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CAPÍTULO 1

PROPOSTA E PROCESSOS METODOLÓGICOS1

Pedro Russi2

Leonardo F. Nascimento3

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os processos metodológicos desta pesquisa, a qual busca 
avançar na compreensão do discurso midiático com relação aos migrantes e 
refugiados no Brasil durante a última década. Os meios de comunicação, como 
operadores de sentidos, estão presentes direta e indiretamente, além do cotidiano 
da sociedade, na tomada de decisões governamentais nas suas instâncias micro e 
macrossociais. A reflexão crítica sobre os processos de midiatização do refúgio e das 
migrações no país possibilita obter elementos concretos para serem utilizados no 
debate atual e futuro sobre as políticas públicas migratórias e de gestão do refúgio, 
além de ações efetivas de interlocução com os meios de comunicação, levando em 
conta o lugar-chave ocupado na formação de agendas públicas e privadas. Isso 
permite também avançar na ciência e produção de conhecimento no que se refere 
a refúgio e migrações.

Dessa forma, pretende-se produzir resultados acerca de ações concretas que 
o Estado possa tomar para combater o racismo, a xenofobia e qualquer outro tipo 
de discriminação, seja no âmbito do trabalho, de ordem institucional ou cultural. 
Eis a importância de entender o lugar de fala, isto é, o discurso e as operações 
discursivas propostas como agendamento. Não se trata de um simples reconto das 
notícias, mas, sim, de compreender o sentido ali proposto.

1. O texto tem como base material bibliográfico, textos e discussões mantidas e produzidas pela equipe no decorrer da 
pesquisa, no período entre fevereiro e agosto de 2019. As citações serão diretas quando a identificação bibliográfica 
assim o permita. Partes e ideias deste texto também compõem o relatório parcial do que foi apresentado na Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) em 2019.
2. Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Relações 
Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea; professor agregado da Universidad de la República; investigador 
pelo Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I, Agencia Nacional de Investigación e Innovación/Comisión Sectorial 
de Investigación Científica (ANII/CSIC); pesquisador colaborador no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB); e diretor do Centro Internacional de Semiótica e 
Comunicação (Ciseco). E-mail: <pedrorussi@gmail.com>. 
3. Professor do bacharelado interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação (BICTI) da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA); membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da UFBA; e coordenador 
do Laboratório de Humanidades Digitais (LABHD) da UFBA. E-mail: <leofn@ufba.br>.
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Esta pesquisa pode aportar no desenvolvimento de outros estudos, visando 
ampliar o conhecimento e as ações que envolvem essa temática – ações que vão 
além dos dados, permitindo intervenções para afinar a produção de sentido 
midiática no contexto das informações sobre refúgio e migração. Assim, a pesquisa 
tem por objetivo fortalecer a experiência levada a cabo no âmbito dos trabalhos 
desenvolvidos sobre a Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 
(Cobradi), buscando fortalecer o significado e o impacto despertados na cooperação 
internacional para o desenvolvimento promovida pelo Brasil, nesse caso, a partir da 
análise do discurso midiático sobre o refúgio. Assim sendo, a pesquisa visa estudar 
os processos de sentido midiáticos e transmidiáticos4 no tratamento informativo, 
como discursos sobre o refúgio. O recorte aqui proposto para análise do corpus está 
no âmbito das lógicas de produção do discurso nas notícias sobre refúgio e migração.

Para isso, propõe-se aqui analisar as notícias veiculadas por jornais brasileiros 
de significativa circulação no país, e que também são referência discursiva e atuam 
no agendamento sobre o tema desta pesquisa. Com isso, a Diretoria de Estudos e 
Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea considerou necessário 
avaliar a veiculação midiática – a midiatização – das questões referentes à integração 
de refugiados e definiu como foco três dos principais jornais de circulação nacional: 
Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo, entre 2007 a 2017. O recorte 
será no período de 2010-2018.5

O intuito é entender como o discurso midiático atua, não somente na opinião 
pública sobre determinados grupos étnico-culturais, como também nos processos de 
construções identitárias de refugiados e migrantes, a partir das quais tomam-se 
decisões sobre o refúgio e a migração no âmbito estadual e federal. O recorte 
analítico proposto está no campo das lógicas do discurso produzido pelos jornais 
estudados quando elaboram as notícias. Importa esclarecer que não foi objetivo 
desta pesquisa analisar como os brasileiros observam tais grupos ou como eles 
observam a si mesmos nas notícias jornalísticas – isso demandaria uma pesquisa 
de percepção e recepção com os próprios refugiados e migrantes.

Estabeleceram-se os seguintes pontos para analisar o tratamento midiático 
sobre a migração-refúgio no Brasil e os processos de sentido discursivo: i) identificar 
o tratamento informativo sobre o refúgio não brasileiro nos meios de comunicação 
(jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo); ii) compreender, pelo 
discurso e pelo conteúdo proposto nas matérias (textos e imagens), o valor notícia 
(por meio das unidades de registros); iii) identificar as peculiaridades e matrizes 
informativas de cada meio com sua linguagem e determinadas constantes narrativas 

4. Pode-se definir, de forma concisa, como o atravessamento entre as diversas e diferentes mídias.
5. A decisão desse período foi tomada nas reuniões da equipe de pesquisa, considerando a plausibilidade com relação 
às ferramentas de codificação e a relação das variáveis corpus e temporalidade da atual pesquisa.
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(lugar de fala e de sentido); iv) desenvolver um conjunto de resultados qualitativos 
e quantitativos dos meios analisados; e v) inquirir e ampliar os fundamentos dos 
discursos midiáticos relacionados à migração-refúgio, também como subsídio 
para futuros trabalhos diretamente com os produtores das notícias em diferentes 
veículos de comunicação no Brasil.

Embora cada discurso estudado tenha seu contexto, podemos pensar – por 
pesquisas anteriores no âmbito da Dinte/Ipea, assim como com base em outros 
trabalhos relacionados realizados por pesquisadores da equipe – em características 
próprias e coletivas de transversalidade de sentidos, em que há similitudes 
importantes, devido à natureza específica e geral das representações sociais já 
compartilhadas por agendamentos anteriores sobre o alter, isto é, “os outros” 
(no nosso caso, os migrantes e refugiados), especialmente como são produzidos 
pelos meios de comunicação. As unidades de registro, que permitiram realizar o 
mapa quantitativo das notícias, proporcionam de antemão um registro básico das 
transversalidades temáticas-midiáticas. As unidades de registro aqui estudadas são 
os temas e, assim, nossa análise nesta pesquisa é temática.

Na próxima seção é feita a discussão teórica que lastreia o debate desta pesquisa 
como um todo. Em seguida, demonstra-se como foi feita a codificação dos materiais e 
se descreve o uso da ferramenta ATLAS.ti em conformidade com os dados apresentados. 
Finalmente, o capítulo se encerra com uma breve síntese e a apresentação do quadro 
de códigos utilizado para a elaboração dos capítulos desta pesquisa.

2 MIDIATIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DISCURSIVA

Esta seção foi desenvolvida com base em pesquisas e textos publicados em diferentes 
instâncias6 relacionadas ao tema aqui proposto e também com base nas leituras e 
discussões propostas no grupo de pesquisa. Com base nisso, podemos estabelecer 
como ponto de partida a importância de ter como pano de fundo nesta pesquisa 
a circulação de sentidos, a midiatização e transmidiatização em três jornais do 
Brasil com relação à migração e refúgio. Embora o destaque esteja nas unidades de 
informação (unidades de registro), quando estudamos os meios de comunicação 
não se pode ignorar a dinâmica da midiatização no sentido amplo e concreto. 
Estudar determinadas unidades de registro – pela transversalidade – não as isola 
do resto das operações discursivas e de sentido. Há, portanto, interpenetrações das 
narrativas midiáticas, que na perspectiva temporal, vão desenhando os discursos 
sobre os fenômenos.

Nesse sentido, importa ressaltar que de maneira geral costuma-se fazer 
referência aos meios de comunicação separando-os da sociedade. Desse modo, 

6. Ver Russi (2009; 2011; 2013; 2017).
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ignora-se que a mídia está constituída por processos intersubjetivos e, portanto, 
não está fora da sociedade, sendo muitas vezes legitimada por ela. Se não pensarmos 
na intersubjetividade, seria impossível compreender os processos de midiatização 
do tema refúgio-migrações, resultante de agendamentos, lógicas e determinadas 
ênfases discursivas.

Midiatização é um conjunto de processos de apropriação dos fatos cotidianos 
que, por meio das lógicas midiáticas, recorta o fenômeno, configurando um 
lugar de fala que sustenta as estruturas cognitivas e interpretativas sobre o fato 
informado. Dessa forma, podemos apontar o processo de midiatização como a 
interação de movimentos e ações que repercutem em diferentes níveis de estrutura 
social, destacando que as rupturas, desconexões e interações implicadas no processo 
como um todo não são lineares nem pré-determinadas. A esfera midiática precisa 
ser pensada como em constante interação com outras esferas de sentidos, porque o 
processo de midiatização constitui um campo de lutas para conservar ou transformar 
sua existência (Dutra, 2005).

Desse modo, as notícias sobre refugiados e migrantes constituem o resultado 
de narrativas delineadas a partir de determinadas lógicas e de uma estrutura 
de escolhas discursivas, as quais vão conformar as gramáticas de produção das 
notícias. Portanto, não é estranho observar anacronismos informativos sobre o 
fenômeno do refúgio, assim como também preposterações – saber de antemão 
o resultado das coisas –, porque as lógicas midiáticas tornam muitas vezes seus 
discursos deterministas, modelados e por vezes sensacionalistas, em detrimento 
de operações analíticas ou informativas. A lógica do anacronismo sustenta-se na 
espetacularização e no folclórico das outras culturas, reduzindo-as a estereótipo 
e banalidades. A imagem do outro, assim produzida, se faz exótica e interessante 
ao espetáculo e, até, ao mórbido. Outro operador de sentido é a tematização, 
fenômenos são transfigurados em tema (longa narrativa repetitiva), em detrimento 
das informações relevantes no sentido de novidades elucidativas.

Por isso, no discurso midiático, observamos os operadores semânticos 
(Verón, 1997), que substituem interpretações que não se explicitam e análises que 
não se formulam. As mídias – dispositivos midiáticos –, como estrutura e lógica de 
produção, apresentam inter-relações que as caracterizam como tais (temporalidade, 
essencialidades, tematização, lugares de fala, atores sociais integrados ao ethos midiático, 
entre outras). Dessa forma, no campo discursivo, as distinções entre condições reais 
e representacionais tornam-se mais tênues e complexas (Cogo, 2000). Os diferentes 
meios de comunicação tornaram-se lugares onde se elaboram, negociam e difundem 
discursos, valores que atuam como mediações nos processos socioculturais.

O processo de midiatização – por exemplo, o governo nas lógicas dos meios e os 
meios no lugar do governo – permite compreender como os veículos de comunicação 
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de massa vão introduzindo o tema migração-refúgio, operando as dinâmicas dos 
sujeitos por intermédio de números, estatísticas, histórias, testemunhas, gráficos etc. 
A agenda midiática instala na esfera do discurso – portanto, de vivência – uma crise 
causada pela copiosa chegada dos refugiados. Dessa forma, o fato não é somente 
ampliado por ser veiculado pelos meios de comunicação, mas porque se globaliza 
e torna-se consequência de um momento político-mundial das hordas migrantes 
no Brasil. Por meio dessas materialidades informativas, são propostas interpretações 
que dão sentido às culturas – configurando o lugar do outro e o nosso – como 
práticas cotidianas da globalização, mundialização, migração, refúgio etc.

O refúgio proposto e disposto no ambiente midiático – o refúgio como 
discurso – é articulado pelas lógicas narrativas institucionais que lhe outorgam 
determinados sentidos informacionais. Essas gramáticas produtivas não são de 
improviso, mas articuladas desde lógicas do que deve ou não ser dito sobre o refúgio 
ou os migrantes, especialmente nos jornais aqui estudados. Assim, partindo das 
gramáticas de produção (Verón, 1997), observa-se o lugar ocupado pelo enunciador 
dentro de uma determinada ordem institucional discursiva que designa 
enunciados possíveis e permitidos para uma específica configuração institucional. 
Nesse sentido, por meio dos operadores discursivos, o enunciador sustenta a ordem 
institucional enunciativa (statu quo informacional), sendo habilitado como lugar de 
fala para propor modelos interpretativos sobre o refúgio. Assim, o comunicacional 
midiático é atravessado por matrizes de sentido pertencentes ao espaço não midiático 
em si, por exemplo, entre campos de poder político, econômico etc.

Os produtos midiáticos são dinamizados também como instrumentos 
de sondagem – constituídos e reconfigurados pela materialidade do uso – para o 
conhecimento do novo espaço social e público na intervenção migratória. Os meios 
atuam como fornecedores de imagens de vida coletiva ao colocar, na cena cotidiana, 
inúmeras problemáticas desse novo cenário social como lugar de destino. Por meio 
dessas dinâmicas de sentido conformam-se informações da realidade social como 
representações de determinados fatos. Pode-se dizer que há uma imagem de migrante 
refugiado e do refúgio, mais para esconderijo do que para direitos de amparo. Não é o 
pontual de um determinado jornal a ou y, senão do poder discursivo na construção de 
sentido pelas gramáticas de produção sobre algo ao longo do tempo, assim como também 
pelo atravessamento e interpenetração de diferentes ordens de discurso – midiático, 
de saúde, econômico, religioso, político etc. Não é de um momento sincronicamente 
estabelecido, senão diacronicamente sistematizado com relação ao outro, ao distinto, 
ao estrangeiro, ao estranho. Isso foi pensado com base em que a sociedade não é dada, 
porém desenvolvida, por diferentes discussões e instrumentos de representação.

Uma dinâmica de significações midiáticas sobre a história pessoal, familiar, de 
classe, religião, região, raça e etnia não pode ser simplificada em operações lineares. 
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A competência cultural atravessa as classes, pela via da educação formal em suas 
distintas modalidades, configurando as etnias, as culturas regionais, os dialetos e 
as distintas mestiçagens urbanas (Cogo, 2000). Nessa linha, também podemos 
retomar Van Dijk (2003, p. 46), quando destaca que a concepção de racismo 
também inclui o etnicismo, que ele define como o sistema de predomínio de 
um coletivo ou grupo étnico que se baseia na categorização por meio de critérios 
culturais e a diferenciação e exclusão, nos quais se encontram linguagem, religião, 
costumes ou visões do mundo. A elite discursiva – o discurso que se apresenta 
como dominante, o status quo – favorece o sentido de etnicismo, particularmente 
nas suas dimensões discursivas mais sutis.

Sendo as identidades construídas como processos de mudança, tensão e 
interação no contexto do cenário social, podemos compreender, portanto, que 
muitos dos traços e marcas das conversas cotidianas podem ser observados nas 
produções midiáticas, tanto quanto a existência de interações entre o que dizem, 
e constroem, os meios de comunicação, no decurso de seus produtos, e o público, 
que incorpora operadores midiáticos, dirigindo suas relações por meio dessas regras. 
As gramáticas de reconhecimento (ou recepção) não foram objeto desta pesquisa, 
que, no entanto, permite um desenvolvimento nessa linha de busca no âmbito da 
midiatização do tema migração-refúgio na esfera e no sentido da recepção.

Os meios de comunicação (os jornais, nesta pesquisa), no interior das dinâmicas 
culturais, não podem ser pensados só como meios, senão também como fins, que estão 
participando nos modos de constituição e reconhecimento das identidades coletivas. 
Essas marcas coletivas interatuam na configuração-distinção entre sujeitos autóctones 
e estrangeiros, conforme o etnicismo destacado por Van Dijk (2003). Desse modo, 
os processos de reconhecimento das identidades, na produção de sentido midiático, 
marcam e especificam os sujeitos como características e práticas midiaticamente 
distintivas, isto é, como critérios para determinar o ser migrante, o ser refugiado.

Os agendamentos midiáticos destacados pelo mercado informativo amplificam e 
aprofundam tendências estruturais de conservação discursiva, uma ordem do discurso 
que mantém a funcionalidade social, como exclusão e interdição (Foucault, 2008), 
esta última característica pelo tabu do objeto (refugiado) do qual não se pode falar 
ou se fala de uma única e determinada peculiaridade. Isto é, o que pode e por quem 
pode ser dito ou não; quem tem direito a fala e quem não. Deve-se ouvir a voz dos 
migrantes ou refugiados como testemunhas, não como sujeitos pensadores de um 
tipo de discurso, mas meramente como conduto de uma voz que já tem um lugar 
discursivo em outro discurso ordenado para isso. Assim, de acordo com Foucault 
(2008, p. 9),

em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 
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conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 
pesada e temível materialidade.

Com base nisso, podemos entender que o discurso é um veículo de poder, 
além de ser também objeto de desejo. Assim, deter o discurso é deter o poder, isto é, 
conforme o autor, a relação tríade: poder, discurso, saber. Portanto, esse poder não 
pode ser facilitado a qualquer um (lógica de refúgio); do contrário, será a vacilação 
do status quo. Eis a função social dos jornais ao analisar o discurso neles contido e 
por eles proposto: manter a ordem do discurso, o que os afasta da informação em si.

Consequentemente, compreendemos que a mídia atua como articuladora de 
um conjunto de operadores simbólicos, em que os sentidos que levam aos leitores 
são remanejados durante sua circulação no ambiente cultural (Mouillaud, 1997), 
refazendo o acontecimento em um fluxo ininterrupto de transformações. 
A cultura cotidiana é transformada, na relevância discursiva das mídias, não em 
cultura-conteúdo, senão nos valores das notícias que elas catalisam e potencializam 
como dever ser da forma de “estar juntos”. Por isso, apontam para uma ideologia 
dominante, que potencializa certos acontecimentos para que apareçam no contexto 
da informação, e outras, que são separadas desse campo. Por meio dessas lógicas 
midiáticas aplicam-se recortes e molduras sobre o fenômeno a ser noticiado. 
Deparamo-nos com a intencionalidade da produção que, nessas propostas, fortalece 
a transformação midiática da cultura cotidiana, em que o dia a dia concreto do 
migrante-refugiado é esquecido ou reduzido ao documento (passaporte), assim 
como por uma generalização que oblitera o indivíduo e sua história.

A mídia não só atribui amplificação e visibilidade a determinados fatos, mas 
também propõe modos próprios de fazer existir esse cotidiano, que, por meio de 
ações ritualistas-cotidianas, vão não somente anunciando a noção de realidade, 
porém convertendo-se, elas mesmas, no lugar através do qual a realidade não só 
passa por elas mas também se faz nelas (Fausto Neto, 1999). Conhecendo isso, 
como assinalamos anteriormente, podem-se sublinhar as relações entre os agentes do 
campo midiático e dos outros campos (econômico, político, jurídico, pedagógico), 
porque nelas se configuram as estratégias e os operadores discursivos, dos quais se 
serve a mídia para construir a informação (operadores como enquadramentos, mapa 
geográfico, destinatário construído). Isso é fundamental para entender a conformação 
das dinâmicas específicas ao campo midiático (por exemplo, no jornalismo) como 
função simbólica e institucional na informação sobre as migrações. Dessa forma, a 
construção de jogos racionais do discurso midiático em que o jornalismo constrói 
a notícia integrada à realidade, como lugar de onde se fala, explica e traduz tudo o 
que acontece de “relevante” e que, em consequência, “deve” ser entendido como tal.

Nesse sentido, vejamos que as transformações pelos processos de midiatização 
interferem, por exemplo, nos modos de pensar e fazer política, economia etc. 
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Isso acontece, no mínimo, por meio de três mudanças substanciais (Mata, 2000): 
i) a substituição das instituições juridicamente consagradas como lugar para e da 
representação cidadã – parlamento, juizado, partidos – pelos meios de comunicação; 
ii) a substituição dos sujeitos atores clássicos da política – políticos, governantes, 
cidadãos, militantes – pelos novos sujeitos midiáticos: jornalistas, condutores de 
programas, público, entrevistados; e iii) a substituição dos cenários da ação política 
do partido ao set televisivo, da praça à plateia.

Sabendo disso, podem-se caracterizar, por exemplo, alguns operadores de 
sentido na construção da informação sobre as migrações-refúgio – e de outros 
fenômenos – como categorias de análises gerais para compreender a dinâmica da 
midiatização (Dutra, 2005), conforme apresentado a seguir.

1) Os temas agendados, observando as operações lógicas que lhe são 
subjacentes: a seleção e a tematização dos assuntos; a definição dos grupos e 
sujeitos principais e dos temas abordados; o tempo dedicado; e o número 
de notícias correspondentes a essa categoria. As situações de agendamento 
propostas midiaticamente permitem caracterizar a informação sobre 
os migrantes-refugiados desde uma perspectiva de luta de agendas, 
explicitadas no discurso ou não. Foi importante mapear o número e o 
tipo de notícias e problematizar a importância que certos temas adquirem 
na agenda proposta sobre o tema.

2) Entender o mapa geográfico da construção noticiosa, as áreas geográficas 
referenciadas e a temporalidade narrativa dessas referências contribui 
para a caracterização do mapa geográfico-simbólico que a mídia constrói.

3) Reconhecer os agentes sociais que protagonizam as informações torna-se 
um elemento-chave para observar a presença dos diferentes campos sociais 
na construção dessa informação sobre as migrações.

Como ilustração, essa categorização torna-se visível pelas denominadas 
entrevistas e os espaços de opinião que os jornais estudados publicam quando 
desejam apropriar-se das falas dos migrantes e refugiados, porém dentro das lógicas 
discursivas midiáticas que os sustentam como lugares habilitados para outorgar 
a oportunidade de expressão. São dinâmicas comunicativas de singularidades 
midiáticas. Isso quer dizer que os meios podem ser pensados como sendo também 
modos de constituição e de reconhecimento dos outros. Do mesmo modo, operam 
articulados a um conjunto de marcas de sentido que são modificadas na própria 
ação das apropriações midiáticas, os progressos de sentido.

Ao mesmo tempo, é necessário compreender as dinâmicas midiáticas como 
operadoras de situações simbólicas de entendimentos atribuídos ao fenômeno 
migratório. Sem querer, as falas sobre a migração dão o xeque-mate na ideia 
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de migração como exclusiva da passagem corporal de fronteiras. Isso acontece 
porque temos, midiaticamente, operadores de sentido que permitem imaginar 
sobre a migração, o migrante, antes mesmo de conhecê-lo, de sabê-lo. O outro já 
está como sujeito discursivo entre nós – já tem cor, tipo de vestimenta, forma de 
falar, forma de atuar etc. Na sociedade em que, pelos processos de midiatização, 
já operam com princípios interpretativos dessas esferas midiáticas, isso quer dizer 
que o migrante já é um “perfeito” conhecido.

O paradoxal acontece porque, ao mesmo tempo em que se conhece ou 
informa sobre o refúgio e a migração, sustentam-se as reduções interpretativas 
supramencionadas. Por esse motivo, compreender a midiatização da migração-refúgio 
exige observar uma ressignificação conceitual da migração e da figura do outro como 
um todo, que tem seu operador no próprio campo das mídias, forjando representações 
de um nós e eles, resultante das apropriações midiáticas.

Nesse sentido, compreender a partir desta pesquisa as condições de sentido 
propõe a reinvenção dos laços culturais como novas redes de significação, que 
efetuem, desde essa outra lógica, uma nova compreensão dos espaços midiáticos. 
Esses processos de outra proposta de informação articulam operadores de sentido que 
potencializam diferentes graus de autoconsciência e consciência social. Quer dizer, os 
indicadores analíticos construídos pela pesquisa permitem arquitetar conhecimentos, 
mas também ferramentas de referência para os profissionais dos jornais, os docentes 
de jornalismo, pesquisadores da temática, políticos e outros atores sociais que 
participam, direta ou indiretamente, nas decisões relativas ao tratamento informativo 
idôneo da migração na atualidade brasileira e internacional.

Passamos assim à aplicação prática dessa discussão teórica na forma da 
metodologia aqui empregada.

3 REFERENCIAL E AÇÃO METODOLÓGICA

Para pensar na metodologia, é necessário compreender o objeto de estudo desta 
pesquisa: o sentido proposto pelo discurso midiático jornalístico sobre os migrantes 
e refugiados no Brasil entre 2010 e 2018. O objeto foi construído e recortado desde 
a interdependência de saberes e óticas de investigação, visando assim poder entender 
essa realidade sociomidiática como processo de midiatização. O recorte realizado 
busca entender especialmente o tratamento midiático, a dinâmica discursiva de 
uma quantidade de matérias jornalísticas (no período 2010-2018) referentes 
aos refugiados estrangeiros no Brasil. No sentido metódico, parte-se da matriz 
compreensiva, tendo como pontos de apoio a análise de conteúdo e do discurso, 
para ajustar a pesquisa no âmbito dos estudos de midiatização das migrações/refúgio. 
O percurso da pesquisa demandou ajustes devido à dinâmica de significação e 
reinterpretação dos objetivos, do problema de pesquisa e da construção do objeto.
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Assim sendo, foi construído um desenho analítico sobre o tratamento 
informativo dado à migração e aos refugiados – incluída a produção de sentido 
e a unidade de informação – que possibilitou diversos desdobramentos dos 
temas e categorias que poderão dar suporte para outras pesquisas no que tange à 
midiatização das identidades dos refugiados. Nesse sentido, é importante ressaltar 
que se trata de uma estratégia de transferência – transfer, conceito utilizado 
por Van Dijk (2000, p. 92) – empregada para desassociar-se aparentemente 
de um discurso racista e/ou dominante, apelando a uma voz alheia, como a 
voz da sociedade/povo, para transmitir uma mensagem (uma narrativa) para 
conseguir “um consenso político acerca da imigração e, ao mesmo tempo, exercer 
influência (agendamento) sobre a opinião pública” (op. cit., p. 101). Conforme 
o autor, o discurso é considerado uma forma de ação na sociedade, ação social, 
como um produto cultural, assim como uma manifestação explícita de crenças 
e conhecimentos sociais (Van Dijk, 2003, p. 78). Estudar os jornais como 
operadores discursivos sobre o outro, o estranho e o estrangeiro, nas faculdades 
de refugiado, permite compreender também como se constituem numa – às vezes 
única – informação de destaque sobre um evento – nesse caso, migração-refúgio 
(op. cit., p. 233). Isso abre o caminho para uma outra reflexão sobre quem tem o 
acesso e controle sobre a produção simbólica nos meios de comunicação.

Essa distinção se dá no sentido metodológico, visando à compreensão dos 
procedimentos realizados. A proposta, nesse sentido, foi de uma análise inicial 
quantitativa de um conjunto de matérias jornalísticas de meios de comunicação 
brasileiros de agenda significante na opinião pública. A etapa da análise quantitativa 
das unidades de registro selecionadas nos períodos supramencionados e a análise 
qualitativa de maior destaque e intensidade – discurso, processos e operadores de 
sentidos –, das linguagens e narrativas utilizadas não foram trabalhadas de forma 
fragmentada, senão consolidadas pela articulação.

As técnicas de pesquisa incluem a observação e a análise da materialidade 
midiática com base em referenciais do estudo do discurso, da produção e da 
circulação de sentidos que se interpenetram entre as mídias estudadas, isto é, 
interfaces entre mídias como operadores discursivos.

Para estudar o tratamento informativo sobre a migração, propõe-se um 
processo metódico quali-quantitativo de observação sistemática e comparativa 
dos jornais, das gramáticas de produção, nesses momentos temporais. O processo 
metódico comparativo procura não perder de vista a adequação ao objeto de 
estudo aqui delimitado, no caso o tratamento informativo do refúgio no Brasil, 
entre jornais brasileiros.

Foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa – a partir de base de 
dados – dos materiais selecionados (notícias), assim como das especificidades 
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das linguagens e formas narrativas. Do ponto de vista quantitativo, esse processo 
permitiu obter índices e variáveis específicas sobre as notícias acerca da migração 
para poder compará-las entre si e no conjunto dos jornais. Fala-se aqui de uma 
especificidade dos meios e das linguagens que permitem identificar determinados 
operadores de sentidos nas gramáticas de produção, tais como: os textos, os títulos, 
os subtítulos, o caráter do léxico utilizado, as fontes informativas, as vozes que 
falam, as vozes faladas, as seções nas quais se publicam as notícias, a tematização, a 
intertextualidade. Para a análise do visual, observam-se: os infográficos; as fotografias, 
considerando seus parâmetros técnicos de fotojornalismo; o lugar (a página) de 
publicação no jornal; e as intertextualidades imagem-texto.

Nessa lógica, propõe-se um processo metódico que compreenda as mídias 
como operadores de sentido dos processos sociais, os quais colaboram para futuras 
interpretações, assim como para conhecer o tratamento midiático sobre diferentes 
coletivos. Dessa maneira, a pesquisa oferece inferências com base nos resultados 
obtidos, para que o tratamento midiático seja o mais adequado possível, evitando 
visões racistas, parciais ou fragmentadas da realidade migratória internacional.

De forma sintética, a análise de conteúdo, como ideia de ser uma técnica de 
investigação com finalidade quantitativa e de condições especialmente normativas – 
limitantes – em relação ao conteúdo presente nos veículos de comunicação, foi 
também ampliada e articulada como dinâmica qualitativa de análise (Bonin, 2005; 
Bardin, 1977). A compreensão desse percurso permite sustentar, neste capítulo, 
a articulação da verificação de conteúdo para a análise discursiva na linha da 
produção de sentido.

Com base nas modalidades da análise de conteúdo, trabalhamos com 
a abordagem temática que, no caso dos jornais, foi utilizada para separar os 
núcleos de sentido que compunham as notícias relacionadas a migração e refúgio. 
Observaram-se os significados (operadores de sentidos) construídos nas notícias 
dos jornais. Os núcleos de sentidos foram a base para a elaboração das categorias 
e subcategorias (Bonin, 2005, p. 6).

Conforme Bardin (1977), como organização do estudo, optamos pelas 
unidades de registro como forma de ancorar nosso processo de categorização – 
quer dizer, os temas –, edificando assim nossa análise como sendo temática. Dessa 
forma, compreendemos, a partir de Bonin (2005), que a unidade de registro 
corresponde à unidade de significação que buscamos, nesse caso, os temas,  
“a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo 
certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (Bardin, 1977 apud 
Bonin, 2005, p. 7). Importam as ideias constituintes do texto: elas são proposições 
portadoras de significações, o que permite entender que essa unidade de registro 
(tema) corresponde a uma ordem de recorte de sentido e não da forma em si.
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A dinâmica relacionada à unidade de registro (tema) permitiu avançar com 
relação à construção das categorias temáticas. Retomamos aqui a sistematização 
de Bonin (2005, p. 8), que possibilitou realizar o desenvolvimento das categorias, 
considerando regras estabelecidas para a construção das categorias – elas não estão 
dadas ou explicitadas nos veículos; são construídas com base nos critérios dos 
pesquisadores, do problema de pesquisa. De acordo com essas regras, as categorias 
devem ser: i) exclusivas, isto é, os mesmos elementos não podem pertencer a 
diversas categorias; ii) exaustivas, ou seja, de modo que se percorra todo o texto; 
e iii) objetivas e fidedignas, assim é possível controlar os desvios relacionados à 
subjetividade dos pesquisadores no momento de construir as categorias. Isso implica 
a necessidade de estabelecer regras claras de inclusão e de exclusão.

Cabe destacar que a construção das categorias analíticas foi feita em equipe, e 
as idas e vindas permitiram um trabalho importante no sentido metódico, e também 
no metodológico, quer dizer, na compreensão do que estava sendo realizado 
coletiva e analiticamente. O que estamos explicitando é que não foram categorias 
preestabelecidas ou já construídas em outras pesquisas; as categorias são exclusivas 
desta pesquisa, elas foram elaboradas pela equipe com base nas leituras das matérias 
dos jornais selecionados. Logo depois de elaboradas, as categorias analíticas (temas) 
serviram para submeter as matérias à categorização propriamente dita. As categorias 
não são fixas, isso quer dizer que podem ser ressignificadas no decorrer do tempo 
e nas futuras leituras e intervenções analíticas de outros pesquisadores.

Na aplicação concreta desse método, se fez uso de uma ferramenta digital, o 
ATLAS.ti, cujo emprego se descreve na próxima seção.

4 O USO DO APLICATIVO ATLAS.TI

Para auxiliar na sistematização e categorização do conteúdo das matérias, foi utilizado 
o aplicativo ATLAS.ti 8.0 para Windows.7 Ele é uma ferramenta extremamente 
útil para o tratamento de grandes bases de dados qualitativos em áudio, vídeo, 
texto ou imagem. Além disso, como os dados que foram analisados possuem 
uma disposição temporal (de acordo com a data de publicação das matérias), o 
ATLAS.ti permitiu que fosse feita uma disposição quantitativa. Outra vantagem 
é a capacidade de, ao final da pesquisa, possibilitar que outros pesquisadores 
refaçam o percurso investigativo que foi desenvolvido (Conrad e Reinharz, 1984). 
Em resumo, se devidamente utilizada, a ferramenta conjuga rigor, flexibilidade, 
transparência e velocidade na manipulação e análise de dados (Lu e Shulman, 2008; 
Silver e Lewins, 2014) .

7. Disponível em: <http://downloads.atlasti.com/docs/manual/atlasti_v8_manual_en.pdf>.
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A condição básica para a utilização do ATLAS.ti é que o material que a ser 
analisado esteja em formato digital ou – como foi o caso das matérias de jornal 
desta pesquisa – tenham passado por algum processo de digitalização. Foi preciso 
fazer a inserção do material no projeto (arquivo básico do aplicativo) e, em seguida, 
proceder à elaboração das categorias por meio das quais foi classificado. Essas 
categorias foram denominadas dentro do aplicativo de códigos. Uma vez elaborados 
os códigos ou a estrutura de codificação, a maior parte do processo de pesquisa 
com o ATLAS.ti consiste no exercício de codificar os materiais, ou seja, “rotular 
as passagens dos dados de acordo com o que eles tratam ou com outro conteúdo 
de nosso interesse” (Richards e Richards, 1994, p. 446).

A codificação é, quer estejamos ou não sendo auxiliados por computadores 
e aplicativos, a etapa fundamental da pesquisa qualitativa. Segundo Saldana 
(2015, p. 3), “um código na pesquisa qualitativa é, na maioria das vezes, uma palavra 
ou frase curta que atribui simbolicamente um atributo que resume, salienta, captura 
a essência e/ou evoca de uma porção de dados visuais ou baseados na linguagem”.

Embora o ATLAS.ti possibilite, pela função de autocodificação, buscar 
automaticamente a presença de palavras em linhas, parágrafos ou páginas, o exercício 
de codificação é uma tarefa fundamentalmente hermenêutica de interpretação de 
dados. Isso exige, por conseguinte, um extremo cuidado na definição dos códigos e 
no treino dos codificadores para que faça a associação entre a citação (o trecho que 
nos interessa) e o respetivo código. O aplicativo ainda permite que sejam criadas, 
ao longo desse processo, notas sobre os materiais do projeto. Isso é o equivalente a 
um caderno de campo digital da pesquisa com insights, anotações sobre os dados, 
impressões etc. Ao final, há uma gama de possibilidades qualitativas, como geração 
de relatórios com todos os trechos referentes à determinado código; criação de 
redes que possibilitam a visualização de documentos, códigos e citações etc., além 
de procedimentos quantitativos, como frequência de códigos por documentos, 
cruzamentos de códigos, frequência e nuvem de palavras etc. 

Apesar desse manancial de funções e possibilidades do aplicativo, existem 
alguns aspectos que, embora não configurem necessariamente uma desvantagem, 
ainda assim precisam ser considerados. Um deles reside no fato de o ATLAS.ti ser um 
aplicativo comercial cujo acesso ao código-fonte não é permitido. Por conseguinte, 
os pesquisadores se tornam dependentes, em certa medida, das características da 
arquitetura da própria plataforma, configurando aquilo que vem sendo denominado 
pelo neologismo de “encaixapretamento” (black-boxing) (Berry, 2012, p. 75-77). 
Além disso, a utilização da ferramenta continua a exigir, por parte dos pesquisadores, 
uma atenção às etapas que tradicionalmente compõem uma investigação qualitativa 
de dados. Em outros termos, a automatização e a velocidade propiciadas pela 
sofisticação tecnológica do aplicativo não prescinde da crítica e da atenção constantes 
por parte dos pesquisadores envolvidos.
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Assim, o ATLAS.ti permitiu a sistematização das matérias e a construção das 
categorias, o reordenamento e a recategorização dos temas (codes). A cada criação 
ou revisão de categoria, exigiu-se um trabalho atento para ajustar a ferramenta à 
pesquisa, e não o contrário. Dessa forma, foram sendo definidas as unidades de 
informação. Esse esclarecimento é de uma particularidade epistêmica, porque o 
uso de uma ferramenta importante responde aos interesses da pesquisa, e não 
o inverso. Vale esse destaque, sabendo que estes capítulos podem ser lidos por 
futuros e novos pesquisadores.

As ferramentas ou instrumentos, por mais importantes que sejam, sempre 
deverão estar sob o olhar epistemológico e metodológico do(a) pesquisador(a). 
Ao destacar o ATLAS.ti como valorosa ferramenta desta pesquisa, queremos que ela 
também seja entendida como tal nas suas potencialidades e limitações. As pesquisas são 
feitas pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras, não pelas ferramentas ou instrumentos.

Registre-se que se adotou na pesquisa que fundamenta este capítulo a 
ferramenta da metodologia qualitativa mediante a importação de notícias, o que 
representou um movimento inicial rumo à adoção da análise de conteúdo8 e de 
discurso pela produção de sentido.

A pesquisa teve início com a coleta de matérias nos acervos digitais dos jornais 
O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e O Globo. Para isso, nós elaboramos três scripts de 
webscraping9 ad hoc na linguagem R (R Team Core, 2014) por intermédio do pacote rvest10 
ou em Python, pela biblioteca Beautiful Soup 4.4.0.11 Assim, obteve-se, inicialmente, um 
total de 9.407 documentos12 nos acervos dos jornais Folha de S.Paulo (3.721 matérias),13 
O Estado de S. Paulo (1.837 matérias)14 e O Globo (3.849 matérias)15 que continham, 
ao menos uma vez, o termo refugiado. Em seguida, três técnicos realizaram leituras 
sistemáticas com o objetivo de selecioná-las entre dois tipos.

• Matérias que apenas citavam o termo refugiado: sem tratar diretamente 
do território brasileiro e do tema de integração, como matérias sobre as 
crises internacionais vinculadas às questões de direitos humanos. Foram 
retiradas também matérias que fugiam do contexto da pesquisa proposta.

• Matérias limitadas ao território brasileiro: independentemente das temáticas 
relacionadas, mas priorizando as questões de integração, por exemplo, os 

8. Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as 
incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados (Mozzato e Grzybovski, 2011, p. 734).
9. Coleta automatizada de dados na internet utilizando linguagens de programação (Marres e Weltevrede, 2013).
10. Disponível em: <http://rvest.tidyverse.org/>. Acesso em: 11 abr. 2016.
11. Disponível em: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/index.html>. Acesso em: 9 jun. 2019.
12. Número de documentos que podem conter entre uma ou mais matérias.
13. Disponível em: <https://acervo.folha.com.br>. Acesso em: 19 jul. 2018.
14. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br>. Acesso em: 19 jul. 2018.
15. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com>. Acesso em: 19 jul. 2018.
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estados e as cidades brasileiras retratadas nas matérias. Foram selecionadas 
também as matérias que continham o termo refugiados, mas que se 
referiam a outro status jurídico, como os imigrantes haitianos.

Foi realizada uma pré-seleção, por meio da qual tivemos um total de 689 
matérias do tipo B, distribuídas entre Folha de S.Paulo (327 matérias) e O Estado de 
S. Paulo (148 matérias) e O Globo (214 matérias). Logo, no processo de ajuste das 
categorias e subcategorias temáticas, foi elaborado o corpus defi nitivo da pesquisa 
(2010-2018), com um total de 517 matérias. Considerando sempre o recorte 
de matérias do tipo B, elas foram divididas da seguinte forma: Folha de S.Paulo
(175 matérias), O Estado de S. Paulo (217 matérias) e O Globo (125 matérias).

Todas as análises subsequentes trataram apenas das matérias do tipo B. 
Para o estudo desse material, optou-se pela abordagem qualitativa, que consiste na 
obtenção de dados em contato direto com os artigos fi ltrados, e pelo exame descritivo 
dos referidos textos, com a utilização da análise de conteúdo (Bardin, 1977) e os 
procedimentos antes citados e destacados.

Por meio de uma observação preliminar, descartou-se do total coletado as 
matérias em que o termo refugiado aparecia em contextos cujo assunto foi entendido 
como estranho ao tema da pesquisa. Por exemplo, foram excluídas matérias que apenas 
citavam o termo, mas o faziam sem tratar diretamente do território brasileiro e/ou do 
tema da integração dos refugiados ao Brasil. Eliminamos também as matérias sobre 
crises internacionais vinculadas às questões de direitos humanos. Ao fi nal, obteve-se 
o total de matérias que foram consideradas segundo o gráfi co 1.

GRÁFICO 1
Documentos por ano e por veículo (2010-2018)
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Elaboração dos autores.
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Por meio dessa ferramenta, foram criados quotations, isto é, trechos significativos 
das matérias, selecionados nos documentos com base nos objetivos estipulados na 
pesquisa e de acordo com o referencial teórico-metodológico adotado. Posteriormente, 
cada trecho recebeu um código conforme seu conteúdo (code, que denominamos 
com base na análise de conteúdo como unidades de registro – vide quadro 1). Isso 
significa a criação de conceitos gerados pelas interpretações – inferências – dos 
pesquisadores, podendo estar associados a uma citação ou a outros códigos para 
formar uma ordenação conceitual. Também foram elaborados esquemas gráficos 
(networks), os quais permitem a apresentação dos códigos e elementos organizados e 
conectados dentro das temáticas abordadas. Desse modo, a pesquisa trabalhou com 
608 códigos (codes) e 3981 citações (quotations).

5 SÍNTESE

Como síntese, podem ser destacadas as atividades listadas a seguir, realizadas 
coletivamente, ancoradas nas reuniões semanais da equipe.

1) Levantamento e revisão de bibliografia (geral-específica) referente 
às especificidades da pesquisa proposta, isto é, questões conceituais, 
procedimentos metódicos e estruturação do mapa de conteúdo, como 
forma de ancorar e demarcar o terreno de interesse do projeto e da equipe.

2) Sistematização e definição das especificidades que a produção de sentido 
assume no âmbito do tratamento informativo pelos jornais selecionados 
para construir a matriz analítica da base de dados qualitativos.

3) Definição de categorias e subcategorias de análise e das inter-relações 
dos conteúdos das obras selecionadas, usando, para isso, o ATLAS.ti.

4) Elaboração do mapa analítico inicial, a partir do material coletado para 
repensar as categorias analíticas – novamente fazendo uso do ATLAS.ti.

5) Reestudo crítico das estratégias analíticas.

6) Análise dos temas escolhidos pelos pesquisadores, a partir da definição 
das categorias e subcategorias que guiaram a pesquisa na sua dinâmica 
inferencial, possibilitando a construção desses capítulos e também 
podendo servir de referência a futuros textos.

Feito esse esclarecimento sintético das atividades, apresentamos a seguir o 
quadro dos temas e as categorias analíticas e subcategorias resultantes da construção 
meticulosa da equipe de pesquisa que possibilitou construir uma base de dados essencial 
para compreender o sentido produzido pelos três jornais analisados com relação ao 
refúgio e à migração. A base vai além dos três jornais em si, porque se projeta – não 
automaticamente – para outras análises de sentido que envolvam outras mídias.
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Lembramos que o objetivo deste capítulo é apresentar as bases conceituais, teóricas, 
epistémicas e metodológicas que permitiram a construção de categorias analíticas 
para que elas não sejam entendidas como dadas ou naturalizadas. O quadro 1, em 
três colunas, destaca não somente as categorias mas também as subcategorias e o que 
foi contemplado para constituir as categorias em si – sempre num processo de idas e 
vindas entre as matérias e os conceitos das bases teóricas.

Encerramos este capítulo com a apresentação do quadro construído pela equipe 
desta pesquisa, como forma de sistematizar as unidades de registro, subunidades 
de registro e unidades de contexto.

QUADRO 1
Unidades de registro, subunidades e unidades de contexto

Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Trabalho

- Acesso às questões de mercado de trabalho pelos estrangeiros no Brasil.

Formal

Profissional registrado e oficializado dentro da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), com a proteção e o amparo das leis trabalhistas, possui 
carteira assinada, usufrui de todas as vantagens e benefícios garantidos 
pela contribuição regular dos impostos.

Informal
Profissionais que exercem suas atividades sem registro na carteira, não 
possuem vínculo empregatício, não contam com benefícios trabalhistas como 
férias, licença-maternidade, aposentadoria, seguro desemprego, entre outros.

Remunerado
Trabalho retribuído financeiramente ou em espécie, submetido às condições 
de oferta e demanda do mercado de trabalho. O trabalhador remunerado 
pode ser um empregado ou um conta própria.

Não remunerado

Trabalho não retribuído financeiramente, ou seja, o trabalhador exerce 
atividades de pessoas ditas “do lar”, cuja atribuição é cuidar da própria 
casa, ou o trabalhador é dedicado ao trabalho filantrópico, que é o caso 
de voluntários em escolas, hospitais, orfanatos, templos religiosos etc.

Empregado(a)
Profissional que exerce funções ou atividades em determinada profissão, 
no setor formal ou informal.

Desempregado(a) Pessoa que está à procura de trabalho.

Inativo
Pessoa que não está trabalhando e nem procurando emprego. Geralmente 
são os estudantes, donas de casa e aposentados.

Empresário
Pessoa de direito que é responsável pela empresa (micro, pequena, média 
ou grande) e exerce profissionalmente (com habitualidade) uma atividade.

Oportunidades Ofertas e oportunidades de trabalho que tem acesso.

Programas sociais
Programas sociais aos quais os trabalhadores têm acesso e incentivo, 
como Bolsa Família, auxílio-moradia, bolsa para estudante, pensão  
e aposentadoria.

Capacitação Capacidade técnica e profissional da pessoa.

Aumento oferta Incremento na oferta de trabalho.

Queda oferta Redução na oferta de trabalho.

Desvio de função Trabalho abaixo da qualificação profissional, subatividade exercida no trabalho.

Escravidão
Trabalho em condições análogas à escravidão, condições precárias e  
sem remuneração.
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Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Setor de atividade

-
Na atividade de trabalho ou de procura de trabalho, a atividade 
econômica em que o refugiado está inserido.

Agricultura Pesca, outros.

Artes e entretenimento -

Comércio Lojista, vendedor, atendente, caixa.

Comunicações -

Construção civil Pedreiro, pintor, marceneiro.

Educação Professor, diretor, coordenador.

Estudante -

Empregador Empresário, empreendedor, dono de negócio.

Exploração de minas  
e canteiras

-

Gastronomia Cozinheiro, chefe de cozinha, ajudante de cozinha.

Hotelaria Bares e restaurantes (copeiros, garçons).

Indústria extrativa, 
de transformação e 
manufaturado

-

Serviços domésticos Faxineira(o), cozinheira(o), jardineiro(a), diarista, caseiro(a). 

Serviços sociais  
e de saúde

-

Transporte e 
armazenamento

-

Outras atividades -

Profissão no Brasil

- O exercício da profissão no Brasil.

Cozinheiro(a) -

Professor(a) -

Vendedor(a) -

Pedreiro(a) -

Outros -

Empregador
Não foram codificados  
os subcodes

São informações de quem está empregando o refugiado.

Profissão no  
país de origem

Não foram codificados  
os subcodes

O exercício da profissão que tinha no país de origem.

Professor(a) -

Outros -

Escolaridade no Brasil Se houver Última escolaridade matriculada ou finalizada no Brasil.

Escolaridade no  
país de origem

Não foram codificados 
os subcodes

Última escolaridade em andamento ou finalizada no país de origem.

Gênero

Não foram codificados  
os subcodes

Gênero do refugiado na matéria.

Homem -

Mulher -

LGBT+ -

(Continua)
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Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Raça/etnia

Não foram codificados  
os subcodes

Etnia ou raça do refugiado na matéria.

Negro(a) -

Índio -

Branco(a) -

Adjetivação  
(relacionado ao status)

-
O que foi mencionado na matéria sobre o refugiado, quais foram os 
adjetivos usados.

Refugiado(a)
Refugiados são aquelas pessoas que têm que deixar seu país por causa de 
guerras, perseguição religiosa, racial ou política, ou por tragédias naturais.

Ilegal Sem o status de refúgio.

Legal
Refugiado com status de refúgio, com documentação e permissão do 
Comitê Nacional para Refugiados (Conare).

Clandestino Ilegítimo.

Invasor Invade um território.

Estrangeiro(a) Que veio de outro país.

Migrante Pessoa que se muda de um país para outro.

Apátridas O indivíduo que não é titular de qualquer nacionalidade.

Asilado(a) Que solicitou um lugar para se proteger.

Europeu Codificar apenas quando aparecer o termo explícitamente.

Africano(a) Codificar apenas quando aparecer o termo explícitamente.

Latino-americano(a) Codificar apenas quando aparecer o termo explícitamente.

Asiático(a) Codificar apenas quando aparecer o termo explícitamente.

Criminosos(as)/ilícitos
O refugiado está envolvido com algum ilícito, crime, roubo, furto, tráfico, 
drogas, terrorismo, sequestro, prostituição, exploração sexual, pedofilia, 
invasão de terra ou domicílio.

Criminalização
Associação por parte dos brasileiros da imagem dos refugiados 
à criminalidade.

Ondas (sobretudo  
novos fluxos)

Fluxo intenso de entrada no Brasil, com grande número de pessoas do 
mesmo país de origem.

Nacionalidade

- País de nascimento do refugiado.

Haitianos(as) -

Sírios(as) -

Venezuelanos(as) -

Todas as que apareçam -

(Continua)
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Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Violência

Não foram codificados  
os subcodes

Citação na matéria sobre o envolvimento do refugiado em algum ato 
de violência.

Fronteira Em ambos os países.

Urbana -

Doméstica -

Mulheres -

Crianças -

Do Estado -

Policial -

Outras -

Aumento -

Diminuição -

Trabalho -

País de procedência Todos os que apareçam País de onde veio antes de chegar ao Brasil.

Trajetória no Brasil Todos os que apareçam Locais, municípios, estados ou regiões que percorreu no Brasil.

Rota de passagem
Não foram codificados 
os subcodes do país 
de destino

Refugiados que passaram pelo Brasil como rota de passagem para 
outro país.

Localidade (no Brasil)
Todos os que 
apareçam

Local (municípios, estados ou regiões) em que o estrangeiro está 
morando atualmente.

Expectativas (verificar a 
sustentação do code)

Não foram codificados  
os subcodes

A expectativa do refugiado em relação a temas mencionados 
na entrevista.

Emprego -

Língua -

País (geral) -

Cidade -

Financeiras -

Familiares -

Afetivas -

Atrativo
Motivação para pedido de refúgio. Fatores do cenário brasileiro q 
ue incentivam o refugiado a vir para o Brasil.

Condicionante (êxodo)

Guerras e conflitos

Motivos que levaram o refugiado a sair do país de origem.

Questões ambientais

Perseguição

Questões econômicas

Crise humanitária

(Continua)
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Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Língua portuguesa

Não foram codificados  
os subcodes

Relação do refugiado com o idioma português no Brasil.

Preconceito As pessoas têm preconceito por não saber falar português.

Barreira linguística Não consegue se comunicar, se relacionar por não ter fluência no português.

Formas de apropriação
Como aprendeu a língua: com amigos, parentes, igreja, escola, 
universidade, professor particular, cursos on-line?

Cursos de formação Curso de português em escola de línguas, universidade, curso on-line?

Dificuldades Dificuldades por não saber falar português.

Facilidades Facilidade por saber falar português.

Religiosidade

Não foram codificados  
os subcodes

Situações do refugiado em relação à sua religião no Brasil.

Dificuldades Dificuldades para vivência com diversas religiões.

Facilidades Facilidades para vivência com diversas religiões.

Dificuldade de acesso Dificuldade de acesso às instituições religiosas no Brasil.

Facilidades de acesso Facilidades de acesso às instituições religiosas no Brasil.

Discordância Falta de respeito e dificuldade de convívio.

Concordância Respeito mútuo, bom convívio.

Saúde

Não foram codificados  
os subcodes

Acesso aos serviços de saúde do refugiado no Brasil.

Falta de assistência -

Infraestrutura adequada -

Infraestrutura precária -

Dados/estatísticas -

Atendimento 
emergencial

-

Atendimento geral -

Atendimento 
odontológico

-

Atendimento psicológico -

Campanhas 
de vacinação

Pensando nos venezuelanos, em sarampo etc.

Habitação

- Acesso à habitação do estrangeiro no Brasil.

Tipos (incluir os trechos 
que descrevam os tipos  
de moradia)

Isso vai nos permitir extrair os tipos que o discurso midiático enuncia.

Aquisição Compra, incentivos para compra, programas sociais.

Aluguel Possibilidades, falta de possibilidades, facilidades, entraves, dificuldades.

Condições 
habitacionais

Satisfatória: casa, apartamento, próprio ou alugado.

Precária: barraco, favela, moradores de rua, acampamentos.

De favor: com parentes ou amigos, em acolhimento, abrigo, moradia 
coletiva, igrejas, centro de assistência.

(Continua)



A Midiatização do Refúgio no Brasil (2010-2018)30 | 

(Continuação)

Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Brasil

- Retrato midiático.

Adaptação, integração

Do ponto de vista dos migrantes-refugiados, as estratégias para se 
adaptar, se integrar.

Do ponto de vista das instituições públicas ou da sociedade civil, ações para 
colaborar na adaptação e integração dos migrantes-refugiados.

Racismo

Quando for mencionada explicitamente uma situação é denominada 
como racismo.

Quando for relatada uma situação (fato ou interpretação da realidade) 
de discriminação ao estrangeiro por motivo racial, mesmo sem ser 
assim denominada.

Discriminação

Quando for mencionada explicitamente uma situação é denominada 
como discriminação. 

Quando for relatada uma situação (fato ou interpretação da realidade) 
de discriminação ao estrangeiro por outros motivos (não raciais) mesmo 
sem ser assim denominada. Exemplo: discriminação por nacionalidade, 
orientação sexual, sotaque etc.

Xenofobia

Quando for mencionada explicitamente uma situação denominada 
como xenofobia.

Quando for relatada a uma situação que envolva ódio e rejeição explícita 
pela condição de estrangeiro.

Mulheres brasileiras Estereotipadas (mulher como objeto, mulher como objeto atraente).

Como pátria
Relato de migrantes-refugiados (citação direta) ou construção do discurso 
jornalístico que torna o Brasil como pátria dos migrantes-refugiados.

Solidariedade 
(da sociedade local)

Situações que relatam ações de solidariedade de atores sociais locais  
ou público em geral.

Acolhida 
(refugiados, migrantes)

Ações específicas de acolhida (institucional)/interiorização.

Culinária  
(gostos, desgostos)

Do Brasil

Aceitação da culinária do Brasil e da culinária do país de origem  
do refugiado.  

Amizades No Brasil.

Esportes Idem.

Turismo Idem.

Eventos culturais Idem.

Campanhas de 
sensibilização

Não só de saúde, mas em outras áreas.

Bolsa Família Migrantes e refugiados versus Bolsa Família.

Frustração  
(interações com 
instituições, pessoas)

No processo de incorporação à sociedade brasileira, experiências de 
frustração com instituições, pessoas.

Política de refúgio 
(ineficiências, entraves)

Percepção dos próprios migrantes-refugiados.

O discurso midiático analisado com base em fontes. 

Despesas do Estado O discurso midiático analisado com base em fontes.

Acordos de governo
Convênios intrarregião

O Brasil dialogando com países da região sobre política migratória e de refúgio.

Diálogo interno entre governos dos estados (do Brasil). Exemplo: política 
de interiorização.

Exploração Trabalho escravo, sexual.

Lei e ordem
Discurso midiático sobre ajuda das Forças Armadas para estabelecer a lei 
e a ordem no territorio.
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Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Educação

Não foram codificados 
os subcodes

Relativos à educação do estrangeiro no Brasil.

Acesso educacional Vagas em escolas e creches.

Dificuldade Por falta de tempo, distâncias, custos.

Acesso à universidade Vagas em universidades para refugiados.

Dados estatísticos Migrantes e refugiados que entram no sistema educativo.

Assistência

Não foram codificados 
os subcodes

Assistência prestada ao estrangeiro no Brasil.

Institucional Estado.

Organizações não 
governamentais (ONGs)

Sociedade civil.

Alta demanda Relatos sobre aumento de procura por serviços de assistência.

Dados estatísticos -

Concorrência entre 
beneficiários

Clima conflitivo resultado da alta demanda por assistência.

Violência entre 
beneficiários

Clima violento resultado da alta demanda por assistência.

Eficiente Avaliada dessa forma no discurso.

Ineficiente Avaliada dessa forma no discurso.

Documentação

- Questões documentais e burocráticas dos estrangeiros no Brasil.

Descrição geral  
de processos

Matérias com conteúdo pedagógico a  respeito dos processos de 
solicitação de refúgio

Demora Demora na emissão de documentos no geral.

Sentimento de medo
Durante a espera da solicitação de refúgio, ou medo de serem expulsos 
do país.

Solicitantes
Obtenção parcial

Obtenção parcial de documentação – solicitantes de refúgio (exemplo).

Dificuldade de inserção 
laboral, educacional

Devido à falta de documentação.

Esforços Esforços de instituições estatais para atender à demanda.

Apoio Apoio de ONGs nos processos de documentação.

Promessas do governo Perante demandas de diversos atores sociais, análise e estudos da demanda.

Reconhecimento  
de diploma

-

Dados estatísticos -

Educação -

Documentos -

Apreensão -

Regulamentação

Legislação (Lei no 9.474) Citações do marco regulatório, regularização migratória no país e outros.

Tempo de 
reconhecimento

Período de espera para reconhecimento de refúgio.
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Unidade de registro (code) Subunidade de registro Unidade de contexto

Fronteira

Fechamento -

Acesso -

Dificuldade -

Dados estatísticos -

Conflito -

Atores sociais Todos os que apareçam Atores que são citados explicitamente nas matérias como protagonistas.

Opinião

Editorial -

Leitores -

Coluna -

Fontes

-
Atores que são fontes da informação repassada na matéria (pode ser 
repetido com os atores sociais).

Agências de notícias -

Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística (IBGE)

-

Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR)

-

Ipea -

Outros -

Imagens
Codes e sub-registros 
anteriores

Relacionar a imagem ao code que identifica sua característica.

Casos específicos -
Títulos que repetem o assunto abordado em uma mesma temática (por 
exemplo, caso Batisti).

Elaboração dos autores.
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