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Resumo 

O Brasil tornou-se, na última década, novamente a porta de entrada de imigrantes. 
Embora essa seja uma problemática social importante tanto no aspecto político-
econômico quanto humanitário, percebe-se que o tratamento midiático do tema é feito 
de forma a evidenciar outros aspectos. O monitoramento diário dos telejornais 
matutinos de âmbito nacional (Bom Dia Brasil) e regional (Bom Dia Paraná) entre 2014 
e 2016 revela a representação dos imigrantes a partir da “folclorização” do outro e de 
suas manifestações culturais, principalmente no noticiário regional. Observa-se, 
portanto, que esse tipo de abordagem propicia uma percepção das culturas alheias 
baseada não na sua realidade mas na imagem folclórica que se projeta dessa realidade.  

Palavras-chave: imigração; análise de conteúdo; folclorização do outro; telejornal; 

jornalismo. 

Introdução 

Inúmeras misturas étnicas e raciais formam a nação multicultural que é o 

Brasil. O fluxo migratório é permanente, com mais chegadas em alguns momentos e, 

em outros, mais partidas. Os primeiros imigrantes chegaram durante a colonização, 

porém de forma restrita. A fase da imigração de massa aconteceu entre 1851 e 1960, 
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quando atracaram no Brasil navios que trouxeram cerca de cinco milhões de europeus, 

levantinos e asiáticos. Durante as décadas de 1870 e 1880, com a expansão cafeeira na 

Região Sudeste e a escassez de escravos, provocada pela proibição do tráfico em 1850, 

o movimento se intensificou. Após o fenômeno nas grandes fazendas de café, que 

contrataram estrangeiros para trabalhar em suas terras, os governos provinciais 

desenvolveram programas de incentivo à vinda de trabalhadores de outros países. Com 

isso, estabeleceu-se um fluxo regular de chegada de estrangeiros aos Estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tradicionais zonas cafeeiras, e também ao Espírito 

Santo, onde foram instaladas áreas pioneiras de cultivo de café. As principais correntes 

imigratórias foram formadas por portugueses, italianos, alemães, espanhóis, sírio-

libaneses, poloneses, ucranianos e japoneses. Mais tarde, nas décadas de 1980 e 1990, o 

fluxo se modificou e o número de emigrantes cresceu. O balanço das migrações naquele 

período resultou num saldo negativo de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Recentemente, 

o quadro passou a ser mais estável com uma diferença menor entre o número de 

emigrantes e imigrantes. 

O Brasil tornou-se, na última década, novamente a porta de entrada de 

imigrantes, como aconteceu no passado quando estrangeiros provenientes de diversas 

partes do mundo mudaram-se para o país na tentativa de construir suas vidas. Esses 

novos moradores não chegam para trabalhar em postos antes pertencentes aos escravos 

na lavoura, como no século XIX, ou em postos criados pela industrialização das cidades 

em transformação, como no início do século XX. Com o aquecimento da economia 

houve queda no número de pessoas que saíram do país. O Brasil passou a ser mais 

atrativo em diversos setores resultando em um número crescente de estrangeiros que 

escolhiam o país como destino. Entre 2008 e 2011, o número de vistos de trabalho e 

residência aumentou em 60%, o equivalente a 70.524 solicitações atendidas. Esse 

montante é ainda maior quando se observa o panorama de uma década. Entre 2005 e 

2015 o número de imigrantes cresceu 160%. Somente em 2015, segundo dados da 

Polícia Federal, 117.745 estrangeiros entraram no país para residir. No total, o país 

abrigava naquele ano 1.847.274 imigrantes regulares.  
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Dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiros de 

Geografia e Estatística (IBGE) também mostram essa realidade. Segundo a pesquisa, 

286.468 imigrantes vivem no Brasil há pelo menos cinco anos e em residência fixa. O 

número foi 86,7% maior do que o encontrado pela pesquisa em 2000, quando foram 

registrados 143.644 imigrantes na mesma situação. Os principais países de origem 

foram os Estados Unidos (51.933), Japão, (41.417) Paraguai (24666), Portugal (21376) 

e Bolívia (15.753). Já os estados que receberam juntos mais da metade dos imigrantes 

foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais, seguidos de Rio de Janeiro e Goiás.  

No que diz respeito ao perfil desse imigrante, há uma mudança em comparação 

aos fluxos anteriores. O Brasil passou a receber pessoas a partir de um movimento 

intrabloco facilitado pelo Mercosul com cidadãos vindos do Chile, Bolívia, Paraguai e 

Peru. A instabilidade política e econômica desses países têm feito com que o fluxo se 

intensifique. Outro perfil de imigrante que tem se direcionado ao Brasil é aquele com 

mão de obra qualificada. O país cresceu economicamente e passou a exercer um papel 

de importância no cenário mundial. Entretanto, alguns setores careciam de profissionais 

capacitados para áreas nas quais a oferta nacional era insuficiente. Por esse motivo, 

algumas empresas brasileiras acabaram por recrutar estrangeiros para gerir tarefas. A 

crise econômica que assolou a Europa a partir de 2011 foi mais um motivo para a 

chegada desses estrangeiros qualificados no Brasil. Tanto que, segundo o Ministério do 

Trabalho e Emprego, mais da metade de autorizações de vistos temporários em 2011 

foram para profissionais com nível superior. O número de mestre e doutores 

estrangeiros passou de 584 para 1.734. Países como Portugal e Espanha, onde o 

desemprego chegou a atingir 40% em determinadas faixas etárias, tinham mão de obra 

qualificada que se encontrava desempregada e com disponibilidade para imigrar. Assim, 

a escassez de mão de obra no Brasil foi resolvida com a necessidade de emprego de 

cidadãos estrangeiros. 

A informação que serve de alicerce do fluxo migratório também se modificou. 

O século XXI sofreu transformações importantes na comunicação, agilizando os 

processos de trocas de mensagens de toda e qualquer parte do mundo. Assim, ficou mais 

fácil obter informações sobre o lugar de destino. Por outro lado, a mídia local também 
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observa com mais atenção essas mudanças culturais, retratando nos noticiários os 

reflexos dessa nova ordem. É no sentido de entender de que forma esses imigrantes 

estão sendo representados na mídia que esse artigo se apresenta. Para tanto, foram 

observados os dados coletados pelo Núcleo de Estudos sobre Mídia e Migração  entre 3

2014 e 2016 a partir da visualização dos telejornais matutinos Bom Dia Brasil, da Rede 

Globo, e Bom dia Paraná, da RPCTV, afiliada Globo no estado do Paraná. Ao observar 

um interesse acentuado pelas questões culturais dos imigrantes, como festas, datas 

comemorativas, artes e tradições, voltamos o foco desse estudo para o aspecto da 

folclorização do imigrante. Por isso, as reflexões teóricas versam sobre questões 

referentes às identidades nos processos migratórios e à institucionalização de visões 

folclóricas sobre determinados grupos sociais. 

A questão da identidade nos processos de deslocamento 

Os processos migratórios têm se tornado um fenômeno global do mundo pós-

colonial, abrangendo muitas formas de mobilidade como o exílio, o turismo, as viagens 

e as migrações. Seja de forma forçada, por livre vontade, por decorrência das diásporas, 

esse é um acontecimento real que tem levado à construção e desconstrução de 

identidades pelo mundo. Nesse processo, a identidade primordial parece ficar na 

memória, sendo evocada como uma “nostalgia” identitária histórica. Para Hall (2012), 

isso é possível pela utilização da história, da linguagem e da cultura não para a 

produção daquilo que os indivíduos “seriam” num determinado momento, mas para 

“justificar” e ajudar a compreender aquilo que eles se “tornaram”. Há uma indagação 

constante sobre a transformação desses indivíduos, como têm sido representados e 

como essa representação afeta a forma como eles próprios se representam. É o que Hall 

chama de “invenção da tradição”, que é diferente da própria tradição.  

Elas surgem da narrativização do eu, mas a natureza necessariamente 
ficcional desse processo não diminui, de forma alguma, sua eficácia 
discursiva, material ou política, mesmo que a sensação de pertencimento, ou 
seja, a ‘suturação à história’ por meio da qual as identidades surgem, esteja, 
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em parte, no imaginário (assim como no simbólico) e, portanto, sempre, em 
parte, construída na fantasia ou, ao menos, no interior de um campo 
fantasmático. (HALL, 2012, p. 109) 

Os movimentos migratórios alimentam e se alimentam desse imaginário 

produzindo identidades plurais constantemente interrogadas. Se, por um lado, há uma 

busca pela conservação de suas culturas; por outro, há a necessidade de adequar-se a 

uma nova forma de vida. Assim, as identidades são moldadas e localizadas em 

diferentes situações, podendo ser desestabilizadas e também desestabilizadoras 

(WOODWARD, 2012). Os estrangeiros, quando inseridos em outro Estado-nação, 

carregam como bagagem suas culturas. Além disso, no local onde escolheram para 

viver, participam da cultura local e das memórias coletivas do seu lugar de origem e do 

lugar onde se fixaram, modificando-as e transformando-as. Desta forma, não se limitam 

às culturas dos Estados-nação nos quais residem. A cultura e a identidade dos indivíduos 

têm uma espécie de “dupla consciência”, nas palavras de Featherstone (1997), formadas 

por experiências distintas. O autor dá como exemplo os negros americanos, os quais têm 

suas experiências dentro e fora da modernidade, dentro e fora do Ocidente. Outro 

exemplo de correlação entre as visões sobre a identidade pode ser visto em Peter Burke 

(2006) quando este apresenta os anglo-irlandeses, os anglo-indianos, os afro-

americanos, os sino-americanos, os gregos de Constantinopla e os judeus e mulçumanos 

que viveram em Andaluzia (Espanha), como uma variedade de povos híbridos e nos 

quais opera a dupla consciência. A esta visão, também se pode acrescentar a leitura que 

Hall (2000, 2003) faz dos sujeitos que migram de seus países – como no exemplo 

daquele que sai de uma ex-colônia para o antigo país colonizador e que começa a viver 

experiências que já não o “classificam” mais como o indivíduo estrangeiro e nem como 

o nativo, mas sim como o híbrido pós-colonial. 

A partir do conceito de diáspora de Gilroy (2001) é possível entender essas 

identidades como uma forma simultânea de consciência, de pátrias e culturas, da qual 

resulta um sujeito híbrido. Não significa uma composição racial mista, mas um processo 

de tradução cultural que nunca se completa, uma vez que está constantemente em 

contato, dialogando, com diferentes experiências de identidade. A diáspora é um espaço 

de tensão, onde as vivências podem ser positivas pela sua origem histórica, mas também 
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negativas, quando ocorrem processos de exclusão. É por meio dessas experiências que 

se toma consciência identitária, quando o contato com o “outro”, que apresenta alguma 

familiaridade, indicia de forma conflituosa diferenças culturais, anteriormente 

ocultadas. É importante ressaltar que o conceito diáspora também pode surgir como 

metáfora de desterritorialização , já que a diáspora pode se manifestar não somente pelo 4

deslocamento corpóreo da pessoa, mas também imaginativo, o que Hall (2003) chama 

de “não estar em casa”. Portanto, a diáspora pode ser concebida além das questões de 

migração, mas também como um tipo de consciência e um modo de produção cultural. 

No sentido abrangente, a diáspora não se apresenta como uma identidade fechada e 

definitiva, mas surge como oportunidade para outras formas de leituras e releituras nas 

questões que envolvem as identidades.  

Já na Europa pós-colonial e nos Estados Unidos, tanto os povos que foram 
colonizados quanto aqueles que os colonizaram têm respondido à diversidade 
do multiculturalismo por meio de uma busca renovada de certezas étnicas. 
Seja por meio de movimentos religiosos, seja por meio do exclusivismo 
cultural, alguns grupos étnicos têm reagido à sua marginalização no interior 
das sociedades ‘hospedeiras’ pelo apelo a uma enérgica reafirmação de suas 
identidades de origem. (WOODWARD, 2012, p. 23) 

As mudanças e transformações globais no mundo contemporâneo, tanto por 

meio de suas estruturas políticas como econômicas, põem em evidência as questões de 

identidade e o esforço constante na afirmação e manutenção das identidades étnicas e 

nacionais.  

A mobilidade contemporânea, sustentada pelo fluxo de informação constante e 

atualizado, fornece ao indivíduo a sensação de eterno arrivista, um nômade sempre em 

vias de adaptação, alguém que está “no” lugar, mas não é inteiramente “do” lugar. 

Assim, cada chegada se torna uma nova gestação de uma outra partida. O indivíduo está 

dentro e fora ao mesmo tempo, e esse caráter móvel, característica da pós-modernidade, 

não o faz criar vínculos nem se fixar a lugar nenhum, obtendo sempre ligações 

superficiais (Bauman, 1998). Isto, consequentemente, reflete-se também nas identidades 

culturais, uma vez que se modificam em consequência da homogeneização cultural, 

 Desterritorialização é um termo empregado por Deleuze e Guattari na obra “Mil Platôs” como noção de 4

abandono de território. Na obra de García Canclini, o conceito de desterritorialização e o 
descolecionamento baseiam sua teoria sobre os processos de hibridização cultural, que geram, por sua 
vez, identidades híbridas e fragmentadas na modernidade tardia. 
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reforçadas pela resistência à globalização e substituídas pelas identidades híbridas. 

Classificar um cidadão como imigrante é uma forma de demarcar as diferenças 

entre ele e um grupo, enquadrando-os como portadores de determinadas caraterísticas, 

culturas e comportamentos. Ao mesmo tempo que isso oculta a heterogeneidade de 

grupos de estrangeiros, também supõe a existência de um grupo homogêneo, que é, no 

caso, os autóctonos. Há, portanto, uma distinção entre nacionais e não-nacionais que 

envolve diversas políticas identitárias que, às vezes, são entendidas como opostas e 

conflitantes. Os não-nacionais têm suas culturas entendidas como exóticas e observadas, 

em muitos momentos, mais pelo aspecto folclórico do que pelo viés político-social. 

A folclorização da cultura do “outro" 

A identidade pode ser analisada por meio das tradições populares e do 

patrimônio histórico. É sob essa perspectiva que Canclini (1989) observa de que forma 

os mecanismos políticos e sociais utilizam desses conceitos para forjar a construção das 

identidades nas sociedades. Para o autor, a definição de identidade na sociedade 

moderna, especialmente na América Latina, seria uma entidade  própria  de  um 

determinado local ou região, em que tudo o que é compartilhado pelos que vivem nesse 

lugar se torna idêntico ou intercambiável, e os que não compartilham do território, dos 

objetos e símbolos são os outros, os diferentes. A identidade seria legitimada pela 

“teatralização do poder”, ritual por meio do qual se manifestam as tradições e 

patrimônios, usada com o objetivo de delimitar as diferenças entre os grupos. Essa 

teatralização consiste em simular que existe uma origem comum, uma substância 

fundadora que ligaria os indivíduos em torno de um mesmo ideário.  

Nessa linha de pensamento, a formação identitária dos imigrantes seria também 

construída a partir de ritos utilizados para manter o estereótipo de cada nacionalidade, 

diferenciando-a da sociedade tradicional local. Músicas, vestimentas, festividades e 

comidas típicas são retratadas pela mídia de forma a legitimar a identidade construída 

politicamente. E, conforme Canclini (1989), esses ritos não são questionados ou 

discutidos, perpetuando uma ideia de que são heranças imutáveis. Na formação das 
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culturas nacionais, demarcadas pelas elites, as minorias imigrantes, camponeses e 

indígenas, são, muitas vezes, deixadas de fora ou ganham um caráter folclórico. Isso 

ajuda a perpetuar no senso comum a fantasia de que o folclórico seria propriedade de 

grupos auto-suficientes cujas técnicas simples ou igualdade social os preservariam das 

ameaças modernas. Essa tendência, como analisa Canclini (1989), leva a sociedade a 

enaltecer as obras e a artes desses povos mas não os processos e os próprios indivíduos 

que realizam esse trabalho. Os objetos são valorizados, portanto, mais pela sua repetição 

do que sua transformação. 

O folclore está, assim, associado à melancolia e à nostalgia de uma época ou 

local que está situado no passado. Ele está sempre ligado a figuras alheias às tecnologias 

e avanços da modernidade, a indivíduos exóticos ou caricatos que produzem artesanato 

e perpetuam rituais. Esses bens culturais, na visão de Canclini (1989), se tornam mais 

interessantes que os agentes que os produzem. A fascinação pelo objeto e não pelos 

sujeitos que estão por trás deles fomenta a repetição e não a transformação. Nesse 

sentido, podemos dizer que também o imigrante viveria constantemente acompanhado 

do estereótipo que o liga a uma repetição do passado. 

Além disso, passa a existir uma espécie de fetiche em relação ao objetos 

folclóricos de forma a subtrair dele a raiz popular e colocá-lo em uma condição 

massiva, como se fosse moldado de forma a servir aos diferentes interesses, incluindo as 

formas de comunicação. Sua importância fica reduzida a uma fonte de discursos 

nacionalistas na qual a sociedade é apenas espectadora. A abertura de espaço para a 

projeção e visibilidade das práticas folclóricas é como um acerto de contas com um 

passado desconhecido por parte da sociedade receptora. Como analisa Canclini (1989), 

o popular e o folclore são entendidos como estratégias populistas de devolver a fala ao 

povo. 

O apelo ao folclórico pode estar relacionado também com o exotismo e com 

exotização.  O exotismo está associado à diferença,  à percepção da diversidade e ao 

conhecimento de que existe algo ou alguém diferente de nós (SEGALEN, 2002). É, por 

consequência, um prazer intenso pela alteridade. Não está, necessariamente, permeado 

por  preconceito  porque  não  o  considera  algo  negativo  (MORALES; 

KLEIDERMACHER,  2015).  Por  outro  lado,  a  exotização  polariza  as  diferenças 
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culturais, simplifica o outro a algumas caraterísticas socialmente definidas e entendidas 

como essenciais muitas vezes ligadas à questão cultural e, eventualmente, à raça. Neste 

caso, destaca-se e naturaliza-se a diferença entre “nós” e os “outros”, com valorização 

de um em detrimento do outro, criando um barreira para a comunicação e integração 

daquilo  que  é  considerado exótico  uma vez  que  o  "nós"  adquire  naturalmente  uma 

superioridade.  Essas  representações  estão  presentes  na  televisão  com  linhas  muito 

tênues entre uma categorização positiva e negativa.  Como os meios de comunicação 

trabalham com a seleção dos temas que merecem ou não serem publicados, utilizam-se 

muitas vezes de critérios como a curiosidade e a novidade para inserir os assuntos 

relativos aos imigrantes a partir de suas características exóticas. Assim, quando os 

estrangeiros são observados pelo do grupo local "homogêneo" como o "diferente", toda 

a informação sobre ele passa ser de interesse da sociedade. Como observa Martín-

Barbero (1991), nos lugares onde a diferença cultural não é tão grande a ponto de ser 

absorvida pelo patrimônio nacional, ela será folclorizada e oferecida como curiosidade. 

Nesse processo, a televisão se encaixa como propulsora de propostas culturais 

homogêneas. Assim, unifica-se uma fala sem sotaques regionais, a não ser que sejam 

utilizados para efeito de folclorização. Com a obsessão pelo que é atual desmerece as 

temporalidades e ritmos tratando tudo como contemporâneo. O que é resquício do 

passado ficará bem demarcado no fluxo das informações. Por outro lado, mesmo 

operando em um modelo hegemônico que desvaloriza as diferenças, a televisão oferece 

brechas, uma vez que “también ella está hecha de contradicciones y en ella se expresan 

demandas que hacen visibles la no-unificación del campo y el mercado 

simbólico” (MARTÍN-BARBERO, 1991, p. 256) .  5

A representação do imigrante no telejornal 

Como forma de compreender as representações dos imigrantes na mídia 

brasileira, foram analisados durante os meses de março e outubro de 2014, 2015 e 2016 

os telejornais matutinos da Rede Globo e sua afiliada no Paraná, RPCTV. A opção pelo 

 "também ela está feita de contradições e se expressam demandas que deixam visíveis a não-5

unificação do campo e no mercado simbólico” (tradução livre).
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monitoramento do Bom Dia Brasil e Bom Dia Paraná se dá tendo em vista sua 

expressiva audiência e suas características editoriais. Os noticiários do período da 

manhã geralmente têm um tom de prestação de serviço. Eles possuem uma 

característica comunitária que foi iniciada com o informativo Bom Dia São Paulo, o 

primeiro telejornal matutino, estreado em 1977 (Paternostro, 1999). Possuem a função 

de resumir as principais notícias do dia anterior e preparar o telespectador para a 

jornada que se inicia - com previsão do tempo, condições das vias, e outras informações 

de utilidade pública. Além disso, possuem um estilo mais coloquial dos âncoras e têm 

espaço para opinião e análises.  

A análise observou apenas aquelas peças que tratavam de temas sobre 

imigrantes e refugiados, excluindo conteúdos sobre visitantes e turistas. Em um 

segundo momento foram separadas as reportagens nacionais (que tratavam no tema no 

Brasil) e as internacionais (realizadas por correspondentes no exterior). Esse material 

foi analisado a partir de variáveis de de forma (data, gênero jornalísticos, espaço 

ocupado), de conteúdo (personagens, nacionalidade e condição legal do imigrante, tema 

principal) e discurso (narrativa, tom e argumento dominante, fontes entrevistadas) 

(CUNHA, 2012).

O monitoramento destes três anos mostra que o tema da imigração no Brasil 

não tem muito espaço no noticiário, principalmente no telejornal de âmbito nacional. 

No Bom Dia Brasil, em 2014, foram encontradas nove peças que tratavam do tema. O 

interesse cresce nos anos seguintes somente a partir da cobertura internacional devido à 

chegada de refugiados em massa nas fronteiras da Europa. Em 2015 foram encontradas 

63 peças, sendo que delas apenas cinco eram de coberturas sobre a imigração no Brasil. 

Em 2016, das 51 reportagens encontradas, duas se referiam a notícias nacionais. Destas 

16 reportagens quatro eram sobre haitianos no mercado de trabalho, duas associando 

italianos ao tráfico de drogas, duas sobre a chegada de refugiados sírios, quatro estavam 

relacionadas à deportistas estrangeiros, uma sobre violência contra um alemão e três 

faziam parte da série “Brasil, o espelho do mundo”, sobre estrangeiros que moram no 

país e que veriam seus times na Copa do Mundo. 
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No caso do telejornal regional, a inserção do tema é um pouco maior e cresce 

ao longo dos anos analisados. Em 2014 foram encontradas três peças; em 2015, 10; e 

em 2016, 15. Neste informativo os temas se diferenciam substancialmente do telejornal 

nacional. Assuntos culturais sobre os imigrantes aparecem com destaque: em 2014, duas 

peças (Ramadã, dia da bandeira do Haiti); em 2015, cinco (Ramadã, Oktoberfest de 

Rolândia, Expo Japão Londrina, Festival Oriental de Maringá, imigrantes no aniversário 

de Maringá); e em 2016, sete (duas peças sobre Ramadã, Festival de Cultura Haitiana, 

artista plástico alemão em Maringá, artista chinesa em Foz do Iguaçu, Expo Japão em 

Londrina, 65 anos da imigração alemã em Guarapuava). Isso significa que metade de 

todo material encontrado sobre imigração no Bom Dia Paraná está ligado à questões de 

cultura, festividades e tradição. Algumas explicações para o fenômeno podem partir da 

própria rotina jornalística, já que assuntos agendados são facilmente incorporados aos 

noticiários, principalmente no caso dos matutinos que têm como característica resumir 

ou dar uma outra roupagem aos assuntos do dia anterior. Outra característica desses 

telejornais é adotar um linha mais leve de notícias com espaço para assuntos 

comunitários e também mais ligados à área cultural e de entretenimento. Por isso, são 

nesses espaços que o tema mais aparece. Além disso, há a questão da visibilidade dos 

grupos com mais acesso à mídia. Para Trigueiro (2001), cada dia mais as festas 

populares atuais incorporam aspectos comerciais, o que realça a necessidade da inserção 

midiática. Festividades grandes e tradicionais como as organizadas pelos orientais no 

norte do Paraná podem ter nesse motivo a divulgação porque os grupos de imigrantes 

faz parte de uma elite que consegue articular os interesses de divulgação. Segundo 

Trigueiro (2001, p.146), “as festas populares estão sendo alcançadas pela mídia, pelas 

empresas de turismo e de entretenimento, passando por profundas transformações para 

atender novos interesses e sentidos do mercado de consumo do mundo globalizado”. As 

grandes e tradicionais festividades, como as organizadas pelos orientais no norte do 

Paraná, podem conseguir divulgação por este motivo já que estes grupos integram uma 

elite que consegue articular seus contatos com a mídia. 

Os eventos de responsabilidade de grupos migratórios com menos poder e voz 

nos meios de comunicação, tem seus eventos divulgados em menor quantidade e com 
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espaço reduzido. Outro ponto que chama a atenção é a inserção do tema da imigração 

por meio do futebol, entendido como um patrimônio do país, principalmente no 

informativo de cobertura nacional. Ainda que também seja um tipo de entretenimento, 

sua valorização é muito importante do imaginário brasileiro. Assim, esse universo se 

mostra também permeado por estrangeiros que participam do esporte que é parte da 

cultura do país. 

Esse tipo de enquadramento das notícias sobre imigração pode ser positivo, no 

sentido em que desvia o foco da violência, muitas vezes utilizado como mote principal 

da divulgação de informações sobre esse grupo, como observado em alguns estudos de 

Cogo (2006) e Zanforlin; Kalume; Fidalgo; Palhares (2014). Por outro lado,  pode 

transformar as manifestações culturais dos imigrantes em algo apenas voltado ao 

entretenimento, à comemoração e ao pitoresco, sem dar conta do complexo processo 

que envolve o fluxo migratório. Em geral, as reportagens apenas apresentam as 

festividades e a cultura daquele grupo sem contextualizar as circunstâncias que os 

envolvem. Além disso, ao folclorizar a cultura, também o indivíduo é folclorizado. A 

mensagem sobre a vida desses imigrantes passada pela televisão é da felicidade e/ou do 

seu pertencimento fiel à cultura de origem. 

A folclorização torna-se, portanto, parte de um mecanismo que produz eventos 

em forma de espetáculo, mostrando um mundo e um homem exótico incorporado à 

sociedade - e identidade - nacional. É como se dentro do sistema racional operado pelos 

brasileiros natos houvesse elementos lúdicos proporcionados pelos imigrantes, assim 

como ocorre com outros grupos sociais como os cidadãos de classes menos abastadas 

que parecem “esquecer os problemas” nas festas de carnaval. Esse cenário folclorizado 

é fonte de estereótipos, negativos e positivos, a partir do qual a audiência da televisão 

constrói sua representação do que e de quem é o imigrante. A imagem proporcionada 

pelo veículo intensifica o enraizamento de determinadas memórias.  

O processo de folclorização também transforma a cultura do imigrantes em 

consumo e em objeto de contemplação. Revela, a partir da sua exibição - pelo simples 

fato de ser escolhido entre tantos outros assuntos - que a cultura do "outro" agrada ao 

brasileiro, mesmo que seja no sentido do entretenimento. Esse mesmo imigrante na 
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disputa pelo emprego no mercado de trabalho pode ter outra percepção. Assim, os 

discursos inclusivos no âmbito político, econômico e cultural atuam sempre quando a 

situação migratória favoreça os nacionais e quando estes indivíduos estejam adaptados à 

identidade nacional. 

Considerações finais 

Os agrupamentos folclóricos são veículos de projeção das culturas e estão 

diretamente relacionados à mobilidade de pessoas e seus repertórios. Produzem recursos 

necessários à integração e diferenciação na sociedade de acolhimento e sua 

manifestação se dá a partir da seleção de estereótipos retirados do mapa folclóricos do 

país de origem. É, além do mais, uma mercadoria turística que ao mesmo tempo busca 

sua autenticidade e procura satisfazer aquele que o assiste, que o consome.  

A folclorização distorce e estereotipa, além de inibir uma ação transformadora. 

Assim como ocorre com os guetos que proporcionam o surgimento de uma demanda 

turística e de consumo - exposição pública de seus locais de residência. O exotismo faz 

desaparecer os sujeitos históricos e a complexidade que a mobilidade internacional 

carrega. Por meio da folclorização se normalizam a exclusão social e política. Além 

disso, o fato de incorporar o exótico estrangeiro à cultura nacional é também uma forma 

de espetacularizá-lo e modificá-lo à luz da cultura local. Seria o exótico integrado, que 

se conforma em atuar nas áreas delimitadas para isso, como feiras e festividades. 

Essas formas de folclorizar aos imigrantes também confirmam o mito do 

brasileiro como povo acolhedor, generoso e tolerante com os imigrantes. Mas ao mesmo 

tempo, situam as minorias estrangeiras em uma hierarquia que, além de exótica e 

folclórica, adquire também certos tons de inferioridade, principalmente quando se 

referem à imigrantes latinoamericanos como os haitianos. Eles são colocadas nas 

vitrinas culturais que ocupam locais públicos disponibilizados pela elite que ocupa os 

governos e mediatizadas pela televisão. 

Por outro lado, assim como faz Martín-Barbero (1991), é necessário observar 

que é a partir da televisão que as massas marginalizadas ou atrasadas se modernizaram e 
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ainda se modernizam. Além disso, essas narrativas sobre os imigrantes feitas pela mídia 

celebram a integração intercultural que o país proporciona. As manifestações populares 

agregam valores culturais da sociedade midiática, assim como a sociedade midiática 

agrega valores culturais da sociedade tradicional. É ainda um modo de produção 

cultural por meio da qual se realiza uma integração política na sociedade acolhedora. 

Emerge, a partir disso, uma cultura local vinculada à cultura global com apropriações e 

incorporações de novos significados. É importante lembrar também que para um 

número importante de cidadãos brasileiros a televisão apresenta-se como única fonte de 

informação e entretenimento. Assim, é apenas por meio desse veículo que podem 

conhecer as diferentes culturas que fazem parte do próprio país. Mas, como Martín-

Barbero, é preciso perguntar: a que preço isso ocorre? Para ele a resposta não pode ser 

dada a partir da dinâmica da mídia ou da lógica da indústria midiática porque isto 

implicaria desconhecer a distância entre as ofertas da indústria e os modos de 

apropriação e conduta. No caso do conhecimento sobre as minorias, a abordagem 

folclorizada diminui as possibilidades de discussões sobre assuntos importantes para os 

grupos imigrantes como legislação e outras políticas públicas necessárias para o 

acolhimento. Isso não significa desmerecer suas iniciativas culturais mas mostrar os 

reais significados dos hábitos, patrimônios e rituais. Enquanto houver uma folclorização 

do imigrante sem essa contextualização, a cultura dessa minoria estará subjugado ao 

culto da modernidade. A presença do popular no massivo não deve atender à 

curiosidade exótica, nem ser uma construção pejorativa e estigmatizada da cultura e 

história do “outro”.
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