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Resumo 

 

Pelo mundo, as nações sofrem o impacto, de alguma maneira, de uma crise que envolve 

territórios, disputas e terrorismo, o que ficou ainda mais devastador nos últimos anos. O 

dilema dos refugiados e os diferentes posicionamentos dos países diante deste problema 

mundial expõe uma mídia que se divide nas situações de solidariedade e consequências 

da recolocação desses imigrantes em outros cenários culturais. Perante a cobertura dos 

jornais de grande alcance, as manchetes de 2016 possibilitaram uma análise de conteúdo 

que atenta sobre a abordagem e as expressões verbais expostas no Facebook pela Folha 

S. Paulo, Le Monde e The New York Times, bem como os diferentes diálogos 

disseminados no Brasil, na América do Norte e Europa. 
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Introdução 

Os capítulos movidos por disputas entre os povos consistem em uma marca que 

insiste em delinear as diferentes fases da história da humanidade. Desde o início dos 

registros do homem na Terra, lutar e conquistar eram sinônimos de força, o que 

culminavam em domínio e avanço de poder. Entretanto, a partir das invenções de 

armamentos pesados, as nações conheceram o lado mais sombrio das disputas de 

territórios, elevando a luta corpo a corpo a batalhas cada vez mais sangrentas. 

Assim, nos últimos séculos, os conflitos mundiais conquistaram estatísticos além 

dos espaços geográficos. O impacto das guerras atingiu principalmente homens, 

mulheres e crianças que habitam em tais países. E este é o maior desafio social que 

envolve a sociedade, em sua totalidade, nos dias de hoje.  

Diante de uma crise sem precedentes, que já contabilizou, apenas em 2016, 65,6 

milhões refugiados, segundo o Relatório Global Sobre Deslocamento Forçado da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a mídia mundial se posiciona entre as ações, 

consequências e opiniões para este dilema universal. E é a partir da grande repercussão 
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da cobertura jornalística nas redes sociais que este estudo propõe analisar o conteúdo 

disponibilizado por três comunicadores incluídos entre as maiores empresas deste 

segmento nos cinco continentes. 

Apesar das diferentes abordagens e posicionamentos notórios nas discussões 

presentes na mídia social, em especial no Facebook, postura que muito tem conexão 

com a localização e a atual situação dos refugiados em seus territórios, Brasil, Estados 

Unidos e França, representados neste artigo, respectivamente, pela Folha de S. Paulo, 

The New York Times e Le Monde possibilitaram a construção de um panorama sobre a 

visão editorial de cada país, bem como suas colocações diante desta grave crise.  

O objetivo principal a partir desta análise de conteúdo é definir as representações 

trabalhadas por estes meios e, assim, realizar um comparativo para que possibilite a 

observação como todos estes impasses são apresentados e fomentados pela sociedade 

em cada canto do planeta.             

 

1. Refugiado: conflitos e crise 

A circulação dos povos pelo mundo é algo que surgiu como consequência de 

diversos fatores, seja a religião, a economia ou até mesmo a disputa de territórios. A 

cruel realidade presente neste cenário pode inclusive estar relacionada ao início dos 

tempos da humanidade.  

Em seus registros digitais, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), mais conhecido 

como a Agência da ONU para Refugiados, cita este movimento como um dos mais 

antigos da civilização, havendo assim referências “encontradas em textos escritos há 

3.500 anos, durante o florescimento dos antigos grandes impérios do Oriente Médio, 

como o Hitita, Babilônico, Assírio e Egípcio antigo.” (DESLOCANDO-SE..., s.d, s.p.) 

Apesar do longínquo histórico, as ações voltadas para assistência aos refugiados 

somente tiveram início, ou melhor, passaram a ser formalizadas a partir da criação da 

ACNUR, em 1951, durante a Convenção de Refugiados. Naquela ocasião, a agência 

voltava sua atenção aos povos impactados pelos reflexos do fim da II Guerra Mundial. 

Desde aquele período, o planeta vem presenciando diversos confrontos entre 

certas nações, como no Afeganistão, Iraque, Líbano, Síria, Sudão do Sul, Somália e 

tantas outras. Todavia, o fluxo migratório jamais registrou esta quantidade de novos 

pedidos de asilos solicitados a cada dia como atualmente. De tal modo, a ONU já 
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considera o quadro de agora como o mais grave desde sua criação, aspecto que contou 

com uma piora significativa nos últimos anos. 

Segundo o Relatório Global Sobre Deslocamento Forçado em 2016, apresentado 

pelo ACNUR em junho deste ano, a quantidade de pessoas que se encaixam nesta 

situação de vulnerabilidade no mundo alcançou os 65,6 milhões apenas em 2016 

(SOUSA, 2017). Os dados sinalizam um crescimento de 300 mil indivíduos quando há 

um comparativo com o mesmo período anual anterior.  

Se por um lado o panorama assusta por traçar uma rota dos refugiados cada vez 

mais frequente, saindo principalmente da Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália e 

seguindo para Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda, Etiópia e Jordânia, o relatório 

eleva ainda mais todo este cenário quando afirma que a partir da fatia total, 10,3 

milhões estão nesta caminhada fora de seu país pela primeira vez, sendo que metade 

consiste em crianças. 

Os números passam a ficar ainda mais explícitos quando observados por meio da 

ferramenta desenvolvida pelo Instituto Igarapé, que fica no Rio de Janeiro, em parceria 

com o Create Lab (Laboratório de Comunidade, Robótica, Educação e Empoderamento 

Tecnológico), da Universidade Carnegie Mellon, localizada nos Estados Unidos. 

(FÁBIO, 2017)  

Além de citar os conflitos presentes em cada região afetada no mapa, o gráfico 

ainda aponta que cada ponto sinaliza a movimentação de 17 refugiados, sendo que a cor 

amarela representa o local de origem e a vermelha o país de chegada. 
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Figura 1: Print dos gráficos sobre a evolução do fluxo migratório pelo mundo 
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Fonte: Create Lab/Carnegie Mellon University 

 

Em uma breve análise, pode-se notar um aumento do fluxo migratório presente 

principalmente na região saindo da África e seguindo para a Europa. Este cenário atual 

é motivado em especial pela guerra na Síria (AVELAR; BALBINO, 2015), que ocorre 

há seis anos e contabilizou mais de cinco milhões de habitantes em 2016 que 

abandonaram o país em busca de abrigo em outras localidades. O planeta ainda convive 

com conflitos no Afeganistão desde 1970, as obrigações e repressão do governo na 

Eritreia, além dos problemas de violência e fome na Somália e Nigéria.   

 

1.1. Termos que não representam sinônimos 

Diante da crise propagada ao longo dos anos, o ACNUR vem enfatizando as 

diferenças entre várias definições que envolvem esta discussão. Estes conceitos se 

fazem necessários neste estudo principalmente por notá-los em diferentes momentos da 

análise empregados em determinadas circunstâncias. Nem sempre da maneira que a 

terminologia explica, mas seguindo posicionamentos editoriais incorporados por cada 

veículo de comunicação. 

Na sua página digital, a agência da ONU emprega a palavra refugiado às 

“pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados temores de perseguição, 

conflito, violência ou outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e 

que, como resultado, necessitam de „proteção internacional‟”. (REFUGIADOS..., s.d., 

s.p.)  

Em contrapartida, a organização emprega o termo migração para um processo 

voluntário, diferente do vivido pelos refugiados, “que não podem retornar às suas casas 

em segurança e, consequentemente, têm direito a proteções específicas no escopo do 

direito internacional.” (REFUGIADOS..., s.d., s.p.) Desse modo, aplicar ambos os 

conceitos como sinônimos pode distorcer a real situação dessas pessoas e amenizar um 

cenário considerado tão crítico para estes povos.   

 

2. Jornalismo, redes sociais e as análises deste cenário 

Após todas estas reflexões sobre conflitos migratórios, influenciado pelas 

manchetes quase que diárias da imprensa nacional e internacional referentes a este 

cenário, o estudo se propõe a olhar a mídia, instrumento de exposição e influência para 
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os receptores, por meio da abordagem do tema e como os posicionamentos dessa 

comunicação apresentam este conteúdo a sociedade.  

A parte da história aqui considerada integra em especial a linha crescente desta 

crise, considerado o pico até agora, que envolve 2016 e a repercussão deste assunto pelo 

mundo. O período escolhido reflete um momento cujas dimensões do problema 

impactaram de fato todos os meios de comunicação do planeta com diferentes 

reportagens, principalmente os selecionados para compor este artigo.  

De tal modo, ao contemplar seis meses de observação no Facebook na pré-

análise deste corpus, pode-se atentar ainda para temas secundários de muita 

importância, como a saída do Reino Unido da União Europeia, as eleições presidenciais 

nos Estados Unidos e as Olimpíadas no Brasil, que forneceram ainda mais conteúdos 

para esta discussão.  

Neste contexto pela preferência dos canais online, a análise se fundamenta pelo 

fato da comunicação pelas redes sociais ter se tornado algo bastante comum 

principalmente para a disseminação de conteúdo jornalístico, o que transformou a 

informação em uma mensagem sem barreiras. “Não há necessidade de que estejam 

frente a frente ou na mesma cidade ou, ainda, no mesmo país – basta estarem em rede.” 

(PERSINA JR; ALVES, 2010, p.18)   

Perante a circulação de informação em grande escala e capacidade de impacto de 

público, a definição pela rede social ocorreu com base nos dados da Pesquisa Brasileira 

de Mídia 2015, desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República, que apontou o Facebook como líder de acesso no Brasil com 83%.  

E para demonstrar esta relação entre mídia e público, por meio da linguagem, a 

análise de conteúdo atua como instrumento “marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”.  

(BARDIN, 1977, p.31). Assim, o autor destaca que a intenção é “a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).”   

A partir de um balanço quantitativo das publicações de três jornais, localizados 

no Brasil, Estados Unidos e França, este estudo busca explora um corpus cujo tema 

principal consiste na crise de refugiados. A opção por veículos vinculados em diferentes 

culturas expõe uma variedade de narrativas e posicionamentos que convergem entre si.    

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

2.1. A mídia nacional e internacional 

Na formação de um pilar que concentraria as análises deste estudo, três empresas 

de comunicação reuniram conteúdo e posicionamentos que destacam diferentes visões 

de uma crise que vai além das fronteiras europeias.  

Primeiramente, focando permear as circunstâncias presentes na realidade 

brasileira junto ao tema, o jornal Folha de S. Paulo integra, assim como outros 

periódicos nacionais, uma coluna que atua com a cobertura internacional. O veículo, 

localizado na capital paulista, é um dos mais populares no país, tendo circulação em 

quase todo o Brasil e mais de cinco milhões de seguidores apenas no Facebook. 

Sua história inicia em 1921, com a Folha da Noite, participando de diversas 

coberturas jornalísticas, como alguns conflitos mundiais e terroristas, eleições 

presidenciais e investigações de corrupção na política brasileira. (HISTÓRIA..., s.d., 

s.p.) 

Fundado em dezembro de 1944, o Le Monde é considerado uma referência na 

imprensa francesa. Atualmente está presente em mais de 120 países, sendo lido por 

quase 2 milhões de leitores em média, a cada dia na França. (QUEM..., 2009)  

Com sede em Paris, o Le Monde neste estudo sinaliza a visão europeia diante da 

crise dos refugiados. Por estar no centro do conflito, o veículo exibe um posicionamento 

ainda mais dividido, em especial por conviver com os problemas e encarar diariamente 

com os dilemas em relação ao acolhimento e abrigo dessas pessoas. 

Por outro lado está o território americano, que apesar de estar em outro 

continente e distante do fluxo migratório, consiste em uma das rotas mais solicitadas 

pelos refugiados nos últimos anos. Neste contexto, o jornal The New York Times, 

fundado em 1835 e um dos mais tradicionais nos Estados Unidos (NOSSA..., s.d., s.p.), 

expõe uma política cada vez mais conservadora comandada pelo presidente Donald 

Trump, que ao mesmo sofre uma pressão mundial para colaborar com o recebimento de 

uma cota de refugiados.     

 

2.2. Dados preliminares: acessos e compartilhamentos  

Ao longo da exploração do material coletado, o estudo se deparou com alguns 

dados que auxiliaram na observação sobre a abordagem do tema e a recepção destas 

notícias pelo público. Assim, antes mesmo de analisar e interpretar os resultados obtidos 

a partir das publicações na mídia social, identificar na rede um envolvimento com este 
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assunto tornou possível traçar uma evolução da participação da mídia neste cenário, em 

especial durante o período escolhido para coleta.  

Com uma leitura da percepção brasileira referente aos conflitos internacionais, o 

jornal Folha de S. Paulo oferece informação diariamente, por meio de sua página no 

Facebook, para seus 5.732.442 seguidores na mídia social. O veículo registrava, até o 

dia 9 de julho de 2017, 5.934.201 curtidas na rede.  

Tradicional veículo entre os americanos, The New York Times atualmente 

divulga as suas publicações para 13.700.984 seguidores vinculados a página do 

Facebook. Com 14.218.807 curtidas até julho deste ano na rede social, o jornal 

movimentou diversos conteúdos ao longo da análise, principalmente pela diversidade de 

opiniões geradas sobre o tema no país norte-americano.   

 No centro da crise migratória, o Le Monde contou com 3.814.325 curtidas em 

sua página do Facebook até o mês de julho. O veículo europeu destacou toda a 

movimentação do caos ocasionado por estes conflitos principalmente para os seus 

3.695.565 seguidores no meio digital.  

 Diante dos numerosos acessos, coube, a partir das publicações, identificar quais 

mantiveram conexão com o assunto. Na busca por notícias que expõem indicadores que 

envolvem as palavras refugiados e migrantes, assim como suas variações, obteve-se um 

quadro bastante variado, como nota-se no balanço abaixo. 

 

Tabela 1: Conteúdo jornalístico no Facebook sobre refugiados (maio a outubro/16) 

Veículos Publicações Comentários Curtidas Compartilhamentos 

Folha de S. 

Paulo 
26 2.038 89.444 6.316 

Le Monde 129 10.521 103.658 23.109 

The New 

York Times 
95 18.139 194.199 53.389 

Fonte: A Autora, 2017. 

 

Apesar de registar a maior quantidade de publicações no período, o Le Monde é 

ultrapassado nos números referentes a interações. Enquanto no Brasil e na França o 

destaque do fluxo de informação ocorreu em setembro e outubro, respectivamente, 

motivado pela realização das Olimpíadas Rio 2016, reverendo na Hungria e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

acolhimento dos refugiados, as eleições presidenciais nos Estados Unidos geraram 

notícias e discussão quase todos os meses aqui analisados.      

A instabilidade dos debates e resultados preliminares nas urnas americanas, 

junto com os discursos de Donald Trump, além das vésperas da votação para saída do 

Reino Unido da União Europeia também envolveram percepções que contribuíram para 

uma exposição ainda maior em relação à crise e as incertezas do futuro dos refugiados.   

 

2.3. Conteúdo e resultados 

Ao iniciar a análise deste conteúdo digital, o artigo, que tem como objetivo 

principal identificar como os três jornais abordaram este cenário de crise global e, 

principalmente, como descreveram os refugiados em suas publicações diante do pico de 

fluxo migratório apontado em 2016, trabalha com três hipóteses. 

Na primeira observação, devido à divisão de opiniões das autoridades e políticos 

americanos, The New York Times possa apresentar o tema de maneira primordial, mas 

visando em especial as promessas envolvidas pelos discursos eleitorais feitos em 

campanha e o impacto que futuras ações tenham no país a partir do recebimento de 

refugiados. A abordagem é fria e o discurso sobre estas pessoas possivelmente seja 

influenciado por incertezas. 

Por outro lado, na segunda hipótese, o estudo inclina-se para uma visão mais 

global e humanitária sobre assunto com o conteúdo divulgado pelo jornal Le Monde. 

Este parâmetro ocorre por se tratar de um veículo que está no centro dos conflitos e, por 

esta proximidade, convive com uma identificação da crise que vai além de números, 

abordando histórias de pessoas e suas culturas.  

E, por fim, a leitura brasileira sobre o momento atual presente nos continentes 

vizinhos. Certamente as notícias sobre as Olimpíadas impactaram este cenário mundial, 

mesclando a discussão sobre acolhimento e as perspectivas sobre o futuro dos 

refugiados, que no país são observados com um olhar de diversidade.  

Assim, o estudo seguiu para os resultados da exploração do material. Reunindo 

250 publicações da rede social, os dados integraram categorias que envolvem o tema. A 

primeira avaliação buscou identificar a imagem construída dos refugiados a partir das 

notícias divulgadas em seis meses. Desse modo, como exposto abaixo, os vocábulos 

foram medidos conforme sua decorrência no texto, por frequência e sua representação 

em porcentagem sobre o total de palavras de cada meio.        
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Tabela 2: Representação dos refugiados pelos jornais no Facebook 

Veículos Nacionalidades  

(Frequência/%) 

Cargos 

(Frequência/%) 

Substantivos/adjetivos 

(Frequência/%) 

Folha de S. 

Paulo 

(555 

palavras) 

Sírio (2/ 0,36%) 

Africano (1/ 0,18%) 

Engenheiro (1/ 

0,18%) 

Professor (1/ 0,18%) 

Atleta (2/ 0,36%) 

Menor (1/ 0,18%) 

Criança (2/ 0,36%) 

Estrangeiro (1/ 0,18%) 

Le Monde 

(5.269 

palavras) 

Marfinense (2/ 0,03%) 

Sírio (14/ 0,26%) 

Somali (1/ 0,01%) 

Ugandês (1/ 0,01%) 

Eritreu (3/ 0,05%)  

Sudanês (4/ 0,07%) 

Haitiano (1/ 0,01%) 

Afegão (7/ 0,13%) 

Etíope (1/ 0,01%) 

Iraquiano (1/ 0,01%) 

Estudante (2/ 0,03%) 

Aluno (1/ 0,01%) 

Professor (1/ 0,01%) 

Atleta (3/ 0,05%) 

Turista (2/ 0,03%) 

Humanitário (1/ 

0,01%) 

Pesquisador (1/ 

0,01%) 

Treinador (1/ 0,01%) 

Seres humanos (1/ 

0,01%) 

Pessoas (1/ 0,01%) 

Homem (1/ 0,01%) 

Jovem (9/ 0,17%) 

Adolescente (2/ 0,03%) 

Criança (2/ 0,03%) 

Cidadão (1/ 0,01%) 

Menores (8/ 0,15%) 
Mulher (1/ 0,01%) 

Pais (1/ 0,01%) 

Vítima (1/ 0,01%) 

Negro (1/ 0,01%) 

Pobre (3/ 0,05%) 

Estrangeiro (3/ 0,05%) 

Jihadista (2/ 0,03%) 

Muçulmano (1/ 0,01%) 

The New 

York Times 

(3.219 

palavras) 

Turco (2/ 0,06%) 

Berlinense (1/ 0,03%) 

Sírio (8/ 0,24%) 

Africano (2/ 0,06%) 

Latino (1/ 0,03%) 

Polaco-Italiano (1/ 

0,03%) 

Afegão (3/ 0,09%) 

Árabe-americana (1/ 

0,03%) 

Curdo (1/ 0,03%) 

Hispânico (2/ 0,06%) 

Indiano (1/ 0,03%) 

Haitiano (2/ 0,06%) 

Mexicano (1/ 0,03%) 

Somali (2/ 0,06%) 

Cirurgião de trauma 

(1/ 0,03%) 

Governanta (1/ 

0,03%) 

Negro (1/ 0,03%) 

Rural (1/ 0,03%) 

Estrangeiro (1/ 0,03%) 

Cidadão (2/ 0,06%) 

Pais (2/ 0,06%) 

Mãe (7/ 0,21%) 

Irmão (3/ 0,09%) 

Jovem (3/ 0,09%) 

Filho (2/ 0,06%) 

Mulher (3/ 0,09%) 

Menina (1/ 0,03%) 

Criança (8/ 0,24%) 

Esposa (2/ 0,06%) 

Avó (1/ 0,03%) 

Religioso (2/ 0,06%) 

Islã (1/ 0,03%) 

Religiões (1/ 0,03%) 

Pobre (1/ 0,03%) 

Muçulmano (10/ 

0,31%) 

Islâmico (2/ 0,06%) 
Fonte: A Autora, 2017. 
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 A partir deste cenário, observou a ausência de uma abordagem mais direcionada 

e específica para apresentar estas nações de maneira distinta. Passa-se uma percepção de 

tratar de um único grupo de refugiados, sem origem variada. Esta característica fica 

ainda mais ressaltada quando se analisa a utilização das palavras migrante, imigrante e 

refugiado e suas derivações. 

 

Tabela 3: Uso dos vocábulos refugiado, migrante e imigrante na rede social  

Veículo Termo Frequência % 

Folha de S. Paulo 
Refugiado (a/os/as) 

Imigrante (s) 

27 

1 

4,86% 

0,18% 

Le Monde 

Refugiado (a/os/as) 

Imigrante (s) 

Migrante (s) 

Imigração (ões) 

Migratório (a/os/as) 

Migração (ões) 

91 

3 

93 

3 

2 

2 

1,72% 

0,05% 

1,76% 

0,05% 

0,03% 

0,03% 

The New York Times 

Refugiado (a/os/as) 

Imigrante (s) 

Migrante (s) 

Imigração (ões) 

Migração (ões) 

23 

45 

34 

12 

3 

0,71% 

1,39% 

1,05% 

0,37% 

0,09% 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Além deste contexto, o estudo constatou o uso de certos termos que reforçam os 

posicionamentos apresentados pelas hipóteses, segundo demonstra as dados abaixo. 

Enquanto a Folha de S. Paulo levou a suas publicações mais neutralidade diante destes 

reflexos da crise, Le Monde e The New York Times evidenciaram uma situação mais 

caótica, marcada por ataques, mortes e guerra.   

      

Tabela 4: Aplicação de palavras negativas ao abordar o tema nas publicações 

Veículo Termo Frequência % 

Folha de S. Paulo 

Impedir (verbo) 

Desacompanhados  

Criminalidade  

Morrer (verbo) 

Mortos  

Selva 

Precariedade 

Polêmica 

Deixar (verbo) 

Morte 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,54% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

0,18% 
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Le Monde 

Selva 

Desmantelamento 

Ataques 

Incêndio 

Crise 

Equívoco 

Falta 

Morrer (verbo) 

Explosão  

Deixar (verbo) 

28 

17 

11 

7 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

0,53% 

0,32% 

0,20% 

0,13% 

0,09% 

0,09% 

0,07% 

0,07% 

0,07% 

0,07% 

The New York Times 

Ataque  

Guerra  

Selva 

Terrorista 

Indocumentadas 

Terrorismo 

Deportação 

Abuso 

Presa 

ISIS (grupo terrorista) 

11 

9 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

0,34% 

0,27% 

0,21% 

0,18% 

0,15% 

0,15% 

0,12% 

0,12% 

0,12% 

0,12% 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Ao caminhar para a conclusão, este artigo destacou algumas percepções e 

desconsiderou outras suposições trabalhadas ainda nas afirmações criadas no início do 

estudo. Na busca do objetivo principal, focando na mídia norte-americana, The New 

York Times imprimiu uma visão dividida em seu conteúdo. Conforme apontado pela 

hipótese inicial, a campanha eleitoral pautou diversas discussões sobre o tema, tendo 

nas publicações 38 citações de candidatos ou políticos do país.  

A preocupação detectada no conteúdo do Times  destaca ainda as incertezas dos 

migrantes, em especial dos mexicanos, além de incluir 11 vezes nos textos conflitos 

ligados a segurança de fronteiras ou a possível construção de um muro. O assunto, pelo 

veículo, abrange promessas de acolhimento que não foram concluídas e um povo sem 

ajuda, que em sua maioria é consiste em sírios. 

Já o Le Monde, apesar de também acompanhar esta perspectiva da 

nacionalidade, o veículo francês mobilizou 19 histórias de refugiados durante os seis 

meses. Pessoas descritas pelo nome, local de origem e o que espera ao chegar neste 

novo local que o abriga. Dos três analisados, o Le Monde foi o que mais se destacou 

nesta posição social.    

  Apesar das hipóteses incluírem as Olimpíadas como ponto auxiliar nas 

publicações, somente quatro abordagens sobre o tema influenciaram no cenário com os 
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refugiados. Na prática, os textos exploraram a questão sobre recebimento e acolhimento 

dos países europeus em apoio aos cidadãos e o cenário de dificuldades exposto pela 

crise no mundo.    

     

Considerações finais 

 Analisar o conteúdo por meio de números possibilitou a este estudo outro olhar 

sobre um tema que muito se discute atualmente. Detectar que para a mídia norte-

americana retratar a crise dos refugiados no mundo é também pontuar sobre as 

consequências do terrorismo no planeta não consiste em uma novidade, mas traz uma 

releitura sobre esta posição quando se compara com outros dois veículos que vendem 

suas notícias no mesmo espaço digital. Nesta avaliação, o valor destes ataques ganha 

maior dimensão e reforça a ideia que a principal atenção de nossos vizinhos é sim 

quanto a este impacto dos conflitos.  

  Além de dados quantitativos, o artigo ainda conseguiu atingir um quadro antes 

explicado ao longo destas páginas, em relação ao uso de certos termos. Refugiado e não 

é sinônimo de migrante ou imigrante, entretanto muito se utilizou deste recurso para 

abordar sobre o assunto. Posicionamento que esteve marcado principalmente no Times e 

Le Monde, cuja porcentagem entre as palavras era igual ou superior em relação a 

migrante.  

 A crise também possibilitou histórias, com nomes e sobrenomes, evidenciadas 

pelo Le Monde. Uma parte do conflito que poucos se interessam, porém demonstra uma 

atenção ao outro lado também impactado pela constante guerra, deixando de noticiar 

somente os que recebem e sim aqueles que chegam. Esta construção de um discurso 

social humaniza o veículo e aproxima um público ligado a causa.       

 Por fim, na representação dos refugiados diante do jornalismo na rede social, o 

resultado que se constrói com o estudo consiste em um povo de várias nacionalidades, 

reunindo crianças, famílias, mulheres e jovens que buscam asilo em locais que ainda 

estão em processo de acolhimento. Além de humanitária, a discussão é política e mexe 

cada vez mais com o posicionamento econômico dos países.  

Assim, identificou-se uma nação norte-americana influenciada pelas incertezas 

governamentais e suas ações diante desta crise e uma Europa dividida com o impacto 

dos conflitos. E mesmo quase um ano após esta análise, este cenário não teve mudanças, 
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somente os números que crescem a cada estatística, dados nada positivos para o futuro 

destes refugiados.           
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