement in them; frame is the word I use to 
refer to such of these basic elements as I am able to identify. (p. 10) 

 

Se o que o autor chama de frames são os princípios de organização que governam 

os acontecimentos e o nosso envolvimento subjetivo neles, o que esses tais frames de 

Goffman fazem é relacionar o contexto específico em que o acontecimento se dá a um 

esquema mental que incorpora os dados externos.  

Segundo o pesquisador, ao se deparar com uma situação real, o indivíduo 

pergunta a si mesmo o que está ocorrendo – what is it that`s going on here? – e a resposta 

que tem é um frame: um esquema de interpretação que nomeia e dá sentido à realidade, 

                                                 
95 Quando trata de “definitions of a situation”, o autor refere-se ao conceito introduzido em 1923 por 
William Isaac Thomas, que explica como o homem se comporta nas situações do dia a dia: antes de tomar 
uma decisão, ele avalia a situação segundo suas atitudes e conhecimentos prévios. 
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uma perspectiva que tomamos ao tentar compreender uma determinada realidade. Cada 

uma dessas perspectivas, explica o autor (1986, p. 21), serve para localizar, perceber, 

identificar e rotular um infinito número de ocorrências concretas definidas nos mesmos 

termos. Por outro lado, cada realidade, em seus diferentes aspectos, pode ser tomada sob 

frames diversos. 

Em sua análise da trajetória e da produção intelectual de Goffman, o filósofo e 

professor Sebastián de Erice (1994), descreve os frames como modelos nos quais as 

pessoas se baseiam para integrar as impressões recebidas do exterior. Para o autor, 

Goffman: 

Utiliza el término frame, entendido como marco y como esquema, para 
designar el contexto de la realidad y la estructura mental que incorpora 
los datos externos objetivos. Las definiciones de la situación tienen que 
ser ratificadas, de alguna forma, por los actores, pero vienen de la 
sociedad. Siempre se produce una interpretación sobre los fenómenos de 
forma consciente o inconsciente. (p. 208) 

  

A teoria do framing, portanto, propõe a interpretação da realidade como um 

processo que, ao mesmo tempo em que é individual, com sentidos únicos e particulares, é 

social, com um sentido comum. E Goffman faz questão de enfatizar sua crença em que, 

no esforço para decidir o que é que está acontecendo (what it is that`s going on), o 

indivíduo pode produzir interpretações em desacordo com o modelo, mas, na maioria dos 

casos, se dá o sucesso da aplicação de um determinado frame. O autor enfatiza que: 

The individual, it is true, can be “wrong” in his interpretations, that is, 
misguided, out of touch, inappropriate, and so forth. (…). Here I want 
only to mention the belief that in many cases the individual in our society 
is effective in his use of particular frameworks. The elements and 
processes he assumes in his reading of the activity are ones that the 
activity itself manifests – and why not, since social life itself is often 
organized as something that individuals will be able to understand and 
deal with. (1986, p. 26)  

 

Para Goffman, nós mal podemos enxergar alguma coisa sem aplicar um 

framework.  Ao aplicá-lo, nós também fazemos conexões com o passado – o que teria 

ocorrido antes – e o futuro – o que provavelmente ocorrerá depois. No caso do estudo dos 

meios de comunicação, todas essas considerações terão implicações práticas, como 

veremos adiante.  
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3.2 – O Framing na Comunicação 

 

Ao propor a pluralidade de enquadramentos como parte essencial da construção 

da realidade através do seu conceito de frame, Goffman disponibilizou para os 

pesquisadores da comunicação um novo caminho. A produção de enquadramentos ou 

enfoques é tão intrinsecamente parte do trabalho jornalístico que seu estudo transformou-

se em uma das chaves para a análise do material divulgado por jornais, revistas, 

televisões, rádios e, mais recentemente, websites, blogs, portais, twitter.  

No dia a dia, ao aproximar-se dos fatos, o jornalista os aborda sob determinados 

aspectos, selecionando, recortando, enquadrando a realidade. Na metáfora de Tuchman 

(1978), a notícia é uma janela para o mundo. Essa janela pode ser grande ou pequena, de 

vidro claro ou escuro, pode dar para um pátio ou para a rua. Essa é uma janela que é 

construída pela mídia, e que está constantemente sendo alterada. De acordo com as 

características da janela, seu tamanho, sua colocação, sua forma, a realidade sugerida 

para a audiência tomará corpo.  

Assim, a depender do enquadramento adotado (dos detalhes característicos da 

janela), a realidade apresentada pela mídia ganha contornos diferenciados, conduzindo o 

olhar da audiência a certo enfoque, direcionando-o para uma dentre as variadas 

possibilidades de se criar sentido a partir de um evento. Como bem colocou Walter 

Lippman ainda em 1922, “of any public event that has wide effects we see at best only a 

phase and an aspect” (p. 71).  

A clássica discussão do autor acerca da Opinião Pública trouxe algumas das 

premissas sobre as quais, entre outras teorias, a do framing se apóia: 1. Nossa maneira de 

ver os fatos depende do lugar que ocupamos e dos hábitos dos nossos olhos (idem, p. 72), 

2. Na maioria dos casos, nós não vemos antes de definirmos, nós definimos primeiro e só 

então vemos o fato (idem, p. 73).       

É o que Lippman chama de estereótipo. Ainda que a palavra esteja atualmente 

carregada de um sentido pejorativo em diversas línguas, o conceito de Lippman, tal como 

descrito pelo autor em sua época, não tem um teor negativo. Para o estudioso, seriam pelo 

menos duas as razões pelas quais nós, em nossa convivência social, desenvolvemos 

estereótipos. Uma delas, a necessidade inevitável de economizarmos atenção. Se a cada 



96 
 

vez que nos deparássemos com um fato, o autor argumenta, tivéssemos que compreendê-

lo de uma maneira completamente nova, a energia e o tempo empregados para interpretar 

as mais triviais questões do dia a dia seriam infinitamente maiores. Na explicação de 

Lippman: 

We are told about the world before we see it. We imagine most things 
before we experience them. And those preconceptions, unless education 
has made us acutely aware, govern deeply the process of  perception. 
They mark out certain objects as familiar or strange, emphasizing the 
difference, so that the slightly familiar is seen as very familiar, and that 
the somewhat strange as sharply alien. They are aroused by small signs, 
which may vary from a true index to a vague analogy. Aroused, they 
flood fresh vision with older images, and project into the world what has 
been resurrected in memory. Were there no practical uniformities in the 
environment, there would be no economy and only error in the human 
habit of accepting foresight for sight. But there are uniformities 
sufficiently accurate, and the need of economizing attention is so 
inevitable, that the abandonment of all stereotypes for a wholly innocent 
approach to experience would impoverish human life. (idem, p. 80). 

 

A outra razão para lançarmos mão dos estereótipos seria, nessa lógica, para 

preservar nossas tradições e nossa posição na sociedade . A bem dizer, para a manutenção 

do status quo. Sobre os estereótipos, portanto, pode-se concluir que “they may not be a 

complete picture of the world, but they are a picture of a possible world to which we are 

adapted. In that world people and things have their well-known places, and do certain 

expected things” (p. 84).  

A alguém que não soubesse o que vem a ser uma notícia, poderíamos muito bem 

dizer que é a “fotografia incompleta do mundo” de Lippman, que plantou sementes para a 

teoria do framing, ou a “janela” de Tuchman, pioneira na aplicação dos princípios de 

Goffman aos estudos da mídia. A vantagem que percebemos na adoção também desse 

paradigma para nossa análise do material jornalístico de Veja e Newsweek é que seus 

pressupostos envolvem o jornalismo em um contexto que vai além da pura crítica, 

buscando alcançar a compreensão. Goffman (1986), por exemplo, sustenta que: 

Obviously, passing events that are typical or representative don`t make 
news just for that reason; only extraordinary ones do, and even these are 
subject to the editorial violence routinely employed by gentle writers. 
Our understanding of the world precedes these stories, determining 
which ones reporters will select and how the ones that are selected will 
be told. (p. 14) 
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Como aponta Sábada (2008, p. 21), contando com fontes, meios técnicos e acesso 

a muitos dos acontecimentos cotidianos, a tarefa do jornalista de “abrir bien los ojos y 

aguzar los oídos ante una realidad que sorprende en cada momento y transmitir esta 

continua sorpresa a cientos o miles de personas” se dá a partir de um lugar privilegiado 

de observação. Para a autora, os meios se consideram administradores de uma mediação 

que, ao tornar públicos determinados acontecimentos, propõem certos enquadramentos 

para a interpretação dos fatos, modulando e estruturando nossa consciência. E conclui: 

“Los medios no están reflejando una realidad pasivamente, sino que son parte de una 

realidad social a la que contribuyen con sus proprios marcos” (p. 70). 

A melhor definição para o enquadramento efetuado pela mídia, a nosso ver, foi 

dada por Entman (1993). Para o autor:  

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select 
some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem 
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described.(p. 52) 

 

Em sua sintetização da teoria do framing, o pesquisador sugere que os 

enquadramentos estão localizados em pelo menos quatro lugares do processo de 

comunicação: o comunicador, o texto, o receptor e a cultura. O comunicador decide, 

consciente ou incosncientemente, o que vai comunicar guiado pelos seus próprios frames, 

os seus esquemas de conhecimento. O texto contém os frames, que se manifestam pela 

presença e pela ausência de certas palavras-chave, imagens esteriotipadas, fontes de 

informação e sentenças que reforçam tematicamente determinados fatos ou julgamentos.  

Do ponto de vista do receptor, os frames que guiam seus pensamentos e conclusões 

podem ou não refletir os frames do texto e a intenção do comunicador. A cultura contém 

o estoque empírico de frames exibidos no discurso da maioria das pessoas. 

Diante desse aparato teórico, nos colocamos a seguinte questão: Quais são os 

enquadramentos conceituais e ideológicos encontrados em Veja e Newsweek ao tratar da 

imigração?  
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3.3 – Enquandrando os imigrantes 

 
Tomando as 52 edições de Veja e as 49 de Newsweek de 2009, buscamos os textos 

em que aparecessem os termos imigrante e imigração ou em que imigrantes ou 

emigrantes fossem personagens. Como citamos anteriormente, encontramos um total de 

41 matérias na revista brasileira e 48 na americana.  

Após analisar a representação padrão dos migrantes internacionais em cada uma 

das publicações, partimos para a análise dos enquadramentos por elas adotados na 

intenção de desenhar contornos mais definidos do total da cobertura das revistas sobre o 

tema. Apoiado nas noções de discurso, enunciado e dialogismo tais como apresentadas 

por Bakhtin (1992, 1995, 2002, 2004), nosso método de análise resultou da estrutura 

proposta pelo próprio Entman (1993). Seguindo as indicações do autor, procuramos 

destacar elementos a partir dos quais cada newsmagazine construiu um argumento sobre a 

definição da situação do migrante em cada texto. Para Entman, são quatro as funções dos 

frames: definir o problema, diagnosticar suas causas, fazer julgamentos morais e sugerir 

soluções.  

Assim, determinamos o problema definido por cada matéria (O que o agente da 

ação está fazendo e com que custos e benefícios, geralmente medidos de acordo com 

valores culturais?), as causas do problema (Que forças são apontadas como criadoras do 

problema?), as avaliações morais feitas (Qual é a avaliação moral dos agentes da ação e 

dos efeitos de suas ações?) e/ou possíveis soluções (Quais as soluções sugeridas para 

resolução do problema e seus possíveis efeitos?).  

As respostas a essas questões nos levaram a demarcar o uso de quatro 

enquadramentos em Veja e cinco em Newsweek (quadro 6), os quais detalhamos em 

seguida. Mas, em última instância, foi o entrelaçamento dos enquadramentos que 

impulsionou nossas conclusões. 

 

Quadro 6 – Número de edições, matérias e enquadramentos em Veja e Newsweek 

 Veja Newsweek 

Número de edições analisadas 52 49 

Número de matérias no corpus 41 48 

Número dos principais 
enquadramentos percebidos 

4 5 
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3.3.1 – Mais brasileiros quando americanizados 

 

Em Veja, os quatro frameworks encontrados foram os seguintes: self-made man, a 

vítima, os ilegais e o trabalhador. 

 

Self-made man 

Tanto por ter sido predominante no corpus (20 casos) como por normalmente 

ocupar mais espaço do que os exemplos que tiveram outro tipo de enfoque, este foi o 

enquadramento a ganhar mais destaque em Veja no tratamento do tema da imigração. 

Conforme descrevemos no capítulo 1, nele, a situação definida (o problema) é o 

imigrante brasileiro (ou cidadão de algum outro país do terceiro mundo) que encontrou 

fama e sucesso financeiro no primeiro mundo, a maioria nos Estados Unidos. Em notas e, 

mais regularmente em longas matérias, personagens emigrantes-celebridades tiveram 

suas conquistas ressaltadas de forma bastante elogiosa. Os elogios aparecem nas 

adjetivações em títulos, subtítulos, ao longo do texto e também nas fotos escolhidas, 

denotando uma avaliação moral aprovadora da situação descrita. O quadro 7 lista as 

matérias em que observamos este tipo de framing: 

 

Quadro 7 – Self-made man em Veja/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

“Faço roupas, não faço moda” 2094 07/01/2009 11 

Uma terra de oportunidades 2096 21/01/2009 84 

Ela, sim, é um fenômeno 2096 21/01/2009 97 

Antes dele, só Carmen Miranda 2096 21/01/2009 100 

Entre o lixo e os grandes mestres 2096 21/01/2009 120 

Autorretrato: Guilherme Marchi 2097 28/01/2009 86 

Autorretrato: Fluvia Lacerda 2099 11/02/2009 93 

Autorretrato: Maylan Studart 2107 08/04/2009 121 

“Vivo numa bolha” 2109 22/04/2009 48 

Eles não arredam pé 2109 22/04/2009 104 

Uma corte mais parecida com o país 2115 03/06/2009 90 
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A tragédia do imigrante nerd 2118 24/06/2009 153 

Fernandas, me aguardem 2120 08/07/2009 85 

Nossa família animal – “O cão é um 

espelho do dono” 

2122 22/07/2009 90 

Todos querem ficar com Márcia 2129 09/09/2009 126 

Progressivas, uni-vos 2131 23/09/2009 126 

Panorama/Datas?Recontratado 2136 28/10/2009 59 

Pátrias de chuteiras alheias 2139 18/11/2009 112 

Um avião entre navios 2143 16/12/2009  

Os fatos derrubam teorias 2144 23/12/2009  

 

A matéria “Antes dele, só Carmen Miranda”96  traz claros os elementos que dão 

forma a essa maneira de aproximação dos jornalistas de Veja ao tema da imigração. A 

reportagem conta a história de Paulo Szot, um cantor de ópera, “o primeiro brasileiro a 

ganhar um Tony, o Oscar da Broadway”. É um perfil, uma matéria fria, que não tem 

como gancho nenhum fato que fosse recente. Seu mote é a própria vitória do brasileiro 

nos EUA, o sucesso de Szot. De acordo com os nossos valores culturais, os benefícios 

derivados da escolha do artista de imigrar são dignificados, como se percebe nos 

seguintes trechos da matéria: “Com seu sucesso, Szot virou celebridade”. “(…) é o artista 

brasileiro que foi mais longe nos Estados Unidos desde Carmen Miranda”. “Aplaudem-

no de pé. Presenteiam-no com ovações em cena aberta. Dão-lhe todos os prêmios“, 

seguindo-se uma lista das premiações americanas conquistadas pelo brasileiro.  

Como observamos também nas demais matérias que abriram este tipo de “janela” 

ao abordar os emigrantes, nesta, as conquistas financeiras são ressaltadas. “Faz oito 

apresentações de South Pacific por semana. Na Broadway, um artista do seu quilate 

ganha de 15 000 a 20 000 dólares semanais”.  

O destaque dado ao fato de o emigrante ser bem-sucedido nos Estados Unidos, e 

não no Brasil ou em outro país, é uma das principais regularidades desse tipo de matéria. 

“Por telefone, comemorou com a família seu primeiro contrato na América”. “Em 

seguida, vieram outro e outro (contratos), e de repente Szot já era cantor de ópera nos 

EUA”. O glamour associado à vida nos EUA também se repete nos textos. Neste, 
                                                 
96 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 100. 
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destacamos os seguintes trechos: “Na cerimônia do Tony, em junho passado, Szot vestiu 

um smoking Calvin Klein, um gracioso presente de Anna Wintour, a editora de Vogue 

que inspirou o personagem de Meryl Streep em O Diabo veste Prada“. “No seu camarim, 

já recebeu a visita de estrelas de Hollywood e da política Americana”.  

A questão da imigração, nesse caso, é tratada também através do discurso da 

globalização. “A globalizada história de Paulo Szot, o paulistano criado em Ribeirão 

Preto que queria ser médico em São Paulo, tentou ser bailarino, carreira de que desistiu 

depois de se machucar na Polônia, e interpretou um francês num musical em Nova York - 

tornando-se o primeiro brasileiro a ganhar um Tony, o Oscar da Broadway” é o subtítulo 

da matéria. No texto, há outras menções do mesmo tipo. “Ele adora seu sucesso, mas não 

se deslumbra. Em vez disso, globaliza-se”.  

Para Bakhtin, o discurso é “a língua em sua integridade concreta e viva” 

(BAKHTIN apud BRAIT, 2008, p. 11). Assim, entende-se que o discurso engloba, além 

do texto, o contexto social, cultural e individual do sujeito autor.  

No pensamento bakhtiniano, os discursos são materializados em textos 

irrepetíveis, únicos: os enunciados. Os enunciados, além de revelarem uma posição do 

autor, carregam juízos de valor, tocando “os milhares de fios dialógicos existentes, 

tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado objeto de enunciação”, 

participando ativamente do diálogo social (BAKHTIN, 2002, p. 86). E trazem, no próprio 

fio do discurso ou de forma constitutiva, outros discursos. Portanto, para entendermos um 

enunciado, é preciso confrontá-lo com os outros discursos que o constituem, ainda que 

estes não estejam presentes na materialidade do texto. Nas palavras de Bakhtin: 

(…) todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o 
qual está voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, 
avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado 
pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele. O objeto está 
amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de vista, por 
apreciações de outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, o 
discurso penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso de 
discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça 
com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de 
outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar substancialmente 
o discurso, penetrar em todos os seus extratos semânticos, tornar 
complexa a sua expressão, influenciar todo o seu aspecto estilístico. 
(BAKHTIN, 1998, p. 86) 
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Ao propor que o objeto ao qual o enunciado se refere é penetrado por ideias 

gerais, pontos de vistas e apreciações de outros, Bakhtin defende que o enunciado, ao 

adentrar este meio dialogicamente confuso, estabelece relações complexas, assumindo 

como próprios os argumentos de alguns discursos, rebatendo outros, ignorando outros. 

Em último grau, são essas relações que dão forma e sentido ao enunciado. 

No nosso caso, os enunciados são as matérias estudadas, as quais, como relatamos 

no capítulo 1, surgem em um cenário atualmente conflituoso no que se refere à 

imigração, e rico em um passado ao qual replicar, prolongar, apagar. Alguns dos 

discursos que circundam o tema, como o do American dream, o da situação econômica 

desprivilegiada dos artistas no Brasil e o da imigração ilegal, se não estão presentes na 

materialidade textual da reportagem tratada, ecoam e dialogam com a matéria em si. Essa 

atividade, chamada pelo autor de dialogismo, é o que gera os sentidos do texto. De 

acordo com Fiorin (2008, p. 191): 

Com a concepção dialógica da linguagem, a análise histórica de um texto 
deixa de ser a descrição da época em que o texto foi produzido e passa a 
ser uma fina e sutil análise semântica, que leva em conta confrontos 
semânticos, deslizamentos de sentido, apagamentos de significados, 
interincompreensões, etc. 
 

O dialogismo nos ajuda a compreender os fenômenos que saltam aos olhos na 

reportagem sobre o cantor Szot. Vinculado ao glamour do artista brasileiro paparicado 

por celebridades americanas, há não só o discurso capitalista que valoriza o acúmulo de 

riquezas. Mas o que glorifica os brasileiros que moram no exterior. De forma dialógica, o 

brasileiro torna-se “o brasileiro” em Veja somente ao americanizar-se. O discurso 

nacionalista, de valorização do “produto nacional”, é incorporado em Veja às avessas. 

Szot é apresentado como “produto nacional” para consumo externo. Essa tendência 

revela, ainda que sem declarar, uma suposta inferioridade da posição do Brasil no mapa 

geopolítico mundial.  

Especialmente quando a comparação é com a maior potência mundial. Mesmo 

com os recentes oito anos de um processo contínuo de perda do prestígio internacional 

(durante o governo Bush) e a contemporânea crise financeira, os Estados Unidos ainda 

mantém no Brasil uma imagem de oásis econômico. Portanto, viver lá, na memória 

coletiva, ainda é sinônimo de sucesso financeiro. E aí podemos inferir o que Entman 
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chama de “as forças criadoras do problema”. Por esse enquadramento, enxergamos  

brasileiros que deixam o país em busca do sucesso que não está disponível em casa.  

As fotos traçam um percurso paralelo. Reforçando o texto escrito, elas mostram 

Szot na infância, no Brasil, com a família, e em momentos de consagração no palco e na 

entrega de prêmios, nos Estados Unidos. Essa construção discursiva do Brasil como lugar 

de base, de formação, dos laços afetivos, e dos EUA como o lugar do sucesso profissional 

e econômico é um dos efeitos de sentido produzidos pelo modo como a revista usa a 

linguagem não só nesta, mas no conjunto das matérias enquadradas dessa forma por Veja. 

Na matéria “Entre o lixo e os grandes mestres”97, já citada no capítulo 2, 

encontramos estratégias discursivas similares às usadas em “Antes dele, só Carmen 

Miranda”. “O agente causal” e “as forças criadoras do problema” são as mesmas: um 

artista brasileiro ainda não reconhecido no país que venceu nos EUA, onde teve seu 

talento valorizado e bem recompensado financeiramente. Novamente, porém, o texto traz 

implicitamente as difíceis condições de trabalho e vida dos artistas no Brasil, que, para 

serem reconhecidos nacionalmente, muitas vezes precisam ter o carimbo dos críticos no 

exterior.  

Essa situação de conflito é retomada, por exemplo, quando Veja afirma que Vik 

Muniz “é também o único brasileiro vivo que consta no livro dos 501 maiores artistas de 

todos os tempos, da editora Penguin”. Ao mesmo tempo em que elogia Muniz, o que não 

está dito, mas que acaba sendo descortinado, é a falta de visibilidade de toda uma classe 

artística brasileira, que, como está dito, tem apenas um representante na lista citada. E 

lança-se luz, embora nas entrelinhas, sobre a limitação do sucesso da produção artística 

brasileira em nível internacional. São os “deslizamentos de sentido” previstos no 

dialogismo de Bakhtin.  

Muniz, “o brasileiro que conquistou prestígio internacional com uma obra feita de 

materiais inusitados e referências aos clássicos da arte”, é mostrado como o self-made 

man do discurso liberal do qual Veja é partidária. E retrata, como o cantor de ópera Szot, 

a conquista do sonho americano. Mas o texto sobre Muniz, diferente do de Szot, traz à 

tona a questão da imigração ilegal.  

Filho de um garçom e de uma telefonista, Muniz teve uma infância 

                                                 
97 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 121. 
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humilde na periferia paulistana e se angustiava com o marasmo cultural 
da ditadura militar. (…). Com o dinheiro, o Muniz comprou sua 
passagem para os Estados Unidos. Sem profissão definida e sem falar 
inglês direito, seus primeiros anos no novo país foram difíceis. Muniz 
viveu com uma tia num subúrbio de Chicago e, depois de se mudar para 
Nova York, passou quatro anos como imigrante ilegal e viu naufragar 
seu primeiro casamento, do qual tem um filho de 18 anos. Aos poucos, 
contudo, enfronhou-se na vida cultural nova-iorquina, conheceu artistas e 
galeristas e foi cavando seu espaço. (Veja n° 2096, 21 jan 2009, p. 122) 
 

A forma de abordagem da ilegalidade, porém, através de alguém que já 

ultrapassou esse status social, serve apenas para glamourizar ainda mais o próprio 

personagem e reforçar a grandeza de sua superação. No seu caminho, portanto, a matéria 

alcança, sem problematizar, a questão da falta de perspectivas do jovem brasileiro. 

Dialoga, pelo viés do apagamento de significados, com a ideia dos imigrantes brasileiros 

que permanecem nos EUA por toda a vida sem expectativa de legalização e, portanto, de 

cidadania.  

Sobre a relação do artista com o Brasil, mais uma vez a pátria surge como as 

“raízes” necessárias à completude do homem, enquanto os EUA são o local do brilho 

profissional e financeiro. “Muniz gosta de dizer que é um homem brasileiro - mas um 

artista americano”. “Desde então, Muniz tem passado mais tempo no Brasil - no melhor 

estilo ‘retorno às raízes’”. 

As fotos complementam os discursos enfatizados no texto escrito - e os nem tão 

explícitos assim. Duas delas ilustram o retorno do artista ao Brasil. Em uma, Muniz 

aparece no lixão carioca onde ele trabalhou em seu último projeto. Na outra, de autoria 

do próprio Muniz, um trabalhador do lixão é representado. As demais também são do 

artista. Uma delas, da bandeira americana, traz a imagem ícone da cultura daquele país e, 

dessa forma, reafirma o discurso da americanização do artista e os ideais de liberdade e 

de oportunidade para todos que qualificam o discurso do sonho americano - e que podem 

ser aplicados como pano de fundo para a história de Muniz. A outra, da atriz Elizabeth 

Taylor desenhada em diamantes, convoca o imaginário da cultura hollywoodiana e, uma 

vez mais, os valores capitalistas norte-americanos. 

Em uma terceira reportagem, na mesma edição de 21 de janeiro de 2009, o padrão 

do emigrante brasileiro vencedor se repete. Dessa vez, é uma vencedora. “Ela, sim, é um 
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fenômeno”98 exibe o triunfo de Marta Vieira da Silva. “Eleita pela terceira vez a melhor 

jogadora do mundo, a jogadora Marta será estrela da nova liga americana” é o subtítulo 

da reportagem de uma página.  A foto da alagoana com o sorriso enorme e o troféu 

recebido da FIFA é a imagem do brasileiro bem-sucedido no exterior. Marta é descrita 

como “a melhor, de longe”, onde percebemos o tipo de avaliação moral perpetrado por 

Veja para este enquadramento.  

A inferioridade das condições de trabalho do campo das artes brasileiro, que ecoa 

nas outras duas reportagens dadas como exemplos, agora se desloca para o campo dos 

esportes. Nossa “estrela”, a “tricampeã precoce”, “teve anunciada oficialmente sua 

transferência para o Los Angeles Sol. O time pertence à liga americana WPS, que estreia 

em março com pretensões de se tornar a maior do mundo. Nesse sentido, a contratação da 

brasileira é fenomenal”. Por trás desse discurso de exaltação, está o que reconhece que o 

futebol feminino brasileiro não tem como manter em território nacional uma profissional 

como Marta.  

Aqui também devemos apontar para o uso de repetidos adjetivos comparativos de 

superioridade nas reportagens escritas a partir deste framework - o maior, a melhor - e a 

insistência na qualificação dos personagens como “únicos” em suas áreas de atuação. Se 

o enunciado revela “o direito e o avesso”, como ensina Fiorin (2006), a proposta de 

valorizar o brasileiro com esses termos pode comprovar, por outro lado, um certo 

sentimento de inferioridade terceiro-mundista. Se o enunciado sempre “conta, refuta, 

confirma, completa, pressupõe” outros enunciados, como alerta a teoria bakhtiniana 

(FIORIN, 2006, p. 21), a vitória desses emigrantes pode (por que não?) servir de resposta 

(e de negação) à miséria em que ainda vivem milhões de brasileiros tão parecidos com 

eles quando eram anônimos. Dentre seus efeitos de sentido, percebemos, assim, uma 

tentativa de afirmação da força brasileira diante da superpotência americana. 

É válido ainda distinguir que, nessa última reportagem, a personagem Marta em 

momento algum é tratada como emigrante. O próprio discurso da migração, já secundário 

nos exemplos anteriores, subjaz à materialidade do texto neste.  

 Vemos, portanto, que nesse enquadramento são salientados aspectos positivos da 

emigração, sem citar as polêmicas em torno dos migrantes, muitas vezes sem citar nem 

                                                 
98 Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 97. 
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mesmo os termos “imigrante” ou “imigração”. Nesse casos, a revista alude claramente ao 

estereótipo do self-made man, o sujeito que, sem tradição familiar nem auxílio financeiro, 

enriquece e sobe ao topo da escala social no exterior. O fato de esse vencedor ser um 

migrante serve ao própósito apenas de glamourizá-lo, restando a saída do país como uma 

solução possível, segundo a revista, para os problemas mantidos na escuridão, mas que, 

dialogicamente, dão suporte aos textos assim enquadrados.  

 

A vítima 

Em 12 das matérias selecionadas, o agente são imigrantes (brasileiros ou não) 

vítimas de xenofobia ou em disputa por direitos políticos. A abordagem que Veja faz do 

tema demonstra simpatia em relação aos mais fracos, assumindo, aqui, a ótica do 

imigrante em situação desprivilegiada. Esse enquadramento está relacionado à posição do 

Brasil na geopolítica mundial como fornecedor de mão de obra aos países ricos, uma 

nação mais de emigrantes que de imigrantes. Colocar-se ao lado dos emigrantes significa 

um ato de identificação com o nacional, adequado aos valores culturais reinantes em 

nossa sociedade. No quadro 8 elencamos as matérias em que se usou este tipo de 

enfoque: 

 

Quadro 8 – A vítima em Veja/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

Era tudo mentira? 2100 18/02/2009 77 

Sim, era tudo mentira 2101 25/02/2009 59 

Desemprego interrompe o sonho 

dekassegui 

2101 25/02/2009 62 

Feita para o close-up 2101 25/02/2009 97 

Questões de afinidade 2103 11/03/2009 136 

Dirty Harry se redime 2104 18/03/2009 158 

O discurso do ódio perdeu 2112 13/05/2009 21 

Panorama/Imagem da semana 

/Absolutamente vitoriosa 

2114 27/05/2009 45 

A geopolítica do pop 2117 17/06/2009 118 
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Emoções bem dosadas 2118 24/06/2009 154 

As três mentiras de Cuba 2133 07/10/2009 19 

Panorama/Datas/Condenada 2144 23/12/2009  

 

 Ilustramos este ponto com a primeira matéria da cobertura do caso da 

pernambucana Paula Oliveira99, que se declarou vítima de um ataque xenófobo na Suíca 

em fevereiro de 2009. Na matéria de uma página, duas versões são apresentadas: a da 

polícia suíça, que levantava a hipótese de a brasileira ter forjado o ataque para encobrir 

uma falsa gravidez, e a de Paula, familiares e amigos, que acusavam o partido suíco de 

direita SVP da agressão. Não obstante, a hipótese defendida pelos brasileiros tem mais 

saliência a partir da seleção dos elementos inseridos: duas fotos de Paula (uma do rosto 

sorrindo e outra das pernas marcadas pela suposta agressão) e dois terços do texto 

dedicados aos argumentos da família e dos amigos. Além disso, escolhas léxicas do 

redator apontam na mesma direção: o texto descreve como “inesperado” o relato da 

polícia suíça de que Paula não havia estado grávida; exige que a investigação dos fatos 

apresente respostas “incontestáveis”; e conclui-se lamentando o caso – “Quaisquer que 

sejam elas [as respostas], o fato é triste”.  

Da mesma forma, em matérias como “Desemprego interrompe o sonho 

dekassegui”100 , na elaboração de perguntas sobre xenofobia a entrevistados das páginas 

amarelas (O racismo e a xenofobia cedem mas não morrem. São doenças incuráveis?)101 

ou na cobertura de filmes e livros que tematizam a imigração, Veja enfoca o assunto de 

um ponto de vista partidário dos imigrantes e compreensivo de suas dificuldades. 

 

Os ilegais 

Um outro enquadramento que surge na revista é o que desqualifica o imigrante, 

tomando-o como fora-da-lei, criminoso, mal-educado, sujo. Esse seria o enfoque 

mainstream nos principais países receptores de estrangeiros, usado por Veja em 2009 em 

seis ocasiões. Nelas, a imigração é vista como um problema, literalmente, e, diferente dos 

                                                 
99 Edição n° 2100 de Veja, 18 de fevereiro de 2009, p. 77. 
100 Edição n° 2101 de Veja, 25 de fevereiro de 2009, p. 62. 
101 Pergunta feita ao ganhador do prêmio nobel e escritor Elie Weisel, em entrevista publicada na edição n° 
2112 de Veja, de 13 de maio de 2009.  
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dois frames anteriores, o termo imigrante/imigração sempre surge - e acompanhado do 

desígnio “ilegal”. Listemos as matérias construídas a partir deste enquadramento (quadro 

9): 

 

Quadro 9 – Os ilegais em Veja/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

Eugh! 2117 17/06/2009 121 

Panorama/Datas/Detido 2138 11/11/2009 73 

Não se contava com os vândalos 2138 11/11/2009 112 

Será diferente com Obama? 2139 18/11/2009 21 

Um erro e treze mortos 2139 18/11/2009 124 

Panorama/Datas/Entregou-se 2140 25/11/2009 64 

  

Famosa por alimentar polêmicas a partir de um ponto de vista reacionário, a 

coluna de Diogo Mainardi de 17 de junho de 2009102 noticiava a perda de 56 deputados 

socialistas no Parlamento Europeu nas eleições da semana anterior. E, para tanto, tomava 

a imigração como assunto central: “Entre os socialistas, que acolhem os estrangeiros, e os 

direitistas, que prometem mandá-los embora, eles [os europeus] preferiram os direitistas, 

acabando – e acabando para sempre – com os socialistas”. O colunista afirma no título de 

sua coluna (“Eugh!”) nojo dos imigrantes e sua intolerância a eles. E argumenta: 

Os imigrantes beijam, tocam, tiram meleca do nariz e cutucam a unha do 
pé [referência a participante brasileiro em reality show no Reino Unido]. 
Eles se dedicam também a um monte de outras besteiras. A maioria 
delas, ilegal. (...) Quando o poder público é tolerante com a ilegalidade, 
ele alimenta os intolerantes. Mas é uma palermice imaginar que o 
eleitorado europeu, rejeitando os imigrantes, tenha se tornado mais 
racista. Ele só tentou recuperar um certo sentimento de ordem que se 
perdeu nas últimas décadas. Num momento em que todos aplaudiam a 
retórica de Barack Obama, com seus pressupostos de elasticidade moral, 
os eleitores europeus foram para o lado oposto, desafiando o dogma do 
multiculturalismo e reafirmando sua identidade local. Que mal há nisso? 
Nenhum. (Veja n° 2117, 17 jun 2009, p. 121) 

 

                                                 
102 Edição n° 2117 de Veja, 17 de junho de 2009, p. 121. 
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O mesmo tipo de enfoque foi usado em uma nota na sessão Panorama Datas de 25 

de novembro de 2009103. O relato informa que se havia entregado à polícia alemã um 

homem que tentara chantagear a modelo Cindy Crawford. “Edis Kayalar, alemão que 

imigrou ilegalmente para os Estados Unidos, possuía uma foto da filha de Cindy, de 

apenas oito anos, na qual a menina aparece amarrada a uma cadeira, amordaçada”. 

Segunda sentença da nota, fica claro nos grifos que fizemos que a informação de que o 

alemão era um imigrante ilegal contribui para compor sua imagem de bandido. 

 

O trabalhador 

 Sob o viés da Economia, a imigração aparece como números. Números de 

desempregados, números de brasileiros que retornaram ao país depois da crise de 2008, 

números dos que devem deixar seus países nos próximos anos. O enfoque econômico 

apresenta uma versão dos imigrantes como trabalhadores pobres que migram para o 

primeiro mundo em busca das oportunidades que não encontram em seus países de 

origem. Assim, as três matérias que têm este como o enquadramento predominante 

abordam a situação de exclusão social em que vivem os migrantes. São elas (quadro 10): 

 

Quadro 10 – O trabalhador em Veja/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

O gigante ferido – Quase ninguém voltou 2115 03/06/2009 121 

Há vagas. Mas bem longe 2123 29/07/2009 121 

O mundo pós-crise, como usar – O mundo 

se desloca menos 

2130 16/09/2009 124 

 

Em uma reportagem especial sobre as condições econômicas do “mundo pós-

crise”104, uma ilustração em duas páginas faz estimativas para o fluxo migratório de 2005 

a 2010. Na infografia, são listados os seis países que mais receberão imigrantes e os seis 

de onde eles mais sairão, de acordo com a projeção. Um outro gráfico enumera os 10 

                                                 
103 Edição n° 2140 de Veja, 25 de novembro de 2009, p. 64. 
104 Edição n° 2130 de Veja, 16 de setembro de 2009, p. 124. 



110 
 

mais populosos em 2050. Ao lado dos números, a declaração do presidente do Instituto 

de Política Migratória, Demetrios Papademetriou:  

Reduziu-se a intenção das pessoas de deixar países mais pobres em busca 
de novas oportunidades. Se o mercado de trabalho das economias 
avançadas demorar a se recuperar, é provável que ocorram mudanças 
estruturais nos fluxos migratórios. Nos EUA já existem pessoas adiando 
sua aposentadoria e aposentados que voltaram ao batente. Esse é um 
elemento que pode restringir as oportunidades para os imigrantes. (Veja 
n° 2130, 16 set 2009, p. 125). 

 

Uma outra reportagem especial, dessa vez sobre os desafios enfrentados pela 

economia japonesa no cenário pós-crise financeira105, segue o mesmo padrão de 

abordagem. Na última de suas seis páginas, um box106 trata de Hamamatsu, cidade 

japonesa com o maior número de brasileiros no Japão (seriam 180 mil dekasseguis, como 

são chamados os trabalhadores temporários). O texto traz estimativas sobre o número de 

desempregados, o número de brasileiros que aceitaram o auxílio do governo daquele país 

para retornar ao Brasil, o total dos que retornaram em função da falta de trabalho e, ao 

enfatizar a necessidade de adaptação dos dekasseguis às novas condições da economia 

japonesa, a porcentagem de brasileiros que não fala japonês. 

Nesse ponto, a questão da inclusão social dos estrangeiros ganha relevo. O texto 

coloca: “Agora, a necessidade de buscar a sobrevivência em setores alternativos, como o 

de serviços, está fazendo com que os brasileiros se esforcem para fazer o que nunca 

fizeram antes: viver no Japão como um japonês”. Essa passagem ressalta a comum 

formação de comunidades imigrantes completamente alheias à vida social dos países para 

onde imigram, enfatizando o isolamento social em que esses trabalhadores muitas vezes 

vivem. 

O quadro 11 apresenta um resumo dos principais enquadramentos utilizados por 

Veja na cobertura do tema imigração, suas características e a quantidade de matérias em 

que cada um foi adotado: 

 

 

                                                 
105 Edição n° 2115 de Veja, 3 de junho de 2009, p. 121. 
106 Um box é um texto jornalístico independente do texto principal da matéria, abordando um aspecto 
relacionado ao tema principal. Mais curto, esse texto tem um destaque gráfico como se estivesse dentro de 
uma caixa (box, em inglês).  
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Quadro 11 – Framings dos Migrantes em  Veja/2009 
Enquadramentos 
proeminentes 

Características Número 
de 
matérias 

Self-made man O agente, o imigrante brasileiro ou cidadão de algum outro país do 
terceiro mundo, desfruta do sucesso profissional e financeiro nos 
Estados Unidos, ou em outro país do primeiro mundo. Dado o 
contexto cultural brasileiro de dificuldade da maioria da população 
para ascender na carreira e se estabilizar economicamente, os 
benefícios monetários, o luxo e o glamour da vida dos personagens 
são o real gancho dessas matérias. As forças apontadas como 
criadoras da situação recaem sobre o indivíduo, que, contando com o 
próprio talento, é responsável pelo ato de migração e de 
autoconstrução no exterior. A avaliação moral efetuada pela revista é 
positiva, enaltecedora das qualidades do personagem e de suas 
conquistas. A imigração, por esse framework, é a solução em si para a 
falta de perpectivas do jovem brasileiro – raiz não discutida nos 
textos para a situação abordada. 
 

20 

A vítima Neste tipo de enquadramento, o agente são imigrantes (brasileiros ou 
não) vítimas de xenofobia ou em disputa por direitos políticos. Aqui 
surgem alguns dos custos da mudança para outro país: racismo, 
rejeição, não-reconhecimento legal da presença estrangeira. As forças 
criadoras da situação são entidades conservadoras – partidos 
políticos direitistas, regimes de governo ditatoriais, seres humanos de 
caráter questionável. Veja avalia como “triste”, como “doença 
incurável” esse tipo de situação, posicionando-se a favor dos 
imigrantes, torcendo por eles e celebrando sua vitória sobre a 
discriminação quando é o caso. Justiça para com o migrante é a 
solução oferecida nesses casos específicos. 
 

12 

Os ilegais Os agentes causais nessas matérias são imigrantes que desrespeitam 
as leis e geram choques culturais, custos financeiros e desafios sociais 
nos países para onde se mudam. As forças criadoras da situação são 
a existência de problemas sociais, a marginalização da parcela da 
sociedade que inclui os imigrantes e os ressentimento dos próprios 
estrangeiros. Nessas matérias, Veja avalia como moralmente 
inadequada a presença e a conduta dos migrantes. A solução proposta 
é o rígido controle da entrada de imigrantes nas nações enfocadas, o 
fechamento de suas fronteiras.  
 

6 

O trabalhador Sob uma perspectiva econômica, os migrantes internacionais são 
agentes de uma busca por trabalho e sobrevivência longe de casa. 
Resumidos em números, esses migrantes são apresentados como 
resultado da atuação das forças do mercado globalizado. O esforço 
dos trabalhadores para conseguir melhores oportunidades é digno de 
reconhecimento da revista em sua avaliação moral. A solução 
sugerida oscila entre o retorno para o Brasil e uma maior assimilação 
cultural dos migrantes nos países receptores.  
 

3 

TOTAL 41 
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Um quinto enquadramento 

Apesar de termos indicado um número definido de matérias para cada um dos 

quatro enquadramentos utilizados por Veja em sua cobertura dos fatos relacionados à 

imigração, é preciso esclarecer que, em muitos casos, mais de um frame aparece na 

mesma matéria. A versão econômica do imigrante (o trabalhador), por exemplo, pode ser 

percebida em várias das matérias que o tratam sob o ângulo da vítima. Da mesma forma, 

há um relevante entrecruzamento nas matérias que tomam o enfoque do self-made man e 

nas que o tratam segundo o esquema mental de vítima. Consideramos, para efeitos 

quantitativos na análise, o que aparecia como preponderante.  

Qualitativamente, o entrelaçamento dos frames nos leva a pensar que, no caso de 

Veja, self-made man, vítima e trabalhador são enquadramentos que reforçam-se entre si, 

resultando nos significados dominantes que a revista traz ao debate sobre o tema. 

Explicamos: tanto a abordagem do self-made man quanto a da vítima (e até mesmo a do 

trabalhador) são simpáticas à figura do imigrante. Elas o encaram como uma figura 

batalhadora, disposta a enfrentar e superar adversidades, atribuindo assim significados 

positivos ao caráter dominante do emigrante.  

Por repetição (pelo menos 32 das 41 matérias oferecem esse tipo de “janela” ao 

leitor), a revista envolve o tema em uma nuvem favorável. Ao insistir no estereótipo do 

imigrante-vencedor, que construiu uma carreira de sucesso no exterior, ela glamouriza a 

imigração e a incentiva. Atendendo à sua posição política conservadora, Veja aposta no 

indivíduo que triunfa financeiramente independente do governo ao mesmo tempo em que 

infla o orgulho nacional.  

Além disso, a revista encara a imigração como um valor positivo para as culturas 

que a recebem e se coloca do lado do imigrante quando trata das questões conflituosas - 

contra a posição hegemônica nos países receptores e bem de acordo com o papel do 

Brasil de exportador de mão de obra.  

Por outro lado, sabemos que os frames selecionam e nos fazem refletir sobre 

determinados aspectos da realidade, ao mesmo tempo em que desviam nossa atenção de 

outros. Como instituiu Entman (1993), a maioria dos frames é definida tanto pelo que 

inclui quanto pelo que omite. Aliás, o que eles omitem pode ser tão crucial para guiar a 

audiência quanto o que eles incluem, o autor reforça. Isso nos leva a afirmar que há um 
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quinto frame em Veja que perpassa os demais, pois dar destaque ao imigrante-vencedor 

consiste em, no outro lado da moeda, omitir o imigrante-perdedor.  

Na superfície, os esquemas de interpretação dominantes em Veja engendram a 

valorização da identidade do imigrante e, por extensão, do brasileiro. Por outro lado, a 

base em que se apoiam esses enquadramentos é o conhecimento partilhado de que uma 

mudança de país normalmente resulta em uma vida de dificuldades e privações.  

É na certeza de que seus leitores, dialogicamente, têm em mente o retrato do 

imigrante ilegal, discriminado, que reside a força do imigrante-vencedor. Tanto que, 

embora algumas das matérias sobre os imigrantes bem-sucedidos no exterior se 

contentem em acionar por omissão o estereótipo de um imigrante-sofredor, outras se dão 

ao trabalho de citar, ainda que rapidamente, que, por exemplo, a modelo que hoje possui 

um apartamento em Nova York e uma casa de férias no México “trabalhou como babá, 

faxineira e garçonete nos Estados Unidos antes de se tornar uma das modelos mais bem 

pagas do segmento plus size”107. Com essa citação, caso o leitor tivesse “esquecido” que 

a maioria dos imigrantes vive na ilegalidade, sub-empregado, sub-respeitado, ele seria 

imediatamente “lembrado”.  

Destaquemos, outra vez, que a publicação parece evitar a cobertura direta do lado 

obscuro da imigração. Exclusão, inadequação e inaceitação social, xenofobia, falta de 

direitos políticos, choques culturais não são frequentemente narrados. Quando 

mencionados, isso ocorre principalmente nas resenhas de livros e filmes que, por sua vez, 

giram em torno do tema da imigração. Dessa forma, impõe-se mais um grau de 

intermediação entre o leitor e as amarguras da imigração: é a revista fazendo uma crítica 

sobre uma obra de arte. Os dramas, a opressão da existência imigrante são, uma vez mais, 

distanciados da “realidade” proposta pela revista ao leitor.  

Outra realidade completamente excluída por Veja é a dos estrangeiros que vivem 

no Brasil. Apesar de ser cada vez maior o número de imigrantes no país, a revista 

semanal de notícias com maior circulação nacional ignorou o assunto em 2009.  

O que resulta disso é que, como não são publicadas, certas visões de mundo 

tendem a ganhar menos aderentes e gerar menor efeito na opinião pública, o que tem 

                                                 
107 Autorretrato de Fluvia Lacerda. Edição n° 2099 de Veja, 11 de fevereiro de 2009, p. 93.  



114 
 

repercussão direta na tomada de decisão política sobre o tema (conforme defende 

Entman, 1993, p. 55).  

Informados por Veja, os leitores não são estimulados a compreender a relação 

causa-efeito entre a emigração e os problemas econômicos e políticos estruturais 

brasileiros (desemprego, baixos níveis de educação, baixos salários, corrupção, falta de 

perspectivas para os jovens). Da mesma forma, não são apresentados a uma rica variação 

do enfoque do tipo de migrante que está deixando o país.  

Esses mesmos leitores poderão, no futuro, ser surpreendidos pela presença em 

massa dos nossos vizinhos sul-americanos no Brasil. No mais, eles poderão não ter uma 

visão compreensiva do papel histórico do Brasil de receptor de imigrantes, já que a 

revista ignora também essa possibilidade de enquadramento.  

Até este ano de 2010, o governo brasileiro tem dado atenção mínima 

(praticamente inexistente) às questões da migração internacional. Acreditamos que a 

desinformação geral da população sobre o assunto é determinante de peso nesse sentido. 

Acreditamos também que, em um momento não muito distante, o país terá que dedicar 

mais atenção às políticas de migração, seja para levantar uma voz institucional a favor de 

seus emigrantes, seja para enfrentar a realidade doméstica da presença dos novos 

imigrantes. Considerando-se os enquadramentos usados por Veja, estariam os cidadãos 

brasileiros munidos de informação adequada para tomar/influenciar decisões eficientes e 

justas para o convívio social global?  

 

3.3.2 – Mais americanos quando internacionalizados 

 

Em Newsweek, observamos cinco frameworks. São eles: o valoroso, o útil, o 

pobre/bandido, o multifacetado e o histórico.  

 

O valoroso 

Um imigrante que, por meio da inteligência, do trabalho duro e da superação, 

encontra seu lugar ao sol. Este lugar é um país que, embora não abra sorrisos aos 

forasteiros logo de cara, é capaz de afrouxar as restrições, oferecendo possibilidades 

únicas àqueles capazes de provar seu valor.  
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Neste enquadramento, utilizado no maior número de matérias pela revista 

americana (15 de 48), tal é a história dos migrantes internacionais. Poupados pelos 

americanos de ter que viver em seus crueis países de origem, os bons imigrantes servem, 

por outro lado, de antídoto contra a devastadora crise econômica, a evolução do 

antiamericanismo no mundo e a baixa auto-estima americana.   

Além da perda de credibilidade dos EUA internacionalmente, a eleição de um 

presidente filho de pai estrangeiro (fator delicado dentro da patriota cultura americana) 

criou as condições contextuais que possibilitaram a ascensão de tal enfoque como uma 

forte tendência atual.  

Como em outros momentos, os discursos dos respeitados (e estrangeiros) pais 

fundadores da nação e o dos trabalhadores do além-mar que fundaram as bases morais  

(europeus) e que construíram o país (irlandeses, chineses) se fundem dialogicamente 

para, neste caso, agregar um valor positivo aos imigrantes. Refutando os discursos 

pejorativos associados ao tema contemporaneamente (como discutido no capítulo 1), 

Newsweek associa aos imigrantes tradicionais valores da cultura americana: família, 

desenvolvimento econômico, religiosidade, senso de comunidade, superação individual. 

A finalidade desta distorção, no entanto, é reafirmar a posição dos EUA como cume do 

mundo, nação das nações.  

As matérias em que predominam este tipo de enfoque são as seguintes (quadro 

12): 

 

Quadro 12 – O valoroso em Newsweek/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

My turn/“It`s never over, never escaped” v.153/n.2  12/01/2009  

A team of expatriates v.153/n.4 26/01/2009 52 

A novel English lesson v.153/n.7 16/02/2009 56 

My turn/ “The dog that made us a family v.153/n.11 16/03/2009 20 

My turn/ “Out of the closet, at gunpoint” v.153/n.13 30/03/2009 17 

A made-for-TV mistake v.153/n.13 30/03/2009 57 

Tear down this wall v.153/n.16 20/04/2009 26 
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My turn/”Why I`m giving away $ 1 billion” v.153/n.23 08/06/2009 21 

Scope/Wired for a revolution v.153/n.26 29/06/2009 14 

Sotomayor in 60 seconds v.154/n.3 20/07/2009 24 

Meet the Sotomayors v.154/n.3 20/07/2009 42 

Advise and shut up already v. 154/n.4 27/07/2009 28 

Paradise lost v.154/n.14 05/10/2009  

Picking on kids his own size v.154/n.16 19/10/2009 14 

The images v.154/n.26 28/12/2009 37 

 

Temos um claro exemplo deste enquadramento na matéria “A novel English 

Lesson”. De acordo com as sessões da revista, entendemos pelo antetítulo “Books” que o 

gancho da reportagem é a resenha de um livro. Nesta edição, um livro da escritora Yiyun 

Li108. Mas a avaliação da produção de Li é subjugada pela narração da história pessoal da 

autora. Acompanhamos o início desse processo no subtítulo: “Yiyun Li left China to 

become a scientist. So how`d she become one of America`s best young novelists?”. 

A contraposição entre a China, país natal de Li, e os EUA, país onde ela se tornou 

uma premiada escritora, torna-se central para a construção do argumento. O texto tem 

início com a descrição do cenário chinês: 

When Yiyun Li was a child in Beijing, in the late 1970s, she watched 
political prisoners parade through the streets and marveled at the 
elaborate execution notices posted on the walls. Twice, she and her 
schoolmates, along with thousands of workers, attended a ceremony at a 
stadium denouncing a dissident that ended in a spectacle of chants, songs 
and frenzied joy. 

  

 Tal como nos textos da coluna My Turn abordados no capítulo 2, as origens são 

apresentadas como o local de medo e ameaça. A China é o lugar do pesadelo, de onde Li 

quer distância: 

[...] for a long time the possibility of having to return home haunted her. 
“I just can`t live in China”, Li said. “Not because I don`t love the 
country. I just can`t write in China. I can`t explain it. It`s like, you can`t 
live with your mother. No matter how much you love your mother, you 
have to live away.” 

 

                                                 
108 Edição v. 153, n° 7 de Newsweek, 16 de fevereiro de 2009, p. 56. 
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Sobrepostos a estes sentidos, estão, portanto, os que enaltecem os EUA como o 

lugar do sonho. Entman (1993) sugere que, em determinado frame, os custos e benefícios 

provenientes da ação do agente (o imigrante) são medidos segundo os valores culturais 

comuns à sociedade em questão. É assim que realização profissional, financeira e familiar 

são os ícones do sucesso desses personagens. No caso da escritora chinesa, esse sucesso é 

avaliado pela quantidade de prêmios conquistados por Li, uma medida taxativa do êxito 

alcançado. 

For her, writing is bound up in distance – a strange country, a foreign 
language, a complex relationship to her characters. She writes fiction 
only in English, not Chinese – and in fact only tried fiction to improve 
her language skills after moving to the United States in 1996 to study 
immunology at the University of Iowa. By the time she earned her 
master`s degree, Li was not only fluent in English but had been accepted 
to two programs at the Iowa Writers` Workshop. […] On the basis of that 
story and another, Medina signed her to a two-book deal. For the first 
one, a story collection called “A Thousand Years of Good Prayers”, Li 
won a heap of awards: the Whiting Writers` Award for emerging authors, 
the Hemingway Foundation/PEN Award, the Frank O`Connor 
International Short Story Award and The Guardian first book award. 
Granta chose her as one of the best young American novelists under 35 
– before she had ever published a novel. 

 

Nesse trecho vemos como o reconhecimento do trabalho da autora é a ponte 

através da qual ela cruza da posição de estrangeira à de americana. Na sua chegada ao 

país, os termos strange, foreign, complex trazem a memória do diferente, da 

inadequação do imigrante. Mas depois de colocado o indiscutível sucesso da escritora, Li 

é inserida na categoria de American: o maior dos elogios e a mais contudente forma de 

acolhimento possível.  

Newsweek, porém, não esconde o fato de que essa transição não se dá de maneira 

suave. Nem mesmo o brilhantismo garante a autorização de permanência no país.  

After earning two creative-writing degrees, her student visa ran out, and 
Li`s application for a green card, made on the grounds of  “extraordinary 
ability” in the arts, was rejected, as was her appeal. By then Li`s husband 
had joined her from China and she had given birth to two sons. Li finally 
was granted her green card in 2007 and is now an assistant professor of 
English at University of California, Davis (…). 

 

Os percalços de Li na tentativa de conseguir o green card fazem emergir o diálogo 

com o discurso do racismo. A aceitação no país, a revista reconhece, precisa ser 
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batalhada pelos estrangeiros. Este enquadramento, portanto, não apaga os sentidos 

negativos relativos à imigração. Mas os envolve em uma aura de superação.  

As barreiras burocráticas e os preconceitos acabam funcionando mais como uma 

maneira de supervalorização dos EUA do que de mera hostilização dos migrantes. No 

fim, sugere-se, a meritocracia prevalece. É por isso que as qualidades individuais 

notáveis desses personagens são tão engenhosamente tratadas.  

E é pela mesma razão – para manter um clima de otimismo em torno do migrante 

– que, nas matérias que tomam esse framing, as palavras imigrante ou imigração não 

aparecem. Ao invés delas, são aplicados outros termos menos contaminados pela 

maledicência acumulada por esses vocábulos na história do país. 

No texto “Wired for a revolution”109, por exemplo, os escolhidos são os termos 

exiles and diaspora, muito mais vinculados a significados bíblicos e a perseguições 

religiosas ou políticas. A coluna noticia a dificuldade dos mulás iranianos, inimigos 

institucionais do governo americano, em controlar vozes contrárias ao regime na internet.  

Simpática às ações de oposição ao governo do Irã, Newsweek ainda lembra o apoio dos 

EUA à diáspora iraniana, por meio da contratação da qualificada mão de obra iraniana 

pelas empresas de tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia (“One out of three of the 

best brains in Silicon Valley is Iranian). 

De maneira similar, o texto “Paradise Lost”110 – em que uma repórter de 

ascendência cubana discute a romantização da ilha pelos que a abandonaram – refere-se 

aos imigrantes cubanos nos EUA como Cuban exiles ou, enfatizando o sentido de 

pertencimento dos migrantes ao país que os abrigou, Cuban-Americans. Dessa forma, 

evita-se a carga dialogicamente incorporada pelo mais direto dos termos, imigrantes. 

       

 O útil 

 Segundo na prevalência númerica de matérias, este frame enquadra o migrante 

mundial sob a perspectiva de sua contribuição demográfica para as nações ricas, em 

especial para os EUA. Em 14 das 48 matérias, Newsweek define o crescimento numérico 

(e as altas taxas de fertilidade dos grupos de imigrantes) como uma vantagem para as 

                                                 
109 Edição v. 153, n° 26 de Newsweek, 29 de junho de 2009, p. 14. 
110 Edição v. 154, n° 14 de Newsweek, 5 de outubro de 2009. 
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nações ricas. Diante das decrescentes taxas de natalidade nos países desenvolvidos, a 

imigração é apresentada como fator decisivo para a manutenção de níveis da população 

economicamente ativa capazes de sustentar o aumento da parcela aposentada nesses 

países.  

 Vejamos as matérias baseadas neste framework (quadro 13): 

 

Quadro 13 – O útil em Newsweek/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

The editor`s desk v.153/n.4 26/01/2009 4 

Who we are now v.153/n.4 26/01/2009 37 

The people speak: ‘Yes, he can’ v.153/n.4 26/01/2009 43 

Swing to the Left v.153/n.4 26/01/2009 49 

Campfire questions v.153/n.4 26/01/2009 66 

The refugees who saved Lewiston v.153/n.4 26/01/2009 69 

Stirring the pot v.153/n.4 26/01/2009 70 

A fence can`t stop the future v.153/n.4 26/01/2009 71 

The graying of America v.153/n.4 26/01/2009 76 

Page-turner/The next 100 years v.153/n.7 16/02/2009 15 

What Sotomayor is starting v.154/n.8-9 24-31/08/ 
2009 

29 

What you need to know now v.154/n.8-9 24-31/08/ 
2009 

50 

Scope/InternationaList/Old Europe grows 

younger 

v.154/n.13 28/09/2009 12 

Back Story/Where do babies come from? v.154/n.16 19/10/2009 56 

  

No artigo de opinião “A fence can`t stop the future”111, o argumento que qualifica 

este frame surge logo no subtítulo: “America can either flourish or fade in the new global 

economy. It all depends on what we do about the fastest-growing segment of the 

country's population.” Assim o articulista Henry Cisneiros demarca a relevância das 

comunidades imigrantes no atual momento dos EUA: apesar de vulneráveis à rejeição, 

                                                 
111 Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 71 
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elas guardariam em si também o potencial de livrar o país do espectro sombrio que o 

rodeia. 

Tal como o enquadramento anterior, este dialoga com o discurso de objeção à 

presença imigrante. Nas disputas discursivas travadas nesses textos, porém, os benefícios 

que o próprio país recolhe por ser a casa de tal massa de estrangeiros é o fiel da balança. 

Portanto, na tentativa de defender o valor dos imigrantes, o autor desenha o quadro de 

grandeza e de ameaças que se instalam sobre a grande potência: 

America has long been the envy of the rest of the world, and for good 
reason. Over the past century, the United States has harnessed its 
economic, scientific, cultural and educational resources to produce 
remarkable achievements in every field of human endeavor. But with 
nations like China and India emerging as major powers, many argue that 
U.S. dominance will soon be eclipsed, and what is known as the 
American Century will soon be over.  

  

 É nesse ponto que o papel dos imigrantes é introduzido, com estatísticas e 

projeções favoráveis não aos imigrantes em si, mas aos EUA como nação:  

Our fate is far from sealed, though. Whether America surmounts its 
challenges or slides to the middle of the pack will likely depend on its 
fastest-growing segment: the Latino community. If demographics is 
destiny, consider this: there are roughly eight Latino births for every 
death, whereas white births and deaths are nearly even. While more-
homogenous developed countries like Japan, Italy, France and Germany 
are aging rapidly, this Latino baby boom could be a major engine of 
growth for the United States. Young Latinos could bolster our workforce, 
increase the size of our markets, support Social Security and revitalize 
our communities. According to the most recent Census Bureau 
projections, about 60 percent of total U.S. growth will come from the 
Latino population — that's almost 100 million additional people. One in 
four Americans will be Latino. This holds true even if the border fence 
that Congress and the Bush administration authorized proves 
impenetrable—which is highly unlikely. 

 

   Os latinos são considerados sob ângulos a partir dos quais os EUA ganham algo 

em troca de sua aceitação: os jovens latinos poderiam animar a força de trabalho, 

aumentar o tamanho do mercado consumidor, apoiar a previdência social e revitalizar o 

senso de comunidade nos bairros. A comparação que gratifica os EUA é com o Japão e a 

Europa. Não contando com tão afluente padrão de imigração, essas áreas estão 

enfrentando o rápido envelhecimento de suas populações e as complicações econômicas 

que advém daí.  
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A lembrança do muro na fronteira com o México, nesse mesmo trecho, repercute 

o discurso anti-imigração nos EUA. E mais adiante, no decorrer do texto, o autor também 

vai narrar uma série de deveres dos imigrantes, travando um diálogo mudo com as 

queixas dos americanos de que os recém-chegados resistem a se submeter às leis e regras 

culturais do país: 

Of course, Latinos must also take advantage of the opportunities that do 
exist, and invest in American society. Immigrants must do whatever they 
can to master English. They must prepare themselves to succeed in the 
workplace, and to guide their children through the school system. They 
must save to buy their own homes, and work to provide their families 
with a health plan, retirement plan and savings account. They should 
participate enthusiastically in civic, community and religious activities. 
And they should strive for full citizenship. 

 

Para concluir, Cisneiros aposta na identificação entre a comunidade de Latinos e 

os princípios americanos, aludindo ao American Dream e a um futuro de apreço mútuo. E 

adverte: ou os EUA se assumem como um país de imigrantes ou perderão sua posição de  

número 1 para alguma outra nação. 

Nesta mesma edição da revista, cujo mote, dada a recente posse do novo 

presidente, era “Obama`s America”, Newsweek traz uma página com diversos gráficos 

sob o antetítulo “The demographics”112. Intitulada “The graying of America”, a página 

reflete, em infográficos, o argumento da importância do papel dos imigrantes no futuro 

dos EUA. O subtítulo introduz e interpreta os quadros:  

Plummeting birthrates and leaps in medical science (and medical 
spending) are reshaping society. If the ratio of workers to pensioners 
continues to sink at this pace, by 2050 we`ll have only two working-age 
Americans paying into the Social Security system for each individual 
collecting checks. Still, thanks to immigration, we`re better off than most 
developed countries. 

 

Com base em projeções do censo americano, um dos infográficos estima que, em 

2050, as populações latina e asiática representarão 41% do total da população 

economicamente ativa. Hoje em dia, esse número não ultrapassa os 19%. Um comentário 

acompanha o gráfico: “Bolstered by high fertility and immigration rates, Hispanics will 

make up an increasingly large share of the workforce”. 

                                                 
112 Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 76. 
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Na edição de 19 de outubro, uma outra página com gráficos reforça o mesmo 

argumento, repetindo o enquadramento. “Where do babies come from?”113 traz mapas 

dos continentes indicando a percentagem de nascidos em 2009 de origem de cada um e 

explicando em poucas linhas suas implicações. Para as Américas, o 11,5% é elucidado: 

“The U.S. has the highest fertility rate of any rich nation: 2.1, partly due to immigrant 

groups”. A relevância do fato torna-se mais óbvia frente, mais uma vez, aos números da 

Europa e do Japão: “If current projections hold, there will be 7 percent fewer Europeans 

by 2050, led by low-fertility-rate nations Germany and Italy, at 1.3 births per mother. 

Both are encouraging parenthood with cash” e “The Japanese (…) are aging so rapidly 

that by 2040 senior citizens will account for 40 percent of the populace”. 

A auto-estima dos EUA é, por meio dessas comparações com outras potências, 

estimulada. Simultaneamente, o orgulhoso discurso da “nação de imigrantes” é reativado, 

condicionando a rejeição ao imigrante como um erro de estratégia que pode custar aos 

EUA seu status no âmbito internacional.   

  

 O pobre/bandido 

 Combatido tanto no enquadramento do valoroso quanto no do útil, o discurso do 

imigrante como pobre, indesejado, criminoso prevalece como esquema mental de 

compreensão do tema em 10 das 48 matérias do corpus. Nesses textos, a corrente de 

pensamento que opina pelo controle total das fronteiras e a expulsão dos imigrantes do 

país guia o desenvolvimento dos argumentos. Abaixo, o quadro 14 traz a lista dessas 

matérias:  

  

Quadro 14 – O pobre/bandido em Newsweek/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

The suburban challenge v.153/n.4 26/01/2009 57 

Israel`s biggest danger v.153/n.8 23/02/2009 41 

Forget about Fidel v.153/n.11 16/03/2009 35 

The enemy within v.153/n.12 23/03/2009 37 

                                                 
113 Edição v. 154, n° 16 de Newsweek, 19 de outubro de 2009, p. 56. 
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Rebranding hate in the age of Obama v.153/n.18 04/05/2009 31 

Canda`s new leaf v.153/n.24 15/06/2009 48 

Scope/The government is ramping up the 
pressure on employers to prove the legal 
status of their worforce. Is this good or bad 

for the economy?  

v.154/n.5 03/08/2009 15 

The five biggest lies in the health care 
debate 

v.154/n.11 14/09/2009 42 

The Phantom Venice v.154/n.19 09/11/2009 61 

Tim Pawlently v.154/n.26 28/12/2009 64 

 

 Sob o antetítulo “crime”, a matéria “The enemy within”114 reporta o crescimento 

do número de sequestros nos estados de fronteira com o México e sua conexão com a 

imigração. Como vemos, já a escolha do título denota o forte sentido de que o inimigo 

está dentro de casa. Mas as raízes do problema, ao contrário, estariam ao sul da 

fronteira:  

Surprising as it may seem, Phoenix has become America`s kidnapping 
capital. Last year 368 abductions were reported, compared with 117 in 
2000. Police say the real number is likely much higher, since many go 
unreported. Though in the past most of the nabbings stemmed from 
domestic-violence incidents, now the majority are linked to drug-
trafficking and human smuggling operations that pervade the Arizona 
corridor. It`s unclear to what extent the snatchings are being directly 
ordered by Mexican cartels, but authorities say they`re undoubtedly a 
byproduct of the drug-fueled mayhem south of the border.     

 

Os sequestradores são descritos como “illegal immigrants”. E sua caracterização, 

associada a imangens saguinolentas, é feroz: 

Among the groups that have stepped into the breach: roving Mexican 
gangsters called bajadores, or “takedown” crews, who are responsible 
for many of the city`s kidnappings. (…) Bajadores are renowned for their 
ruthlessness. Kidnap victims have been found bound and gagged, their 
fingers smashed and their foreheads spattered with blood from pistol-
whippings. 

 

Ao mesmo tempo em que trabalha com a figura do imigrante bandido, introduz-se 

também a imagem do imigrante-coitado, vítima da violência causada por seus 

conterrâneos.   

                                                 
114 Edição v. 153, n° 12 de Newsweek, 23 de março de 2009, p. 37. 
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When the crews abduct illegal immigrants – hoping to extort more 
money from relatives – “they will sometimes kill someone off 
immediately to scare the others”, says Richard. “There was a case last 
year where they duct-taped the mouth and nose of one individual and had 
the others watch while he asphyxiated and defecated on himself”.  
(…)  
One recent night, the Human Smuggling Unit of the Maricopa County 
sheriff`s office received a tip on a drop One recent night, the Human 
Smuggling Unit of the Maricopa County sheriff's office received a tip on 
a drop house in a middle-class neighborhood in Phoenix. Relatives of an 
immigrant being held there had received an extortion call demanding 
$3,500. Joined by a SWAT team, the unit made its move, breaching 
windows and doors, which were boarded up (a typical precaution taken 
by smugglers). A half dozen men tried to escape but were grabbed, says 
Lt. Joe Sousa, the unit commander. Inside were several dozen illegal 
immigrants, all shoeless and famished. Authorities confiscated two 
pistols, a sawed-off shotgun and a Taser-like device—"used against 
people when they're put on the phone, begging their relatives for cash," 
says Sousa.    

 

Poderíamos inicialmente imaginar que a seleção do ponto de vista da vítima 

pudesse gerar empatia da parte do leitor. Mas a abordagem desse imigrante, como vemos 

no trecho anterior, é feita dentro do escopo da ilegalidade. Esse fator, pelo encadeamento 

dos sentidos – ilegalidade / crime / desemprego para cidadãos americanos / 

sobrecarregamento dos sistemas de saúde e de educação –, acaba por lhe conferir um 

status social similar ao dos bandidos.  

Soma-se a todos esses significados danosos o retrato da área foco da reportagem 

(o estado do Arizona) como um lugar desagradável para se viver. Em consequência de 

suas atividades ilícitas, o texto sugere em sua conclusão, o imigrante não seria um bom 

vizinho. 

Sousa moved to Phoenix because he thought it was a nice place to raise a 
family. But the violence is out of control, he says. "Soon as I retire, I'm 
out of here." 
Many area residents who have had encounters with the smuggling world 
share the sentiment. At a takedown of a suspected drop house a few days 
earlier in nearby Avondale, a neighbor became inconsolable describing 
the terror he experienced living next door to what locals fear is a home to 
ruthless criminals. "It's been hell," said the man, who refused to be 
named because he was scared. "I have five kids. I've been sleeping with 
two machine guns under my bed for two years." He's planning to 
foreclose on his property and flee with his family as soon as possible. 
Despite the bust, the smugglers "will be back," he said. "Right now, they 
are headed to the border, they'll chill out for a month, and they'll be 
back." As overwrought as he may have been, he was probably right. 



125 
 

 

O ressentimento em relação aos imigrantes, no entanto, nem sempre eclode de 

forma tão explícita. Como a opinião editorial da revista sobre o assunto, de maneira geral, 

oferece como solução ao problema a aceitação social dos estrangeiros, a expressão de 

desgosto pela presença dos imigrantes desponta acanhada, muitas vezes subentendida. 

Um exemplo disso é a matéria “Forget about Fidel”115. O artigo de opinião de uma página 

defende uma maior participação dos EUA na recente abertura da economia cubana. Os 

argumentos utilizados para dar suporte ao posicionamento são variados. Os possíveis 

benefícios para a economia e para a política externa norte-americana são alguns deles. 

Outro são os desafios que bateriam às portas dos EUA caso Cuba entrasse numa crise 

humanitária de grande dimensão. A razão para tal temor, como vemos no parágrafo 

abaixo, seria o impulsionamento de “centenas de milhares” de cubanos à costa da Flórida. 

We do not want to see a Cuba that fails, in which the existing regime 
gives way to a repressive regime of a different stripe or to disorder 
marked by drugs, criminality, terror or a humanitarian crisis that prompts 
hundreds of thousands of Cubans to flee their country for the United 
States. Rather, Washington should work to shape the behavior and policy 
of Cuba's leadership so that the country becomes more open politically 
and economically. 

 

O raciocínio baseia-se claramente no sentimento de rejeição do americano ao 

imigrante – algo como “o país deveria tomar parte na reestruturação cubana para evitar a 

chegada de mais imigrantes aos EUA”.  

De maneira similar, a imigração surge no texto como um dos assuntos 

estratégicos que deveriam ser tratados bilateralmente pelas duas nações. O termo usado 

para tais assuntos é “desafios”, uma categoria que inclui o tráfico de drogas, segurança 

nacional e contra-terrorismo. Vejamos:  

Each country already maintains an "interests section," a small embassy 
by another name, in the other's capital. They also share information about 
weather. But they could resume exchanges on such common challenges 
as migration and drug interdiction, and initiate them on homeland 
security and counterterrorism. 

    

                                                 
115 Edição v. 153, n° 11 de Newsweek, 16 de março de 2009, p. 35. 
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Apela-se, nesse caso – e nesse enquadramento –, para a memória da 

clandestinidade e da criminalidade que ronda o debate sobre imigração no país desde a 

aprovação daquela primeira lei de restrição à entrada de estrangeiros nos EUA, em 1875.  

 

 O multifacetado 

 Este enquadramento angula o tema a partir de um ponto de vista amplo, incluindo 

explicitamente variadas de suas facetas e proporcionando um tom de naturalidade à 

tentativa da revista de apaziguar potenciais leitores raivosos e ao escape dos sentidos 

negativos associados ao assunto. Enquanto todos esses significados dialogam nesses 

textos, eles o fazem de maneira a incluir os americanos nos dois lados da questão – como 

imigrantes e como emigrantes, como beneficiários e como prejudicados, como 

participantes ativos (em seu próprio território) e como espectadores (das pendegas 

migracionais em territórios alheios). Em seis matérias encontramos a predominância 

deste framework (quadro 15):  

 

Quadro 15 – O multifacetado em Newsweek/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

Scope/We read it so you don`t have 
to/”The American future” 

v.153/n.23 08/06/2009 18 

Scope/InternationaList/Running to Mexico v.154/n.1-2 06-13/07/ 
2009 

12 

Scope/InternationaList/Ireland hits the 
point of no return 

v.154/n.15 12/10/2009 8 

Scope/InternationaList/It`s time for Italy to 
ditch Silvio 

v.154/n.16 19/10/2009 11 

Scope/InternationaList/Germany takes in 
the welcome mat 

v.154/n.17 26/10/2009 9 

Bill Clinton v.154/n.26 28/12/2009 79 

 

 Cinco dessas inserções, como vemos no quadro 15, são colunas da sessão Scope. 

Isso implica que os textos ocupam menor espaço do que matérias em si, mas, ao mesmo 

tempo, lhes garante uma posição privilegiada na revista. Variando entre as páginas 10 e 

20, o formato compacto e colorido da sessão captura o olhar do leitor que está passando e 

possivelmente não leria reportagens mais longas.  
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Quatro dessas colunas ainda têm em comum o fato de estarem imbutidas na 

subdivisão do Scope chamada InternationaList. Assim, é em muito através dessa lista de 

informações sobre o mundo que o leitor de Newsweek se informa sobre o fenômeno da 

imigração em outros países. 

Na coluna “Running to Mexico”116, por exemplo, a newsmagazine reporta um 

número crescente de corredores que preferem viver no México a se mudar para os 

Estados Unidos. “Though the U.S. still boasts more foreign transplants, Mexico`s high 

altitude, lower tax rates, and cheaper cost of living are luring some of the sports leading 

figures, including Kenyans Isaac Kimaiyo and Lazrus Nyakeraka.” 

As escolhas léxicas suportam a construção da ideia de que os EUA estão sendo 

prejudicados ao perder as estrelas do atletismo para o vizinho do Sul. Nesse trecho, 

algumas das palavras selecionadas indicam um percurso linguístico que evita os sentidos 

perniciosos que rondam o tema. O termo boasts (do verbo to boast, vangloriar-se ) indica 

o orgulho pela nação norte-americana ainda (still) ser o destino preferido dos corredores. 

De forma semelhante, ao invés de assumir o vocábulo imigrante, contaminado por 

históricos sentimentos conflitivos, Newsweek opta por foreign transplants (estrangeiro 

transplantado, um claro eufemismo). Mais adiante, no trecho “More than 200 runners 

from Africa, South America, and Eastern Europe have made Mexico`s central mountains 

their home in recent years”, outra ideia positiva, a imagem de lar, é associada à mudança 

dos atletas. 

Os EUA estariam, então, deixando de ganhar ao perder potenciais imigrantes para 

o México. Um ângulo inusitado, quando a maioria da população é favorável à criação de 

mais restrições aos imigrantes chegando ao país117. Outro ângulo fora do ordinário é 

adotado na coluna-resenha do livro “The American Future”118. A revista reporta que o 

historiador e crítico social Simon Schama tenta retomar, em seu novo livro, como 

algumas das questões que a América de Obama enfrenta têm sido respondidas desde a 

                                                 
116 Edição v. 154, n° 1-2 de Newsweek, 6-13 de julho de 2009, p. 12. 
117 Segundo estatísticas divulgadas pela própria Newsweek, na edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de 
janeiro de 2009, p. 49. 
 
118 Edição v. 153, n° 23 de Newsweek, 8 de junho de 2009, p. 18. 
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época da fundação do país. Das três perguntas citadas na coluna, a primeira é: “Do we 

encourage immigration or save American jobs for American workers?”. A resposta:  

In the 19th century, Texans complained about immigrants stealing their 
land (except then the Texans were Mexicans and the immigrants were 
white settlers), and the nation debated water torture (inflicted on Filipino 
“insurgents” in the Spanish-American war). 

 

Seguindo a lógica do escritor, Newsweek coloca os americanos do outro lado da 

cerca que os separa do México. São eles os invasores, são eles os imigrantes. São eles 

também os autores de uma prática hoje em dia considerada bárbara pelo geral da 

sociedade norte-americana: a tortura com água, empregada na época contra imigrantes 

filipinos – ou seja, pessoas que ocupavam a mesma condição dos americanos que, no 

mesmo período histórico, se mudavam para o Texas.  

Nesse sentido, a newsmagazine levanta a bandeira de que os conflitos que 

envolvem as questões da migração são atemporais, lembrando que os americanos 

estiveram, em diferentes momentos da história, em diferentes lados do problema.  

 

 O histórico 

 O imigrante histórico, em Newsweek, reflete o mito da fundação do país. Segundo 

a crença nacional, os EUA teriam se formado a partir da mescla de inúmeras 

nacionalidades. O “melting pot”, o caldeirão das misturas, é tido como metáfora corrente 

para explicação das origens e de muitas das características culturais do país, servindo 

mesmo como um sinônimo de Estados Unidos. Motivo de orgulho, o discurso da 

imigração histórica se reporta aos longínquos períodos de chegada dos primeiros 

imigrantes – britânicos, alemães, franceses, escandinavos, russos, italianos, irlandeses, 

austro-húngaros e africanos. Nesse retrato, porém, estão desconsideradas as levas de 

migrantes mais recentes: asiáticos e latinos. E é dessa maneira que ele é evocado na 

revista (quadro 16). 
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Quadro 16 – O histórico em Newsweek/2009 

Título da material Número da edição Data da 

publicação 

Página 

Jefferson`s vision v.153/n.4-A 27/01/2009 61 

What Obama means to me/Kara Walker v.153/n.4-A 27/01/2009 123 

The staying power of the S world v.153/n.11 16/03/2009 39 

 

 No artigo “The staying power of the S world”119, o articulista Jacob Weisberg 

opina que o presidente Obama não quer, como asseguram seus críticos, transformar os 

Estados Unidos, de gigante capitalista, em socialista, nos moldes do socialismo europeu. 

Segundo o autor, Obama entende que o que a população quer é que o governo conserte o 

sistema de livre mercado, não que o substitua. Mas, antes de chegar a essa conclusão, 

Weisberg traça as diferenças entre os contratos sociais adotados por Estados Unidos e 

Europa: 

Our respective social contracts each have their advantages, but are too 
deeply ingrained to trade places. Americans are defined by a history of 
immigration in pursuit of freedom and opportunity. We are more 
individualistic, enterprising and protective of liberties that Europeans do 
not expect, such as owning guns, working 70-hour weeks or appreciating 
nature as it goes by at 60mph on a snowmobile. Founded in rebellion 
against Colonial tyranny, our country is naturally suspicious of 
government intrusion. European systems, by comparison, grow out of a 
tradition of the state providing social benefits that stretches back to 
Bismarck. Europeans have less suspicion of officialdom, don`t view the 
right to get rich as sacrosanct and demand stronger social safety nets. 

 

É a imigração histórica que explica porque os EUA não poderiam ser socialistas. 

É ela, para Weisberg, que define a americanidade, as mais profundas marcas de 

identidade nacional – individualismo, empreendedorismo e amplas liberdades civis. É por 

causa dela que a sociedade americana encara os governos com suspeição. Em último 

grau, é devido a ela e suas fortes raízes que o presidente jamais poderia mudar 

completamente o rumo da nação mais capitalista do mundo.  

                                                 
119 Edição v. 153, n° 11 de Newsweek, 16 de março de 2009, p. 39. 
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Argumento similar é aplicado pela artista plástica Kara Walker em sua declaração 

sobre a importância da eleição de Obama, em “What Obama means to me” 120. Numa 

coletânea de depoimentos das opiniões de personalidades sobre o singular momento de 

posse do primeiro negro presidente do país, Kara caracteriza Obama como a cara da 

imigração no país e, por isso mesmo, a cara do país tal como ele é atualmente. 

Our American image, the image we sort of go around with – apple pie 
and the Founding Fathers – is shifting away from the male patriarchal 
vision to something much more reflective of the place we actually live 
in. Our place that`s of immigrants, who either came here willingly or 
unwillingly. It`s incredible to have that kind of a person, who so much 
represents immigration. Yet he moves back and forth from being kind of 
an icon, a representative of these different strands of Americanism, to 
being a really capable human being. 

 

 Outra vez, a americanidade é definida em função da imigração. Uma imigração 

que remonta à ida dos escravos africanos para o país. Apesar de a artista mencionar a 

atualidade do fenômeno, a memória acionada é a dos Pais Fundadores da nação (the 

Founding Fathers), e do fato de que nem todos os migrantes chegaram ao país por 

vontade própria. 

As principais características deste e dos outros enquadramentos utilizados por 

Newsweek em sua cobertura do tema são apresentados no quadro 17: 

 

Quadro 17 – Framings dos Migrantes em Newsweek/2009 
Enquadramentos 
proeminentes 

Características Número 
de 
matérias 

O valoroso O agente é o estrangeiro que, em função das difíceis condições de vida 
em seu país, migra para os EUA, superando os desafios impostos por 
uma nação que resiste a absorver os degredados do mundo. Dentre as 
forças criadoras do problema, além dos fatores internos dos estados 
exportadores de migrantes, está a possibilidade de conquista do 
American Dream – ascensão social para qualquer indivíduo capaz de 
provar seu talento, independente de sua origem. Na cadeia de valores 
culturais, são efatizados os benefícios trazidos pelos migrantes para os 
EUA (a prova de que os EUA ainda são uma nação acolhedora e 
pacífica, a despeito de todas as contendas internacionais em que está 
envolvida), os benefícios colhidos pelos migrantes por estarem no país 
(sucesso profissional e financeiro, segurança e paz) e as características 
pessoais dos estrangeiros que os tornam aceitáveis à sociedade 
americana (superação individual, talento profissional que gera sucesso 
financeiro, senso de pertencimento familiar). Apoiando-se na força 
desses valores culturais, a revista posiciona-se moralmente a favor da 

15 

                                                 
120 Edição v. 153, n° 4-A de Newsweek, 27 de janeiro de 2009, p. 123 
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presença desses migrantes nos EUA, sugerindo, através de tal artifício, a 
reafirmação da hegemonia do país. 

O útil Este enquadramento define como agente causal o conjunto dos 
migrantes que, devido ao seu peso numérico, constitui uma importante 
parcela demográfica da população. As forças criadoras da situação 
seriam a baixa taxa de natalidade dos países desenvolvidos e a 
tradicional elevada taxa de natalidade nas famílias imigrantes, sobretudo 
as latinas. Diante da perspectiva de manutenção de índices da População 
Economicamente Ativa capazes de sustentar o sistema de previdência 
social dos EUA no futuro (diferente das projeções para a Europa – 
oponente econômico direto dos Estados Unidos), a imigração é avaliada 
como um aliado do país e até mesmo como uma solução para a 
manutenção do status quo. 

14 

O pobre/bandido O imigrante pobre, indesejado e criminoso é o agente. Este framework 
dá voz ao discurso do estrangeiro como inimigo invasor. Assentado em 
valores culturais patriotas e racistas, aponta como causa do problema a 
entrada de imigrantes ilegais no país. O julgamento moral, apesar de 
incisivo no que diz respeito aos “excessos” cometidos pelos 
estrangeiros, abre espaço também para um certo nível de 
condescendência com este migrante. A busca pela formação de uma 
opinião mais ao centro é palpável e a sugestão é o desenvolvimento de 
políticas públicas que encarem a questão como um “desafio” e não 
como uma maldição. 

10 

O multifacetado Nas matérias que se caracterizam pela predominância deste esquema 
mental, o ângulo de posicionamento do migrante é ampliado. Assim, o 
agente, independente de sua ação (imigração ou emigração), é tratado 
com um tom de naturalidade que propõe abordagens inusitadas do tema. 
O julgamento moral, neste frame, instiga o leitor a variar o estoque de 
sentidos atribuídos ao assunto, tendendo a considerar o fenômeno como 
algo, se não positivo, no mínimo natural – dado que o gênero humano 
está predisposto à locomoção no planeta. 

6 

O histórico Nesse caso, o agente causal é o migrante histórico, aquele que, vindo 
prioritariamente da Europa, fundou o país e lhe atribuiu as principais 
características da identidade nacional. As forças que impulsionam a 
utilização deste frame advêm principalmente da tentativa de acionar ou 
explicar a essência da americanidade. A abordagem desses migrantes 
está envolta por uma aura de orgulho moral. A presença estrangeira se 
transforma, portanto, na raiz da identidade cultural da nação e na 
solução contra as profundas mudanças cogitadas nesse período de crise 
no país.  

3 

TOTAL 48 
 

 Convergindo ao conservadorismo e à ambivalência  

Com a transferência de poder do partido republicano para o democrata nos EUA, 

em 2009, a Newsweek, em sua declarada posição de centro-esquerda, passou de 

ideologicamente localizada na oposição para uma situação de concordância intelectual 

com o governo federal. Na vaguarda da era Barack Obama, a newsmagazine encontrou 

um líder ao qual devota respeito. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma das maiores 

crises financeiras de sua história, devido à qual até mesmo os fundamentos dos sistemas 
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capitalista e democrático, defendidos tão arduamente pelos EUA no último século, foram 

questionados.  

Em meio a esse turbilhão político, criou-se espaço para que Newsweek avançasse 

sobre a construção de leituras do migrante que auxiliam na reconquista da auto-estima 

nacional. Pois, como explica Bakhtin:   

As relações de produção e a estrutura sociopolítica que delas diretamente 
deriva determinam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, 
todas as formas e os meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida 
política, na criação ideológica. Por sua vez, das condições, formas e tipos 
da comunicação verbal derivam tanto as formas como os temas dos atos 
de fala. (1995, p. 42) 

 

No atual momento histórico, a principal implicação discursiva dos dizeres de 

Newsweek é a convergência dos sentidos para a defesa da presença do imigrante nos 

EUA. Assim, o entrecruzamento dos enquadramentos adotados pela revista, tal como em 

Veja, pende para um lado: o lado da aceitação do estrangeiro no território dos EUA. Essa 

aceitação, como vimos tanto na categoria o valoroso quanto na o útil e na o histórico, 

aponta para o entendimento do migrante em sua capacidade de gerar mudanças 

controladas e desejadas pela sociedade americana.  

Em função dos problemas econômicos e das questões sobre a moral e os costumes 

americanos levantados pelos recentes conflitos internacionais, a condição de agente de 

transformação do imigrante passou, sob certo ponto de vista, a ser bem vista e a 

conquistar mais e mais espaço no debate público nos EUA. Ao invés de ameaça à 

estabilidade da nação mais rica do planeta, nesses três enquadramentos – que somados 

correspondem a aproximadamente 67% das matérias –, os imigrantes são desenhados 

como solução para alguns dos impasses de uma nação prestes a perder o posto de mais 

poderosa. 

Para repetir, confirmar e assegurar a continuidade da identidade americana tal 

como ela se estabeleceu na fase de glória da superpotência, a revista apela, nesses 

frameworks, para a memória de austeridade dos pais fundadores e de inclusão social do 

mito do melting pot. Mas é de tal força a inserção do discurso do estrangeiro como 

inimigo no imaginário nacional que seus ecos alcançam não só o frame de o 

pobre/bandido, mas infundem-se em todos os outros. 
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Mesmo quando a newsmagazine faz uma interpretação positiva da existência de 

imigrantes no país, uma interpretação oposta permanece à espreita. Citemos dois 

exemplos de como isso se dá nos textos. Em “People Speak: ‘Yes, He Can’”121, a revista 

traz resultados de uma recente pesquisa de opinião acerca dos principais temas com os 

quais o novo presidente teria que lidar, comparando-os com resultados de uma pesquisa 

de 1992. Imigração é um dos quatro subtítulos que encabeçam as respostas às perguntas 

formuladas.  

“Thinking about where immigrants to this country come from these days, do you 

think there are too many immigrants from each of the following parts of the world?” é a 

primeira delas. Newsweek celebra o fato de a porcentagem dos que consideram que há 

imigrantes “demais” vindos de todas as partes do mundo ter caído desde 1992. Naquela 

época, 69% dos entrevistados acreditavam que havia imigrantes “demais” vindos da 

América Latina. Em 2009, esse número reduziu-se para 55%. Mas, visto por outro 

ângulo, ainda que seja menor que os 69% da década de 90, 55% ainda poderia representar 

mais da metade da população. 

 Na outra pergunta relativa ao assunto, “Is immigration a good thing or bad thing 

for this country today?”, o número dos que responderam que a imigração é uma coisa boa 

para o país subiu de 29%, em 1992, para 44%, em 2009. Ainda assim, em 2009, 44% 

acreditam que a imigração é uma coisa ruim para o país e 12% afirmaram ser boa e ruim 

ao mesmo tempo ou não saber. O, na melhor das hipóteses,  “empate técnico” indica que 

o otimismo da revista é uma escolha em função de suas crenças ideológicas, e não uma 

realidade indiscutível. 

 Nessa mesma edição, Newsweek continua a divulgar resultados da pesquisa de 

opinião em “Swing to the Left”122 – e continua a insistir que os EUA estão mais abertos à 

imigração, mesmo quando os dados não dão o suporte necessário às suas afirmações.  

Enquanto no subtítulo afirma-se que “it`s clear that the country is growing more tolerant 

on social issues, largely due to changing attitudes among younger voters. And Latinos, 

who voted overwhelmingly for Obama this time, will be the key swing vote for years to 

come”, a pesquisa mostra que 75% dos entrevistados acreditam que “we should put more 

                                                 
121 Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 43. 
122 p. 49 
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restrictions on immigrants coming into the country”. Em 1992, esse número era de 76%. 

O 1% de diferença garante à newsmagazine afirmar que, quantitativamente, houve uma 

queda na rejeição ao imigrante. Qualitativamente, porém, o número de 75% de 

entrevistados que responderam que deveriam ser impostas mais restrições aos imigrantes 

refere-se a uma absoluta maioria. A discordância com a tese da revista está, dessa 

maneira, nos próprios números publicados. 

Com tudo isso, vemos que, apesar do insistente favorecimento à inclusão dos 

imigrantes na sociedade americana, é o conservadorismo que motiva a adoção desse 

posicionamento e a ambivalência que perpassa todos os frames que sobressaem no 

entrelaçamento dos frames em Newsweek.            

 

3.4 – O diálogo dos enquadramentos: tecendo sentidos   

  

Expostos os frames utilizados por Veja e Newsweek em sua cobertura da migração 

internacional durante o ano de 2009, os pontos de encontro e os de distanciamento entre 

as produções das duas revistas nos apontam alguns retratos do migrante que estão 

circulando no imaginário global.  

Ao contrário das hipóteses formuladas em nosso projeto de pesquisa, o avanço do 

trabalho nos mostrou que as newsmagazines estudadas traçam um caminho discursivo 

convergente ao tratar dos migrantes internacionais. Paralelamente conservador. A 

despeito dos nossos cuidados ao selecionar uma revista de centro-esquerda, outra de 

direita; uma do hemisfério Norte, outra do hemisfério Sul; uma da maior potência política 

e econômica do mundo, outra de um país em desenvolvimento; uma que recebe 

estrangeiros, outra que perde cidadãos nacionais; o alinhamento ideológico das duas 

publicações derrubou nossa hipótese primeira – a de que encontraríamos uma grande 

diversidade de enquadramentos ao selecionar contextos diversos.  

Mas, de tão surpreendente, foi essa a realidade que acabou por direcionar 

definitivamente nossa análise para o eixo Brasil-Estados Unidos. Percebemos que, 

embora sob um ângulo absolutamente imprevisto, nós teríamos sim uma valorosa versão 

da representação do migrante confeccionada e circulante no contexto internacional, do 

qual julgamos empobrecedor desvinculá-lo. 
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Tanto Veja quanto Newsweek absorveram a migração internacional 

principalmente na perspectiva da revalidação da identidade nacional. Mas não de uma 

nova identidade nacional, modificada pela presença de estrangeiros ou pela saída de 

cidadãos nacionais, mas de uma identidade reacionária, característica muito mais de um 

passado que foi atropelado pela chegada rápida demais de um presente multicultural. 

Como sentencia Bakhtin (1995, p. 47), “o signo ideológico é sempre um pouco 

reacionário e tenta, por assim dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente dialética da 

evolução social e valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia”. 

Assim, Veja se exime de estabelecer conexões com o farto passado de imigração 

para o Brasil, com os diferentes tipos de emigrantes que estão saindo do país, com os 

atuais retornos de emigrantes, com uma possível queda no número dos que deixam o 

Brasil ano a ano e com as recém-chegadas levas de estrangeiros ao país.  

O Brasil mudou imensamente nos últimos 10 anos. O país cresceu 

economicamente e ganhou status de emergente político, sendo propagado mundo afora 

como uma das quatro novas vozes na arena diplomática global (junto a China, Índia e 

Rússia). O poder conquistado transformou-se em auto-estima, e, como símbolo do 

orgulho nacional, a bandeira brasileira agora é vista nos mercadinhos do interior do país, 

no chaveiro da senhora que viaja ao exterior, nos escritórios das multinacionais.  

Com mais oportunidades para os jovens, a atração pela emigração caiu, e o 

prestígio dos que deixaram o país perdeu brilho. Mas essas parecem ser tendências 

sociais demasiadamente recentes para se transformarem em discursos em Veja. E a 

newsmagazine continua reproduzindo ecos de um passado próximo em que o Brasil se 

curvava à imponência econômica, política e cultural dos Estados Unidos. Migrar, para 

Veja, em 2009, ainda constituía-se prioritariamente em brasileiros vivendo o American 

Dream nos EUA. 

Da mesma forma, Newsweek se apega a um ideal de nação aberta, receptiva e 

política, econômica e culturalmente hegemônica ao tratar da migração internacional. 

Dessa forma, perde de vista que a eleição de um presidente negro e a recessão que 

engolfa o país há três anos geraram um gigantesca onda de rejeição aos imigrantes e 

problemas sociais internos que estão levando cada vez mais americanos a emigrar. 

Migrar, para Newsweek, em 2009, constituía majoritariamente em estrangeiros viverem o 
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American Dream nos EUA.  

Em termos de variedade nas possibilidades de discursos, representações e 

enquadramentos do polêmico tema, portanto, nosso corpus demonstrou-se mais pobre do 

que o passado e o presente históricos das nações envolvidas neste estudo permitiriam. Em 

termos de complexidade, percebemos as duas revistas focadas em revitalizar suas 

próprias versões do migrante neoliberal ideal. 

Tanto o enquadramento do self-made man, na revista brasileira, quanto o de o 

valoroso, na americana, publicizam a figura do migrante inteligente, com desenvoltura e 

sucesso no país em que escolheu viver – normalmente os EUA. Apesar de Newsweek não 

promover o culto à celebridade adotado por Veja, ela também comemora, no maior 

número de matérias do corpus, as conquistas dos migrantes. Ainda de acordo com esse 

frame, os países de origem dos migrantes são retratados como locais hostis ao 

crescimento profissional e à felicidade dos personagens. Essa descrição é mais óbvia em 

Newsweek, mas ocorre também em Veja, na medida em que seus textos remetem a um 

Brasil com o qual o migrante possui laços afetivos, mas que não lhe abre caminho para 

desenvolver seu talento. 

Os efeitos de sentido encontrados na análise dessas matérias nos indicam que a 

figura do bom migrante, que dá orgulho tanto à nação em que chega quanto à que deixa 

para trás, auxilia as newsmagazines em sua tentativa de sustentar o status quo 

característico do mundo como ele era antes da crise financeira de 2008. 

Seguindo o mesmo raciocínio, encontramos uma convergência entre os 

enquadramentos de o trabalhador, em Veja, e o útil, em Newsweek. Nos dois casos, o 

migrante é abordado como a mão-de-obra que apoia o crescimento dos países ricos. 

Resumido a números, o agente em busca de emprego e sobrevivência da revista brasileira 

é solução para o problema da manutenção dos níveis necessários de reposição da 

População Econômica Ativa na revista americana.  

As duas revistas também são uníssones na esquematização mental do mau 

migrante. Os ilegais, em Veja, e o pobre/bandido, em Newsweek, condenam o migrante 

ilegal, o pobre e o criminoso por sua conduta inadequada nos países ricos. Aqui, mais 

uma vez, Veja detem-se ao campo do conhecido, repetido e repetível, não se aventurando 

sobre a delicada situação legal de brasileiros, uruguaios, paraguaios e argentinos que, em 
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seu ir e vir, apagam as fronteiras no sul do Brasil. 

 Mas cada revista, sendo um campo específico de criatividade ideológica, tem uma 

orientação distinta para a realidade e a refrata de maneira própria (BAKHTIN, 1995, p. 

33). É por isso que Veja oferece um espaço considerável (12 das 41 matérias) a um 

enquadramento que não aparece em Newsweek. Em a vítima, a newsmagazine brasileira 

faz aflorar casos de falta de justiça para com o migrante, reportando xenofobia, racismo, 

discriminação.  

A ausência da narrativa da condição do migrante sob esse ângulo alerta para a 

suavização peculiar de que a revista americana recobre o tema. É verdade que os desafios 

impostos ao migrante pela sociedade americana são parte dos textos em outros 

enquadramentos. Mas inserir as dificuldades que os estrangeiros enfrentam em matérias 

que, ao final, reportam seu sucesso não produz o mesmo efeito de sentido que as matérias 

de a vítima, que têm como centro e objetivo a narração dessas questões sob o ponto de 

vista do imigrante.  

Quando narrados em o valoroso, o útil ou o histórico, assim como em self-made 

man, os desafios da existência migrante são um degrau para sua glorificação, criando o 

efeito de sentido de que se o imigrante for bom o suficiente acabará conseguindo provar 

suas qualidades. O peso da injustiça social, portanto, é aliviado. Ao invés de a sociedade 

como um todo ser cobrada por seu comportamento, em Newsweek, é o indivíduo 

migrante que precisa se superar para ser aceito.     

Por outro lado, a naturalidade de o multifacetado e a historicidade de o histórico, 

frames utilizados por Newsweek, não foram espelhados por Veja. Essas são disparidades 

que, enquanto pertinentes, não resultam numa problematização do tópico migração 

internacional que se sobreponha aos sentidos gerados pelos enquadramentos que ocupam 

mais espaço. Nas disputas discursivas, a representação do brasileiro bem-sucedido no 

exterior, em Veja, e a do estrangeiro bem-sucedido nos EUA, em Newsweek, se somam a 

outros dos frames usados por cada revista para, como discutimos anteriormente, 

direcionar os sentidos para crenças ideológicas próprias das newsmagazines.     

Embora apresentem frames que respondem, genericamente, às condições 

contextuais específicas de cada revista, os significados que sobressaem em seus textos 

não são, como prevíamos, divergentes. Ao contrário: as produções de Veja e Newsweek 
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convergem em alguns dos pontos em que são mais insistentes – o bom e o mau migantes.  

No quadro 18, vejamos as convergências entre os frames nas duas publicações: 

 

Quadro 18 – Convergências entre os frames de Veja/2009 e Newsweek/2009 

Frames em Veja Quantidade de 

matérias 

Frames em 

Newsweek 

Quantidade de 

matérias 

Convergências 

Self-made man 20 O valoroso 15 Bom migrante 

O trabalhador 3 O útil 14 Bom migrante 

Os ilegais 6 O pobre/bandido 10 Mau migrante 

A vítima 12 --- --- Convergências 
não constatadas 

--- --- O multifacetado 6 Convergências 
não constatadas 

--- --- O histórico 3 Convergências 
não constatadas 

TOTAL 41  48  
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CONCLUSÕES  

 
 

Habitantes deste século XXI, nós vivemos em um mundo cheio de conflitos 

gerados pela migração internacional. São novas leis anti-imigração aprovadas nos países 

ricos a cada ano, constantes disputas políticas com os países exportadores de mão de 

obra, questões diplomáticas, embates interculturais, deportações, humilhações, exclusão 

social, mortes.  

A dramaticidade do assunto, além de sua pertinência para um grande número de 

indivíduos, tem mantido a imigração como tema da mídia mundial. No ano de 2009, a 

revista brasileira Veja abordou o tópico em 41 matérias. No mesmo período, a americana 

Newsweek tratou da questão em 48 matérias.  

Considerando-se a influência da produção midiática na tomada de decisão 

individual e social (criação de políticas públicas de controle ou assistência aos imigrantes 

e aceitação ou rejeição social do contigente estrangeiro), nós buscamos, nesta dissertação, 

averiguar de que maneira essa cobertura vem sendo feita: como as revistas Veja e 

Newsweek representam o migrante internacional? 

Nossa ideia era determinar que discursos e, a partir deles, que significados estão 

sendo difundidos pela grande imprensa sobre os migrantes na atualidade. Além de 

estudar a frequência e o espaço dedicados ao tópico, avaliaríamos o posicionamento das 

revistas a favor ou contra a migração. Em função da diferença entre os contextos de 

produção dos dois veículos, esperávamos que Veja e Newsweek lançassem representações 

e enquadramentos diversos, gerando sentidos divergentes acerca do tema.  

Para a seleção do corpus, buscamos – em todas as edições das duas revistas 

publicadas em 2009 – os textos que contivessem a palavra migração, seus correlatos ou o 

migrante internacional como personagem. 

Tanto a Veja como a Newsweek se definem como revistas voltadas para a 

cobertura de temas nacionais e internacionais relacionados à política, economia, 

negócios, ciência, tecnologia, sociedade, artes e entretenimento. Na época de sua criação, 

Veja teve Newsweek como um dos modelos a ser seguidos, e até hoje utiliza a revista 

norte-americana como fonte para diversas pautas que trabalha (HERNANDES, 2004, 

VILAS BOAS, 1996).  
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As duas publicações ocupam lugares privilegiados na formação da opinião das 

sociedades onde circulam. No caso do Brasil, Hernandes (2004, p.14) explica: 

Há uma quantidade considerável de brasileiros que diante de suas 
páginas, de papel brilhante, se identifica com a ‘realidade’ apresentada. 
São leitores com um grau de escolaridade acima da média nacional. Em 
um Brasil de grande pobreza social e cultural, esse grupo forma uma 
espécie de elite. Veja os influencia na tomada de decisões. (…). No 
jargão da imprensa, os leitores da revista estão na categoria dos 
‘formadores de opinião’. É gente que, no trabalho, em casa, na escola, 
influencia outros brasileiros com sua visão de mundo. A maneira como 
Veja expõe a realidade é, desse modo, reproduzida muito além dos 
limites de seus próprios leitores. 
 

Em 2006, a Newsweek divulgou uma pesquisa estatística123 mostrando que 48% 

dos seus leitores tinham renda de mais de US$ 100 mil ao ano. Dados esses números, 

podemos inferir que a leitura de Hernandes (2004) para Veja possivelmente se aplica 

também à revista americana. No meio jornalístico dos Estados Unidos, a Newsweek 

costuma ser descrita como uma das “três grandes”, junto com a Time e a U.S. News and 

World Report.  

Dentre essas publicações, a Newsweek é considerada a mais liberal. Também é a 

mais voltada para assuntos de comportamento, celebridades e outras pautas “leves”. Na 

Veja, uma abertura maior para essas pautas veio com a chegada do novo milênio 

(HERNANDES, 2004). Curiosamente, foi dentro do escopo das matérias de 

comportamento que surgiu, com maior recorrência, a figura do migrante internacional 

tanto em Veja (que priorizou o Emigrante) quanto em Newsweek (que abre espaço para o 

Imigrante). 

Como suporte para a análise, optamos pela teoria da representação social e pelo 

pensamento de Bakhtin, pois ambos nos oferecem conceitos de amplitude que se 

adequam aos objetos selecionados. A partir das noções de ancoragem e objetivação, 

delineamos as principais representações utilizadas pelas newsmagazines.  

Em Newsweek, ganha peso o discurso dos EUA como nação que acolhe 

imigrantes e refugiados e os protege das injustiças de seus países. Do ponto de vista das 

representações, os Estados Unidos figuram como nação salvadora, um papel 

reconfortante diante dos imbróglios internacionais em que o país está envolvido (guerras 

                                                 
123 Informações publicadas em www.magsdirect.com 
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no Iraque e no Afeganistão, “guerra contra o terrorismo”, disputa diplomática com o Irã e 

a Coréia do Norte).  

Em Veja, o discurso ufanista que exalta os brasileiros de sucesso nos EUA cala (e, 

dialogicamente, faz falar) a inferioridade do país “em desenvolvimento”. A representação 

criada para os bem-sucedidos é padronizada para os emigrantes: brasileiros comuns, que 

adquiriram as habilidades/características que usam em suas profissões no Brasil, onde 

têm suas raízes afetivas, mas que ficaram ricos nos EUA. O sucesso financeiro, 

verdadeiro gancho dessas matérias, reafirma a intensidade do discurso capitalista na 

revista, que funde estabilidade financeira e felicidade. E, ao jogar a questão da migração 

para o segundo plano, repercute a superficialidade da cobertura do tema pela revista 

brasileira.  

Além de encontrar espaço nas páginas dedicadas a pautas de comportamento, 

então, o imigrante é, em primeiro plano, o profissional bem sucedido. O fato de ter saído 

do país serve para glamourizá-lo, mas Veja não problematiza a temática da mudança de 

nação em si. Como assevera Vilas Boas (1996, p. 41), “dentro do assunto tratado, a 

reportagem de revista repercute um ponto de vista genérico, que poderíamos chamar de 

tendência. Mas de forma velada”. 

De qualquer maneira, consideramos bastante significativo que somente quando 

americanizados esses emigrantes ganhem espaço na revista. Às avessas, essa é a mesma 

situação dos imigrantes da Newsweek, que são retratados na publicação principalmente 

quando completamente absorvidos pela cultura norte-americana. A despeito da diferença 

de contextos, percebemos que uma mesma lógica discursiva foi aplicada nas duas 

revistas. 

Essa lógica fica mais evidente quando traçamos os paralelos entre os 

enquadramentos adotados pelas duas publicações. Metodologicamente, a teoria do 

framing nos forneceu instrumentos para as análises específicas do conjunto dos textos. 

Mais do que quantitativa, nossa preocupação era alcançar resultados capazes de nos 

indicar que figuras do migrante estão circulando no imaginário global. Uma preocupação, 

portanto, de ordem qualitativa. 

Para avançar na análise, então, aplicamos o método de Entman aos textos. 

Observamos a presença ou ausência de certas palavras-chave, imagens esteriotipadas, 
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fontes de informação ou sentenças que enfatizassem determinados fatos ou julgamentos. 

E procuramos responder às questões definidas pelo autor: 

 

§ O que o agente da ação está fazendo e com que custos e benefícios, 

geralmente medidos de acordo com valores culturais? 

§ Que forças são apontadas como criadoras do problema? 

§ Qual é a avaliação moral dos agentes da ação e dos efeitos de suas 

ações? 

§ Quais as soluções sugeridas para resolução do problema e seus possíveis 

efeitos?  

 

Por esse procedimento, são revelados esquemas mentais que atualmente cercam a 

figura do migrante no mundo. Em Veja, encontramos quatro deles: 

 

§ Self-made man, em 49% das matérias do corpus de Veja 

§ A vítima, em 29% 

§ Os ilegais, em 15%  

§ O trabalhador, em 7%  

 

Em Newsweek, foram cinco: 

 

§ O valoroso, em 31% das matérias do corpus de Newsweek 

§ O útil, em 29% 

§ O pobre/bandido, em 21% 

§ O multifacetado, em 13% 

§ O histórico, em 6% 

 

Embora assumam posturas condizentes com as diferenças dos contextos em que 

atuam, os efeitos de sentido criados contrariam nossa hipótese de que as revistas 

divergiriam em suas construções discursivas sobre migração. Veja e Newsweek 

convergem nos enquadramentos a que dão maior saliência, repetindo e reforçando o 
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maniqueísmo do bom migrante / mau migrante. 

Para ressaltar o bom migrante, ambas se voltam com intensidade para o migrante 

valoroso, que se autoconstrói ao chegar ao novo país (self-made man). As repercussões 

econômicas da movimentação das pessoas através das fronteiras também são uma 

preocupação social. Sendo assim, os impactos das migrações sobre o emprego, a 

previdência social, os custos com saúde e educação, a indústria, as características 

demográficas das nações e o mercado imobiliário são, em quantidade e profundidades 

diferentes, alvo das duas newsmagazines (o útil e o trabalhador) . Nesses casos, o 

migrante enfocado também é o bom. 

Parte do nosso esforço, neste estudo de caso, foi o de descortinar a dialética 

interna da cobertura de Veja e Newsweek do tema. Assim, embora todos esses 

enquadramentos se pretendam retratos positivos do migrante, a aplicação dos princípios 

dialógicos traz à tona o sentido atual que deles brota. Analisando-se o corpus sobre o 

fundo de outros textos, da história, das circunstâncias políticas e econômicas atuais e das 

opiniões contrárias, revelam-se discursos conservadores no lugar dos que se pretendiam 

leves, superficiais ou até mesmo progressistas. É dessa maneira que Veja esconde nas 

entrelinhas de seu otimismo o subdesenvolvimento brasileiro e o sentimento de 

inferioridade frente aos países ricos. É assim também que Newsweek expia, através do 

bom migrante, os males da sociedade americana. E, da mesma forma, ambas as 

newsmagazines correm atrás de estabilizar verdades atrasadas, que não necessariamente 

correspondem às polêmicas presentes. 

Outro foco de leitura do migrante pelas duas revistas envolve a ilegalidade, a 

criminalidade e a pobreza (o pobre/bandido e os ilegais). Nesses casos, os discursos 

empregados criam sentidos opostos aos dos demais enquadramentos. A imigração é vista 

como fonte de problemas, desavenças, sofrimento. Sobre o imigrante recai o desprezo 

pela escolha de migrar. Embora sirvam para multiplicar os sentidos, esses frames, em 

geral, não inserem vozes dissonantes, reduzindo sua capacidade de problematização.    

Logo, os significados convergentes encontrados nas revistas – que são também os 

mais expressivos em cada uma delas – atuam na construção de uma realidade que salienta 

o lado óbvio e coveniente da questão da migração internacional e menospreza o que, 

dentro do óbvio, é contraditório. As raízes do fenômeno, as relações entre os países, a 
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interconexão dos diversos níveis de tomada de decisão política não são explicados. As 

coberturas das revistas sequer se aproximam das causas do problema, discutidas no 

capítulo 1.  

Propagandear as qualidades dos migrantes provavelmente não dissolve os nós 

apertados na guerra discursiva que envolve a polêmica. Se Newsweek elogia imigrantes 

em função de princípios conservadores, está estimulando seus leitores a desejarem 

permanência, e não mudança de atitude. Paradoxalmente, está justificando a atitude 

protecionista dos americanos – que, em muitos momentos, se transforma em xenofobia.   

Simultaneamente, Veja instiga à emigração, à busca da melhoria financeira a 

qualquer custo. Como cumprir a sua missão de “Ser a principal publicação brasileira em 

todos os sentidos. Não apenas em circulação, faturamento publicitário, assinantes, 

qualidade, competência jornalística, mas também em sua insistência na necessidade de 

consertar, reformular, repensar e reformar o Brasil”124, se a newsmagazine está 

estimulando os talentos brasileiros a deixarem o país? 

Porém, como ensinou Lippman (1922), estereótipos, tais como os usados nas 

revistas, têm uma função social. Perdê-los completamente de vista empobreceria a 

experiência humana. Fazendo uso das visões preconcebidas, das representações sociais 

pré-construídas, nós economizamos tempo e energia. Quem já tentou apurar e redigir 

mais de uma notícia por dia (situação corriqueira nas redações) sabe o quanto os 

jornalistas precisam aferrar-se a essa possibilidade. 

 A nossa intenção com este trabalho é, considerando a realidade das condicões de 

produção jornalística (e mais que isso, a própria condição humana em sua tentativa de 

compreender o mundo ao seu redor), alertar para a concretude das estratégias que 

empregamos e suas possíveis implicações. Conscientes de que reconhecemos os fatos da 

realidade por meio de representações socialmente elaboradas e enquadramentos 

infinitamente reprisados, aumentamos nosso poder criativo para interferir nesse processo. 

Acordados para nossa tendência à repetição, somos questionados em nossa capacidade de 

inovação e originalidade.  

                                                 
124 Tal como divulgado em www.veja.abril.com.br/idade/publiabril/midiakit/vejasp_editorial_missao.shtml 
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Nossa crítica às revistas, portanto, é uma autocrítica. A limitação na abordagem 

de Veja e Newsweek em sua cobertura da imigração internacional é um exemplo 

esmiuçado em laboratório da nossa miopia enquanto repórteres e editores de notícias.     

Sendo impossível negar o impacto do material publicado na mídia na vida prática 

dos cidadãos, como jornalistas, nos encontramos condenados ao esforço por 

diversificação na nossa leitura do mundo.  

Nesse sentido, o trajeto desta dissertação perfaz o caminho que sugerimos para a 

prática: 1) Conhecer a fundo o contexto que envolve a notícia; 2) Determinar qual a 

representação predominante na cobertura do tema dado; 3) Analisar que enquadramentos 

são comumente adotados; para finalmente, 4) Buscar e optar por novas abordagens, 

abrindo novas janelas para o entendimento do tema. 

 Acreditamos ter exemplificado, com este trabalho, a necessidade do 

conhecimento da história e de um contexto ampliado do presente na execução das 

funções jornalísticas para se evitar as armadilhas de trabalhar para a perpetuação de 

preconceitos e ideias que são nocivos à convivência em sociedade. Nosso foco de 

combate é o desconhecimento, a acomodação e a falta de reflexão que estão na base de 

um jornalismo desconectado da responsabilidade social que é inerente à profissão. 

 Com relação ao nosso problema de pesquisa, por outro lado, sabemos que este foi 

apenas um esforço inicial. A análise de outras mídias de alcance internacional, durante 

períodos mais prolongados, certamente complementariam os resultados aqui expostos, 

enriquecendo tanto o debate sobre migração quanto sobre o trabalho jornalístico em si.  
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ANEXO 1 

 
Textos completos das matérias discutidas125 
 
Capítulo 2 
 
Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 120 
 

Arte 

Entre o lixo e os grandes mestres 

Uma mostra no Rio de Janeiro enfoca a trajetória de Vik Muniz, 
o brasileiro que conquistou prestígio internacional com uma obra 
feita de materiais inusitados e referências aos clássicos da arte 

 
Marcelo Marthe 

Fotos divulgação e Oscar Cabral 

 

DO LUXO AO LIXO 
Vik Muniz no aterro de Gramacho (à dir.) e fotografia da série dos catadores 

de lixo que alude ao clássico Atlas, do pintor italiano Il Guercino (1591-
1666): o original tem o tamanho de uma piscina olímpica 

 

Visitar o aterro sanitário do Jardim Gramacho, destino de 80% das 8000 toneladas 
diárias de lixo produzidas na Grande Rio de Janeiro, é uma experiência que ninguém 

                                                 
125 As matérias foram copiadas aqui de suas versões online, e não tal como publicadas na versão impressa 
das revistas. 
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esquece. No terreno de 1,3 milhão de metros quadrados, às margens da Baía de 
Guanabara, uma montanha gigantesca de detritos emoldura uma paisagem 
desolada, pontuada por montículos de material incinerado que lançam no ar uma 
fuligem que impregna tudo com que entra em contato, e por poças de chorume, o 
líquido esverdeado que se desprende do lixo em decomposição. Nesse cenário, o 
fotógrafo e artista plástico Vik Muniz, 47 anos, tocou o seu principal projeto dos 
últimos anos. Trata-se de uma espécie de negativo do mundo em que ele vem 
brilhando desde os anos 90 – o mundo das artes plásticas dos Estados Unidos. Muniz 
é um vencedor: mudou-se para lá jovem e sem dinheiro, há 25 anos, e hoje goza de 
enorme prestígio. Suas obras estão nas coleções de grandes museus como o 
Metropolitan, de Nova York, e o Centro Georges Pompidou, em Paris. É também o 
único brasileiro vivo que consta no livro dos 501 maiores artistas de todos os 
tempos, da editora Penguin. Cada fotografia de Muniz custa em média 40.000 
dólares – e ele não vende menos que cinquenta por ano. No momento, responde 
ainda pela curadoria de uma mostra de sucesso no MoMA nova-iorquino. A partir de 
sábado 23, uma retrospectiva de 131 obras no Museu de Arte Moderna do Rio (que 
em abril aportará no Masp, em São Paulo) dará a chance para que se entendam as 
conexões entre os dois mundos tão distantes de Vik Muniz. 

A série Imagens de Lixo é um dos pontos altos da mostra. Por algumas semanas, 
Muniz juntou-se aos catadores do Jardim Gramacho na tarefa de revirar as pilhas de 
lixo que se perdem no horizonte. "O lixo me fascina como todas as partes de nossa 
história que ficam pelo avesso, ocultas, ou que fazemos questão de varrer para 
debaixo do tapete", afirma. (Muniz tem pendor para a filosofice. Dá vazão a ela em 
aulas e palestras, bem como no livro Reflex, de 2007, misto de autobiografia, crônica 
e ensaio, com reflexões que vão da história da arte à neurologia.) 

A escolha de material "estranho" com que trabalhar tem sido uma constante na obra 
de Muniz. Ele já compôs imagens com açúcar, poeira, sucata, caviar. A cada vez, 
precisa dominar a substância, com suas características físicas particulares, antes de 
empregá-la para a pintura ou o desenho (para desenhar com chocolate, por 
exemplo, é necessário fazer tudo muito rápido – caso contrário, a calda endurece). A 
fase seguinte é a de recriar imagens célebres da história da arte ou da cultura 
popular – Boris Karloff com caviar, Liz Taylor com diamantes – sem pudor nenhum 
de tomar emprestado. Às vezes, Muniz copia o que já era cópia: sua Mona Lisa de 
pasta de amendoim teve como ponto de partida uma série do americano Andy 
Warhol, e não o original de Leonardo da Vinci. "Como reza o ditado, ladrão que 
rouba ladrão tem 100 anos de perdão", diz o artista. Finalmente, as montagens são 
fotografadas, o que lhes dá um verniz quase publicitário. O resultado é um 
entrecruzamento de referências que não são necessariamente difíceis de decifrar – 
há quem diga que Muniz só emprega "metáforas fáceis" – mas têm uma riqueza 
inegável, tanto simbólica quanto sensorial. Como comentário social, as Imagens de 
Lixo não são mesmo profundas, mas sua execução é admirável: usando catadores da 
usina de reciclagem de Gramacho como modelos, o artista recriou quadros clássicos 
de Picasso ou Goya, projetou-os no chão de um galpão em dimensões semelhantes 
às de uma piscina olímpica, usou o lixo para criar contornos, cores e texturas e, 
finalmente, acionou a máquina fotográfica.  
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Fotos divulgação  

 

TAPETE VERDE 
A recriação da bandeira americana pelo artista e, no detalhe, o 

emaranhado de folhas e flores que forma sua textura 

Muniz gosta de dizer que é um homem brasileiro – mas um artista americano. De 
fato, sua obra tem mais ligação com as tendências que surgiram nos Estados Unidos 
a partir dos anos 60, com a explosão da pop art de Warhol e companhia, do que com 
qualquer tropicalismo – não tem aquela certa cor local, por exemplo, da pintura da 
colega Beatriz Milhazes. Sua trajetória explica por que ele acabou ficando mais 
próximo de lá do que de cá.  

Filho de um garçom e de uma telefonista, Muniz teve uma infância humilde na 
periferia paulistana e se angustiava com o marasmo cultural do Brasil da ditadura 
militar. Certo dia, ao tentar socorrer um sujeito envolvido numa briga de rua, levou 
um tiro do homem a quem tentava ajudar. "Como ele era rico e não queria confusão 
com polícia, me ofereceu uma recompensa", lembra-se. Com o dinheiro, Muniz 
comprou sua passagem para os Estados Unidos. Sem profissão definida e sem falar 
inglês direito, seus primeiros anos no novo país foram difíceis. Muniz viveu com uma 
tia num subúrbio de Chicago e, depois de se mudar para Nova York, passou quatro 
anos como imigrante ilegal e viu naufragar seu primeiro casamento, do qual tem um 
filho de 18 anos. Aos poucos, contudo, enfronhou-se na vida cultural nova-iorquina, 
conheceu artistas e galeristas e foi cavando seu espaço.  
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ARTE DE VALOR 
O retrato de Liz Taylor (com os diamantes no detalhe): Vik 

também fez obras com açúcar, chocolate e caviar 

Em 2000, casou-se pela segunda vez, com a pintora Janaina, que tem mãe brasileira 
e pai alemão. Os dois são pais de uma menina de 3 anos. Desde então, Muniz tem 
passado mais tempo no Brasil – no melhor estilo "retorno às raízes". "Tenho um 
garoto pobre dentro de mim. Ele me dá acesso a outro lado da vida que não posso 
esquecer, e que me permite fazer trabalhos como os da série Imagens de Lixo", 
afirma. Vik Muniz diz que tem uma pontinha de peso na consciência por sua riqueza 
– mas não a ponto de rejeitar tudo o que conquistou. Acaba de comprar, aliás, um 
apartamento na Avenida Vieira Souto, a mais luxuosa da orla carioca.  
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Edição n° 2099 deVeja, 11 de fevereiro de 2009, p. 93. 

Autorretrato 
Fluvia Lacerda 

 
Chamada de "a Gisele Bündchen tamanho 48", ela 
trabalhou como babá, faxineira e garçonete nos Estados 
Unidos antes de se tornar uma das modelos de 
publicidade mais bem pagas do segmento plus size, 
especializado em moda para gordinhas. A carioca Fluvia, 
28 anos, falou por telefone ao repórter Kalleo Coura de 
Nova Jersey, onde vive com o marido, australiano, e a 
filha de 8 anos. 

Uma modelo plus size pode comer chocolate sempre 
que quiser? 
Se eu tiver vontade, como uma barra de chocolate. Mas 
ser modelo plus size não significa que você pode ficar 
sentada no sofá e comer o dia inteiro. O mercado exige 
que a gente esteja com os músculos durinhos, sem um 
barrigão flácido. Eu ando de bicicleta em Manhattan e 
malho de três a cinco vezes por semana. No fim de uma 
aula de spinning, saio cansada como quem foi para a 
guerra. Mas me sinto ótima. 

Como é a sua alimentação? 
Sou meio natureba, preocupada com aditivos químicos. 
Então, tento comprar só comida orgânica. Não como 
hambúrguer nem batata frita e fujo de todos os alimentos 
industrializados. Também evito comida gordurosa e bebo 
no mínimo 2 litros de água para manter a pele saudável.  

Já quis ser magra?  
Honestamente, isso nunca passou pela minha cabeça. Não acho que magreza esteja nem 
de longe relacionada a beleza ou felicidade. Minhas tias e primas são todas obcecadas por 
cirurgia plástica – elas me diziam que, se eu emagrecesse, ficaria linda. Mas nunca fiz 
dieta. Quem consegue viver à base de alface e uvas tendo de trabalhar e cuidar dos 
filhos? Quando morava em Natal, ia de biquíni à praia sem nenhum problema. Modéstia à 
parte, sempre me achei bonita e saudável.  

Dizem que você é "a Gisele Bündchen gordinha". O que acha da comparação?  
Fazem essa brincadeira pelo fato de eu ser brasileira e mostrar um lado sexy nas fotos. Os 
clientes me comparam não apenas a Gisele, mas também a Adriana Lima. Acho 
engraçado e me sinto muito honrada porque as duas são lindas. A mulher brasileira tem 

Divulgação 

 

 

"Muitas mulheres tentam 
entrar numa calça número 
40 quando vestem 46" 
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esse jeito mais sexy mesmo, seja ela gordinha ou não, e isso já abriu muitas portas para 
mim aqui.  

Você se acha sexy? 
No dia a dia, me vejo como mãe e esposa. Até porque não saio por aí toda maquiada e 
fazendo biquinho. Quando sou fotografada, é diferente. É o meu momento: trago para a 
fotografia aquilo que o cliente deseja. Autoconfiança e amor-próprio são atributos 
essenciais para ser atraente. 

Que tipo de roupa valoriza as cheinhas?  
Algumas gordinhas estão sempre de preto da cabeça aos pés. Usar uma peça diferente 
para complementar o pretinho básico não mata. Eu, por exemplo, adoro parecer feminina, 
usar um vestido estampado ou de cor mais viva. 

E que roupas uma gordinha deve evitar? 
Qualquer roupa de tamanho menor. Muitas mulheres tentam entrar numa calça número 
40 quando vestem 46. Não sei se é porque não encontram o tamanho certo ou porque 
querem se encaixar num padrão ao qual não pertencem. Roupa apertada é muito feio e 
deselegante. 

Você está rica?  
Posso dizer que, financeiramente, minha vida melhorou muito. Antes de ser modelo, 
ganhava o suficiente para sobreviver. Hoje, tenho um apartamento dúplex em frente ao 
Rio Hudson e uma casa de férias no México. 

Quantos quilos você pesa? 
Não sei. Eu nunca me peso. 
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Edição n° 2107 de Veja, 8 de abril de 2009, p. 121 

Autorretrato  
Maylan Studart 

Gilberto Tadday  

 

"Os que me deram chance torcem por mim. Outros têm 
de me engolir" 

A carioca Maylan Studart é a única jóquei brasileira no exterior. Aos 20 anos, compete 
em um dos principais hipódromos americanos, o da Associação de Corridas de Nova 
York (Nyra). Desde que desembarcou nos Estados Unidos, há um ano, já obteve 32 
vitórias. Maylan conversou com o editor assistente Duda Teixeira.  

Mudar-se para os Estados Unidos foi bom para a sua carreira? 
No Brasil, quando os treinadores iam escolher os jóqueis para montar seus cavalos, 
começavam pegando os profissionais meninos, depois os aprendizes e por fim os mais 
velhos. Só então olhavam para mim. Eu era a trigésima a ser chamada. Achavam que eu 
fosse incapaz. Todas as manhãs, eu montava os cavalos para treiná-los. De graça. Nas 
provas, que era quando podíamos ganhar algum dinheiro, raramente me chamavam. De 
quarenta páreos na semana, eu era convidada para quatro. Ainda assim, com animais 
ruins. Em média, ganhava 200 reais por mês. Aqui, antes mesmo de descer do avião, eu 
já tinha três corridas marcadas. Só no meu primeiro mês em Nova York, ganhei  
20 000 dólares com minhas vitórias.  

Ser mulher torna as coisas mais difíceis? 
No Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, não havia vestiários nem dormitórios para 
mulheres. Eu tinha de bater na porta do banheiro dos empregados implorando para que 
me deixassem trocar de roupa minutos antes do páreo. Os treinadores não me escolhiam 
porque eu sou mulher. Os jóqueis achavam que, por causa disso, eu receberia favores dos 
dirigentes. Pensavam também que eu fosse uma patricinha de Ipanema e não tinha o 
direito de trabalhar. Na realidade, estava ralando mais que todo mundo. Como não podia 
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dormir no Jockey como os meninos, acordava às 4h30 da manhã para pegar o ônibus. Era 
um sacrifício.  

Você fez uma foto sensual para uma revista masculina em 2007. Isso ajudou ou 
atrapalhou? 
Nem uma coisa nem outra. Foi uma tentativa desesperada para atrair a atenção dos 
treinadores, mas não funcionou. Eles continuaram me dando os piores cavalos.  

Como você se prepara fisicamente para as provas? 
Peso 50 quilos. Para um jóquei, o ideal é não passar de 53. Como tenho tendência a 
ganhar músculos, faço diariamente entre uma e duas horas de exercício aeróbico, como 
esteira e bicicleta. Vou duas vezes à academia todas as tardes.  

Qual é a origem de seu nome? 
Minha mãe leu um livro da atriz Shirley MacLaine e gostou muito do nome de um dos 
personagens. Então, ela me batizou assim, mas mudou um pouco. Meu sobrenome é 
Studart, que em inglês quer dizer "arte de cavalos". Tenho cavalos no meu sangue.  

Tem namorado? 
Minha rotina não deixa tempo para isso. Acordo e durmo cedo todos os dias. Nos fins de 
semana, também tenho corridas. Saio apenas para almoçar e jantar.  

Alguém a ajudou no Brasil? 
Meu pai é cineasta e minha mãe, lojista. Em um ofício que é transmitido de geração para 
geração, isso não ajuda. Hoje sei que as pessoas se reúnem para assistir ao vivo a minhas 
corridas em uma sala no Jockey. Os que me deram chance torcem por mim. Outros têm 
de me engolir.  

Foi difícil se acostumar a outro país? 
Eu já falava inglês porque morei em Los Angeles quando era pequena. Quanto ao frio, 
nunca tinha visto neve na vida. Aqui, já competi a 4 graus negativos. Mesmo assim, não 
tenho planos de voltar ao Brasil. Alcancei o sucesso aqui. Meu desafio agora é mantê-lo.  
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Edição n° 2112 de Veja, 13 de maio de 2009, p. 21 

Entrevista Elie Wiesel 
O discurso do ódio perdeu 

O intelectual festeja o cancelamento da visita do presidente do Irã ao Brasil, mas diz que 
o mundo não pode esquecer as lições deixadas pelo holocausto do povo judeu 

André Petry 

Elie Wiesel tem 80 anos, 58 quilos e 1,73 metro de altura. É franzino. Diz estar cansado e 
sentir o peso da idade. Quando abre a boca, é um gigante que fala. Sobreviveu à prisão 
em dois campos de concentração nazistas. Perdeu a mãe e a irmã em Auschwitz. Viu o 
pai morrer em Buchenwald. Decidiu que sua missão seria não deixar morrer a verdade 
sobre o holocausto dos judeus. Escreveu cinquenta livros, tornou-se um humanista, um 
porta-voz da tolerância, e ganhou o Nobel da Paz em 1986. Há pouco, estava em 
Genebra, protestando contra a presença do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, na 
conferência sobre racismo da ONU. Passou por Nova York, onde mora (e onde perdeu 
todas as suas economias de meio século de trabalho, cerca de 13 milhões de dólares, 
pelas mãos do maior golpista de Wall Street, Bernie Madoff), e em seguida foi a Paris 
para dar mais uma palestra. Viajou feliz ao saber que Ahmadinejad cancelara sua visita 
ao Brasil. Antes de embarcar, falou a VEJA.  

O cancelamento da visita do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, é um bom 
sinal? 
Sem dúvida. Seja qual for o motivo real do cancelamento da visita, é uma vitória da 
democracia e dos direitos humanos sobre o discurso do ódio. Ahmadinejad não merece 
visitar nenhuma sociedade civilizada, democrática. Como gesto político, o convite que o 
governo brasileiro lhe fez pode ter suas razões, mas é um grande erro do ponto de vista 
moral. Convidar alguém para ir a sua casa equivale a prestar-lhe uma homenagem, e 
Ahmadinejad simplesmente não merece ser homenageado. 

Mesmo o Brasil mantendo relações diplomáticas regulares com o Irã e ele sendo o 
representante do povo iraniano? 
Até no mais alto nível da política e das relações internacionais há limites. Ahmadinejad 
foi além dos limites. Ele não só nega o holocausto judeu. Ele já disse que quer destruir o 
estado de Israel. Essa mensagem não pode ser aceita em lugar nenhum. 

A diplomacia brasileira diz que seria pior deixar Ahmadinejad isolado. Faz sentido? 
Só para quem não aprendeu com a história. Antes da II Guerra, os países democráticos 
achavam que seria pior isolar Hitler e selaram o Acordo de Munique (tratado de 1938 no 
qual a França e a Inglaterra, junto com a Itália, entregaram um pedaço da então 
Checoslováquia à Alemanha de Hitler, na ilusão de que a concessão evitaria a guerra). 
Como se sabe, foi um desastre. Essa abordagem, tanto naquela época como hoje, é um 
desastre moral, político e estratégico. Não comparo ninguém a Hitler, mas Ahmadinejad 
não merece confiança, fé política, respeito.  
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Por que ninguém protesta contra visitas do primeiro-ministro da China, que oprime 
o Tibete e viola os direitos humanos? 
Tenho repulsa pelo que a China faz com o Tibete, até por motivos de ordem pessoal, 
porque o Dalai-Lama é meu amigo querido. Acho que todos devem deplorar e criticar o 
comportamento da China, mas não é a mesma coisa. Ahmadinejad diz que Israel deve ser 
varrido da face da Terra. Ele ameaça a existência de outra nação. Ele foi longe demais. 
Mesmo no mal, deve-se levar em conta o grau, a intensidade.  

O presidente Barack Obama propôs abrir um canal de diálogo com o Irã. Ele está 
errado? 
Tudo depende do nível dos contatos. Mesmo entre países que rompem relações 
diplomáticas, quase sempre há algum tipo de contato, ainda que em nível inferior. No 
caso dos Estados Unidos, certamente Obama não está pensando em convidar 
Ahmadinejad para visitar a Casa Branca.  

Por que negar o holocausto tem de ser um crime e não um direito garantido pela 
liberdade de expressão? 
Porque dói. Dói nos sobreviventes, nos seus filhos e nos filhos de seus filhos. Quem nega 
o holocausto, por causa da dor que inflige aos sobreviventes e seus descendentes, comete 
mais do que apenas um pecado. É uma crueldade, uma felonia. Mesmo assim, nem todos 
os países punem a negação do holocausto. Na Alemanha e na França, isso é crime. Nos 
Estados Unidos, não. Há o entendimento de que negar o holocausto é um direito 
assegurado pela Primeira Emenda da Constituição americana, a que garante a liberdade 
de expressão. 

Está errado? 
Sou um grande admirador da Primeira Emenda, mas acho que ela deveria comportar uma 
exceção em relação ao holocausto. Não seria uma novidade, pois há exceções. A mais 
conhecida é a que considera a circunstância do "risco claro e imediato", ilustrada pela 
hipótese de fogo no teatro. Se você está em um teatro lotado e começa a gritar "fogo, 
fogo", sem que haja fogo algum, e seu grito leva as pessoas a correr em tumulto para a 
saída, resultando em feridos ou até mortos, você não terá proteção da Primeira Emenda. 
Ou seja, não poderá alegar que ao gritar "fogo, fogo" estava apenas se valendo de seu 
direito de expressão e poderá acabar na cadeia por ter produzido ferimentos ou mortes. 
Com base nisso, acho que negar o holocausto também deveria ser crime, porque também 
fere. 

Por que as entidades judaicas nos Estados Unidos não vão à Suprema Corte com 
esse pleito? 
No início dos anos 80, quando eu presidia a Comissão sobre o Holocausto por indicação 
do presidente Jimmy Carter, havia manifestações de pessoas negando o holocausto. 
Reuni um grupo de grandes juristas para discutir o que fazer. Eu achava que deveríamos 
processar os mentirosos, não pela negação do holocausto em si, mas pelo sofrimento que 
causavam às vítimas. Todos os juristas me disseram: "Não, não faça isso. Não toque na 
Primeira Emenda". Nos Estados Unidos é assim. A Constituição é um documento 
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sagrado, tratado como uma bíblia moderna. Mesmo sem a exceção que eu defendo, 
acredito que a Primeira Emenda faz parte da grandeza americana. 

Qual é a melhor punição para quem nega o holocausto? 
A memória. No plano legal, não sei qual é a punição mais adequada, porque não sou 
jurista. Mas sei que nossa memória, a memória dos sobreviventes e das suas testemunhas, 
é a melhor punição que pode haver. 

O senhor teme que essa memória desapareça em, digamos, 300 ou 500 anos, pela 
ação dos que negam o holocausto? 
Não. É um evento da história fartamente documentado. Há milhões de pedaços de todos 
os lados, das vítimas, dos criminosos, das testemunhas, das crianças que escreveram 
poemas, das mães que fizeram cartas, está tudo documentado. Além disso, acredito 
profundamente que quem escuta uma testemunha do holocausto torna-se também uma 
testemunha. 

Quase 65 anos depois do fim da II Guerra, as lições do holocausto estão 
devidamente absorvidas? 
Tentamos entendê-las, mas precisamos prestar mais atenção. Há alguns anos fui 
convidado para falar na Assembleia da ONU e disse que, se o mundo tivesse aprendido as 
lições do holocausto, não teria havido tragédias como as do Camboja, da Bósnia, de 
Ruanda ou de Darfur. 

O senhor ainda se arrepende de ter ajudado a popularizar a palavra holocausto 
para designar a matança de judeus na II Guerra? 
Sim, porque a palavra holocausto não é adequada para descrever o horror. Acho que não 
existe uma palavra adequada. Hoje, em vez de holocausto, prefiro usar apenas Auschwitz, 
nome do campo de concentração onde houve a maior matança de judeus. Auschwitz 
talvez seja a palavra que mais se aproxima do que queremos designar. Só Auschwitz. 

A filósofa Hannah Arendt cunhou a expressão "banalidade do mal" ao escrever 
sobre o julgamento do nazista Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961. Qual é o 
significado dessa expressão para o senhor? 
Eu também estive no julgamento de Eichmann em Jerusalém e não vi essa banalidade. 
Eichmann sabia o que estava fazendo. Não era um burocrata cumpridor de ordens. Fui 
amigo de Hannah. Tivemos várias conversas sobre isso e sempre discordei dessa ideia. 
Discordo também da tese de Hannah de que os judeus foram passivos, não reagiram à 
altura, não fizeram o bastante para resistir ao esmagamento nazista. Eu dizia: "Hannah, 
não havia alternativa. Era impossível. Você fugia de um gueto e não tinha para onde ir". 
Mas Hannah tinha suas convicções. Fez uma carreira brilhante, era uma mulher 
inteligentíssima. O livro Origens do Totalitarismo é uma obra-prima. Mas acho que se 
equivocou ao falar da banalidade do mal em Eichmann e da passividade dos judeus. 

O racismo e a xenofobia cedem mas não morrem. São doenças incuráveis? 
De alguma forma, as pessoas entendem umas às outras, mas o racismo e a xenofobia 
ainda estão por aí. Deploro o racismo. Deploro a xenofobia. No início dos anos 80, 
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quando estava no auge o Movimento Santuários nos EUA (o movimento dava abrigo e 
proteção a imigrantes ilegais, sobretudo salvadorenhos que fugiam da guerra civil), eu 
me insurgi contra a denominação que lhes davam de "ilegais". Nenhum ser humano pode 
"ser ilegal". Pode fazer algo ilegal, mas não pode "ser ilegal". O antissemitismo, que é 
uma expressão de racismo, parece incurável. Pensei que o antissemitismo tivesse morrido 
em Auschwitz, em 1945. Hoje sei que os judeus morreram em Auschwitz.  

O racismo está diminuindo nos Estados Unidos? 
Cheguei aos EUA em 1956 e percorri o país para conhecê-lo melhor. Quando visitei o 
sul, vi o racismo funcionando na vida cotidiana e, pior ainda, legalmente, previsto em lei. 
Nunca senti vergonha de ser judeu. Mas, no sul dos Estados Unidos, senti vergonha de 
ser branco. Hoje, o racismo é ilegal. Isso não quer dizer que não haja racismo, porque há, 
mas a lei deixou de ser racista e passou a punir o racismo. A mudança que ocorreu foi 
coroada com a eleição de Obama. Fui convidado para sua posse. Sentei três fileiras atrás 
dele, e senti orgulho do que vi. Tive a impressão de que a história tentava corrigir suas 
injustiças. Um negro é presidente dos Estados Unidos. Não é pouca coisa. 

Se o senhor pudesse salvar uma minoria de todo o preconceito e sofrimento, que 
minoria escolheria? É preciso pensar, porque há tantas. Escolheria os ciganos da 
Hungria, da Romênia, de várias partes da Europa. Acho que os escolhi apenas porque li 
há poucos dias uma reportagem no New York Times sobre as dificuldades que eles estão 
enfrentando, e o assunto ficou na minha cabeça. Na verdade, não acredito que se possa 
lutar em defesa de uma minoria. Luta-se por todas elas.  

Os mais idosos costumam sonhar mais com a infância e a juventude. Isso acontece 
com o senhor? Sim, tem acontecido comigo à medida que fico mais velho. 

Os horrores do holocausto aparecem mais do que antes? 
Sim. Quando isso começou a me acontecer, procurei amigos que também estiveram em 
campos de concentração, e todos me disseram que estavam passando pela mesma coisa. 
Quanto mais velhos ficamos, mais sonhamos com esse passado. 

Todas as noites? Não, mas muito frequentemente. 

O senhor ainda tem o número que os nazistas tatuavam no braço dos prisioneiros 
dos campos de concentração? Sim, está aqui (puxa a manga da camisa e aparece a 
inscrição azul-esverdeada, ainda legível, encravada na pele do antebraço esquerdo). 
Minha identificação é essa aí, A-7713. A identificação do meu pai era A-7712. Ele estava 
na frente de mim na fila. 

Doía? Um pouco. Era coisa rápida. Os nazistas eram profissionais nisso, tinham técnica. 
Afinal, criaram uma máquina imensa, fizeram isso milhares, milhões de vezes. 

O senhor pensou em tirar a marca do braço? 
Nunca.  
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Edição n° 2109 de Veja, 22 de abril de 2009, p. 104 

Esporte 
Eles não arredam pé 

Como vivem no Japão os lutadores brasileiros de sumô, o  
esporte de origem religiosa em que os campeões têm status  
de divindade e vence quem conseguir tirar o oponente da arena 

 
Thaís Oyama, de Osaka 

 
Kaoru Fujimoto 

 
À ESPERA DA GLÓRIA 
Os sonhos dos brasileiros Sugano (à esq.) e Nagahama: ser 
campeão um dia e ter a luta exibida na TV 

Uma luta de sumô parece não passar de uma série de trombadas entre dois homens de 
proporções colossais que tentam derrubar ou empurrar um ao outro para fora da arena. 
Vista de perto, a disputa é exatamente a mesma coisa – com duas diferenças: os lutadores 
parecem bem maiores do que na televisão e a plateia, ao contrário do que se poderia 
esperar num país monolítico como o Japão, é surpreendentemente heterogênea. Ao lado 
de senhores na casa dos 60 anos, público majoritário das arquibancadas, sentam-se 
adolescentes barulhentas, senhoras de quimono e personagens tão raros de encontrar nas 
ruas quanto gueixas, travestis e até integrantes ou emuladores do estilo da Yakuza, a 

máfia japonesa, adeptos de ternos de cores berrantes. Com alegados 2�000 anos de 
existência, o sumô, que nasceu como parte dos ritos xintoístas, continua mesmerizando os 
japoneses e atraindo estrangeiros – fora dos ringues e dentro deles: a porcentagem de 
sumotoris (lutadores de sumô) não japoneses já beira os 10%. Dois brasileiros fazem 
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parte do universo dos profissionais: o paulistano Ricardo Sugano (1,93 metro de altura e 
160 quilos) e o paraense Eiji Nagahama (1,84 metro de altura e 150 quilos). 

Sugano, de 22 anos, filho de um descendente de japoneses, mudou-se para o Japão há três 
anos, inspirado pelos desenhos de samurais que via na infância. Nagahama, também de 
22 anos, chegou um ano antes, encorajado pela avó – imigrante, lavradora e fã de sumô – 
e pelas vitórias obtidas nas disputas de que participava na sua terra natal, Tomé-Açu. Ele 
lembra que, em seu primeiro dia na academia Tomozuna, em Tóquio, assustou-se com o 
rigor dos treinos: "Eram bem diferentes daqueles que eu fazia em Tomé-Açu". Nas 
academias de sumô, como de resto em todo o Japão, vale o princípio da senioridade: dos 
mais novos e menos graduados espera-se irrestrito respeito e obediência aos mais velhos 
e mais graduados – que, em troca, transmitirão aos primeiros seu conhecimento e 
experiência. Os treinos de sumô, diários e com duração nunca inferior a quatro horas, 
seguem à risca o mandamento. Num dos exercícios, o aprendiz tem de empurrar um 
veterano até o lado oposto da arena de chão de terra batida tantas vezes quantas ele 
ordenar – o que é mais ou menos como ter de mudar de lugar um saco de cimento 
molhado pesando entre 150 e 250 quilos. A diferença é que, nesse caso, o saco de 
cimento pode ser implacável. Uma vez que a função do veterano é fazer com que o 
praticante rompa os limites da exaustão, ele, diante de um aprendiz que já chegou ao fim 
de suas forças, e a duras penas tenta se colocar de pé, ordenará: "Mais uma vez". Quando 
se certificar de que o lutador – a esta altura com o coque dos cabelos desfeito, o rosto 
coberto de barro e o orgulho em pedaços – não tem forças nem para rastejar, repetirá a 
ordem. E mais uma vez e outra, até finalmente autorizar o aprendiz a deixar a arena para 
pegar um copo de água – que deverá ser oferecido a ele, veterano, juntamente com uma 
reverência e um agradecimento pela lição. A peculiar tática pedagógica conta com o 
incondicional apoio dos sumotoris brasileiros. "É duro, mas fortalece o corpo e o 
espírito", diz Sugano. 

Como integrantes da terceira divisão (o sumô tem seis, sendo a primeira a mais baixa), 
Sugano e Nagahama ainda fazem parte do time que ajuda nas tarefas de limpeza e 
cozinha da academia e que, na hora do almoço, tem de ficar de pé ao lado da mesa 
esperando que os veteranos terminem a refeição – e alertas para repor o arroz das tigelas 
a cada uma das muitas vezes que eles as esvaziam. Não recebem salário, mas uma 
pequena quantia a cada dois meses – o suficiente para Sugano fazer aquilo de que mais 
gosta nas horas de folga: levar seus 160 quilos para passear na Disneylândia de Tóquio. 
"Já fui 22 vezes", orgulha-se. Graças à sua performance no campeonato do mês passado, 
em Osaka, Sugano deverá ser promovido para a quarta divisão ainda neste mês. Com o 
título, passará a fazer parte de um clube mais seleto: menos de 15% dos sumotoris no 
Japão pertencem à categoria – o que confere a seus integrantes privilégios simbólicos, 
como autorização para jogar sal na arena antes da luta (parte do ritual de purificação do 
ringue), e outros mais tangíveis, como o direito de usar um casaco sobre o quimono no 
inverno. Os sumotoris das divisões inferiores, faça chuva ou faça sol, só podem vestir os 
quimonos de algodão.  

Mas se, pelas regras do esporte, a vida na divisão em que Sugano estará em breve parece 
um pouco mais confortável, ela ainda é só um lugar de onde se pode avistar a terra 
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prometida: aquela habitada pelos sekitoris, como são chamados os lutadores da quinta 
divisão. A distância entre esse mundo e o localizado logo abaixo dele equivale à 
diferença entre o céu e o inferno. Para começar, sekitoris recebem salário (inicial de 
10.000 dólares por mês). Dependendo da academia a que pertencem, podem ter direito a 
até três tsukebitos – assistentes pessoais cujas tarefas vão desde escoltá-lo nos 
campeonatos até dobrar seus quimonos, lavar suas roupas, dar-lhes banho e massagear 
seus músculos cansados. O sekitori é, em suma, um lutador que começa a galgar as 
escadas da glória, que pode atingir alturas quase celestiais no caso dos pouquíssimos que 
se tornam um yokozuna – o campeão supremo, gigante entre os gigantes, com status de 
divindade e ganhos de astro de futebol (2 milhões de dólares por ano, incluindo prêmios e 
bonificações). Atualmente, existem só dois yokozunas em atividade no Japão, Hakuho e 
Asashoryu, ambos mongóis. A escalada dos estrangeiros no ranking do esporte é uma boa 
notícia para quem, como Sugano, pretende, se os deuses colaborarem, virar ozeki 
(campeão) um dia. Já Nagahama declara ambições mais modestas. Seu sonho é aparecer, 
"pelo menos uma vez", na NHK, o canal japonês de televisão que transmite as lutas de 
sumô das categorias superiores para o Japão e para o mundo. "Queria que minha avó me 
assistisse um dia", justifica. Do Brasil, a plateia torce por ele. 
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 Um cheiro de queimado no ar 

Thaís Oyama 

 
O esporte mais popular do Japão continua lotando 
arquibancadas, mas, no que se refere à sua reputação, 
poucas vezes enfrentou momento tão ruim. O inferno 
astral do sumô começou com uma tragédia ocorrida 
em junho de 2007. Veteranos de uma escola localizada 
na província de Aichi, a oeste de Tóquio, provocaram 
a morte de Takashi Saito, um novato de 17 anos, 
depois de espancá-lo violentamente durante um treino. 
O "castigo" havia sido ordenado pelo mestre da 
academia onde Saito morava fazia dois meses e de 
onde tinha tentado fugir pela segunda vez no dia 
anterior à sua morte, supostamente por não aguentar o 
rigor dos treinos. Reveladas as condições da morte do 
aprendiz (que a academia tentou camuflar, sugerindo a 
cremação do seu corpo antes da autópsia), o então 
presidente da Japan Sumo Association (JSA), 
Toshimitsu Kitanoumi, cumpriu os rituais de praxe. 
Em cerimônia pública, pontuada por colunas vergadas, 
pediu desculpas à nação e, como forma de 
compartilhar responsabilidades pela tragédia, anunciou 
o corte dos salários de todos os executivos da JSA em 
30%, por três meses, e o seu próprio em 50%, por 
quatro meses. Um ano depois, as poderosas cabeças da JSA, à qual se subordinam todas 
as academias e os cerca de 800 lutadores de sumô profissionais do Japão, tiveram de 
curvar-se novamente. Em agosto de 2008, Wakanoho, nome adotado pelo lutador de 
origem russa Aleksandrovich Gagloev, foi preso por porte de maconha – crime que no 
Japão tem gravidade inversamente proporcional à sua frequência (apenas 1 800 casos 
registrados no ano passado em todo o país). Menos de um mês se passou e outros dois 
lutadores – irmãos e também russos – caíram no antidoping para a droga, que havia sido 
criado por causa do episódio Wakanoho. Um dos reprovados no teste pertencia à 
academia de Kitanoumi, o presidente da JSA, que, em vez de anunciar nova mutilação do 
holerite, dessa vez resolveu renunciar. 

Em janeiro deste ano, os dois mundos que até há pouco se acreditava imiscíveis – o do 
sumô e o das drogas – se encontraram novamente. E, agora, o pivô do escândalo não era 
um estrangeiro, mas um japonês. Shinichi Suzukawa, o Wakakirin, de 25 anos, foi preso 
com 16 gramas de maconha. O inescapável pedido público de desculpas, desta vez, coube 
ao mestre do lutador, que, entre lágrimas, chamou o seu pupilo de "idiota". Tanto 
Wakakirin quanto os irmãos russos foram banidos do sumô para sempre. Mas o cheiro de 
queimado ficou no ar. 

Divulgação 

 
FLAGRADO E BANIDO 
Wakakirin, o quarto lutador 
pego com maconha em menos 
de um ano 
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Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 69 

The Refugees Who Saved Lewiston 

A dying Maine mill town gets a fresh burst of energy. 

Barely a decade ago, Lewiston, Maine, was dying. The once bustling mill town's 
population had been shrinking since the 1970s; most jobs had vanished long before, and 
residents (those who hadn't already fled) called the decaying center of town "the combat 
zone." That was before a family of Somali refugees discovered Lewiston in 2001 and 
began spreading the word to immigrant friends and relatives that housing was cheap and 
it looked like a good place to build new lives and raise children in peace. Since then, the 
place has been transformed. Per capita income has soared, and crime rates have dropped. 
In 2004, Inc. magazine named Lewiston one of the best places to do business in America, 
and in 2007, it was named an "All-America City" by the National Civic League, the first 
time any town in Maine had received that honor in roughly 40 years. "No one could have 
dreamed this," says Chip Morrison, the local Chamber of Commerce president. "Not even 
me, and I'm an optimist." 

Immigrants from Somalia may sound like improbable rescuers for a place like Lewiston. 
Maine is one of the whitest states in the country, second only to Vermont, and its old 
families have a reputation for distinct chilliness toward "outsiders." And many of the 
immigrants spoke no English at all when they arrived. But even beyond the obvious 
racial, cultural and religious differences between the Muslim newcomers and the locals, 
the town's image had become so negative that it was hard to imagine people choosing to 
move there. "Nothing could have rightfully prepared them," says Paul Badeau of the 
Lewiston-Auburn Economic Growth Council. "And nothing could have rightfully 
prepared us, either." It wasn't easy at first. Townspeople feared for the few jobs that 
remained in the area, and they warned that the strangers would overload local social 
services. In 2002, the then Mayor Laurier Raymond wrote an open letter to the Somali 
community begging them to stop encouraging friends and family to follow them to 
Maine. 

But the Somalis kept coming, followed by Sudanese, Congolese and other Africans. By 
some estimates, 4,000 new immigrants have moved to Lewiston since 2001, and dozens 
are still arriving every month. Eight years ago, the town's adult-education center had only 
76 students learning English as a second language. Now some 950 pass through every 
year. "This is just the teeniest little part of what has happened to the city," says the 
center's coordinator, Anne Kemper. "Everybody has had to scramble." Today, Somali 
women and children in donated winter parkas carefully navigate the snowbanks in the 
town's formerly crime-ridden low-income residential area. 

The center of town still has pawnbrokers and bars, but now there are also shops with 
names like Mogadishu and Baracka, with signs advertising halal foods and selling 
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headscarves and prepaid African phone cards. "Generally, refugees or migrants that come 
into a town give a new injection of energy," says Karen Jacobsen, director of the Forced 
Migration Program at Tufts University's Feinstein International Famine Center. "Somalis 
particularly. They have a very good network [with strong] trading links, and new 
economic activities they bring with them." Retailers sell clothes and spices imported from 
Africa; other entrepreneurs have launched restaurants and small businesses providing 
translation services, in-home care for the elderly and other social services. There's even a 
business consultant. "Increasingly, there's an acceptance that immigration is associated 
with good economic growth," says urban-studies specialist Richard Florida, director of 
the University of Toronto's Martin Prosperity Institute. "How is Maine going to grow? It's 
a big state with a sparse population. One of the ways to grow quickly is import people." 

Commerce isn't all the Somalis are reshaping. Maine has America's highest median age 
and the lowest percentage of residents under 18. Throughout the 1990s, the state's 
population of 20- to 30-year-olds fell an average of 3,000 a year. Demographers predict 
that by 2030, the state will have only two workers for each retiree. "In many small Maine 
towns they're looking at having to close schools for lack of schoolchildren," says State 
Economist Catherine Reilly. "It will snowball. Right now we're seeing the difficulty of 
keeping some schools open; in 10 or 15 years that's going to be the difficulty of 
businesses finding workers." The same ominous trend is seen in other states with 
similarly homogenous demographics and low numbers of foreign-born residents—states 
like Montana, North Dakota and West Virginia. Reilly adds: "If you told a demographer 
just our racial composition, they would be able to guess that we're an old state with a low 
birthrate." 

Lewiston's sudden jolt is reflected even in enrollment at local universities. Although 
University of Maine enrollment has dropped systemwide since 2002, the student 
population at its Lewiston campus jumped 16 percent between 2002 and 2007. And 
Andover College, which opened a campus in Lewiston in 2004, had to start expanding 
almost immediately to accommodate a boom in applications. Enrollment doubled in two 
years. The reason? "Young people didn't want to go to a place that's all white," says 
Morrison. Practically everyone in Lewiston credits the Somalis' discovery of their town 
with much of its newfound success. "It's been an absolute blessing in many ways," says 
Badeau. "Just to have an infusion of diversity, an infusion of culture and of youth. 
Cultural diversity was the missing piece." The question is whether the rest of Maine—
and other states like it—can find their own missing pieces. 
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Edição v. 153, n° 2 de Newsweek, 12 de janeiro de 2009 

‘It Is Never Over, Never Escaped’ 

For years, only news from Kashmir could stir 
my nightmares of childhood terror. Then came 
Mumbai. 

I am 11 years old. I am panting as I run alongside my parents through the dark, narrow, 
deserted lanes of my town in Kashmir. The carved-deodar windows and doors of the 
gable-roofed row houses on each side of the alley are shut. The thunder of the bombs is 
getting louder. The smoke of the gunfire is clouding my sight. The ground beneath my 
feet turns into a treadmill. The bang of explosions begins to wane, and we find ourselves 
at the steps of our home. 

I cling to my mother's cold hand and watch my father wiping the sweat on his face with 
the sleeve of his pheran. The baby in his arms is sleeping peacefully. I pull open the 
heavy door with my little hands, but suddenly the sound of militants screaming for blood 
descends from the house. "Run, Daddy, run! You must save the child!" I slam the door 
against an insurmountable force. 

I look at my father's face. He is torn and mute. The gunmen encircle us and invoke their 
gods and prophets raucously. 

I whimpered and awoke. 

I was in my bed in my New York apartment. My husband was kneeling next to me, 
reassuring me that I was no longer in Kashmir. It was only a nightmare. For once he did 
not complain that I was reading too much about Kashmir—the cause, he's said in the past, 
of my recurring nightmares. But this time, with the Mumbai terrorist attacks fresh in our 
minds, he didn't say anything. 

For those who have lived through religious terror, it is never over, never escaped. It did 
not end with my displacement from Kashmir 18 years ago. It did not end with my 
migration to the States two and a half years ago. Terror, once experienced, transcends all 
real and unreal boundaries. 

So even though I was not in Mumbai, I remain a hostage to the memories of jihadist 
terror. My nightmare traversed oceans and continents and returned as a lump in my throat 
three days after the Mumbai attacks. The violence there took me back to the first page, 
reanimating every memory that had been dormant, hidden by the euphoria of a normal 
life. 
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The starting point of religious terror may have disputed dates on the calendar, but in my 
life it is fixed in a specific time and place. It begins with the blood of the first Kashmiri 
Pandit (Hindu) murder I saw. Terror's image widened in the smoke rising from our home, 
which was burned by insurgents, in the bruises on my father's face when he was beaten 
up by our own state police, in the ruffled looks of my parents when they arrived in the 
refugee city called Jammu. 

But for the children of conflict, terror also manifests itself as an adrenaline rush. There 
was a thrill when my cousin and I watched young insurgents lob gasoline bombs. And 
when my sister and I found shelter in an unknown neighborhood amid crossfire, or found 
threatening letters from terror outfits pasted on our doors. Nevertheless, the dream of 
settling in a new place away from terror became a secret among the neighborhood kids. 

That dream faded as the reality of being homeless refugees hit. "Now live with it. I knew 
your secret dream," our mother told us, only to break down and sob. On our first 113-
degree night in our small rented room in Jammu, sleeping next to 15 other family 
members, I had my first nightmare. I was caught in an encounter with the security forces 
and the gunmen. 

Years passed. We lived in windowless rooms. Bathrooms had no doors. Snakes and 
centipedes roamed freely. We walked miles to school in the heat to save on bus fare. We 
were still privileged compared with the many who lived in the refugee camps. And at 
least we were free of terror—for now. 

Thirteen years later, I went back to Kashmir as a journalist for India's largest-selling 
newspaper. I was to cover human stories, but all I wrote about was terror. A child killed 
by a car bomb. An old woman's house drenched in the blood of nine family members. 
Lashkar-e-Taiba's suicide machinery. Jaish-e-Muhammad's religious-terror 
demonstrations. 

The stories were the same as those from my childhood; they had just broadened their 
horizons—in addition to the jihadist terror, there were now murders and rapes committed 
by the Indian security forces, too. 

I continue to have nightmares. Now that I am far from home, I thought it was only 
Kashmir that brought the constant reminder of religious terror's presence in my life. 
Mumbai changed that. 

  

http://www.newsweek.com/2009/01/02/it-is-never-over-never-escaped.html##
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Edição v. 153, n° 11 de Newsweek, 16 de março de 2009, p. 20 

The Dog That Made Us A Family 

My daughter had buried her grief beyond reach. It 
took a runaway dog to help her finally mourn. 

We inherited my daughter Liana when she was not quite 5. She had been adopted from 
China by my closest friend of 30 years, Linda, a single 51-year-old woman, tiny and 
fragile-looking but full of steel. Linda had a history of various illnesses, and my husband 
later told me that when she walked happily off the plane on Christmas Day in 1994, with 
her round, worried-looking Chinese baby wrapped in bright red and clutching a teddy 
bear, he had a premonition that we would eventually raise this child. Three years later, 
my best friend died—complications from Crohn's disease—and Liana came home with 
us. I was 55, a fulltime textbook editor with two almost-grown daughters. My husband, 
an English professor, was 48. I was looking forward to a few years of empty nesting and 
then some grandchildren. Starting over with a feisty kindergartner was, to be candid, not 
in my plans. 

Shortly after she came to us, Liana began asking for a dog. She had been passed from 
family to family during her mother's six-month illness, indulged by people who wanted to 
make her happy. She was not used to hearing the word "no." I love dogs—I had grown up 
with a beautiful collie named Sunbeam—but I already had one unexpected new 
responsibility and I didn't want another. Initially our apartment was our excuse: too little 
space. But four years later we moved to a house, and we could no longer resist Liana's 
pleas. So off we went to an animal shelter. 

Molly was a regal chow mix, chestnut red with a feathery tail that wagged all the time. 
She was gentle but energetic. As long as Liana and my husband, John, promised to do the 
walking, I decided I could handle having a dog. So we brought Molly home. Twenty-four 
hours later I opened the front door, and a red streak pushed by me—Molly, bolting out 
the door, through a neighbor's yard, into a nearby woods. Liana ran after her, screaming, 
and John headed out, too, into the dark, drizzling rain, frequently catching sight of the 
dog and then losing the trail. 

Liana came back into the house, sat on her new dog's bed and cried. In her four years 
with us, she had hardly ever cried. And she had hardly ever mentioned her adoptive 
mother, my best friend. I almost resented that she seemed to have moved past grief 
without a second thought. But now she sobbed. She howled. Her thick black hair stuck to 
her cheeks, wet with tears. She wrapped her arms around herself, then around me, 
squeezing hard. She cried for three hours—until well after John returned. "She's gone," 
Liana moaned. "My dog is gone. My mother is dead. I loved my dog. Why did my 
mother die?" 
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She hadn't moved past grief, it turned out. She had just buried it, deep beyond reach, until 
now. For John, finding Liana's dog became a mission. Luckily, we had taken some cell-
phone photos of Molly during her few hours with us, and we sent them out to all the 
shelters in the area. After three weeks I gave up. But then we got a call. A woman had 
spotted a dog matching Molly's picture 15 miles away, in the woods near her home—
across two highways, two rivers and I-95. As John often points out, Molly could have 
easily made it back if she'd only had an E-ZPass. 

Despite repeated sightings, Molly somehow stayed out of reach. For two more months 
our dog lived in the woods. The wonderful woman who'd noticed Molly left scraps on her 
back porch and enlisted the neighborhood kids to report sightings. The food would be 
gone every morning, but the red dog eluded them all. Finally John hired a team of animal 
facilitators—they used to be called dogcatchers—and they set out a cage. For another 
week Molly ignored it until they changed the bait, at John's suggestion, from tuna to 
steak. Then she walked in, and she came home. 

For five years now, Molly has slept with Liana every night. When Liana is away, her dog 
paces. Molly's tail still wags, but she is 7 now, a little slower and much less 
rambunctious. Liana, a tiny beauty of 15 with fashionably black nails and a loyal circle of 
ebullient friends, has moved on to "Twilight" and the Jonas Brothers. She still loves dogs, 
but she'd prefer the Paris Hilton model—a yappy little dog that she can dress up and put 
on like a pair of rhinestone earrings. Sometimes it seems as though Liana hardly 
remembers when her dog ran away and she hollered for her dead mother. But John and I 
remember, because that was the moment that Liana and our lost friend and our lost dog 
all came together, and we became a family. 
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Edição v. 153, n° 13 de Newsweek, 30 de março de 2009, p. 17 

Out of the Closet, at Gunpoint 

I thought I'd never tell my Muslim parents that I'm 
gay. Then a terrifying encounter gave me no 
choice. 

As a gay, Muslim teenager growing up in a posh area of Karachi, Pakistan, I struggled to 
hide from my family the fact that I was attracted to other men. I immersed myself in 
literature, and as a precocious ninth grader I produced and acted in George Bernard 
Shaw's farce "Passion, Poison and Petrifaction," a play whose title unconsciously 
expressed my nervous view of the Pakistani world outside my cocoon. Looking for an 
exit, I was a superachiever in a hurry. At 18, I earned a scholarship to Stanford 
University. I should have made a clean break then. But all through college I dated 
women, willing myself to be "normal." Not surprisingly, my attraction to men didn't 
wane. 

In grad school, I was ready for adventure and decided to spend a summer back home 
researching rural-development projects. I worked with a local social worker, a handsome, 
bearded man who liked to flirt. We'd sit together under the sun discussing politics, while I 
observed his body under his diaphanous kurta shalwar. Knowing he was married, I didn't 
dare make a move. 

One evening I drove to a park known for being Karachi's unofficial cruising spot for gay 
men. Within a few minutes I noticed a burly man with a heavy mustache in his late 30s 
gesturing toward me. My heart was pounding as he approached. "I have a place we can 
go," he said, and we started walking toward the park's exit, visions of a forbidden tryst 
flashing in my mind. 

In my air-conditioned car he gave me driving directions. Looking around, he suddenly 
sneered, "This is a very nice, expensive car." I started getting nervous. He didn't touch 
me. He gave no signals. 

We arrived at the entrance to a dingy house and entered the driveway. He locked the gate 
behind us, told me to wait in the car and disappeared into the house. I was sweating 
profusely now and wondered, "Can I still get out of this situation?" Five minutes later he 
came out, visibly angry now, sat in the car and pointed a gun at me. He said he was an 
undercover cop and that inside the house were several men waiting to rape me to teach 
me a lesson. "What is wrong with people like you?" he yelled maniacally. "You should 
like girls, or you will be treated like one." 

My lust had transformed into immobilizing fear. He told me to drive again, and as we 
drove around for what seemed like hours, I had a vague sense that I needed to play his 



182 
 

game and find a way to survive this ordeal. He demanded that I admit homosexuality was 
a sin, and I eventually complied. I also promised to meet him at a hotel the following day, 
where he would tell me how much money he wanted. He warned me that he had my car's 
license-plate number, and that he'd track me down if I didn't show. 

When I got home, I made excuses to my parents about why I was late, then went right to 
bed. After an anguished night of tossing and turning, I emerged from the wreckage of my 
mind determined to come out to my father, who has a calmer temperament than my 
mother, and ask for his help. 

I met my father in his office to keep the confession private. Shaking, I blurted out what 
had happened, asking him not to tell my mother. I saw immediate worry wash across his 
face. If he was upset about my sexuality, he hid it and focused on dealing with my 
predicament. He wisely counseled me that the man was probably not a cop, but a 
gangster looking to blackmail or kidnap me, and that I was lucky to have escaped. We 
determined that I would not meet him at the hotel. We didn't talk about the incident 
again. But my father told my mother, believing that she had a right to know, and scenes 
of crying and recrimination ensued. They told me that I was going through a phase, that I 
just hadn't met the right girl yet. They expected me to change. I quickly left Karachi to 
head back abroad. I needed to get away. On the way to the airport I imagined I spotted 
the thug on the street, but I never heard from him again. 

The following year I found a job in New York and knew I would never return to live in 
Pakistan. As my financial independence grew, my parents adopted a "don't ask, don't tell" 
policy. In 1996 I met my Buddhist partner. He gave me a gold and platinum ring 
inscribed with his initials, and I wear it with devotion to this day. Over time, my parents 
have come to accept my life. When they visit now, all four of us go out for Pakistani 
food, and it almost feels like home. 
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ANEXO 2 
 
Textos completos das matérias analisadas no Capítulo 3126 
 
Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 100 

Perfil 

Antes dele, só Carmen Miranda 

A globalizada história de Paulo Szot, o paulistano criado  
em Ribeirão Pires que queria ser médico em São Paulo, 
tentou ser bailarino, carreira de que desistiu depois de  
se machucar na Polônia, e interpretou um francês num 
musical em Nova 

 York – tornando-se o primeiro brasileiro 
a ganhar um Tony, o Oscar da Broadway 

 
André Petry, de Nova York 

Gilberto Tadday 

 
RITUAL DIÁRIO Szot, no teatro em que encena South 
Pacific: todas as noites, a plateia, com 1 041 cadeiras, vem 
abaixo quando ele sobe neste palco 

                                                 
126 As matérias foram copiadas aqui de suas versões online, e não tal como publicadas na versão impressa 
das revistas. 
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Ele saltou para fazer um tour en l’air, movimento em que o bailarino rodopia 
no ar, mas, quando voltou ao chão, caiu de mau jeito e torceu o joelho 
esquerdo. Já era noite naquele verão de 1989, na velha Cracóvia, e o 
brasileiro não teve como continuar os ensaios. Desceu do 2º andar do 
Nowohuckie Centrum Kultury, o Centro de Cultura de Nova Arruda, e foi para 
casa. Achava que era apenas mais um machucado entre tantos outros. "No 
balé, a gente se machuca toda hora. Pensei que era só colocar gelo e 
passaria", relembra. Dois dias depois, como a dor não cessasse, foi ao 
ortopedista. No consultório, ouviu o diagnóstico que mudaria sua vida: ou 
parava de dançar ou corria o risco de ficar paralítico. Estava sepultado o 
sonho de Paulo Szot, então com 20 anos, de um dia, quem sabe, atingir as 
glórias de um Bujones, um Nureyev, um Baryshnikov, bailarinos que tanto 
admirava. O balé que esse paulistano criado em Ribeirão Pires praticava 
havia oito anos estava, definitivamente, expulso de sua vida. 

Dois meses depois do diagnóstico que lhe tirou o chão, Szot espantou o 
abatimento e foi tentar a carreira de cantor. Fez uma audição para participar 
do Slask, um dos grandes grupos folclóricos estatais da antiga Polônia 
comunista. Ao piano, tocou uma música que sabia perfeitamente: Polonaise 
em lá menor, do polonês Chopin. Nem precisou terminar. O velhinho 
Stanislaw Hadyna, fundador do Slask, lhe disse que estava contratado e 
podia fazer as malas. No dia seguinte, às 7 da manhã, partiriam para 
Koszecin, vilarejo em torno de um castelo no qual moravam os membros do 
Slask. Em apenas dois meses, Szot enterrou a carreira de bailarino e 
começou a de cantor lírico que, dezenove anos mais tarde, faria dele o 
primeiro brasileiro a ganhar um Tony, o Oscar da Broadway. O prêmio veio 
por sua interpretação no musical South Pacific, clássico de 1949, no qual 
Szot faz o protagonista Emile de Becque, um fazendeiro francês que se 
apaixona por uma enfermeira da Marinha americana numa ilha do Pacífico, 
durante a II Guerra Mundial. Em cena, Szot está magistral, equilibrando-se 
com maestria entre sua timidez como ator e sua exuberância como cantor. 

Paulo Henrique Szot (pronuncia-se "xót"), 39 anos, é o artista brasileiro que 
foi mais longe nos Estados Unidos desde Carmen Miranda, cuja biografia, a 
escrita por Ruy Castro, ele ainda não leu, mas está na sua cabeceira. Ele 
adora seu sucesso, mas não se deslumbra. Em vez disso, globaliza-se. 
Trabalhou no Brasil, na Polônia e agora nos Estados Unidos. No fim do ano, 
estava em Marselha, na França, para onde já fora outras vezes, 
interpretando Conde Danilo, em A Viúva Alegre. Apresentou-se por toda a 
Europa e Canadá, em idiomas diferentes. Em Nova York, topou subir num 
palco da Broadway mesmo tendo de atuar como ator, dizendo falas inteiras – 
o que lhe dava pânico. Sente-se seguro para cantar em público, mas o medo 
de falar em público o acompanha desde a infância. Na escola, quando tinha 
de apresentar um trabalho na frente da turma, Szot inventava uma doença 
para ficar em casa. Em South Pacific, ele memorizou suas falas, todas em 
inglês, e atribuiu-lhes sons, transformando-as mentalmente em melodias. E 
arrasou. Aplaudem-no de pé. Presenteiam-no com ovações em cena aberta. 
Dão-lhe todos os prêmios. Fora o Tony, Szot arrematou o Drama Desk, como 
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o melhor ator de musical, e os prêmios da crítica, o Outer Critics, e da 
indústria teatral, o Broadway League. Para completar, seu CD com as 
canções deSouth Pacific concorre ao Grammy como o melhor álbum de 
musical. 

Com seu sucesso, Szot virou celebridade. Só às vezes é reconhecido na rua, 
mas já é aquele tipo de artista cuja presença aumenta o prestígio da festa. 
Na cerimônia do Tony, em junho passado, Szot vestiu um smoking Calvin 
Klein, um gracioso presente de Anna Wintour, a editora da Vogue que 
inspirou o personagem de Meryl Streep em O Diabo Veste Prada. Recebeu o 
prêmio das mãos de Liza Minnelli, a melhor encarnação viva dos musicais 
americanos, que lhe sussurrou ao ouvido: "Sua voz é linda". No seu 
camarim, já recebeu a visita de estrelas de Hollywood e da política 
americana. "Veio a que fez Alien", diz, referindo-se a Sigourney Weaver. "O 
007 também", brinca, falando do ator Pierce Brosnan. Esteve com a atriz 
Glenn Close, e ficou espantado com o excesso de cabelos brancos do "major 
Nelson" – o ator Larry Hagman –, cuja mãe, Mary Martin, encenou South 
Pacific em 1949. Hillary Clinton também esteve lá, com a filha Chelsea, logo 
depois de perder a candidatura presidencial para Barack Obama. Szot ficou 
impressionado com o pesado esquema de segurança. 

Fotos Lucas Jackson/Reuters, Álbum de Família 
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VIDA DE ARTISTA Na foto em preto-e-branco, Szot 
apresentando-se por volta de 1974. No alto, à direita, ele é o 
do lado da vitrola, na casa da avó em São Paulo, em 1972. Na 
foto à esquerda, numa apresentação no Slask, na Polônia, 
em 1994. À direita, em junho passado, ao receber o Tony 

O menino Paulo Henrique talvez pudesse ser tudo, menos cantor de ópera. 
Para começar, tinha horror à ópera. Ou melhor: tinha medo. "Aquelas vozes 
me assustavam, eram dramáticas demais", recorda. Também não se sentia à 
vontade no palco. Numa de suas apresentações na infância, com 7 ou 8 
anos, tocou violino e caminhou lentamente para o lado, até ficar atrás do 
piano, escondido da plateia. "Eu tinha muita vergonha." Mas Szot é o caçula 
de cinco filhos de uma família musical e harmônica – na melodia e no 
convívio. Seu pai, Kazimierz, polonês de Lwów, foi capturado pelos nazistas e 
levado à Alemanha, de onde fugiu e tomou um navio pensando que ia para a 
Argentina, mas acabou no Brasil. Ele adora música. A mãe, Zdislava, 
também polonesa, coincidentemente viveu uma história idêntica. Levada 
para a Alemanha, fugiu e, por engano, também aportou no Brasil, onde 
conheceu o futuro marido. Os dois usam nomes aportuguesados. Kazimierz 
virou Casimiro. Zdislava virou Dirce. Dirce? "Também nunca entendi por 
quê", diz Szot. 
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Na infância, ele e os irmãos participavam do grupo de canto e dança folclórica 
polonesa formado pelo pai, o Wiosna (primavera, em polonês). Szot vivia escutando 
música, inclusive do grupo folclórico Slask, do qual se tornaria membro anos mais 
tarde. No início da adolescência, interessou-se por balé e sapateado e, junto com o 
irmão Jan, começou a estudar na escola de dança da sua irmã Janina. Tentou o 
vestibular para medicina, pelo gosto de ver o corpo humano por dentro. Foi 
reprovado. Em 1987, soube de uma bolsa para estudar polonês numa universidade 
de Cracóvia. Aos 18 anos, junto com um amigo, embarcou no cargueiro Powstaniec 
Listopadowy (O Levante de Novembro, em polonês), que transportava minério de 
ferro, e levou 23 dias para chegar a um porto perto de Gdansk, onde o sindicalista 
Lech Walesa então agitava as massas contra o regime. Ficou tão assustado com o 
comunismo polonês que pensou em voltar. A comida era escassa. Havia fila para 
tudo. Um dia, entrou num supermercado em cujas prateleiras havia só garrafas de 
vinagre. Mas, morando numa ampla casa com dezenas de outros estudantes, acabou 
ficando e, com o tempo, adaptou-se. Gostou, sobretudo, de descobrir que podia 
viver de arte. 

Nos cinco anos em que cantou e dançou no Slask, apresentando-se pela Polônia e 
pela Europa, Szot também estudou técnica vocal, com a professora Janina Kuszyk. 
Ela dizia que Szot tinha o necessário para ser cantor de ópera: personalidade, físico 
e voz. "Ela me ensinou muito, me ensinou a ter paciência." De volta ao Brasil aos 26 
anos, Szot foi coralista do Teatro Municipal de São Paulo e depois se lançou em 
carreira-solo, numa estreia barulhenta. Toda a família foi vê-lo. Irmãos, sobrinhos, 
primos fretaram um ônibus para ir ao teatro. Quando Szot entrou em cena e 
começou as primeiras notas da ária Largo al Factotum – aquela do "Fígaro, Fígaro, 
Fígaro" –, a família inteira aplaudiu. "Era tanto aplauso que eu nem ouvia a 
orquestra. Fiquei com vergonha", diverte-se. Na carreira-solo, Szot não tinha 
emprego fixo mas não lhe faltava trabalho. Cantou em São Paulo, no Rio, em Porto 
Alegre. "O público brasileiro adora ópera. Muitos estão indo pela primeira vez, mas a 
reação é sempre muito bacana." 

Divulgação 

 

DEU CERTO Paulo Szot, em 



188 
 

 
Convidado para fazer audições nos Estados 
Unidos, desembarcou em Nova York logo depois 
dos atentados de 11 de setembro de 2001. Da 
primeira audição, no New York City Opera, saiu 
com um contrato para fazer Carmen, com cachê 
de 3 000 dólares por récita. Por telefone, 
comemorou com a família seu primeiro contrato na América. Mas, de novo, pés no 
chão e nada de deslumbramento. Logo pegou outro contrato, em Detroit, para 
fazer Don Giovanni, a 5 000 dólares a récita. Em seguida, vieram outro e outro, e de 
repente Szot já era cantor de ópera nos EUA. Em abril de 2007, seu agente sugeriu 
que fizesse audição para um musical da Broadway. EraSouth Pacific. Havia 200 
candidatos. Deu Szot. Na estreia do musical, em abril do ano passado, a crítica 
aplaudiu o conjunto da obra e notou o estrangeiro desconhecido que, no palco, tinha 
uma química arrebatadora com a soprano Kelli O’Hara, intérprete da enfermeira 
americana. Nas apresentações seguintes, Szot consolidou o que mostrara desde o 
início. E consagrou-se. Como cantor de ópera, já tem espetáculos agendados até 
2012. Hollywood já lhe fez sondagens. A rede de TV CBS está conversando com seu 
agente. A ABC convidou-o a participar do famoso seriado Ugly Betty, mas Szot não 
tinha tempo. Pelo mesmo motivo, também recusou fazer Che Guevara no 
musical Evita. Em seu lugar, chamaram Ricky Martin. 

Paulo Szot tem 1,86 metro de altura, 90 quilos e uma voz de barítono que vai de fá 
grave a sol agudo. É solteiro, fala baixo e raramente se irrita. É fluente em polonês e 
inglês e quebra o galho em francês e italiano. Míope, tem 1,75 grau em cada olho. 
Gasta 300 dólares por mês com remédio contra o refluxo, para evitar a inflamação 
de suas cordas vocais. Sai pouco de casa. De vez em quando, toma uma taça de 
vinho. Em casa, não ouve música. Gosta de silêncio. Faz oito apresentações 
de South Pacific por semana. Na Broadway, um artista do seu quilate ganha de 15 
000 a 20 000 dólares semanais. No seu camarim, de número 9, quando toca a 
campainha sinalizando que o espetáculo vai começar em meia hora, ele dá início à 
sua transformação. Coloca três microfones pelo corpo. Senta-se diante do espelho e 
ele mesmo se maquia. Fica levemente bronzeado. "Não dá para ficar com cara de 
inverno no sul do Pacífico", brinca. A maquiadora apenas pinta suas têmporas de 
branco porque Emile de Becque, o personagem, é seis anos mais velho que Szot. Por 
superstição, ele só deixa o camarim quando a orquestra toca um certo trecho da 
música de introdução. Pisa no palco com o pé direito. Das 1 041 cadeiras, todas 
sempre ocupadas, a plateia vem abaixo. Aplaudem-no em cena aberta. Todas as 
noites. Pode-se dizer que valeu a pena torcer o joelho em Cracóvia. 

cena com  

a soprano Kelli O’Hara: logo 
na estreia, a crítica notou que 
a química entre os dois é 
arrebatadora 



189 
 

Edição n° 2096 de Veja, 21 de janeiro de 2009, p. 97 

Esporte 

Ela, sim, é um fenômeno 

Eleita pela terceira vez a melhor do mundo,  
a jogadora Marta será estrela da nova liga americana 

 
Kalleo Coura 

Até recentemente, o único jogador de futebol brasileiro a ser eleito três 
vezes o melhor do mundo pela Fifa era Ronaldo Nazário. Além dele, apenas o 
francês Zinedine Zidane e a alemã Birgit Prinz haviam sido agraciados tantas 
vezes com o prêmio mais importante do futebol. Na semana passada, a 
jogadora Marta Vieira da Silva passou a integrar esse panteão – e com uma 
imensa vantagem sobre seus companheiros de glória: enquanto todos eles já 
passaram dos 30 anos e se preparam para pendurar as chuteiras (ou já 
penduraram, no caso de Zidane), para ela, o jogo ainda não chegou nem à 
metade do primeiro tempo. Aos 22 anos, a meia-atacante já atingiu a incrível 
marca de 191 gols em 189 jogos. Para ser chamada de "Fenômena" bastaria 
que a palavra existisse. 

"A Marta tem a habilidade do Ronaldinho Gaúcho, o domínio de bola do Kaká 
e a velocidade de Cristiano Ronaldo. Além disso, dribla como o Robinho e 
tem faro de gol como o Ronaldo", diz Renê Simões, ex-técnico da seleção 
brasileira feminina, hoje no Fluminense. Com tantas qualidades assim, 
poderia essa alagoana de Dois Riachos jogar ombro a ombro, e 
profissionalmente, com um time masculino? Aí também não, responde o 
fisiologista Turibio Leite de Barros, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). "Em todos os quesitos físicos, as jogadoras de futebol apresentam 
uma performance entre 10% e 30% inferior à dos atletas masculinos", 
afirma. "Isso se deve, principalmente, ao fato de os homens apresentarem 
um nível mais alto de testosterona, que, entre outras coisas, define o volume 
de massa muscular." Marta, no entanto, extrapola a média feminina em 
diversos aspectos, a começar pela velocidade em campo. Segundo Barros, a 
velocidade média de uma jogadora de futebol é 10% menor que a dos 
homens. No caso de Marta, um teste feito em 2007 pelo clube sueco Umea 
IK, onde ela jogava até o fim do ano passado, mostrou que essa 
porcentagem é de apenas 6,5%. 

Na segunda-feira, pouco antes de subir ao palco do Opera House, em 
Zurique, na Suíça, para receber pela terceira vez o prêmio de melhor do 
mundo, Marta teve anunciada oficialmente sua transferência para o Los 
Angeles Sol. O time pertence à liga americana WPS, que estreia em março 
com pretensões de se tornar a maior do mundo. Nesse sentido, a 
contratação da brasileira é um começo fenomenal. 
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A MELHOR, DE LONGE 

A brasileira Marta e a alemã Birgit Prinz já foram eleitas três vezes cada uma 
a melhor jogadora do mundo pela Fifa. Neste ano, Birgit ficou em segundo 
lugar na eleição, mas, em média de gols feitos por jogo,  a distância que a 
separa de Marta é bem maior 

Joe Klamar/AFP 

 

MARTA 

Média de gols por jogo  
na seleção brasileira 

1,06 

TRICAMPEÃ PRECOCE  
Aos 22 anos, três troféus da 
Fifa e 191 gols em 189 jogos 

  

    

BIRGIT PRINZ 

Média de gols por jogo 
na seleção alemã 

0,65 

Liu Jin/AFP 
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Edição n° 2100 de Veja, 18 de fevereiro de 2009, p. 77 

 Suíça 

Era tudo mentira? 

A polícia suíça diz que a advogada brasileira  
que teria sido vítima de ataque xenófobo não 
estava grávida e pode ter se automutilado 

Fotos AFP 

 

MARCADA Paula, em foto enviada a amigos anunciando a gravidez; acima, 
as marcas que os supostos agressores teriam lhe infligido 

O caso da agressão à advogada brasileira Paula Oliveira, de 26 anos – que 
teria tido o corpo retalhado a faca por três homens na Suíça e perdido os 
bebês que esperava em decorrência do episódio –, terminou a semana de 
forma inesperada: em comunicado distribuído na sexta-feira, a polícia suíça 
afirmou que resultados de exames médicos apontaram que Paula, ao 
contrário do que havia dito, não estava grávida no momento em que diz ter 
sofrido a agressão. O aviso informa ainda que, de acordo com os exames, 
não é possível afirmar que as marcas em seu corpo tenham sido feitas por 
terceiros. O legista suíço Walter Baer, que auxiliou a polícia nas 
investigações, declarou que "qualquer médico forense com experiência não 
hesitaria em afirmar que esse foi um caso de autoflagelação". A madrasta de 
Paula, Jussara Britto, disse a VEJA que a família tem imagens de ultrassom 
que mostram que Paula estava, sim, grávida. Quanto à afirmação de que ela 
própria poderia ter se autoinfligido os cortes que aparecem nas fotos 
enviadas a jornalistas brasileiros por seu namorado, Jussara afirmou: "Quem 
conhece a Paula sabe que essa hipótese está fora de cogitação". 
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Paula contou ao pai, o assessor parlamentar Paulo Oliveira, que se dirigia à 
casa onde mora com o noivo quando foi abordada por três homens carecas 
na saída da estação de trem de Dubendorf, cidade vizinha a Zurique. Eles a 
teriam arrastado para um terreno próximo, abaixado sua calça e levantado 
sua blusa. "Depois a estiletaram no corpo todo. Na barriga e nas coxas, 
fizeram as siglas do SVP", disse o pai. O SVP, Partido do Povo Suíço, teve 
29% dos votos nas últimas eleições e conquistou a maior parte das cadeiras 
do Parlamento suíço. O fato de ele pregar a expulsão de imigrantes reforçou 
a sugestão de que se tratava de um ataque xenófobo. Paula disse que, 
depois do ataque, se refugiou no banheiro da estação de trem. Lá, teria 
sofrido o aborto. 

Logo que chegou a Zurique, em 2007, transferida da filial da empresa 
dinamarquesa Maersk em São Paulo, Paula conheceu o namorado, o 
economista suíço Marco Trepp. No dia 20 de janeiro, ela mandou um e-mail 
para amigos, com uma foto sua, anunciando a gravidez: "Gente, novidades: 
tô grávida... de gêmeos! O susto foi grande, mas agora estamos 
superfelizes! Como perdi muito peso, já dá pra ver a barriguinha, espero que 
gostem!". No dia 23, escreveu para a amiga Márcia Peixoto que esperava 
meninas e, no dia do suposto ataque, mandou outro e-mail dizendo que 
estava ansiosa pelo exame que faria no dia seguinte. 

Diante de versões tão conflitantes, três hipóteses se desenham: 1) a polícia 
suíça mentiu ou se enganou ao dizer o que disse; 2) Paula, por alguma 
razão, inventou que estava grávida e criou a versão do ataque para camuflar 
a mentira; 3) além de fabular sobre a gravidez e o ataque, a advogada se 
automutilou, numa conduta que pode ser consequência de um distúrbio 
psiquiátrico ou de uma instabilidade emocional momentânea – o que, 
segundo especialistas, pode ocorrer em qualquer fase da vida. Contra essas 
duas últimas possibilidades, estão relatos colhidos por VEJA. A reportagem 
ouviu dois ex-colegas de faculdade da advogada, uma ex-professora de 
colégio, um amigo também dos tempos de escola e um advogado do 
escritório onde Paula estagiou no Brasil. Todos reiteram o que diz sua 
madrasta: que ela nunca apresentou nenhum distúrbio psicológico, era 
sociável, tranquila e afável. O episódio envolve dúvidas – gravidez ou não 
gravidez, ferimentos autoinfligidos ou não – cujas respostas, quando forem 
apresentadas, precisam ser incontestáveis. Quaisquer que sejam elas, o fato 
é triste. 
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Edição n° 2101 de Veja, 25 de fevereiro de 2009, p. 62. 

Economia 

Desemprego interrompe  
o sonho dekassegui 

Vítimas da crise, brasileiros que trabalham no Japão  
perdem casa, emprego e são obrigados a tirar os 
filhos da escola. Milhares já retornaram ao Brasil 

 
Naiara Magalhães 

Fotos Yoshikazu Tsuno/AFP e Roberto Setton 

 

DESILUSÃO O ex-dekassegui Sérgio Shida reencontra  
a família no Brasil, depois de oito anos no Japão. Abaixo, 
protesto brasileiro em Tóquio 
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Por oito anos o ex-projetista de ferramentas metalúrgicas paulistano Sérgio Shida, 
42 anos, e sua mulher, Gisele, deram duro como operários em fábricas japonesas. O 
objetivo era ficar no Japão por dez anos, poupar o máximo e voltar para o Brasil com 
dinheiro suficiente para abrir um negócio próprio. A crise econômica interrompeu os 
planos do casal. No último dia 11, acompanhados dos dois filhos, Shida e Gisele 
desembarcaram em São Paulo com metade da soma que sonhavam trazer e a 
perspectiva de ter de usar parte dela para sustentar a família enquanto procuram 
emprego aqui. Não que tivessem opção. "Se continuássemos no Japão, ficaríamos 
sem recursos até para pagar as passagens de volta", diz Shida. 

Os dekasseguis, ou trabalhadores temporários, foram as primeiras vítimas dos 
efeitos da recessão no Japão. Dos 317 000 brasileiros lá instalados, estima-se que 
entre 38 000 e 51 000 terão de retornar ao Brasil até o fim do mês que vem. A 
premência da volta não é resultado apenas da perda do emprego, que deve atingir 
pelo menos 30 000 brasileiros até março, quando termina o ano fiscal japonês. Boa 
parte dos dekasseguis vive com a família em apartamentos providenciados pelas 
empreiteiras que lhes arrumam trabalho – e que são responsáveis pelo repasse dos 
seus pagamentos. Como elas descontam diretamente dos salários o valor dos 
aluguéis, com o fim do emprego e do ordenado os dekasseguis perdem também o 
seu teto. Mais de 40% dos brasileiros desempregados, ou que cumprem aviso 
prévio, já saíram ou terão de sair de sua casa, segundo uma pesquisa da Associação 
Brasil Fureai, criada em dezembro para ajudar os dekasseguis. A maioria tem 
conseguido abrigo na casa de amigos e parentes. Outros são obrigados a dormir no 
próprio carro ou em barracas montadas nos parques. 

Metade dos filhos de dekasseguis matriculados em 
escolas brasileiras já foi forçada a deixar os estudos 
desde o início da crise, segundo a presidente da 
Associação das Escolas Brasileiras no Japão, Julieta 
Yoshimura. Carlos Iseki, desempregado desde outubro, 
decidiu em janeiro tirar da escola seus três filhos – de 
10, 12 e 13 anos. Juntas, as mensalidades somavam 1 
300 dólares – preço salgado demais para os 1 600 
dólares que a mulher ganha preparando bentôs 
(lanches japoneses industrializados) e que agora são 
consumidos inteiramente com a prestação da casa, de 1 000 dólares mensais, 
alimentação e combustível para o carro. Boa parte desses imigrantes coloca os filhos 
em escolas brasileiras, todas pagas, por temer que, nas japonesas, as crianças 
sofram com o idioma ou sejam vítimas de preconceito. 

Os primeiros dekasseguis originários do Brasil chegaram ao Japão na década de 80, 
quando a economia brasileira entrou em crise pela combinação perversa de inflação 
e estagnação. O auge do movimento migratório se deu no ano de 1990: o aumento 
da necessidade de mão-de-obra nas fábricas fez com que Tóquio estendesse a 
autorização de trabalho a filhos e netos de japoneses (no começo, apenas quem 
tivesse nacionalidade japonesa podia ser contratado). De lá para cá, o crescimento 
do número de trabalhadores brasileiros no Japão foi quase sempre contínuo. Até o 
início da crise, especialistas avaliavam que ao menos parte deles caminhava para 
deixar a condição de migrante temporário e fixar raízes no arquipélago. Agora, ficou 
bem mais difícil. 

 

"Pelo menos 38 000 
dekasseguis deverão retornar 

ao Brasil até 
o fim de março" 
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Na semana passada – depois de manifestações organizadas por grupos de 
dekasseguis para reivindicar assistência e protestar contra as demissões nas fábricas 
–, o governo japonês anunciou a criação de um comitê dedicado a cuidar 
exclusivamente dos problemas dos estrangeiros afetados pela crise. Entre as 
medidas prometidas estão a facilitação do ingresso de crianças estrangeiras em 
escolas públicas japonesas, a organização de cursos de japonês para melhorar a 
qualificação dos candidatos a novos postos de trabalho e a disponibilização de 
apartamentos para desempregados, com aluguéis subsidiados. As providências 
deixaram os dekasseguis mais esperançosos. Mas, para os milhares de brasileiros 
que, como Shida, tiveram de deixar para trás anos de sonho e sacrifício, elas 
chegaram tarde demais. 
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Edição n° 2117 de Veja, 17 de junho de 2009, p. 121 

Diogo Mainardi 

Eugh! 

"Agora há menos socialistas na Europa do que na 
assessoria de imprensa da Petrobras. Os imigrantes 
beijam, tocam e cutucam a unha do pé. Os europeus  
fizeram uma escolha. Entre os socialistas, que acolhem 
os estrangeiros, e os direitistas, que prometem  
mandá-los embora, eles preferiram os direitistas" 

Um dos concorrentes do Big Brother do Reino Unido é nosso – é do Brasil. Os 
redatores do programa o caracterizaram da seguinte maneira: 

"Ele abraça! Ele beija! Ele toca! É um fato cultural. Ao menos é o que ele 
diz...". 

Além de beijar e de tocar, Rodrigo Lopes – esse é seu nome – também sonha 
em ficar preso no elevador com a rainha Elizabeth, tira meleca do nariz e 
cutuca a unha do pé. Comentário enojado dos redatores do Big Brother: 

"Eugh!". 

Como foi que ele, Rodrigo Lopes, acarinhando um, molestando o outro, 
tirando meleca do nariz e cutucando a unha do pé, acabou com o socialismo 
na Europa? Aconteceu de uma hora para a outra. A Europa tolerante, a 
Europa miscigenada, a Europa tomada por imigrantes de todas as partes, 
decidiu se fechar. Rodrigo Lopes é só um dos concorrentes estrangeiros 
do Big Brother do Reino Unido. Há também uma cantora russa, um estudante 
indiano, um estilista iraniano. Os ingleses, os franceses, os espanhóis, os 
italianos, os holandeses olharam essa gente toda e disseram: 

"Eugh!". 

Eleitoralmente, esse "Eugh!" representou, na última semana, a perda de 56 
deputados socialistas – ou social-democratas – no Parlamento Europeu. 
Agora há menos socialistas na Europa do que na assessoria de imprensa da 
Petrobras. Só os lituanos ainda elegem socialistas. Os imigrantes beijam, 
tocam, tiram meleca do nariz e cutucam a unha do pé. Eles se dedicam 
também a um monte de outras besteiras. A maioria delas, ilegal. Os 
europeus fizeram uma escolha. Entre os socialistas, que acolhem os 
estrangeiros, e os direitistas, que prometem mandá-los embora, eles 
preferiram os direitistas, acabando – e acabando para sempre – com os 
socialistas. 
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Quando o poder público é tolerante com a ilegalidade, ele alimenta os 
intolerantes. Mas é uma palermice imaginar que o eleitorado europeu, 
rejeitando os imigrantes, tenha se tornado mais racista. Ele só tentou 
recuperar um certo sentimento de ordem que se perdeu nas últimas décadas. 
Num momento em que todos aplaudiam a retórica internacionalista de 
Barack Obama, com seus pressupostos de elasticidade moral, os eleitores 
europeus foram para o lado oposto, desafiando o dogma do multiculturalismo 
e reafirmando sua identidade local. Que mal há nisso? Nenhum. 

Assim como a Europa repudiou os grandes planos de engenharia social, ela 
repudiou também os grandes planos de engenharia financeira. Nada de 
perder o controle do gasto público. Nada de imprimir dinheiro. Nada de zerar 
o juro. A receita europeia para recuperar a economia é mais simplória, mais 
caseira: aperto monetário e rigor fiscal. No ano passado, na ONU, Lula 
anunciou o triunfo do estatismo sobre o mercado, decretando a morte do 
neoliberalismo. Mas quem morreu primeiro foi o socialismo. "Eugh!" 
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Edição n° 2140 de Veja, 25 de novembro de 2009, p. 64 

SEG|16|NOV|2009 

Joe Montana/LFI 

 

Entregou-se 
 à polícia alemã um homem que tentava chantagear a ex-

modelo Cindy Crawford. Edis Kayalar, alemão que 
imigrou ilegalmente para os Estados Unidos, possuía uma 
foto da filha de Cindy, de apenas 8 anos, na qual a menina 
aparece amarrada a uma cadeira, amordaçada. A foto foi 
tirada pela namorada do alemão, ex-babá da criança. Ele 
passou a exigir uma recompensa para não divulgar a 
imagem. O marido de Cindy, o empresário Rande Gerber, 
pagou 1 000 dólares pela foto, mas dias depois Kayalar 
voltou a ameaçar a família, exigindo 100 000 dólares. Foi 
denunciado e deportado para a Alemanha. Em seu país 
natal, como retomou a tentativa de chantagem, passou a 
ser procurado pela polícia. Na semana passada, rendeu-
se em Stuttgart. 

Extorsão 
Cindy Crawford: chantageada 
por um alemão que ameaçava 
divulgar uma foto de sua 
filha amordaçada 
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Edição n° 2130 de Veja, 16 de setembro de 2009, p. 124 

O mundo pós-crise, como usar 

Renomados especialistas internacionais avaliam as perspectivas econômicas e 
sociais do mundo que emergirá da pior crise financeira desde 1929 

Demetrios Papademetriou 
Presidente do Instituto de Política Migratória 
"Reduziu-se a intenção das pessoas de deixar países mais pobres em busca de 
novas oportunidades. Se o mercado de trabalho das economias avançadas demorar 
a se recuperar, é provável que ocorram mudanças estruturais nos fluxos 
migratórios. Nos EUA já existem pessoas adiando sua aposentadoria e 
aposentados que voltaram ao batente. Esse é um elemento que pode restringir as 
oportunidades para os imigrantes." 
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Edição n° 2115 de Veja, 3 de junho de 2009, p. 121 
 

Especial 

O gigante ferido 

O Japão do emprego vitalício, dos gordos bônus e das 
promoções por tempo de serviço está fadado a desaparecer.  
Combalida, a segunda maior economia do planeta se prepara 
para enfrentar o mundo pós-crise 

 
Thaís Oyama, do Japão 

 

Quase ninguém voltou 

John Lander 

 

TROMBADA COM A 
CRISE 
Autoescola de brasileiros 
em Hamamatsu: fechada 
por falta de alunos 

Na cidade de Hamamatsu, a oeste de Tóquio, por trás de quase todas as 
lojas de portas cerradas está um brasileiro falido. Estúdios de tatuagem, 
autoescolas e supermercados de produtos típicos – todos com letreiros em 
português – fecharam por falta de freguesia. Na cidade com o maior número 
de brasileiros do Japão (180 000 dekasseguis, ou trabalhadores 
temporários), 60% estão desempregados. A crise atingiu em cheio a 
comunidade, quase toda dependente do setor que a crise mandou para os 
ares: o das fábricas de automóveis e autopeças. A situação já foi pior. No fim 
de 2008, quando as fábricas começaram a demitir em massa, era comum 
encontrar famílias em que todos os integrantes haviam perdido o emprego ao 
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mesmo tempo – quando não a casa também, já que as empresas costumam 
fornecer moradia aos empregados (e tomá-las de volta quando os demitem). 
Com parentes e amigos na mesma situação, muitos brasileiros só não foram 
parar nas ruas graças a uma rede de solidariedade montada às pressas por 
entidades como a Brasil Fureai, que cuidou de localizar famílias dispostas a 
receber outras, providenciou cestas básicas e distribuiu informações sobre 
como pleitear o seguro-desemprego. Com tudo isso, desde o início da crise, 
apenas 35 000 brasileiros, dos mais de 300 000 que vivem no Japão, 
retornaram ao Brasil. E não mais do que 2 000 aceitaram a oferta de 
dinheiro do governo japonês para comprar passagens de volta. Para os 
muitos que ficaram, no entanto, a vida não será mais a mesma. Por causa do 
modelo de trabalho nas fábricas, a maioria dos dekasseguis nunca precisou 
aprender japonês. Em Hamamatsu, 73% deles dizem falar "o mínimo" ou 
"quase nada" da língua. Agora, a necessidade de buscar a sobrevivência em 
setores alternativos, como o de serviços, está fazendo com que os brasileiros 
se esforcem para fazer o que nunca fizeram antes: viver no Japão como um 
japonês. 
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Edição v. 153, n° 7 de Newsweek, 16 de fevereiro de 2009, p. 56 
 

A Novel English Lesson 

Yiyun Li left China to become a scientist. So how'd she become one of 
America's best young novelists? 

When Yiyun Li was a child in Beijing, in the late 1970s, she watched political prisoners 
paraded through the streets and marveled at the elaborate execution notices posted on the 
walls. Twice, she and her schoolmates, along with thousands of workers, attended a 
ceremony at a stadium denouncing a dissident that ended in a spectacle of chants, songs 
and frenzied joy. There is a denunciation ceremony at the center of Li's first novel, "The 
Vagrants," too: a fervent communist turned counterrevolutionary is sentenced to die for 
unrepentant defiance, and on the day of her death she is presented onstage, her neck 
bloody where her vocal cords had been cut. Li may have known from experience what 
the scene looked like, but "The Vagrants" is by no means autobiographical. She is less 
interested in her own past than in the experience of outsiders, people who watch the main 
event from a distance and respond in ways that are sometimes perfectly sensible—
motivated by hunger, loneliness, anger and love—and sometimes completely inscrutable. 
"I'm fascinated by people I can't understand," she told NEWSWEEK. 
 
In some sense, Li's refusal to rely on her own experience isn't surprising. For her, writing 
is bound up in distance—a strange country, a foreign language, a complex relationship to 
her characters. She writes fiction only in English, not Chinese—and in fact only tried 
fiction to improve her language skills after moving to the United States in 1996 to study 
immunology at the University of Iowa. By the time she earned her master's degree, Li 
was not only fluent in English but had been accepted to two programs at the Iowa 
Writers' Workshop. Random House executive editor Kate Medina visited the workshop 
in the fall of 2003 and read Li's story "Extra" on the flight home. "I couldn't wait to get 
off the plane to the phone," Medina said. "It was just such an extraordinary story." On the 
basis of that story and another, Medina signed her to a two-book deal. For the first one, a 
story collection called "A Thousand Years of Good Prayers," Li won a heap of awards: 
the Whiting Writers' Award for emerging authors, the Hemingway Foundation/PEN 
Award, the Frank O'Connor International Short Story Award and the Guardian first book 
award. Granta chose her as one of the best young American novelists under 35—before 
she had ever published a novel. 
 
For most writers, the accolades would be a matter of pride (and money). But for Li there 
was something bigger at stake. After earning two creative-writing degrees, her student 
visa ran out, and Li's application for a green card, made on the grounds of "extraordinary 
ability" in the arts, was rejected, as was her appeal. By then Li's husband had joined her 
from China and she had given birth to two sons. Li finally was granted her green card in 
2007 and is now an assistant professor of English at University of California, Davis, but 
for a long time the possibility of having to return home haunted her. "I just can't live in 
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China," Li said. "Not because I don't love the country. I just can't write in China. I can't 
explain it. It's like, you can't live with your mother. No matter how much you love your 
mother, you have to live away." 
  
With China—as with mothers—distance offers the space to cultivate a real intimacy with 
difficult characters. None of the outsiders featured in "The Vagrants" is a hero, and 
empathy is hard-earned. Bashi, a horny 19-year-old, searches for abandoned infants on 
the riverbank and inspects a corpse in order to understand the female anatomy—and falls 
in love with a 12-year-old girl in the process. The town's news announcer, Kai, is so 
passionate that she'll sacrifice her own family for her ideals. A child betrays his father. 
Another kicks dogs. These characters, and a half dozen others whose perspectives Li 
adeptly adopts, share little in the way of psychology or background—or even the instinct 
to survive. What unites them is the warping pressure under which each of them lives, and 
which bends their lives toward each other. A novel offered a new challenge for Li. 
"When I write stories, I'm taking a very thin slice, a glimpse," she says. "In a sense I can't 
imagine the characters in my stories. So much of their lives are not known to me. But for 
a novel you have to study the characters so well that in the end they truly belong to you." 
And that, in the end, is what novels can offer—they help you understand people you can't 
understand.
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Edição v. 153, n° 26 de Newsweek, 29 de junho de 2009, p. 14 

Wired For a Revolution 
Iran's mullahs are finding out the hard way that medieval methods of control are no 

match for 21st--century technology. According to several current and former U.S. and 

European security officials, Iran is too thoroughly wired for its government's efforts at 

disabling Facebook, Twitter and text messaging to hold back the tide of dissent. "[The 

Iranians are] not good at doing it," says a former senior U.S. intelligence official, who 

asked for anonymity when discussing sensitive subjects, adding that while authorities 

have tried various stratagems to control cyberspace and cell-phone traffic, "they can't 

black out the opposition." 

 

Even when the government successfully shuts down networks, the impact is limited. 

"Everyone has a cell phone," and their cameras work even when service does not, notes 

former Pentagon intel analyst Matthew Burton. According to a blog called Networked 

Culture, Iranian spies posing as protesters have set up Twitter accounts to spread 

disinformation and are hunting for dissident voices by running broad searches for people 

messaging from specific locations and time zones—but the blog has posted detailed 

guidance on how to foil the spooks. Protesters are also getting a hand from exiles and 

foreign sympathizers. One European official, who also declined to be named, says that 

tech expertise is formidable among the Iranian diaspora: "One out of three of the best 

brains in Silicon Valley are Iranian." 
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Edição v. 153, n° 26 de Newsweek, 29 de junho de 2009, p. 14. 

Paradise Lost 
I have photos of Cuba's Varadero beach from when my father was growing up there in 
the 1940s and '50s. They are remarkable mostly for what's missing: high-rise hotels and 
their tangle of tourists. Instead, the camera captured wide expanses of sand, palm, and 
cocoplum. 
 
I grew up in Tampa, far from that mythical beach. Every year the extended family 
vacationed on the Atlantic, and every year we children endured complaints from the 
elders about how inferior Florida beaches were to their beloved Varadero. 
In 1997 I finally traveled to Varadero and found that it bore little resemblance to the 
beach of my imagination. The water was cloudy. The shore was littered with block 
hotels, and well-fed European women suntanned topless by the pool. Still, hoping to 
bring back some of the magic for my family, I packed an empty water bottle with the 
sand that was always described as white and fine as talcum powder. When I returned to 
Miami, I distributed it in little flasks. Pouring some into their hands, my father and his 
siblings were aghast. "What's this?" cried my aunt. "This is not our sand!" 
 
I still tell the story for laughs. But Cuban exiles are not the only ones who have spent the 
past 50 years romanticizing the island. The moment an American learns of my 
background, the first comment is usually, "I want to visit Cuba before Castro falls and it's 
ruined"—the implication being that U.S. capitalism will flatten paradise. It's an 
assumption that carries a double irony. First, these are often the same people who think 
the embargo should be lifted. And second, Cuba didn't have to wait for the Americans to 
turn it into Cancún. Spain and the rest of Europe beat them to it. 
 
Last spring President Obama fulfilled a campaign promise to allow unlimited family 
travel to the island. And last month a senior State Department official visited Cuban 
authorities in Havana to continue talks. For moral and practical reasons, these are the 
right steps to take; just a few years ago, they would have been impossible. But Cuban-
Americans have grown weary. Like others in their generation, my parents, now in their 
60s, have lived most of their lives as Americans. Obama's overtures mean little to them. 
Even if the Castro brothers fled today, my parents would not return. 
When I brought back sand from their beloved beach, I robbed my parents of a protective 
nostalgia. As relations with Cuba improve, Obama may end up doing the same for the 
ordinary American. 



206 
 

Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 71 

A Fence Can’t Stop the Future 

America can either flourish or fade in the new global economy. It all 
depends on what we do about the fastest-growing segment of the 
country's population. 

America has long been the envy of the rest of the world, and for good reason. Over the 
past century, the United States has harnessed its economic, scientific, cultural and 
educational resources to produce remarkable achievements in every field of human 
endeavor. But with nations like China and India emerging as major powers, many argue 
that U.S. dominance will soon be eclipsed, and what is known as the American Century 
will soon be over. Our fate is far from sealed, though. Whether America surmounts its 
challenges or slides to the middle of the pack will likely depend on its fastest-growing 
segment: the Latino community. 
 
If demographics is destiny, consider this: there are roughly eight Latino births for every 
death, whereas white births and deaths are nearly even. While more-homogenous 
developed countries like Japan, Italy, France and Germany are aging rapidly, this Latino 
baby boom could be a major engine of growth for the United States. Young Latinos could 
bolster our workforce, increase the size of our markets, support Social Security and 
revitalize our communities. According to the most recent Census Bureau projections, 
about 60 percent of total U.S. growth will come from the Latino population — that's 
almost 100 million additional people. One in four Americans will be Latino. This holds 
true even if the border fence that Congress and the Bush administration authorized proves 
impenetrable—which is highly unlikely. 
 
The law of large numbers guarantees that Latinos will move the national averages in 
almost every measurable area of American life. The question is how. If current trends 
continue, Latino growthcould actually speed our national decline. Need a cautionary tale? 
In California, the underperformance of Latino students has pushed the state to the bottom 
of the heap—45th among 50 states in educational attainment. On the other hand, if we 
investin services that lift Latinos into the middle class, they could become the dynamic 
heart of a continuing American success story. 
 
Even during the 1950s, when U.S. industry was a powerhouse, progressive policies were 
what spurred the expansion of the middle class—through the GI Bill, commitment to 
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homeownership and the passage of the minimum wage. Those same initiatives created a 
more just society, which in turn helped foster the civil-rights movement, the women's 
movement and the environmental movement. America's future vibrancy depends on 
renewing those commitments for Latinos. 
 
There's much work to be done. Adult Latinos often wait years to be admitted to English 
classes. Services in America's cities—where the bulk of Latinos live, work and spend 
their money—have deteriorated over the past eight years. Local governments will be 
even more hamstrung by the current economic crisis. The new administration will need to 
focus on chipping away at these roadblocks to the middle class. 
 
Of course, Latinos must also take advantage of the opportunities that do exist, and invest 
in American society. Immigrants must do whatever they can to master English. They 
must prepare themselves to succeed in the workplace, and to guide their children through 
the school system. They must save to buy their own homes, and work to provide their 
families with a health plan, retirement plan and savings account. They should participate 
enthusiastically in civic, community and religious activities. And they should strive for 
full citizenship. 
 
It's important to remember we can do all this without losing our heritage. We can learn 
English without forgetting Spanish, adopt American social practices in the workplace 
without having to denigrate our native traditions, and follow American laws without 
ignoring our obligations to family and community. In fact, being bilingual and bicultural 
are competitive advantages that will only be more important in the future. 
 
America's Latinos on the whole are a community of strivers. We understand that striving 
is at the core of American culture. And we know that the American Dream, while far 
from foolproof, represents the right to strive with the best chance of reward. This is the 
basis for a hopeful America whose best days are still ahead. If Latinos succeed, so will 
America. 
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Edição v. 153, n° 4 de Newsweek, 26 de janeiro de 2009, p. 76. 
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Edição v. 154, n° 16 de Newsweek, 19 de outubro de 2009, p. 56 
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Edição v. 153, n° 12 de Newsweek, 23 de março de 2009, p. 37 

The Enemy Within 

Cartel-related violence has moved well beyond American border 
towns. 

As Manuel exited the Radio Shack in Phoenix with his family one afternoon last month, a 
group of Hispanic men standing in the parking lot watched him closely. "Do it now, do it 
now," one said to another in Spanish, according to a witness. One of the men approached 
Manuel, pointed a revolver at his head and tried to force him into a Ford Expedition 
parked close by. "Please, I'll get into the car, just don't touch me," Manuel pleaded as he 
entered the vehicle, his wife told police. Nearby, she said, another man in a Chrysler 
sedan aimed a rifle or shotgun out the driver's side window. At some point, shots were 
fired, said witnesses, although apparently no one was hit. Then the vehicles tore off with 
a screech of tires. 
 
Later that evening, the phone rang. When Manuel's wife picked up, a male voice said in 
Spanish, "Don't call the police," and then played a recording of Manuel saying, "Tell the 
kids I'm OK." The man said he'd call again, then hung up. Despite the warning, Manuel's 
wife contacted the cops. In subsequent calls, the kidnappers told her Manuel owed money 
for drugs, and they demanded $1 million and his Cadillac Escalade as ransom. 
 
When two men later retrieved the Escalade and drove off, the cops chased them and 
forced them off the road. Both men, illegal immigrants from Mexico, said they'd been 
paid by a man (who authorities believe has high-level drug connections) to drive the 
vehicle to Tucson. So far, police say, Manuel hasn't reappeared, and his family has been 
reluctant to cooperate further with law enforcement. "He's a drug dealer, and he lost a 
load," says Lt. Lauri Burgett of the Phoenix Police Department's recently created 
kidnapping squad. "He was probably brought to Mexico to answer for that." 
Surprising as it may seem, Phoenix has become America's kidnapping capital. Last year 
368 abductions were reported, compared with 117 in 2000. Police say the real number is 
likely much higher, since many go unreported. Though in the past most of the nabbings 
stemmed from domestic-violence incidents, now the majority are linked to drug-
trafficking and human-smuggling operations that pervade the Arizona corridor. It's still 
unclear to what extent the snatchings are being directly ordered by Mexican cartels, but 
authorities say they're undoubtedly a byproduct of the drug-fueled mayhem south of the 
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border. "The tactics are moving north," says assistant police chief Andy Anderson. "We 
don't have the violence they have in Mexico yet—the killing of police officers and the 
beheadings—but in terms of kidnappings and home invasions, it has come." 
 
That raises an unnerving prospect: that the turmoil in Mexico—where drug violence 
claimed more than 6,000 lives last year—is finally seeping across the border. According 
to a December report by the Justice Department's National Drug Intelligence Center, 
Mexican drug-trafficking organizations have established a presence in 230 U.S. cities, 
including such remote places as Anchorage, Alaska, and Sheboygan, Wis. The issue is 
preoccupying American officials. "This is getting the highest level of attention," 
including the president's, says Homeland Security Secretary Janet Napolitano. She tells 
NEWSWEEK that the administration is dispatching additional Customs and Border 
Protection and Immigration and Customs Enforcement personnel to the border, and it's 
reviewing requests from the governors of Arizona and Texas for help from National 
Guard troops. Earlier this month, Adm. Mike Mullen, chairman of the Joint Chiefs of 
Staff, visited Mexico to discuss assistance and to share potentially relevant lessons that 
the United States has learned in Iraq and Afghanistan, says a senior Pentagon official 
familiar with details of the trip who wasn't authorized to speak on the record. 
 
 
All the attention has stoked public debate on a particularly fraught question—whether 
Mexico is a failing state. A U.S. Joint Forces Command study released last November 
floated that scenario, grouping the country with Pakistan as a potential candidate for 
"sudden and rapid collapse." Such a comparison is excessive, says Eric Olson of the 
Woodrow Wilson Center's Mexico Institute in Washington, D.C., though the Mexican 
government confronts "real problems of sovereignty in certain areas" of the country. 
Administration officials are striving to tone down the rhetoric and focus on ways to help. 
Among the priorities, says Olson: to cut American demand for drugs, to provide 
additional training and equipment to law-enforcement and military personnel in Mexico, 
and to clamp down on drug cash—an estimated $23 billion per year—and assault 
weapons flowing into the country from the United States. 
As the violence continues to spiral in Mexico, reports of cartel-related activity are on the 
rise in American cities far removed from the border. Last August the bodies of five 
Mexican men were discovered bound, gagged and electrocuted in Birmingham, Ala., in 
what was believed to be a hit ordered by Mexican narcotraffickers. A few months later, 
33 people with cartel ties were indicted in Greeneville, Tenn., for distributing 24,000 
pounds of marijuana. In neighboring North Carolina, "there are cartel cells … that are a 
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direct extension from Mexico," says John Emerson, the Drug Enforcement 
Administration's special agent in charge in the state. 
 
Law enforcement in Atlanta, where a maze of interstates provides distribution routes 
throughout the Southeast, has dubbed the city "the new Southwest border." "All those 
trends are coming here," says Fred Stephens of the Georgia Bureau of Investigations. 
"We are seeing alarming patterns, the same violence." He ticks off a spate of cartel-linked 
crimes in the state—assaults, abductions, executions. Last May authorities in Gwinnett 
County found a kidnap victim, along with 11 kilos of cocaine and $7.65 million in 
shrink-wrapped bundles, in a house rented by an alleged Gulf cartel cell leader. A few 
months later, a suspected drug dealer in Lawrenceville was abducted by six men, dressed 
commando-style in black, and held for a $2 million ransom (he escaped). 
 
Nothing rivals the rash of kidnappings in Phoenix, however. As border enforcement has 
tightened the screws on the California and Texas crossings, Arizona has become a prime 
gateway for illicit trafficking—in both directions. "The drugs and people come north, the 
guns go south," says Elizabeth Kempshall, the DEA's special agent in charge of the 
Phoenix division. Arizona is mostly dominated by the Sinaloa cartel, which authorities 
say is trying to assert greater control over the U.S. drug trade. Yet analysts believe the 
organization has fractured—most notably last summer, when the Beltrán Leyva brothers 
reportedly split from leader Joaquín (El Chapo) Guzmán. 
 
That internecine conflict, along with cartel encroachment north of the border, has created 
something of a free-for-all in Phoenix's criminal underworld. Among the groups that have 
stepped into the breach: roving Mexican gangsters called bajadores, or "takedown" 
crews, who are responsible for many of the city's kidnappings. Often operating in packs 
of five, they typically cross the border to commit crimes, then retreat south, say police. 
Some work as enforcers for the cartels, collecting payment from dealers who have stiffed 
the capos or lost their loads. Others function as freelancers, stealing shipments of drugs or 
illegal immigrants from traffickers. "We've seen an uptick in the bajadores since last 
summer," says Al Richard, a Phoenix police detective. "We are seeing a lot more 
professionals coming up here now." 
 
Bajadores are renowned for their ruthlessness. Kidnap victims have been found bound 
and gagged, their fingers smashed and their foreheads spattered with blood from pistol-
whippings. When the crews abduct illegal immigrants—hoping to extort more money 
from relatives—"they will sometimes kill someone off immediately to scare the others," 
says Richard. "There was a case last year where they duct-taped the mouth and nose of 
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one individual and had the others watch while he asphyxiated and defecated on himself." 
Some bajadores have branched out to home invasions. In one incident last June, a gang 
broke into a home, outfitted in Phoenix police gear and Kevlar vests—a hallmark of 
criminal enterprises across the border. 
 
To combat the problem, police in Phoenix created the kidnapping squad—known 
officially as Home Invasion Kidnapping Enforcement—last September. Led by 
Lieutenant Burgett, the team of 10 lead investigators has already busted 31 crime cells 
and made more than 220 arrests. But "it never stops," she says. "It's like a Texas ant hill." 
One of the squad's main objectives: to keep the abductions confined to the criminal 
world. "Most of the time, our victims are as bad as our suspects," says Sgt. Phil Roberts. 
"We give them five to 10 minutes to hug their wife, and then they are off to jail 
themselves." If average citizens begin to get ensnared, the result could be widespread 
panic. "We don't want what happens in Mexico to happen here, where they are 
kidnapping bank presidents," he says. "We don't want the president of Wells Fargo to 
need a bodyguard." 
 
Last Tuesday afternoon, the squad was working a case involving a suspected marijuana 
middleman. As police later learned, a few days earlier, he'd allegedly brokered a deal 
between a group of sellers and two buyers for 150 pounds of pot. But when the parties 
gathered at a suburban house, the two buyers held up the others and made off with 
$40,000 worth of dope and cash. The man tried to escape, but a woman at the house 
pulled a gun on him. "You're not leaving," she said, according to the middleman's 
subsequent account to police. "You set up this deal." The stolen goods were now his debt. 
Eventually released, he scrambled to cobble together $40,000 worth of possessions—
three vehicles, 10 pounds of pot, some cash—while a man who called himself "Chuco" 
rang him every hour. But it wasn't enough. On Tuesday morning, Chuco arrived at the 
man's house. "I've got to go," the man told his girlfriend, according to her statements to 
police. "If I don't pay, they're going to hurt me." His abductors, he said, worked for El 
Chapo (an unconfirmed allegation). 
Later that day, the man's girlfriend arrived at the police station. Sleepless and frantic, she 
fielded repeated calls from her boyfriend, who pleaded for her to raise additional cash. 
The cops urged her to remain calm. "I know you are stressed, but you need to keep 
talking," said one of the detectives. "You are the only one who can do the negotiating." 
She had already called some family members and asked them to draw money from an 
equity line. But it wasn't arriving quickly enough. "I don't have it yet, baby," she told her 
boyfriend on a subsequent call, as he grew more distressed. "I'm doing everything I can." 
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Unbeknownst to the woman, the kidnapping squad had received information on her 
boyfriend's possible location. As cops approached the suspected house a little after 
midnight, an SUV suddenly sped away. Police pursued it and pulled it over. "Tell us 
where he is!" a detective told the passengers. Just then, a Chevy Impala took off from the 
house. Another chase ensued, and eventually the driver was forced to stop. Inside were 
four passengers, with the middleman in the rear, flanked by two men armed with 
weapons. Back at the station, detectives questioned the parties; as of late last week, 
charges were likely against four abductors, but not the victim, due to a lack of evidence in 
the suspected marijuana deal. But now he's on the cops' radar, says Burgett. "We do 
proactive follow-up on victims as well." 
 
Though much of Phoenix's kidnapping epidemic stems from alleged drug deals gone 
awry, plenty are linked to the human-smuggling trade. That work used to be dominated 
by small "mom and pop" outfits, but in time, the cartels have muscled in on it. Any group 
that wants to use their trafficking routes has to pay up—about $2,000 per week for 
Mexicans and $10,000 per week for "exotics," like Chinese and Middle Easterners, says 
Richard, the Phoenix detective. That added business cost has encouraged some smugglers 
to try to extort more money from their human loads—known as pollos, or "chickens"—
once they've crossed the border. More and more, pollos may change hands several times 
among dueños, or "owners"—a new, more violent breed of smugglers. The drop houses 
used to stash immigrants are also becoming more barbaric. 
 
One recent night, the Human Smuggling Unit of the Maricopa County sheriff's office 
received a tip on a drop house in a middle-class neighborhood in Phoenix. Relatives of an 
immigrant being held there had received an extortion call demanding $3,500. Joined by a 
SWAT team, the unit made its move, breaching windows and doors, which were boarded 
up (a typical precaution taken by smugglers). A half dozen men tried to escape but were 
grabbed, says Lt. Joe Sousa, the unit commander. Inside were several dozen illegal 
immigrants, all shoeless and famished. Authorities confiscated two pistols, a sawed-off 
shotgun and a Taser-like device—"used against people when they're put on the phone, 
begging their relatives for cash," says Sousa. It was a good bust, he says, but "within a 
week or two, that same organization will be back up and running." Sousa moved to 
Phoenix because he thought it was a nice place to raise a family. But the violence is out 
of control, he says. "Soon as I retire, I'm out of here." 
 
Many area residents who have had encounters with the smuggling world share the 
sentiment. At a takedown of a suspected drop house a few days earlier in nearby 
Avondale, a neighbor became inconsolable describing the terror he experienced living 
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next door to what locals fear is a home to ruthless criminals. "It's been hell," said the 
man, who refused to be named because he was scared. "I have five kids. I've been 
sleeping with two machine guns under my bed for two years." He's planning to foreclose 
on his property and flee with his family as soon as possible. Despite the bust, the 
smugglers "will be back," he said. "Right now, they are headed to the border, they'll chill 
out for a month, and they'll be back." As overwrought as he may have been, he was 
probably right. 
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Edição v. 153, n° 11 de Newsweek, 16 de março de 2009, p. 35 
 

Forget About Fidel 

Things are changing in Cuba, however slowly. The United States 
should be a part of shaping their direction. 

 
There are signs that change may finally be coming to Cuba, 50 years after the revolution 
that brought Fidel Castro to power. In a major shakeup, Raúl Castro, Fidel's brother, fired 
several high-level officials last week. While Raúl did more to raise expectations than 
living standards in his first year as president, he may now be positioning the government 
to go beyond the tentative reforms so far introduced. Then again, he might merely be 
installing loyalists who share his view that the regime should keep a tight grip on society. 
 
What's more certain is the need for change in Cuba. Last year's hurricanes cost the 
already poor island nation $10 billion, 20 percent of its GDP. The global economic 
slowdown has dampened tourism. The population of 11 million is shrinking, in part 
because of a housing shortage that's leading many families to have fewer children. Cuba's 
people, the lion's share of whom were born after 1959, face a future that promises little in 
the way of either prosperity or freedom. 
 
Some American conservatives maintain that all this is reason enough for the United 
States to persist in its policy of ignoring Cuba diplomatically and sanctioning it 
economically. At least in principle, one could argue that the revolution is running out of 
steam and that regime change from within may finally be at hand. The problem is that 
this argument ignores Cuban reality. The country is not near the precipice of collapse. To 
the contrary, the intertwined party, government and military have matters well in hand. 
The population, ensured basic necessities along with access to education and health care, 
is neither inclined to radical change nor in a position to bring it about. 
 
The American policy of isolating Cuba has failed. Officials boast that Havana now hosts 
more diplomatic missions than any other country in the region save Brazil. Nor is the 
economic embargo working. Or worse: it is working, but for countries like Canada, South 
Korea and dozens of others that are only too happy to help supply Cuba with food, 
generators and building materials. Those in Congress who complain about the 
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"offshoring" of American jobs ought to consider that the embargo deprives thousands of 
American workers of employment. 
 
The policy of trying to isolate Cuba also works—perversely enough—to bolster the 
Cuban regime. The U.S. embargo provides Cuba's leaders a convenient excuse—the 
country's economic travails are due to U.S. sanctions, they can claim, not their own failed 
policies. The lack of American visitors and investment also helps the government 
maintain political control. 
 
There is one more reason to doubt the wisdom of continuing to isolate Cuba. However 
slowly, the country is changing. The question is whether the United States will be in a 
position to influence the direction and pace of this change. We do not want to see a Cuba 
that fails, in which the existing regime gives way to a repressive regime of a different 
stripe or to disorder marked by drugs, criminality, terror or a humanitarian crisis that 
prompts hundreds of thousands of Cubans to flee their country for the United States. 
Rather, Washington should work to shape the behavior and policy of Cuba's leadership so 
that the country becomes more open politically and economically. 
 
Fifty years of animosity cannot be set aside in a stroke, but now is the time for 
Washington to act. Much of the initiative lies with the new president. President Obama, 
could, for example, make good on campaign promises to allow Cuban-Americans to 
freely remit funds to relatives in Cuba and to visit them regularly, and could loosen travel 
restrictions for others as well. (Some of these measures can be found in legislation 
currently working its way through Congress.) Obama could also initiate technical 
contacts. Each country already maintains an "interests section," a small embassy by 
another name, in the other's capital. They also share information about weather. But they 
could resume exchanges on such common challenges as migration and drug interdiction, 
and initiate them on homeland security and counterterrorism. 
 
Going beyond this and dealing with the basics of the embargo—or removing Cuba from 
the list of state sponsors of terrorism—would likely require congressional approval. 
Current law, though, makes it almost impossible to take such steps. It requires that Cuba 
effectively become a functioning democracy before sanctions can be lifted. But it's 
precisely engagement that is far more likely to reform Cuba. Preconditions are an 
obstacle to effective foreign policy. 
 
The Obama administration has a great opportunity to begin modifying U.S. policy before 
or during the Summit of the Americas, to be held in April in Trinidad. A new U.S. policy 
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would not only increase U.S. influence in Cuba, but it probably would also be the single 
most powerful way in which Obama could improve the U.S.'s standing throughout the 
Western Hemisphere. The United States can engage with China and Russia, not to 
mention North Korea, Syria and even Iran. Surely it ought to be able to do so with Cuba. 
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