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Resumo 
 
Ao olharmos certas questões que envolvem problemas urbanos e maneiras de superá-los, 
verificamos que as respostas usuais são enganadoramente óbvias. No caso da Imprensa de 
Jaraguá do Sul (um poderoso polo industrial), isso fica evidente. Convém sublinhar que tais 
processos, ligados à sociologia do outro (pobre, estrangeiro, migrante), radicam-se nos estados 
da desigualdade, tanto a concreta quanto a simbólica. Entre as mais significativas 
características, constam aquelas ligadas à “recepção” do migrante pela cidade. Os migrantes, os 
“mal-estares sociais”, aparecem na Imprensa como “maré”, “ondas”, “corrente” e “fluxo”, 
divulgando claramente uma imagem ligada à ideia de ameaça, assalto e invasão. Contudo, nada 
justifica a noção simplista que a criminalidade decorre do número excessivo de migrantes. 
Assim, a investigação apura como a Imprensa local representou o migrante entre 1960 e 1980. 
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Os ‘outros’ como mal-estares sociais – 
migração e Imprensa em Jaraguá do Sul (SC) 

 

Entre 1960 e 1980, a industrialização de Jaraguá do Sul foi intensificada, 

aumentando o setor de serviços e oportunidades de trabalho, passando a representar o 

lugar da realização do sonho urbano da geração de empregos e de “oportunidades 

econômicas” para trabalhadores rurais de várias regiões do Estado de Santa Catarina e 

de Estados vizinhos, tais como o Paraná. O êxodo rural contribuiu significativamente 

para o aumento do volume populacional da cidade, em razão da maior oferta de serviços 

e perspectivas de emprego para as populações rurais. Este desenvolvimento aumentou a 

oferta de empregos, atraindo um grande número de trabalhadores sem especialização e, 

em menor quantidade, profissionais especializados oriundos principalmente do Oeste de 

Santa Catarina, do Paranái e do Rio Grande do Sul (AYROSO et al., 2002, p. 136). 

Estes migrantes chegaramii em busca de “progresso”, trabalho, de melhores 

condições de vida. Para muitos, a migração podia significar a possibilidade de conseguir 

melhores condições de trabalho, o acesso aos bens de consumo, ao maior conforto, à 

educação e à assistência médicaiii. Quem chegava trazia na bagagem sonhos e desejos 

envolvidos pela promessa de um progresso que as classes dominantes acenavam como 

possibilidade de uma nova vida. Todas essas condições de vida são encontradas na 

“grande cidade” e não na “roça”, lugar onde viviam. 

Estes migrantes deixaram a terra, as fazendas, os sítios, os patrões, as 

madeireiras, seus costumes e tradições e buscaram, dentre muitos lugares no espaço 

urbano de Jaraguá do Sul, uma vida melhor para si e suas famílias, como no Morro da 

Boa Vista e no Morro da Pedra, lugares onde vários conhecidos seus já haviam se 

estabelecido. Agora, em outro contexto, esses migrantes são sujeitos sociais que 

redefinem cotidianamente suas experiências, memórias e identidades e ao mesmo tempo 

ressignificam suas lutas e representações sobre o espaço urbano e a terra. 

Este crescimento demográfico, resultado do fluxo migratório, era mão-de-obra 

que chegava à cidade destinada a suprir, de imediato, as necessidades das linhas de 

produção. No começo de 1979, por exemplo, a ACIJS realizou uma pesquisa sobre 

mão-de-obra e foram computados os dados de 85 empresas que responderam a um 

questionário. Quanto à evolução da oferta de empregos, a pesquisa revelou que foram 

criados 1.765 novos empregos no setor secundário, crescimento de 17% sobre o inicio 
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do exercício, enquanto que para 1980 seriam oferecidos nada menos do que 3.405 novos 

empregosiv.    

Em Jaraguá do Sul a maioria desses migrantes comprou um terreno que se 

localizava em loteamentos sem a infraestrutura exigida pelos códigos municipais. Além 

disso, quase sempre, construíam suas casas sem aprovar a planta na prefeitura, já que 

geralmente não podiam arcar com o custo que isso envolvia. E, mesmo quando os lotes 

eram legais, freqüentemente a construção não era, como no caso do Morro da Boa 

Vista, o que levava os meios de Comunicação a sempre tratar os casos como invasão. 

Os lotes na periferia eram acessíveis tanto em função de sua ilegalidade quanto porque 

estavam no meio do mato, em bairros sem asfalto, eletricidade, água, esgoto, telefone, 

escolas, posto de saúde e ligados à cidade por um sistema deficiente de ônibus, criando 

uma uniformidade relativa da população. 

Verifica-se, assim, que a cidade transformou-se num parque industrial com 

sérios problemas de infra-estrutura, deficiência de moradia, transporte e educação, o que 

se alia a altas taxas de exploração do trabalho, configurando o que Lúcio Kowarick 

chama de espoliação urbana, isto é, o somatório de extorsões que se operam através da 

inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo, apresentados como 

socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência, e que agudizam ainda 

mais a dilapidação realizada no âmbito das relações de trabalho (KOWARICK, 1993, p. 

62-63). 

Com a migração, dois processos ocorreram: 1) intensificaram-se as ações do 

mercado imobiliário, que passou a investir na produção de loteamentos residenciais, 

‘diminuindo’ o déficit habitacional; 2) a formação de um mercado imobiliário informal, 

marcado por loteamentos irregulares e clandestinos, cujos lotes eram/são acessíveis aos 

migrantes tanto em função de sua ilegalidade quanto porque estavam ‘no meio do 

mato’, em lugares sem asfalto, eletricidade, água, esgoto, telefone, escolas, posto de 

saúde e transporte.  

Nesta periferia, ocupada principalmente por migrantes paranaenses verifica-se: 

insuficiência de serviços públicos; grande contingente populacional de baixa renda; 

construção de moradias através da autoconstrução; ocupação de áreas verdes ou de 

risco; e clientelização política. Em meados da década de 1990 toda sua hiper-periferia 

contava com algum foco de irregularidade, de forma que no final da década haviam 140 

loteamentos irregulares, que somavam 3.410 lotes. 
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A difusão das imagens de Jaraguá do Sul como terra do emprego e de 

oportunidades, atraiu levas de migrantes, mas ao mesmo tempo a existência de duas 

cidades, a real e a pretendida, a da riqueza e da miséria, significou o sucesso e a falência 

de um modelo de desenvolvimento tornado visível com a intensificação de suas 

contradições sociais através de seus lugares reais. A partir de determinado momento a 

migração tomou conta da propaganda, que passou a ser feita entre os próprios migrantes 

nas visitas de Páscoa e finais de ano, por telefone e cartas, numa grande difusão oral, 

informal e “arbitrária” desse ideário. O sentimento de perda do controle sobre o fluxo 

migratório é visível no início dos anos 1990 e ele está nos discursos preocupados com 

os problemas urbanos, nos efeitos negativos da invasão da cidade pelos migrantes, 

pobres, miseráveis, pedintes e no agravamento do déficit habitacional, que preocupava 

desde o começo de 1970. Inaugura-se, assim, o tempo das visões negativas sobre os 

migrantes, para as quais os jornais e rádios, principalmente, terão um papel 

fundamental.  

E aqui é importante salientar aspectos de como o Jornalismo opera no processo 

construtivo de discursos, neste caso acerca das visões negativas mencionadas acima. 

Michael Kunczik (1997, p. 23) aponta que a Imprensa moderna é caracterizada por 

quatro premissas que contribuem para tal constructo – Publicidade, Atualidade, 

Universalidade (todos os temas são passíveis de abordagem) e Periodicidade 

(distribuição regular). Aqui, na questão envolvendo as coberturas sobre o processo 

migratório em Jaraguá do Sul, duas dessas premissas são fundamentais – a 

Universalidade, já que não há tema proibido para os veículos de Comunicação da 

cidade, e a Atualidade, pois os jornalistas querem acompanhar as transformações pelas 

quais a cidade está passando e é preciso retratar isso nas páginas de periódicos, ainda 

que seja um tema espinhoso para muitos e que eventualmente não deveria ser 

estampado em tais veículos. 

Kunczik recorda ainda uma categorização proposta nos anos 1950 por Fred 

Siebert et al, no livro Four theories of the Press, o qual aponta que a Teoria da 

Responsabilidade Social da Imprensa está sustentada na visão de que é necessário 

existir um Jornalismo livre “cujos atos são socialmente responsáveis” (idem, p. 76). 

Assim disseram os pensadores de Four... (1956, p. 74): 
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A Imprensa, que desfruta de uma posição privilegiada sobre o nosso 
governo (dos EUA), tem a obrigação de ser responsável, perante a 
sociedade, pelo cumprimento das funções essenciais da comunicação de 
massa na sociedade contemporânea. 

 
 

O mesmo Kunczik (idem), da partir das premissas de Siebert et al, reverbera que 

a Imprensa teria seis funções complementares, duas das quais cabíveis à temática da 

discussão a representação dos migrantes na Mídia jaraguaense, a saber: servir ao 

sistema político, fazendo com que, em geral, a informação e a consideração dos 

assuntos públicos sejam acessíveis; e informar ao público para que este possa adotar 

uma ação autodeterminada. 

Se estas visões são tomadas como consistentes, depreende-se que a aparição de 

noticiário negativo sobre o afluxo de novos habitantes em Jaraguá do Sul acaba sendo 

uma espécie de ação pró-ativa da mesma Imprensa, na medida em que, ao alertar sobre 

este fenômeno social na cidade (na forma de noticiário), fornece subsídios para que a 

classe dirigente do município possa tomar decisões de interesse coletivo (como a 

construção ou reformulação de uma política habitacional) bem como estimular a própria 

sociedade civil organizada a planejar seu modus operandi dali em diante quanto ao 

tema. 

Então, se por um lado a Imprensa apresenta uma questão que se indica como 

grave no tecido social local (aumentando a audiência potencial que pode se interessar e 

debater o assunto), de outro turno essa mesma Imprensa estaria apenas intentando 

justificar sua própria relevância naquele tempo em Jaraguá do Sul. Ao noticiar o tema, 

os jornalistas estariam tão somente se posicionando pelo compromisso de difundir um 

assunto geral, contribuindo para dar vozes a um grupo um tanto desprotegido 

socialmente naqueles instantes de profundas transformações urbanas em Jaraguá do Sul, 

os migrantes. 

 

Migraçãofobia 

 

É freqüente encontrar na literatura sobre migrações no Brasil afirmações no 

sentido de que estas seriam responsáveis, senão pela criação, pelo menos pelo 

crescimento de uma faixa de população residente nas periferias das grandes cidades em 

condições de extrema pobreza, população esta que obteria seus meios de subsistência 
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desenvolvendo atividades características do “setor informal” da economia, ou 

configuradoras do “subemprego”. 

Ao nos debruçarmos mais detidamente sobre certas questões que envolvem as 

causas dos problemas urbanos e as maneiras de superá-los, verificamos que as respostas 

que muitos, no cotidiano, têm na ponta da língua são apenas enganadoramente “óbvias” 

e, com freqüência, incompletas ou equivocadas. No que se refere à pobreza como 

alimentadora da criminalidade, da violência, é certo que ela é, em certa medida, fator 

relevante. O que se deve, porém, é contextualizar a contribuição explicativa potencial da 

pobreza e da desigualdade nesse processo. 

A visibilidade crescente da marginalização que tem por palco a cidade tem 

levado muitos investigadores a encarar as migrações como um fenômeno social nefasto, 

cujas dimensões é preciso reduzir de modo a se poder começar a solucionar a 

problemática que elas suscitam. Dessa forma, o desenvolvimento econômico repercute 

no plano social sob a forma de transformações demográficas (migrações internas, 

urbanização, aceleração do crescimento populacional), cuja intensificação parece ser a 

causa principal dos desníveis econômicos e das tensões sociais que configuram a 

marginalidade urbana (SILVEIRA, 2004, p. 379). Contudo, “nada (a não ser as 

aparências) justifica a noção simplista que a “marginalidade” urbana decorre 

principalmente do número “excessivo” de migrantes que se fixem na cidade, devendo 

ser preciso considerar o mecanismo que pôs em movimento os fluxos migratórios e suas 

conseqüências para a economia urbana” (SINGER, 2002, p. 51). 

A simples presença dos migrantes na cidade já denunciava a existência de outra 

realidade, em oposição a um discurso hegemônico. Os migrantes aparecem na imprensa 

geralmente através de expressões tais como maré, ondas, corrente, fluxo, divulgando 

claramente uma imagem ligada à idéia de ameaça, assalto e invasão. Os habitantes da 

cidade real são os produtos indesejáveis do progresso. Aqueles que procuravam associar 

o desenvolvimento de Jaraguá do Sul à potencialidade de suas indústrias, vitalidade de 

seu comércio, à sua qualidade de vida, não podiam conviver com a exposição da 

pobreza, que Patrick Champagne denomina de “mal-estares sociais” (CHAMPAGNE, 

2011, p. 63).  

A imigração é um fato social completo, ou seja, o itinerário do imigrante é 

também caminho epistemológico que nos oportuniza falar da sociedade como um todo e 

abrangendo aspectos físico-espaciais, econômicos, socioculturais, políticos, 
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antropológicos, psicológicos. Trata-se de dialética profunda emigração/imigração e, por 

isso, os paradoxos emergem com toda clareza. Convém sublinhar mais uma vez que tais 

processos – ligados à sociologia do “outro” (pobre, diferente, estranho, estrangeiro, 

migrante) – radicam-se nos estados da desigualdade, tanto a concreta quanto em sua 

construção simbólica, verdadeira matriz dessas configurações (VÉRAS, 2003, p. 36-37, 

grifo no original). 

Entre as mais significativas características do processo imigratório constam 

aquelas ligadas à “recepção” do estrangeiro e às suas condições de adaptação à cidade, 

sua habitação, seu território. De fato, a inserção no espaço urbano carrega componentes 

econômico-sociais, mas também o simbólico e o imaginário. A avaliação de sua vida 

em Jaraguá do Sul está perpassada pelo simbólico. As categorias racionais e o 

imaginário estavam presentes no ato de emigrar e continuam presentes na nova terra 

(VÉRAS, 2003, p. 284). 

As pessoas, grupos, classes e instituições transitam entre territorialidades como 

trânsito entre sentidos de viver, muitas vezes opostos e em contradição. Esse trânsito é, 

quase sempre, carregado de disputas, tensões, conflitos, mediações e negociações, 

geralmente exacerbadas em situação ou condição de migração. Por isso, “ela é uma 

situação/condição de “mal-estar” porque, em movimentos de 

internalização/externalização, os sujeitos marcam e são marcados por processos de 

identificação/diferenciação quase que permanentes” (GOETTERT, 2010, p. 28). 

Assim, é interessante lembrar que, segundo Haesbaert (2007, p. 38, grifo no 

original): 

 

‘território’ já desde a sua origem etimológica, no latim do Império 
Romano, carrega essa ambivalência entre o material e o simbólico, 
tanto através da raiz terra-territorium (domínio territorial concreto) 
quanto de térreo-terrere (amedrontar), como a inspiração do temor 
pelo território como área cujo acesso é privilégio de uns poucos. [...] 
assim, territo estaria ligado à etimologia popular que mescla ‘terra’ e 
‘térreo’, domínio da terra e terror, como se as delimitações da terra, os 
cercamentos, ao excluírem tantas pessoas, inspirassem nelas o medo 
(e, por outro lado, forjassem uma identidade para aqueles que 
usufruem diretamente do território). 

 
 
Há, com isso, a criação de uma migraçãofobia e de um loteamentofobia, pois a 

primeira traz para a cidade os “outros” e o segundo é marcado como o seu lugar na 

cidade. O loteamento é, então, o lugar que agrega a dimensão material e simbólica do 
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vivido, do percebido e da memória. É onde o indivíduo, mesmo em contato com outras 

escalas, constrói sua trajetória cotidianamente, onde 

 
 

O lugar é produto das relações humanas, entre o homem e a natureza, 
tecido por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que 
garante a construção de uma rede de significados e sentidos que são 
tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo identidade, 
posto que é aí que o homem se reconhece porque é o lugar da vida. O 
sujeito pertence ao lugar como este a ele, pois a produção do lugar 
liga-se indissociavelmente à produção da vida (CARLOS, 1996, p. 
29). 

 
 
Contudo, a compreensão do “outro” (tratando-se da alteridade) carrega várias 

dificuldades, pois, historicamente, passou a cuidar das questões empíricas cruciais, 

como as da diferença, do racismo, do preconceito e do poder. Dessa maneira, em largo 

espectro que vai da filosofia às ciências sociais, incluindo a psicologia social, passou-se 

a discutir essa complexa noção, que pode ser entendida de formas diferentes: o “outro” 

como deslocamento do ego para outra pessoa – o “não e”; um “outro” particular ou 

generalizado; o mundo do estranho (VÉRAS, 2003, p. 31, grifo no original). 

O termo ‘estranho’ deriva do adjetivo latino extraneus e queria dizer “vindo de 

fora”; ele é o diferente, o externo, o estrangeiro, que diz respeito ao “não familiar”. 

Disso deriva várias situações, entre elas a do homem que não pertence ao país/lugar; o 

estrangeiro como um inimigo (VÉRAS, 2003, 44-45). Temos, também, 

palavras/expressões para nos reportamos ao estranho, que segundo Dussel são 

 
Xénos (“estranho”; “estrangeiro”, de onde deriva xenofobia); paroikós 
(“os estrangeiros”, “os forasteiros”, “os que estão fora da sua pátria e 
não conhecem bem a língua e a cultura do país”, “aqueles que carecem 
de raízes”); prosélytos (“o que chega”, “o que se aproxima”); 
parepídemous (“forasteiro”; “peregrino”); e allogenés (“aquele que é 
de outra nação, raça ou tribo”) (DUSSEL, 1984, p. 93). 

 
 

Percebemos, assim, que este “outro” foi sempre um outro que devia ser 

anulado, apagado. A sua visibilidade tem implicações ainda mais complexas quando 

remetem à questão da criminalidade. Não se trata apenas daquilo que é diretamente 

observável pelas pessoas a partir do que a televisão e os jornais colocam em evidência. 

Em nome disso, rapidamente se aponta os migrantes como os culpados pelos crimes e 

outros problemas urbanos. 
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Como os migrantes não são visíveis de uma mesma maneira, o seu grau de 

visibilidade está ligado as suas condições de vida e de trabalho, isto é, à precariedade de 

sua situação profissional. E mesmo que o migrante não seja responsável por esta 

situação, ela afeta sua imagem de toda maneira. A sua visibilidade tem implicações 

ainda mais complexas quando remetem à questão da criminalidade, e não se trata apenas 

daquilo que é diretamente observável pelas pessoas a partir do que a televisão e os 

jornais colocam em evidência. A imagem dos migrantes veiculada pela mídia degradou-

os sensivelmente: eles são mais violentos e marginais que os da cidade de destino e têm 

uma predisposição quase genética para o crime. Em nome disso, rapidamente se 

apontam os migrantes como os culpados pelos crimes, que passam a alvo de ações 

policiais, nem sempre sustentadas pelas autoridades judiciais, mas fica a pecha, o 

estigmav 

Dessa forma 

 
[...] alvo de ações policiais, nem sempre sustentadas pelas autoridades 
judiciais, eles são discriminados negativamente. A discriminação 
negativa marca o seu portador com um defeito quase indelével, o que 
significa estar associado a um destino embasado numa característica 
que não se escolhe, mas que foi incutida por outra pessoa, causando 
uma espécie de estigma. A discriminação negativa é a 
instrumentalização da alteridade, sendo constituída como fator de 
exclusão, de onde nascem e se consolidam estigmasvi e preconceitos 
(CASTEL, 2008 p. 14). 
 

Esses “mal-estares sociais” não têm uma existência visível senão quando se 

fala deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como tais pelos jornalistas. Ora, 

eles não se reduzem apenas aos mal-estares sociais mediaticamente constituídos, nem, 

sobretudo, à imagem que os meios de comunicação dão deles quando os percebem.  

 
 

Sem dúvida, os jornalistas não inventam em todas as matérias os problemas de que 
falam. Eles podem pensar, não sem razão, que contribuem para torná-los 
conhecidos e fazé-los entrar, como se diz, no ‘debate público’. Seria ingênuo deter-
se nesta constatação. Os mal-estares não são todos igualmente ‘mediáticos’, e os 
que o são sofrem inevitavelmente um certo número de deformações a partir do 
momento em que são tratados pela mídia porque, longe de se limitar a registrá-los, 
o tratamento jornalístico fá-los experimentar um verdadeiro trabalho de construção, 
que depende muito amplamente dos interesses próprios deste selor de atividade 
(CHAMPAGNE, 2011, p. 63). 
 
 

De outro modo, podemos dizer que o estigma tratado acima guarda uma 

relação direta com o que, em Comunicação, é conhecido como espetacularização da 
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notícia, um fenômeno tornado deveras visível à sociedade na última década do século 

passado mas que, como bem aponta José Arbex Jr (2001), tem origens bem anteriores. 

Hans Magnus Enzenserger é nominado por Arbex, a partir da visão de que a Imprensa 

seria uma indústria de manipulação de consciências. Assim escreveu Enzenserger 

(1969, p. 07): 

 
Seu desenvolvimento (da indústria de manipulação) tem sido tão rápido e tão 
diversificado que sua existência permanece ainda hoje incompreendida e quase 
incompreensível. Enquanto se discute com paixão e detalhadamente acerca dos 
novos meios técnicos – Rádio, Cinema, TV (...) e outros – enquanto se estuda o 
poder da Propaganda, da Publicidade e das Relações Públicas, a indústria da 
manipulação das consciências continua sem ser considerada em seu conjunto, 
como um todo (...) Estamos ante a indústria chave do século XX. 

 
 
Vejamos agora alguns exemplos de como essas construções manipuladoras 

ocorrem, tanto em relação aos migrantes como em relação aos naturais de Jaraguá do 

Sul. A partir de 1988 podemos ler nos jornais, notadamente o Correio do Povo, A 

Gazeta e o Opinião, com mais intensidade e regularidade, notícias que divulgam a 

naturalidade ou a procedência de quem cometeu crimes e/ou delitos. Ilustremos isso 

com as notícias abaixo. 

 
Policiais militares, depois de muito custo, conseguiram dominar Erton 
Neri Eich, 20 anos, natural de Santa Helena (PR), por estar em 
atitude suspeita nas imediações do Agropecuário, parecendo tentar 
arrombar e furtar um veículo. Após investigado pela polícia civil 
depois de detido, ficou-se sabendo que Erton possui um flagrante 
datado de 1988 em Cascavel (PR) por lesões corporais (A Gazeta, 
20/10/1989, p. 22, grifo nosso). 
 
Por volta das 20 horas do último sábado na localidade de Águas 
Claras, Ilha da Figueira, após desentendimentos provocados por 
Lourival da Silva Soares, 24 anos, operário, natural de Pitanga (PR), 
o comerciante João Ciupa, 30 anos, natural de Roncador (PR), 
disparou dois tiros de revólver calibre 22 em sua direção, matando-o 
no ato (A Gazeta, 09/03/1990, p. 22, grifo nosso). 
 

 
Em março de 1992 a polícia desbaratou uma quadrilha que vinha agindo na 

região. Apesar de serem “arrombadores, receptores e ladrões que agiam em Jaraguá do 

Sul e região”, conforme o delegado Odilon Claudino dos Santos, apenas o Jornal 

Opinião divulgou matéria sobre o caso, posto que a situação “depõe contra a 

comunidade ordeira e trabalhadora de Jaraguá do Sul. Trata-se de uma situação muito 
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delicada e constrangedora, porque envolve pessoas de bom nível sócio-econômicovii”. 

(Opinião, 04/04/1992, p. 10). Ou seja, quando os envolvidos em crimes são 

“estrangeiros” ou pobres de Jaraguá do Sul não há problema em divulgar, ninguém fica 

constrangido com isso. Ao contrário, quando eles são “pessoas de bom nível sócio-

econômico” deve-se fazer de tudo para abafar o caso, pois isso “depõe contra a 

comunidade ordeira e trabalhadora”. 

O mesmo tratamento não tiveram os membros de duas quadrilhas presas alguns 

meses depois, pois certamente não tratava-se de “pessoas com bom nível sócio-

econômico”, de sorte que todos eles tiveram sua naturalidade divulgada, inclusive os de 

Jaraguá do Sul. No caso da primeira quadrilha lemos que um de seus membros “nasceu 

em Itaiópolis (SC), mas passou a infância em Lages”. Para os membros da segunda 

quadrilha, além da naturalidade divulgou-se o  local de moradia em Jaraguá do Sul. 

 
Foram presos neste semana, os membros da quadrilha que praticava 
roubos em lojas e residências: A. F. S., 23, P. G. L., 20, naturais de 
Francisco Beltrão (PR), C. K., 22, natural de Massaranduba e os 
menores R.S. morador da Rua Campo Alegre e C.S.S., residente na 
Estrada Nova, ambos de Jaraguá do Sul (Jornal Correio do Povo, 
12/03/1994, p. 10). 

 

Acusados de outros crimes também não passavam ilesos à esse procedimento 

da imprensa, de forma que ficamos sabendo que policiais lotados na 3ª. Companhia da 

PM de Jaraguá do Sul atenderam a várias ocorrências em um final de semana de 1994, 

“com muitos casos de embriaguez. Na rua José Picolli (Estrada Nova), Adílio Almeida 

Primo, 41, natural de Herval D´Oeste (SC), metalúrgico, bêbado, agrediu seus 

familiares, provocando ferimentos em sua esposa” (Correio do Povo, 15/10/1994, p. 7). 

Nesse caso é clara a intenção de marcar o possível criminoso, não só colocando sua 

naturalidade, como também frisando que ele mora em determinado bairro, reforçando o 

estigma negativo do lugar. Assim, pobres e migrantes acusados de crimes podem ter 

seus nomes, naturalidade e profissão divulgados. Já os “de bom nível sócio-

econômico”... 

Entre os dias 02/03/1994 e 24/02/95 o Opinião publicou 221 notas policiais 

com os respectivos envolvidos, das quais 41 continham a naturalidade; 120 não; nove 

envolvidos eram de Jaraguá do Sul; 17 de outros municípios de Santa Catarinaviii; 18 do 

Paranáix; cinco de outros Estados; e 11 sem informações de Estado e/ou município. O 
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editorial “A região está violenta?” do Opinião de 31/03/1995, indicava os causadores de 

todos os males que afligiam a cidadex, isto é 

 
pessoas dos mais distantes locais do país em busca de realização 
profissional. A intenção é sempre a mesma: oferecer aos familiares e a 
si próprio, alternativas de melhores condições de vida. Nem sempre a 
busca é bem sucedida. Em muitos dos casos a desqualificação da mão-
de-obra leva o migrante a sofrer dos mesmos males dos quais fugiu. 
Na região encontra outros ingredientes para o dia a dia: o custo de 
vida, o subemprego ou o desemprego. A desocupação passa a ser o 
fomentador dos últimos acontecimentos de violência registrados na 
região. A necessidade de manter os padrões de sobrevivência leva o 
ser humano aos limites da irracionalidade e não será estranho que 
amanhã ou depois se registre uma ação mais ousada da criminalidade.  
 

Alguns dias depois da publicação do referido editorial, a prisão de três pessoas 

que estavam fumando maconha dá razão ao editorial, para delírio de seu jornalista, 

posto 
 

que ‘mente vazia é oficina do capeta’, afirmação que não poderia ser 
mais oportuna. De repente uma pessoa sem fazer nada se junta à outra 
que está desocupada e de quebra arrumam uma terceira para ajudá-los, 
acaba dando em alguma coisa. O trio formado por José Carlos Vasel, 
21 anos, natural de Jaraguá do Sul (SC), Claudinei Vavassori, 23 anos, 
natural de Atalanta (SC) e Ednei Patel, 21 anos, natural de Taió (SC) 
resolveram buscar um ‘fuminho’ e acabaram presos (Opinião, 
05/04/1995, p. 10). 

 
Acusado de sensacionalismo, o Opinião (15/05/1996, p. 2) rebatia dizendo que 

estava apenas “vislumbrando uma realidade que a grande maioria das pessoas insiste em 

não ver, pois o crescimento populacional da região e o conhecimento da renda per 

capita local, ainda o fato de sermos o 3º. maior arrecadador de impostos do Estado, 

chama à atenção mal intencionadas”. Estaria então o Opinião arvorando-se, ainda que 

sem utilizar publicamente tais palavras, de uma das mais importantes correntes do 

pensamento jornalístico do século 20, a Teoria do Espelho, para a qual as notícias são 

como são porque a realidade assim as determina (TRAQUINA, 2004, p. 146). 

 
Central à teoria é a noção-chave de que o jornalista é comunicador 
desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses específicos a 
defender e que o desviam da sua missão de informar, procurar a 
verdade, contar o que aconteceu, doa a quem doer. 

 
Logo, o jornalista seria um observador de acontecimentos sociais que, 

mediante uma técnica específica de escrita, são transformados em notícia e devidamente 
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veiculados, tal qual defendia o Opinião em 1996. Recordando a visão de Walter 

Lippmann, autor do clássico livro Opinião Pública (1922), Traquina (idem, p. 149) 

aponta que tal concepção de neutralidade e desinteresse seriam recursos relevantes no 

combate à subjetividade jornalística, uma condição onipresente nos primeiros séculos de 

existência da Imprensa. 

 

Mas, estranhamente, o Opinião deixou de publicar notas ou matérias policiais 

entre junho de 1995 e setembro de 1999. Como tratava-se de um jornal sensacionalista, 

podemos achar que, realmente, nada aconteceu. Do começo de 1995 ao começo de 1999 

A Gazeta também silenciou sobre esse assunto, com raras exceções, como “Fedra 

Konell assumiu delegacia em Jaraguá do Sul” (A Gazeta, 16/10/1998, p. 3); “Delegacia 

vai ter mais contratados” (A Gazeta, 23/10/1998, p. 1); e “PM recebe armas doadas por 

empresários” (A Gazeta, 01/10/1999, p. 5). As duas últimas manchetes nos fazem 

perguntar: se não havia crimes, posto que não foi publicado nada sobre eles nos dois 

jornaisxi fãs dessa prática, por que a delegacia necessitava mais contratados e mais 

armas? 

Segundo Gruner (2003, p. 180-181), não há como, pela produção de notícias, 

controlar plenamente o imaginário social. Não apenas porque nem todos lêem jornal, 

mas também porque não há como controlar a forma como as pessoas os lêem. Do ponto 

de vista do jornalismo, a melhor maneira de legitimar aquilo que se escreve e imprime 

diariamente é produzir notícias cuja identificação com os anseios, temores, medos e 

desejos da comunidade seja eficaz, senão imediata. A preocupação dos jornais em fixar 

um espaço às matérias policiais é uma forma de apropriação do imaginário e mesmo dos 

sentimentos coletivos, como aqueles relacionados à crescente insegurança. 

Ao fazer deles notícias, a imprensa os devolve aos seus leitores devidamente 

produzidos. Transformados em fatos, esses irão alimentar seus medos. O perigo está no 

fato de que a mídia influencia as atitudes, as opiniões, os pré-julgamentos, as 

percepções, e que elas contribuem na construção e reconstrução social da realidade, 

criando ou alimentando preconceitos (PRENCIPE, 2002, p. 39). A mídia não nos torna 

mais violentos, permissivos ou racistas, mas, ao sublinhar certos aspectos da realidade, 

ela escolhe por nós o que merece consideração e o que vai constituir a nossa memória. É 

a assertiva do gatekeeping entrando em cena, uma corrente jornalística defensora de que 

cabe aos profissionais da Imprensa atuarem como seletor de notícia (o gatekeeping em 



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

	  

 14 

si). A noção do gatekeeping (TRAQUINA, 1997, p. 98) trata da existência da chamada 

notícia neutra ou objetiva e que o jornalista, portanto, é um ator “neutramente 

distanciado para poder transmitir a informação com objetividade e ética profissional”. 

Logo, a seleção do que pode ou não ser noticiado não seria algo pernicioso, senão que 

um benefício à sociedade. 

As fontes jornalísticas contêm em seu interior tanto as imagens da cidade ideal, 

presentes no imaginário dos que a dominam, quanto às imagens da cidade real, que 

aparecem como disfunções daquele ideal. Em sua imensa maioria, os textos jornalísticos 

pretendem diagnosticar (pelo recurso do gatekeeping) uma crise, uma anomalia da vida 

social local, em suma, uma ondaxii. Mais que isso, pretendem atuar nesse mundo 

representado, esquadrinhando e delimitando áreas “deterioradas” e perigosas, mapeando 

moralmente os espaços, constituindo personagens-alvo, registrando avanços e recuos 

das margens (BENATTI, 1999, p. 5-6). 

Através dela conhecemos os estereótipos que veicula e também a cor da pele, a 

procedência e os locais de moradia desses migrantes. A visão que a mídia tem do 

migrante está impregnada de estereótipos, e quando se fala deles pensa-se 

automaticamente nos paranaenses e naqueles que vêem do Planalto de Santa Catarina, 

porque eles são mais visíveis e cuja diferença é mais nítida. A cada dia ela redesenha 

um “nós”, uma identidade coletiva que, pretensamente, possui fronteiras imóveis. Ela 

seleciona, rejeita, exclui, acolhe, ridiculariza ou louva; veicula um conhecimento e um 

reconhecimento recíprocos. Nesse sentido, a mídia oferece poucas informações 

adequadas para ajudar a entender a globalidade dos acontecimentos apresentados. 

Ocorre que, não apenas devido ao fato de que as análises de muitos jornalistas 

costumam não primar pelo rigor, mas, ainda por cima, em decorrência da brevidade e da 

superficialidadexiii quase que impostas pelo tipo de veículo de divulgação (jornal, 

revista, televisão ou rádio), há uma enorme carência de análises que, sem serem, 

necessariamente, complicadas, sejam corretas, profundas e abrangentes. Longe de serem 

um espelho, os meios de comunicação se tornam os lugares onde se elaboram, se 

negociam e se difundem os discursos, os valores e as identidades. Neste caso, o tema da 

migração constrói-se como “generalidade sociológica” cuja grandeza exclui a 

importância de qualquer referência a episódios, situações e histórias de vida específicas. 

A migração apresenta-se sem nomes próprios. O migrante real, de carne e osso, 

submetido ao subemprego, à economia informal e à ilegalidade, é um personagem 
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inóspito também na geografia do jornalismo impresso, sendo sempre citado, mas nunca 

efetivamente protagonista. A marginalização, portanto, é dupla: na concretude social 

vivida e na representação simbólica do mundo vivido (SILVEIRA, 2004, p. 380-381). 

A imprensa exerce um papel político fundamental nesse trabalho de 

legitimação social. Construídos a partir do centro, seus discursos têm por princípio 

consolidar, especialmente entre a chamada classe média, onde está a maioria de seus 

leitores, a imagem de uma cidade ideal. Sua função é não apenas esquadrinhar a cidade, 

delimitando espaços e personagens, mas tentar buscar, em torno dessas fronteiras, um 

consenso capaz de reivindicar, respaldar e legitimar ações preventivas e, se necessário, 

repressivas. De certa forma, ela produz as diferenças transfigurando em relações de 

sentido, pela narrativa, as relações de força e de poder. Seus discursos são partes 

daquela violência simbólica que, em nome da ordem e da norma, estigmatiza. E, pelo 

estigma, segrega, exclui e nega a diferença que ela mesma produziu (GRUNER, 2002, p. 

85). 

Partimos da ideia de que certas imagens de ordem reduzem a violenta 

complexidade do mesmo a uma espacialidade egocêntrica do centro, e que esfumam o 

outro em uma espacialidade de margens pouco definidas, de periferias. Além disso, todo 

ato de classificação é em si mesmo um ato de exclusão e de inclusão que supõe coerção 

e violência, seja real ou simbólica, e que acaba normalizada e traduzida e atos de 

perversão. 

Imagens de ordem que reduzem a violenta complexidade do mesmo a uma 

espacialidade egocêntrica do centro, e que esfumam o outro em uma espacialidade de 

margens pouco definidas, de periferias. Se, como foi dito, todo ato de classificação é em 

si mesmo um ato de exclusão e de inclusão que supõe coerção e violência, podemos 

dizer agora que toda espacialidade produzida, inventada, normalizada, traduzida e/ou 

representada como espaço único de exclusão/inclusão é um ato de perversão. Perversão 

na insistência do mesmo e perversão na eterna reprodução do outro como o mesmo. 

Perversão do só poder ser dentro e do só poder ser fora (é claro que se trata de um só 

poder que sempre se move de forma volátil, efêmera e provisória); perversão de rejeitar, 

impedir, proibir os não-espaços, a feita de espaços, os espaços híbridos, as fronteiras, a 

passagem entre fronteiras, a vida nas fronteiras (SKLIAR, 2003 p. 66). 

Assim, a classificação das formas de sociabilidade, segundo os graus de 

aproximação e afastamento, distância e proximidade, conduz a excluir do modelo de 

análise das interações as formas sociais exclusivas e conflituais e os particuiarismos. Ao 
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acentuar justamente as contribuições positivas e a ambivalência da relação com o outro, 

ela não permite perceber como esse último vai recair na alteridade radical – isto é, como 

sua diferença se traduz em essência negativa (JODELET, 1998, p. 57). 

É aqui, então, onde a utilização de uma imagem de um mundo de proliferação 

de exclusões adquire significado. Porque se o outro é quase o mesmo, mas não 

exatamente o mesmo, o é em virtude de seu deslocamento para fora de nós mesmos, em 

seu movimento forçado e forçoso até ocupar um outro espaço (SKLIAR, 2003, p. 81). 

Dessa forma, e por isso, é preciso nomeá-los, sabê-los de algum modo. E, para 

isso, nada melhor que colocá-los longe, no exterior de nós mesmos, a uma distância tal 

que nos seja fácil falar, discutir, conceitualizar, dizer; a uma distância em que seja 

impossível ouvir(-nos), responder(-nos), dizer(-nos). Sob este olhar, podemos falar do 

“outro”, mas não ouvir o “outro”, haja vista que ele está longe, seja fisicamente ou 

simbolicamente e longe deve ficar. 

Dada a desordem da exclusão, pelo desconhecimento, pela distância dos 

excluídos, pela falta de controle sobre eles, a inclusão pode ser entendida, de acordo 

com Alfredo Veiga-Neto como 

 
[...] o primeiro passo numa operação de ordenamento, pois é 
necessária a aproximação com o outro, para que se dê um primeiro 
reconhecimento, para que se estabeleça algum saber, por menor que 
seja, acerca desse outro. Detectada alguma diferença, se estabelece um 
estranhamento, seguido de uma oposição por dicotomia: o mesmo não 
se identifica com o outro, que agora é um estranho (VEIGA-NETO, 
2001  p. 113). 

 
Essa tal operação de ordem, essa tal aproximação, esse tal reconhecimento, 

esse tal saber determinam novas configurações na questão e no problema da 

espacialidade do outro, do lugar do outro, neste caso a periferia, o loteamento. 

Skliar (2003, p. 103-104, grifos no original) adota para as representações de 

espacialidade a seguinte denominação: 

 
[...] (a) a espacialidade colonial, isto é, o outro maléfico e a invenção 
maléfica do outro; (b) a espacialidade/o(s) espaço(s) multicultural(is) 
- o outro da relação eu/você ou, melhor, da relação pluralizada, 
generalizada e de certo modo obrigatória entre nós/eles; (c) a(s) 
espacialidade(s) da(s) diferença(s) - o outro irredutível, a distância do 
outro, seu mistério e, ao mesmo tempo, o espaço da mesmidade como 
sendo refém do outro. Veêm daí a invenção maléfica do outro e 
tratamento perverso ao outro. 
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Além disso, todo ato de classificação é em si mesmo um ato de exclusão e de 

inclusão que supõe coerção e violência, seja real ou simbólica, e que acaba normalizada 

e traduzida e atos de perversão. Essa perversão é a perversão na eterna reprodução do 

outro como o mesmo; a perversão do só poder ser dentro e do só poder ser fora; a 

perversão de rejeitar, impedir, proibir os não-espaços, os espaços híbridos, as fronteiras, 

a passagem entre fronteiras, a vida nas fronteiras (SKLIAR, 2003, p. 66). 

Douglas (1966, p. 5) utiliza o exemplo da poluição e, em particular, de nossa 

percepção sobre o que conta como ‘sujo’. Segundo ela, nossas concepções sobre 

‘sujeira’ são ‘compostas de duas coisas: cuidado com a higiene e respeito pelas conven-

ções’. Ela argumenta que a sujeira ofende a ordem, mas que não existe nada que se 

possa chamar de sujeira absoluta. A sujeira é ‘matéria fora de lugar’. Não vemos nada 

de errado com a terra que encontramos no jardim, mas ela ‘não está no lugar certo’ 

quando a encontramos no tapete da sala (DOUGLAS, 1966, p. 5). Nossos esforços para 

retirar a sujeira não são movimentos simplesmente negativos, mas tentativas positivas 

para organizar o ambiente - para excluir a matéria que esteja fora de lugar e purificar, 

assim, o ambiente. 

Como vemos, a construção do ‘outro’ como poluído e poluidor, fora 

descontrole e perverso, é motivada pela necessidade de manter o sentimento de 

‘retidão’, de ordem e controle, e de colocar a sujeira no lugar certo. É importante, 

porém, não perder de vista a simetria inerente na construção do ‘outro’. O ‘outro’ é um 

repositório de sentimentos e práticas não desejadas, tanto entre membros de grupos 

hegemônicos como não hegemônicos (JOFFE, 1998, p. 125). Enquanto essas 

representações do ‘outro’ são uma característica constante da sociedade, em períodos de 

crisexiv as dimensões negativas do ‘outro’ são intensificadas, e frequentemente se 

transformam em bodes expiatórios, o ritual transfere o mal do interior para o exterior 

duma comunidade (DOUGLAS, 1995, apud JOFFE, 1998, p. 111). Os períodos de 

mudança geram insegurança, que por sua vez produz defesas para contrabalançar a 

ansiedade provocada. As representações depreciativas são uma dessas defesas (JOFFE, 

1998, p. 111). 

Estatisticamente, os migrantes são fortemente marginalizados no conjunto do 

universo midiático, o que acarreta conseqüências importantes em termos de sentimento 

de exclusão e de falta de modelos de identificação. Se examinarmos a representação dos 

migrantes em termos de qualidade, a mídia concede apenas alguns espaços de 
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visibilidade às ações e aos eventos ligados à sua vida cotidiana, ao passo que, por outro 

lado, ela amplifica todo acontecimento delituoso ou anti-social no qual esteja implicado 

um indivíduo ou um grupo de indivíduos que não pertençam à população do lugar de 

adoção. A representação dos migrantes parece, assim, transitar entre a ocultação e a 

marginalização (PRENCIPE, 2002, p. 39). 

 

Considerações (nada) finais 

 

Forasteiro e estrangeiro, o migrante transita nessa linha tênue a que chamamos 

fronteira. Sua presença é motivo de confronto e tensão, entre outras razões, porque 

explicita a fragilidade dos valores culturais que, supostamente, sustentam a comunidade 

e a constituem como tal. A migração provoca uma ruptura em uma identidade que, fixa 

no tempo, oferece certo grau de estabilidade e coesão para uma história que deveria 

desenrola-se com naturalidade. Contudo, há os migrantes que destoam nesse conjunto 

pretensamente hegemônico, harmônico e pacífico, onde os conflitos sociais são vistos 

como excepcionais – uma “onda” –, como algo que não faz parte das tradições 

harmônicas da sociedade jaraguaense. Assim, por exemplo, greves, manifestações, 

passeatas, fechamento de ruas, exigências por água, esgoto, asfalto e transporte são 

manifestações realizadas por elementos estranhos, apoiados por ideologias espúrias e 

alheias ao corpo social jaraguaense, por natureza um corpo social sadio, sem conflitos.  

Geralmente a sociedade que recebe migrantes tem a tendência de englobar em 

uma situação comum, freqüentemente com base num traço pejorativo, os grupos recém-

chegados que são percebidos como culturalmente diversificados. A visão que “os daqui” 

têm do “outro” é que estes são naturalmente perigosos, não gostam de trabalhar, são 

pouco produtivos, analfabetos, pobres e marginais. Ou seja, o “outro” é mais do que um 

nome, é uma situação, caracterizada quase sempre pelo conflito. Contudo, o fato de 

serem coletivamente nomeados acabou por produzir uma solidariedade real entre as 

pessoas assim designadas porque, em decorrência desta denominação comum, eles 

foram coletivamente os objetos de um tratamento específico, situação que levou à 

criação de uma identidade geral de migrantes a partir do sentimento de opressão 

compartilhada e da experiência comum nos loteamentos, na periferia, nos morros: a 

marginalização e o preconceito. Assim, Jaraguá do Sul é menos o “Eldorado” do que 
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um campo de lutas sociais, de forma que os discursos expressam temor diante desses 

grupos potencial e naturalmente perigosos. 

Assim, um rápido olhar por certos discursos que apontam culpados pela crise 

econômica revela que, mais uma vez, os migrantes estão sendo chamados à 

responsabilidade, e as migrações aparecem como problema a ser sanado em prol da 

ordem social que se quer preservar. Afinal, o conjunto de processos sociais a que damos 

o nome de migração envolve grandes massas populacionais, as quais se encontram, 

quase sempre, na condição de vítimas preferenciais dos problemas pelos quais são 

responsabilizadas (BASTOS E PÓVOA NETO, 1993, p. 15).’ 

Desta forma, culpar parte da população pelos problemas sociais aparece como 

uma idéia de lucidez extraordinária, pois agrada os que gostam de soluções claras, 

diretas e com culpados visíveis: os “outros”. Ou seja, como existem interesses políticos 

e econômicos profundamente imbricados nas questões sociais, a dimensão demográfica 

aparece como a variável mais fácil de ser atacada. Ela parece pertencer a esta categoria 

de respostas exemplares na sua simplicidade e na sua eficácia aparente: bastaria reduzir 

a vinda de migrantes para que os loteamentos clandestinos ou irregulares parassem de 

proliferar, para que os morros deixassem de ser ocupados, para que a criminalidade 

diminuisse, para que os pobres e carentes desaparecessem. Ela é tranqüilizadora para as 

elites porque lhes evita ter que fazer um exame crítico de suas responsabilidades e lhes 

permite buscar a “pax urbana” (RIBEIRO, 2009, p. 71). 

Para Loïc Wacquant, criminalizar a pobreza e os “outros” significa tratar a 

insegurança social como se fosse meramente insegurança física e responder às 

desordens urbanas e conflitos gerados pela pobreza persistente, e à ausência de um 

futuro viável, com a polícia e o aparato penal do Estado. As demandas por mais 

policiamento, pela ampliação das penas para delitos leves, por “varrer” das ruas os 

indesejáveis, a política da “tolerância zero” e do “pulso forte” expressam um impulso 

por delegar ao sistema de justiça criminal as conseqüências negativas do desemprego, 

da fome e da miséria, enfim, da migração (WACQUANT, 2001). Contudo, mesmo não 

resolvendo o problema, é uma retórica exitosa a que torna todo migrante um 

paranaense, e o divulga como uma classe naturalmente perigosa. Esse estereótipo ganha 

corpo através dos jornais, programas de rádios em campanhas explícitas ou implícitas 

contra esses moradores. Este tipo de imprensa fala dos migrantes, mas não com os 

migrantes, pois falar dos “outros” é fácil, difícil é falar com “os outros”.  
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i Antes disso as empresas buscaram mão-de-obra na área rural de Jaraguá do Sul e em cidades vizinhas 
como Schroeder, Guaramirim e Corupá. 
ii O mito de Jaraguá do Sul como cidade do trabalho, das oportunidades (em tese, pelo menos) oferece 
ii O mito de Jaraguá do Sul como cidade do trabalho, das oportunidades (em tese, pelo menos) oferece 
para essas pessoas estímulos para mudar, deixar o “rural tradicional” em busca do “urbano moderno”, o 
que pode significar ascensão social e sobrevivência de maneira diferente da do local de origem. 
iii As representações sobre Jaraguá do Sul foram construídas através de notícias que circulavam de boa em 
boca, noticiários transmitidos pelo rádio e através de jornais e revistas, além de informações obtidas nas 
cartas de parentes que já trabalhavam na cidade. Com suas indústrias, comércio, oportunidades, cidades 
como Jaraguá do Sul passam a assumir o papel de “cidade ideal” para os grupos de migrantes que buscam 
novos lugares para viver. 
iv Jornal A Gazeta de Jaraguá, Jaraguá do Sul, 28/03/1980, p. 1, grifo no original. 
v Esta construção do que seja a delinqüência passa por uma influência recíproca entre as diferentes mídias 
(principalmente os jornais locais), a polícia e a opinião pública, ou, mais precisamente, certos grupos de 
pressão. 
vi “Um estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. Atributos seriam meios de 
categorizar as pessoas, tanto negativa como afirmativamente, e estereótipo seria a identificação do 
indivíduo a um atributo. Assim, quando indivíduos se apresentam com atributos que os distingue os 
outros e que, através deles se tornam (ou são tornados) socialmente inferiores, são portadores de estigmas. 
São pessoas (ou grupos) vistos como inabilitados para a aceitação social plena” (GOFFMAN, 1982, p. 
13ss). 
vii De acordo com o artigo 1°. do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que fixa as normas a que 
deverá subordinar-se a atuação do profissional, nas suas relações com a comunidade, com as fontes de 
informação, e entre jornalistas, “o acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida 
em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse” (GOMES, 2002, p. 77). 
viii Campos Novos, Chapecó, Guaramirim, Herval D´Oeste, Ibirama, Joinville, Massaranduba, Porto 
União, Rio do Sul, Rio dos Cedros e São José do Cerrito. 
ix Barracão, Cascavel, Centenário do Sul, Corbélia, Curitiba, Dois Vizinhos, Imbituva, Marechal Cândido 
Rondon, Missal, Ponta Grossa, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçú, Tupãssi e União da Vitória. 
x Enquanto os jornais deitavam sobre a cidade e sua população um olhar armado, censor, vigilante, alguns 
artigos apresentavam uma empatia maior com realidades silenciadas por este tipo de discurso; sua 
representação do real era mais ampla e menor comprometida com o ‘status quo’ que um registro policial, 
um texto moralista ou um editorial de alarme. Entre esses encontramos os textos de Egon Jagnow e 
Sérgio Homrich dos Santos, discutidos ao longo deste trabalho. 
xi Outros jornais, contudo, como o Correio do Povo, publicaram várias notas sobre os responsáveis pelos 
crimes com a devida naturalidade de quem os cometeu. 
xii “Há muito a imprensa (e o resto da mídia) deixou de apenas intermediar o real e o simbólico para 
estruturar e constituir o real. É a imprensa que seleciona, tipifica, descontextualiza e recontextualiza, 
estrutura e referencia o real. Ela não informa, opina” (MOTTA, 2002, p. 17). 
xiii Como seu próprio nome parece indicar, os media fazem um papel de mediação entre a realidade e as 
pessoas. O que eles nos entregam não é a realidade, mas a sua construção da realidade. Isto é, da enorme 
quantidade de fatos e situações que a realidade contém, eles selecionam alguns, os decodificam à sua 
maneira, os combinam entre si, os estruturam e recodificam formando mensagens e programas, e os 
difundem, carregados agora da ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhes atribuem 
(BORDENAVE, 2001, p. 80, grifos  no original). 
xiv Desemprego, aumento da população, ocupação de áreas de risco e de áreas verdes, aumento da 
criminalidade e da violência. 
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