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“Imagine there’s no heaven 

It’s easy If you try 

No hell bellow us 

Above us only sky 

Imagine all the people Living for today 

 

Imagine there’s no countries 

It isn’t hard to do 

Nothing to kill or die for 

An no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace 

 

You may say 

I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope some day 

You’ll join us 

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if you can  

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world 

 

You may say 

I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope some day 

You’ll join us 

And the world will be as one” 

 

 
“Imagine”, John Lennon 
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RESUMO 

 

Estudo sobre os jornais étnicos em língua portuguesa destinados a brasileiros que 

migram para os Estados Unidos. O objetivo é mapear os jornais impressos de 

Massachusetts e identificar se o jornal Brazilian Times, o mais antigo a circular no 

estado, colabora com a aculturação e/ou enraizamento das pessoas que trocaram as 

terras brasileiras pelo nordeste dos Estados Unidos. A metodologia englobou pesquisa 

bibliográfica, de modo a fundamentar o estudo com os conceitos históricos e atuais de 

cidadania, comunidade e a problemática da migração; pesquisa documental; entrevistas 

semi-estruturadas e análise de conteúdo do jornal. A pesquisa documental reuniu dados 

sobre jornais étnicos e a situação migratória Brasil - Estados Unidos. A análise de 

conteúdo tomou como corpus 11 edições do jornal publicadas de 2001 a 2011, a qual 

procurou identificar e analisar os temas jornalísticos priorizados e o tipo de abordagem, 

além de comparar o espaço destinado ao jornalismo e à publicidade e traçar o perfil dos 

anunciantes. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com editores do jornal e 

com leitores brasileiros que vivem da região onde, preferencialmente, circula a edição 

impressa. Conclui-se que o Brazilian Times tanto ajuda a preservar aspectos culturais do 

Brasil, quanto colabora com a integração dos migrantes ao modo de vida estadunidense. 

Se por um lado tem como principal objetivo o lucro, visto que reserva a maior parte do 

espaço para anunciantes, por outro apresenta característica típica de jornais étnicos, tal 

como ênfase nos assuntos de interesse dos migrantes (minoria), o que lhe confere um 

espaço como formador de opinião junto à comunidade brasileira nos Estados Unidos. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Jornalismo étnico. Migração. Cidadania. 

Comunidade 
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ABSTRACT 

 

This is a study on Portuguese language periodicals intended for Brazilians who migrate 

to the United States. The objective is to map printed periodicals in Massachusetts and to 

identify if the Brazilian Times newspaper, the oldest to circulate it in the state, 

facilitates the acculturation and/or the establishment of the people who had changed the 

Brazilian lands for the northeast of the United States. The methodology involved 

bibliographical research, in order to base the study with historical and current concepts 

of citizenship, community and the problems of migration; documentary research; and 

half-structuralized interviews and analysis of content of the newspaper. The 

documentary research gathered data from the ethnic periodicals and from the Brazil - 

United States migratory situation. The analysis of content took 11 editions of the 

periodical published between 2001 and 2011, and tried to identify and analyze the 

journalistic subjects prioritized and their approach, to compare the space destined for 

journalism to that of advertising and to define the profile of the advertisers. The half-

structuralized interviews were undertaken with publishers of the periodical and with 

Brazilian readers who live in the region where the printed edition circulates. It’s 

conclusion was that the Brazilian Times does help to preserve cultural aspects of 

Brazilian culture as well as facilitating the integration of the immigrants in to the United 

States way of life. If on one hand its main objective is profit, since it reserves most of 

the space for advertising, on the other it presents typical ethnic periodical 

characteristics, such as its emphasis on subjects of interest to the immigrant community 

(minority). This makes it an opinion former within the Brazilian community in the 

United States. 

 

Keywords: Communication. Ethnic Journalism. Migration. Citizenship. 

Community. 
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RESUMEN 

 

Estudio de los periódicos étnicos en la lengua portuguesa destinada a brasileños que 

migran para los Estados Unidos. El objetivo es mapear los periódicos de Massachusetts 

e identificar si el periódico Brazilian Times, el más antiguo a circular en el estado, 

colabora con el aculturación y/o el enraizamiento de la gente que ha cambiado las tierras 

brasileñas por el noreste de los Estados Unidos. La metodología utilizó  investigación 

bibliográfica, para basar el estudio con los conceptos históricos y actuales de 

ciudadanía, comunidad y inmigración; investigación documental; entrevistas semi-

estructuradas y análisis del contenido de periódico. La investigación documental juntó 

datos sobre los periódicos étnicos y sobre la situación migratoria Brasil - Estados 

Unidos. El análisis del contenido tomó 11 ediciones del periódico publicadas entre 2001 

y 2011 y buscó identificar y analizar los temas periodísticos y el tipo de abordaje, 

además de comparar el espacio destinado a las noticias y a los anuncios y a remontar el 

perfil de los anunciantes. La entrevistas semi-estructuradas fueron realizadas con los 

editores de los periódicos y con los lectores brasileños que viven en la región donde, 

preferencialmente, circula la edición impresa. Se concluye que el Brazilian Times ayuda 

a preservar aspectos culturales del Brasil, así como colabora con la integración de los 

migrantes a la manera de vivir de Estados Unidos. Si por una parte tiene como objetivo 

principal el lucro, ya que reserva gran  parte de su espacio para anuncios, por otra 

presenta características típica de los periódicos étnicos, como énfasis en los temas del 

interés de los migrantes (minoría). Esto hace con que él sea un formador de opinión 

junto a la comunidad brasileña en los Estados Unidos. 

 

Palabras clave: Comunicación. Periodismo étnico. Migración. Ciudadanía. 

Comunidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde que descobrimos a agricultura, técnica que permitiu o abandono do 

nomadismo, a fixação transformou a relações dos homens entre si e com o meio 

ambiente. As culturas passam a se diferenciar e nascem as fronteiras como alternativas 

para criação dos países. O fortalecimento do modus vivend do meio se deve a diversos 

fatores: política, economia, educação, entre outros. Paradoxalmente, a fixação tornou a 

migração
1
 um fenômeno mundial histórico. No Brasil, nos acostumamos a receber 

migrantes desde que as naus portuguesas aportaram no nosso litoral.  

 Uma das novidades neste cenário é que assistirmos, a partir das duas últimas 

décadas do século XX, brasileiros deixando o país em busca da independência 

financeira. Quem nasceu em Governador Valadares (MG), assim como eu, traz consigo 

uma inevitável relação social e econômica com os Estados Unidos. Afinal de contas, a 

cidade é uma das que mais aparece nas estatísticas relativas ao número de trabalhadores 

brasileiros que migram para a América do Norte. Sem oportunidade na terra-natal, 

atravessam o Oceano Atlântico em busca de dólares, seja de forma legal ou ilegal. 

 

[...] as transformações estruturais na sociedade de origem e destino 

respondem pelo início dos fluxos migratórios internacionais, as redes 

sociais conferem a tais fluxos estabilidade, transformando-os em 

movimento de massa. As redes sociais mais importantes fundam-se em 

relações de parentesco, de amizade, de trabalho e na origem comum 

(FLEISHER E MARTES, 2003, p. 240). 

 Como a migração mexe com as teias sociais mundiais, estudos enfocam diversos 

aspectos como cultura, entretenimento, história, economia, política, psicologia, família, 

etc. Entretanto, é limitado o número de pesquisas que abordam especificamente e/ou 

profundamente o conteúdo e as características (formato, projeto editorial e gráfico, 

periodicidade etc.) dos jornais impressos étnicos em língua portuguesa nos Estados 

Unidos. A única pesquisa brasileira que encontramos especificamente sobre o tema foi 

desenvolvida por Rabelo (2002), que enfocou a mídia étnica como “Mídia da Saudade”, 

e já naquela época o pesquisador indicava a falta de pesquisas sobre o tema. 

 

                                                 
1
 Optamos por manter nesta pesquisa apenas a palavra migração para definir o fenômeno da ida dos 

brasileiros para os Estados Unidos, evitando assim possíveis confusões em relação às palavras imigrante 

(quando alguém chega a um país direferente) e emigrante (quando alguém deixa o seu país de origem). 
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Há vasta biografia em português a respeito de estrangeiros que se 

radicaram no Brasil, como os alemães, italianos, portugueses e 

japoneses. Em sentido inverso, de migração de brasileiros, existem 

algumas pesquisas sobre aspectos econômicos, sociológicos, históricos 

e antropológicos da migração brasileira para o Japão, Europa, EUA, 

principalmente. Mas verificam-se poucas referências acadêmicas sobre 

o jornalismo étnico entre o grupo de brasileiros no exterior (RABELO, 

2002, p. 13). 

 

Outras pesquisas ignoram os jornais étnicos como fonte de informação para os 

migrantes brasileiros. Optam por focar nas notícias veiculadas em grandes jornais 

brasileiros (Zero Hora, Folha, O Globo, entre outros) sobre a migração para os Estados 

Unidos e de estrangeiros que chegam ao Brasil, assim como o trabalho desenvolvido 

por Cogo (2002). O número pífio de pesquisas na área da Comunicação Social chama 

atenção, já que há mais de duas décadas existem jornais em língua portuguesa do Brasil 

que fazem parte do cotidiano dos migrantes.  

Além de não tratar do cotidiano representado pelos jornais étnicos, os veículos de 

comunicação de massa, quando enfocam o tema migração, geralmente se concentram na 

análise de momentos específicos como: “o atentado em 11 de setembro”, “a morte de 

brasileiro que atravessava a fronteira”, “a prisão e deportação de ilegais” e assim por 

diante.  

Longe dos holofotes das grandes redes de comunicação como a Rede Globo - cujos 

trabalhos ultrapassam as fronteiras nacionais - existem brasileiros que se propuseram a 

permanecer nos Estados Unidos com objetivo de criar mídias de língua portuguesa
2
. Há 

mais de 22 jornais on-line em língua portuguesa do Brasil cujas sedes ficam apenas nos 

Estados Unidos, dos quais 15 possuem versão impressa, segundo mapeamento 

finalizado entre julho de 2011 e abril de 2012. 

Separamos 11 edições do jornal impresso mais antigo em circulação, o Brazilian 

Times. Fizemos um recorte entre 2001 (ano do ataque terrorista em 11 de setembro) e 

2011, com intuito de analisar as transformações dos veículos de comunicação impressos 

de língua portuguesa que circulam em Massachusetts, um dos estados com maior 

presença de brasileiros. Escolhemos uma edição por ano, variando os meses 

sequencialmente, assim com especificaremos mais adiante. 

                                                 
2
 Nesta pesquisa não foi constatada nenhuma ligação entre os jornais de língua portuguesa que circulam 

no Brasil com as grandes redes de comunicação brasileiras (Globo, SBT, Record e Rede TV). 
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Após definir as edições impressas integrantes do corpus da pesquisa, separamos o 

conteúdo em duas unidades: jornalismo e publicidade. No que se refere à publicidade, 

contabilizamos a porcentagem de espaço ocupado, bem como as características 

principais dos anunciantes. Já em relação ao jornalismo, analisamos os conteúdos das 

capas, definimos as características de cada editoria e fizemos a análise de conteúdo das 

11 manchetes de capa publicadas nas respectivas edições do Brazilian Times que 

compõem esta pesquisa. Apresentaremos no primeiro capítulo cada passo metodológico 

dado para realizar esta pesquisa. 

O segundo capítulo responde questões fundamentais para quem estuda jornais 

étnicos: cidadania. Além de trazer conceitos sobre cidadania, os relacionamos com 

aspectos relativos à migração para os Estados Unidos e os impactos do fluxo migratório. 

Explicamos as motivações, causas e consequências da migração para os Estados Unidos 

tendo como ponto de partida a cidade de Governador Valadares (e região), no interior 

de Minas Gerais. Estariam os jornais étnicos ajudando os brasileiros a se integrar em 

uma nova cultura e/ou colaborando com a preservação da cultura brasileira junto ao 

público-alvo?  

Para fazer a análise de conteúdo dos jornais étnicos de língua portuguesa que 

circulam nos Estados Unidos não seria preciso, necessariamente, viajar para a terra do 

Tio Sam. Contudo, nossa intenção não era analisar friamente os conteúdos dos jornais 

impressos. Além de enxergar os migrantes como cidadãos, fizemos duas visitas in loco 

a Massachusetts onde estudamos em que medida as relações sociais entre os brasileiros 

que estão nos Estados Unidos tem como consequência a criação de uma comunidade 

étnica. Antes, todavia, apresentamos questões que envolvem o desenvolvimento 

histórico dos conceitos de comunidade. Em tempos pós-internet, também comparamos 

as novas trocas on-line, com objetivo de apontar os novos formatos das comunidades do 

século XXI. 

Qual é a responsabilidade dos jornais impressos de língua portuguesa junto à 

comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos? É com a intenção de responder 

esta questão que criamos o quarto capítulo. Indicamos os pontos positivos e negativos 

da presença dos jornais junto aos brasileiros. Para tal, fizemos um mapeamento dos 

jornais de língua portuguesa cujas sedes estão nos Estados Unidos, com endereço da 

redação, endereço eletrônico e tempo de circulação. Em seguida, analisamos os 

conteúdos dos principais jornais on-line. Para ampliar a análise, entrevistamos 
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migrantes que leem os jornais de língua portuguesa e o proprietário do Brazilian Times, 

principal referência desta pesquisa. 

Para finalizar fizemos uma análise de conteúdo de 11 edições do jornal impresso 

Brazilian Times. Separamos o jornalismo da publicidade com a intenção de avaliar a 

importância e características de cada uma das unidades nas edições impressas do 

Brazilian Times. Ao todo foram 316 páginas analisadas, separadas entre jornalismo e 

publicidade. As respectivas características de ambas unidades foram apresentadas a 

partir de comparações e inferências. 

Depois de todo trajeto chegamos à conclusão que contribuiremos para uma melhor 

compreensão em relação ao conteúdo publicado na imprensa de língua portuguesa que 

circula na região nordeste dos Estados Unidos. Esta pesquisa não será conclusiva, mas 

certamente colaborará no mapeamento dos jornais étnicos, bem como apresentará qual é 

a relação social deles junto aos brasileiros na região nordeste dos Estados Unidos. 
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CAPÍTULO I – CAMINHO METODOLÓGICO PARA REALIZAR 

A PESQUISA 

 

1 Motivações para estudar os jornais étnicos nos Estados Unidos 

  

 Este primeiro capítulo tem como objetivo mostrar o caminho percorrido e os 

procedimentos adotados para desenvolver uma análise de conteúdo dos jornais étnicos 

de língua portuguesa cujas sedes estão nos Estados Unidos. A começar pela 

identificação da espinha dorsal fundamental para qualificação e aceitação desta 

pesquisa: formulação do problema, hipóteses, objetivos e metodologia. 

 

1.1 Problema da pesquisa: migração e comunicação 

 

Há algumas décadas o Estados Unidos é considerado um dos países mais 

influentes do mundo. Especificamente na relação com o Brasil, contribuiu para moldar 

gostos e transformar nossa maneira de consumir. “USA, de nove as seis”, conforme 

criticava o compositor Renato Russo
3
, em música lançada em 1985. Berço de novas 

tecnologias, como a Internet, a cultura desta potência tornou-se espelho para as novas 

gerações de brasileiros. 

 

Os Estados Unidos angulavam nossas escolhas influenciando estilos de 

vida, organização de empresas e até a educação formal. Onipotente, 

onipresente e onisciente, Tio Sam nos perturbava com sua clássica 

presença ausente. [...] Falava-se de americanização, mas nem sempre 

isso era visto negativamente. Havia quem qualificasse o processo como 

moderno, progressista, dinâmico (MEIHY, 2004, p. 17). 

 

Um aspecto que prova que a cultura norte-americana nem sempre é vista de 

forma pejorativa é a circulação de dezenas de meios de comunicação de língua 

portuguesa nos Estados Unidos. Há migrantes que preferiram criar vínculos e investir o 

dinheiro ganho com o trabalho no próprio lugar para onde decidiram migrar – assim não 

se interessam em abrir algum comércio, serviço ou construção de imóveis no Brasil. 

Entre os diferentes prestadores de serviço em terras norte-americanas nasceram os 

                                                 
3
 Renato Russo criou a música “Geração Cola-Cola” quando era integrante da banda Legião Urbana.  
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jornais de língua portuguesa dirigidos por brasileiros e que tem como público-alvo a 

comunidade de migrantes que residem na “América”
4
. Esta pesquisa buscou a partir de 

um estudo bibliográfico e de documentos, entrevistas e de uma análise do conteúdo do 

jornal Brazilian Times respostas para a seguinte pergunta: os jornais étnicos publicados 

em Massachusetts ajudam a fortalecer os laços com o novo país ou reforçam a 

identidade cultural do país de origem, no caso, o Brasil?  

 

1.2 Algumas hipóteses para reflexão 

 

Depois da indicação do problema da pesquisa, apresentamos algumas hipóteses que 

nortearam nossas ações. São elas: 

- Os jornais étnicos de língua portuguesa que circulam nos Estados Unidos são  

alternativas para a comunidade brasileira não perder contato com a terra-natal, pois 

trazem notícias do cotidiano no Brasil e colaboram para a preservação cultural (língua, 

hábitos etc.) dos migrantes. 

- A preservação cultural não é o único objetivo dos jornais de língua portuguesa que 

circulam nos Estados Unidos. Assim como acontece com as demais empresas privadas, 

eles se utilizam da aproximação com o público-alvo para obter vantagens 

mercadológicas (publicidade e propaganda) para se manter e lucrar com as publicações 

impressas e on-line. 

- A criação dos jornais étnicos de língua portuguesa colabora para a integração entre 

os brasileiros que residem nos Estados Unidos. Eles passam a se enxergar e se 

identificar com o veículo, o que resulta em um sentimento de pertencimento à 

comunidade de migrantes. 

 

1.3 Objetivos da pesquisa sobre mídia étnica 

 

 O principal objetivo desta pesquisa é analisar se os jornais étnicos de língua 

portuguesa que circulam nos Estados Unidos são responsáveis pelo fortalecimento 

cultural dos brasileiros com a sua terra natal, ou se estes jornais colaboram a inserção 

dos migrantes junto à sociedade estadunidense. Para buscar respostas fizemos duas 

viagens para os Estados Unidos em 2011: em julho (entre os dias 15 e 31) e em outubro 

                                                 
4
 Esta é a forma com que os migrantes brasileiros se referem aos Estados Unidos. 
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(entre os dias 3 e 13). No meu primeiro contato presencial com o cotidiano dos 

migrantes avaliamos com mais propriedade como é a vida dos brasileiros especialmente 

em Massachusetts, onde há um grande número de latino-americanos. 

A viagem de julho para Boston e New York clareou outros pontos que nos ajudaram 

a desenvolver esta pesquisa, mas era preciso mais. Como enxergamos o mundo com 

olhos de jornalistas e professores, sentimos que o tempo (15 dias) da minha primeira 

viagem para os Estados Unidos não tinha sido suficiente. Por isso marcamos uma nova 

viagem para outubro (10 dias). Além de conseguir agendar entrevistas com migrantes 

que leem os jornais étnicos de língua portuguesa veiculados em Massachusetts, 

enriquecemos o material ao elencar alguns objetivos específicos tais como:  

- Mapear o desenvolvimento dos jornais étnicos impressos de língua portuguesa no 

nordeste dos Estados Unidos, no contexto dos processos sociais e históricos que 

envolvem a migração de brasileiros para a região. 

- Averiguar quais são os principais assuntos tratados pelo jornal “Brazilian Times”, 

bem como sua abordagem sobre o cotidiano da comunidade de migrantes brasileiros. 

- Analisar se os jornais impressos de língua portuguesa colaboram com a 

preservação cultural brasileira junto aos migrantes que residem no nordeste dos Estados 

Unidos, mais especificamente no estado de Massachusetts. 

- Averiguar se os jornais impressos étnicos para brasileiros nos Estados Unidos 

trazem espaços e/ou editorias diferenciadas em relação aos jornais impressos de massa 

brasileiros. 

- Estudar qual é a relação entre o conteúdo publicitário e o jornalístico dos jornais 

étnicos de língua portuguesa que são veiculados apenas nos Estados Unidos. 

- Analisar o perfil dos estabelecimentos comerciais que investem em publicidade 

nos jornais étnicos para divulgar produtos ou serviços voltados para a comunidade 

brasileira. 

 

1.4 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Optamos pela utilização de mais de uma técnica para conseguir ampliar e 

aprofundar a nossa visão em relação ao tema. A começar por uma pesquisa 

bibliográfica, a qual permitiu a exploração de artigos e livros que enfocavam os 

assuntos que dão sustentação à pesquisa. Outra iniciativa foi a realização de uma 
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pesquisa documental junto aos sites dos governos brasileiro e estadunidense, pois desta 

forma foi possível elencar as preocupações das autoridades de ambos os países no que 

se refere ao processo migratório. 

 

Para a tese de doutorado, as exigências são maiores. Além de revelar 

compreensão e domínio do “estado da arte” da produção científica da 

área da pesquisa, há que se demonstrar compreensão e domínio do 

arcabouço teórico que sustenta a tese ou de teorias que serão por ela 

refutadas, complementadas etc., além da adequação metodológica 

(capacidade de manejo dos procedimentos metodológicos formais e 

materiais de pesquisa), e conter originalidade. A tese deve representar 

um avanço na área de conhecimento (descoberta inovadora, invenção 

conceitual ou inovação metodológica) (PERUZZO, 2010, p. 19-20). 

 

 

Com as informações oficiais e teóricas em mãos, passamos às etapas seguintes. 

Como o alvo desta pesquisa eram os jornais étnicos voltados para a comunidade 

brasileira nos Estados Unidos, ficou clara a necessidade de desenvolver uma análise de 

conteúdo de determinadas edições dos jornais impressos entre os anos de 2001 e 2011.  

É impossível, em pleno século XXI, que existam pesquisas de qualidade que não 

passam por uma pesquisa bibliográfica seja no Brasil ou em outro país. Temos de 

destacar que o desenvolvimento de uma pesquisa não parte da estaca zero, afinal de 

contas a ciência está sempre em movimento. As novidades que apresentamos em 

diferentes áreas do conhecimento são resultado de longos processos que não são 

estanques, o que nos permite aprofundar questões estudadas anteriormente. No que se 

refere, especificamente, ao assunto desta pesquisa, escolhemos três pilares para a 

fundamentação teórica: cidadania, comunidades e mídias étnicas. 

As referências relativas à cidadania foram de suma relevância para analisar o fluxo 

migratório no mundo desde a formação dos estados que no século XXI definem a 

geopolítica mundial. Ficou claro que se por um lado a fixação foi fundamental para 

fortalecimento das diferentes culturas, por outro culminou na troca de experiências e 

constante movimento de pessoas para diferentes localidades.  

Neste contexto, o Brasil assistiu uma mudança de paradigmas a partir das últimas 

décadas do século XX. Acostumado a receber migrantes de todas as partes do mundo, o 

país começou a assistir a saída de trabalhadores especialmente para os Estados Unidos. 

Nos próximos capítulos enfocaremos as motivações, impactos e a nova realidade social 



23 

 

 

 

 

desta escolha. Também possibilitou a análise do perfil dos migrantes, bem como a 

importância das pesquisas sobre o tema dentro e fora do Brasil.
5
 

Os referenciais pertinentes à criação de comunidades partiram de um apanhado 

histórico sobre os conceitos desenvolvidos por diferentes autores no decorrer das 

últimas décadas. Da comunidade clássica à comunidade virtual, abordamos diferentes 

visões. Dentro deste mesmo tema cruzamos as abordagens com a realidade social dos 

brasileiros que residem nos Estados Unidos, com intuito de avaliar em que medida as 

trocas sociais, econômicas e culturais envolvidas na migração garantiram ou não a 

formação de comunidades de migrantes – com ênfase no estado de Massachusetts. 

A base teórica foi importante para delimitar questões relativas ao jornalismo étnico. 

Neste ponto ficou claro que ainda é baixa a produção de pesquisadores sobre o tema. 

Poucos se prontificaram a analisar quais são os impactos de jornais junto às populações 

marginais (conceito relativo às pessoas que vivem à margem da cultura local, e não 

como pessoas que cometem delitos, conforme definição que vem sendo propagada pelos 

próprios veículos de comunicação brasileiros).  

A dificuldade de encontrar referenciais teóricos relativos ao jornalismo étnico, na 

nossa opinião, reforça a necessidade da abordagem sobre o tema. Não podemos fechar 

os olhos para jornais impressos gratuitos que fazem parte do cotidiano de milhares de 

brasileiros que residem no nordeste dos Estados Unidos desde a década de 80 do século 

XX. A questão relativa aos jornais étnicos também permitiu um estudo direcionado à 

própria comunidade étnica da terra do Tio Sam, conforme veremos no próximo item 

deste capítulo. 

Para fortalecer ainda mais os pilares teóricos deste trabalho desenvolvemos uma 

pesquisa documental. Segundo Bardin (1977, p. 46), “o objetivo da análise documental 

é a representação condensada da informação para consulta e armazenagem”, indica. 

Para tal, a pesquisa envolveu diferentes órgãos brasileiros e norte-americanos que 

trabalham com as áreas ligadas à migração. No Brasil, um dos principais focos 

concentrou-se nos aspectos sociais envolvendo a migração de estrangeiros para o país e 

vice-versa.  

                                                 
5
 Assim que comecei a trabalhar como editor do jornal “States News”, cujas pautas eram voltadas para 

brasileiros que residiam nos EUA, nasceu meu interesse de estudar as mídias étnicas de língua portuguesa 

que circulam fora do Brasil. Convivi com profissionais que trabalhavam nos EUA e buscavam, via 

veículos de comunicação, enfocar a realidade dos brasileiros que foram tentar uma vida melhor na terra 

do Tio Sam. Desde então, guardo materiais, compro livros e busco estudos acadêmicos que enfocam o 

tema. 
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Um dos referenciais é a obra desenvolvida pelo Programa Interinstitucional de 

Avaliação e Acompanhamento das Migrações Internacionais no Brasil. O documento 

intitulado “Migrações Internacionais – Herança XX, Agenda XXI” divulga projetos, 

estatísticas e arquivos relativos à migração. O Ministério das Relações Internacionais e 

o Consulado Brasileiro nos Estados Unidos foram alguns dos órgãos que forneceram 

dados que ajudaram a enriquecer esta pesquisa. 

Já nos Estados Unidos abordamos os diferentes tratamentos envolvendo a chegada e 

a fixação de estrangeiros na região do estado de Massachusetts. Vale ressaltar que nos 

Estados Unidos há maior liberdade de adaptação das leis aos diferentes aspectos 

culturais de cada região. Muitas leis são estaduais. Enquanto no Arizona, por exemplo, a 

presença de migrantes é vista com empecilho para o desenvolvimento do estado, em 

Massachusetts a presença de migrantes não é tão contestada e atingida por leis mais 

severas.  

Mesmo tendo a revisão da lei sobre migração como um dos carros-chefe do 

programa de governo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama encontrou 

dificuldade de emplacar leis que visavam afrouxar o cerco aos migrantes. Mas 

conseguiu resultados. Em 2012 a entrada de migrantes brasileiros nos Estados Unidos 

foi facilitada, especialmente pela criação de novos pontos de renovação de vistos em 

Belo Horizonte, por exemplo. Por outro lado, o governo estadunidense assistiu 

pacivamente a construção de um muro na fronteira com o México no intuito de 

dificultar a entrada de estrangeiros ilegais a partir da Califórnia e Texas. 

 

1.5 Mapeamento dos jornais étnicos 

 

O terceiro passo deste trabalho focou o mapeamento das sedes dos jornais impressos 

de língua portuguesa que circulam especificamente nos Estados Unidos. Uma pesquisa 

do gênero não é tarefa fácil, pois nem mesmo as autoridades brasileiras e norte-

americanas possuem dados formais atualizados sobre jornais destinados às populações 

de migrantes. Há pistas. Estimativas da prefeitura de New York divulgadas em 1997, 

por exemplo, davam conta que naquele ano havia “143 jornais e revistas, 22 emissoras 
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de televisão e 12 estações de rádio, em mais de 30 idiomas” (tradução do autor), 

conforme publicação no jornal The New York Times
6
.  

Os jornais de língua portuguesa, especificamente, podem ser encontrados de norte a 

sul, leste a oeste dos Estados Unidos. Contudo, a maioria dos veículos está nas 

imediações de Massachusetts, New York e Flórida, redutos preferidos entre a 

comunidade brasileira. A Internet foi fundamental para esta etapa, pois é praticamente 

impossível visitar todos os locais onde existem brasileiros nos Estados Unidos. Somou-

se à pesquisa via Internet uma pesquisa presencial realizada em cidades de 

Massachusetts. O cruzamento de dados possibilitou a escolha do jornal mais adequado 

para passar por um estudo aprofundado com objetivo de traçar um perfil dos meios de 

comunicação voltados para migrantes brasileiros que residem especialmente em Boston 

e no entorno desta cidade. 

A análise dos jornais étnicos foi desenvolvida em várias etapas. A primeira tratou de 

considerar os aspectos que permitiram a identificação dos jornais como meios de 

comunicação, e não como depósitos de notícias copiadas e coladas de outras fontes. 

Este modelo se restringiu ao ambiente virtual, já que uma publicação on-line gera 

menos custos do que uma publicação impressa. Ambientes on-line destinados 

simplesmente a abrir espaços publicitários que permitiriam uma complementação de 

renda de seus proprietários foram descartados. 

Após listar os jornais étnicos pelo nome, buscamos outras informações que 

permitiram definir algumas características deles. Um dos pontos de maior relevância 

deste aspecto permitiu a revelação de qual ou quais são as plataformas usadas (impressa 

e/ou on-line) pelos jornais para atingir o público-alvo. No caso dos jornais on-line, 

explicitamos o endereço eletrônico que permite a consulta dos internautas. 

Já no caso dos jornais impressos, apresentamos o endereço da redação, bem como as 

cidades nas quais as edições chegam às mãos das comunidades de migrantes brasileiros. 

Os impressos ainda permitem a explicitação de outros dados que não podemos 

apresentar no caso dos jornais on-line. Por isso, para aprofundar a pesquisa relativa aos 

jornais impressos, apresentamos dados sobre o número de páginas média das edições, 

qual é a periodicidade de publicação, qual é a tiragem e o formato que o jornal Brazilian 

Times chega aos locais de distribuição após passar por uma gráfica. Como pontuamos, 

                                                 
6
 Texto original pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 

http://www.nytimes.com/1997/01/19/nyregion/dateline-new-york-1997-a-week-in-the-life-of-the-ethnic-

media.html?pagewanted=1?pagewanted=1. Acesso em: 14.jun.2010. 

http://www.nytimes.com/1997/01/19/nyregion/dateline-new-york-1997-a-week-in-the-life-of-the-ethnic-media.html?pagewanted=1?pagewanted=1
http://www.nytimes.com/1997/01/19/nyregion/dateline-new-york-1997-a-week-in-the-life-of-the-ethnic-media.html?pagewanted=1?pagewanted=1
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este veículo de comunicação é o mais antigo do gênero em circulação nos Estados 

Unidos. 

No intuito de excluir os “jornais aventureiros”, também listamos as datas de 

fundação de cada um deles. Isto não quer dizer que o tempo de circulação é diretamente 

proporcional à seriedade do veículo, mas demonstra se o jornal está ou não consolidado 

junto à comunidade brasileira. Para se ter uma idéia, alguns jornais que existiam no 

início da compilação de dados formalmente, em 2008, simplesmente desapareceram. 

Estes mesmos jornais também foram alvo de tentativas de visita in-loco nos locais das 

sedes físicas indicadas anteriormente, mas estas não foram encontradas. 

Devido à relevância de dados mais consistentes sobre os jornais estudados, listamos 

também os nomes dos proprietários responsáveis pela publicação. Isto não quer dizer 

que a legislação brasileira que obriga a presença de um jornalista para publicação de um 

jornal esteja sendo cumprida (aliás, isto não acontece em muitos casos até mesmo no 

Brasil), mas ajuda na avaliação das perspectivas de criação das pautas, desenvolvimento 

das matérias, edição dos conteúdos, revisão dos textos, diagramação das páginas e 

montagem de cada edição. Enfim, a profissionalização dos serviços prestados pelos 

meios de comunicação. 

 

1.6 Entrevistas com leitores e direção do jornal 

 

Apesar de termos editado um jornal étnico que circulava simultaneamente no Brasil 

e nos Estados Unidos, entrevistamos migrantes brasileiros que fazem uso destes jornais 

como prestadores de serviço. Obviamente, durante os anos que tivemos contato 

profissionais com pessoas que ajudavam a produzir o States News, escutamos muitas 

opiniões sobre o assunto. Afinal de contas, um dos papéis que tinha como editor era 

selecionar o conteúdo que mais chamasse a atenção dos brasileiros residentes nos 

Estados Unidos e, ao mesmo tempo, de brasileiros que residiam no Brasil. 

Decidimos por entrevistar leitores do Brazilian Times, mais antigo jornal de língua 

portuguesa de circulação ininterrupta nos Estados Unidos. Escolhemos a região 

metropolitana de Boston para buscar dados, pois as cidades do entorno estão entre as 

que mais recebem brasileiros. 

 

A utilização de questionários torna-se mais valiosa na realização 

de pesquisas com enfoques mais descritivos e ou quantitativos. 
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Em estudos voltados, com maior ênfase à qualidade e ou 

conteúdo, outras técnicas serão mais apropriadas, como 

entrevistas não diretivas, histórias de vida. (BARROS e 

LEHFELD, 2009, p. 57). 

 

Durante a saída ao campo em julho, encontramos certa dificuldade para 

conversar com as pessoas. Como exemplo, lembramos a primeira entrevista desta 

pesquisa, com um comerciante brasileiro. Em poucos minutos, enquanto gravávamos as 

opiniões dele, fomos interrompidos três vezes. Como muitos brasileiros pensam em 

juntar dinheiro em um curso espaço do tempo, parar para conversar durante o trabalho é 

uma situação atípica. Fizemos alguns contatos, mas as entrevistas acabaram não 

atendendo as expectativas. Não desistimos. 

 Houve uma preparação mais adequada para as entrevistas realizadas em outubro. 

Fizemos muitos contatos, realizamos o dobro de entrevistas que precisávamos 

(queríamos fazer 10 entrevistas, mas acabamos conseguindo contato com 21 pessoas). 

Além disso, optamos por uma terceira via: pegamos o contato (e-mail) de todos os 

entrevistados. Dissemos que, se necessário, voltaríamos a entrar em contato para tirar 

dúvidas ou aprofundar algum tema. Procedemos da mesma forma com as pessoas que 

não puderam me dar entrevista devido à falta de tempo em julho e outubro de 2011. 

Conseguimos uma lista de 50 pessoas de diferentes lugares, idades e profissão que 

estavam dispostas a dar entrevistas sobre os jornais étnicos de língua portuguesa, 

conforme explicitaremos mais adiante. 

 Escolhemos a técnica de entrevista aberta. Depois de alguns pré-testes, 

definimos que a melhor alternativa para qualificar as informações dos migrantes seria 

deixá-los falar à vontade, sem restrições. Coube a nós apenas direcionar a conversa para 

evitar divagações ou a inclusão de assuntos que em nada ajudariam o desenvolvimento 

desta pesquisa. Como apenas um dos entrevistados era jornalista, isto é, entendia 

tecnicamente como analisar os jornais étnicos de língua portuguesa, era importante que 

cada pessoa pudesse se expressar da maneira mais relaxada possível. 

  

2 Por que usar a análise de conteúdo como método 

 

Após definir os jornais impressos em língua portuguesa que são voltados à 

comunidade de brasileiros que residem em Massachusetts, no nordeste dos Estados 

Unidos, optamos pela análise de conteúdo de uma amostragem de jornais. A análise de 
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conteúdo cunhou suas bases teórico-metodológicas no início do século XX (décadas de 

20 e 30). A começar “pela dimensão quantitativa herdada do positivismo de Augusto 

Comte (1798-1857) e do neopositivismo dos intelectuais que formavam o Círculo de 

Viena (1925-1936)”, conforme aponta Herscovitz (2007, p. 124).  

A partir de então, a matemática passou a ser usada para computar dados sobre as 

“características sintáticas e semânticas, os símbolos, os tamanhos e formatos”. A 

metodologia ganha força e populariza-se a partir da década de 1950; paralelamente, 

também começa a receber críticas quanto à concentração nos pontos qualitativos e falta 

de análise latente dos conteúdos estudados. 

 

[...] o método é acusado por alguns pesquisadores qualitativos de ser 

superficial por desconsiderar o conteúdo latente e o contexto dos 

objetos analisados, bem como por dar margem a simplificações e 

distorções quantitativas. Por outro lado, a AC é acusada por 

pesquisadores quantitativos de não ser suficientemente rigorosa na 

definição das categorias nem plenamente replicável. A característica 

híbrida da análise de conteúdo – pode ser vista como um método que 

reúne elementos quantitativos e qualitativos – coloca-a num gueto 

metodológico de onde ela sai reforçada, e não enfraquecida, como 

defendem alguns críticos (HERSCOVITZ, 2007, p. 125). 

 

As críticas e contradições envolvendo a análise de conteúdo não são exclusividade 

desta metodologia. Para Peter Berger e Tomas Luckmann (apud Herscovitz, 2007, p. 

125), “nem mesmo o mais científico dos métodos produz resultados totalmente 

objetivos”. Por outro lado, a construção adequada de um estudo pode qualificar a buscar 

por respostas aos problemas apresentados pelas pesquisas. O que fica claro é que a 

maioria dos autores que se propõe a estudar este método não acredita que o simples fato 

de compilar dados quantitativamente deem respostas satisfatórias à ciência. Herscovitz 

(2007, p. 126-127) propõe a seguinte definição para análise de conteúdo: 

 

[...] método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e 

imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou 

digital encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não 

dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências sobre os seus 

conteúdos e formatos enquadrando-se em categorias previamente 

testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação. A 

identificação sistemática de tendências e representações obtém 

melhores resultados quando emprega ao mesmo tempo a análise 

quantitativa (contagem de freqüências do conteúdo manifesto) e a 

análise qualitativa (avaliação do conteúdo latente a partir do sentimento 

geral dos textos, do contexto onde aparece, dos meios que o veiculam 

e/ou dos públicos aos quais se destinam. 
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Para Escudero (2007) a análise de conteúdo é definida como uma forma de 

investigação que a partir de determinados dados torna-se possível fazer inferências 

aplicáveis a determinados contextos. A definição vai ao encontro do pensamento de 

Herscovitz (2007, p. 127), que ressalta que “os pesquisadores que utilizam a análise de 

conteúdo são como detetives em busca de pistas que desvendem os significados 

aparentes e/ou implícitos dos signos e das narrativas jornalísticas, expondo tendências, 

conflitos, interesses, ambigüidades ou ideologias presentes nos materiais examinados”. 

Utilizamos as indicações de Bardin (1977), que afirma que este tipo de 

metodologia pode ser usada com propriedade em pesquisas que tenham como fonte 

jornais, revistas, discursos políticos, cartas, publicidade, relatórios oficiais e outros. 

Separamos, ainda, possibilidades quantitativas (freqüência do aparecimento de 

determinadas características de um determinado conteúdo) das possibilidades 

qualitativas (presença e/ou ausência de determinado conteúdo dentro de uma 

mensagem). Bardin (1977) define assim a análise de conteúdo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

1977, p. 42). 

  

Para realizar esta análise de conteúdo mesclamos métodos quantitativos com 

qualitativos. Assim como alguns autores, enxergamos que em alguns momentos o 

tratamento de informações quantitativas e qualitativas, juntas, enriquece um trabalho 

acadêmico. “Toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa”, 

afirmou Triviños (1990, p. 118). 

O primeiro passo para encontrar respostas a partir de dados numéricos 

(quantitativos) foi ter clareza da porcentagem de jornalismo e publicidade em cada uma 

das 11 edições do Brazilian Times analisadas. Para tanto, medimos a centimetragem de 

ambos, o que está em conformidade com a conceituação clássica de Richardson (1989). 

 

O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-
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padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 

progressão etc. (RICHARDSON, 1989, p. 29). 

 

Ao fazer este caminho, apresentamos a relação publicidade com o jornalismo em 

termos de espaço. Em seguida, passamos à análise qualitativa, na qual apresentamos os 

temas jornalísticos que pautam a redação do Brazilian Times, além de refletirmos sobre 

o conteúdo das matérias. Para tanto, classificamos todas as chamadas de capa, num 

primeiro momento, e analisamos a matéria completa correspondente à manchete 

principal das 11 edições do Brazilian Times que compõem a amostra. 

No que se refere à publicidade, analisamos qual era o perfil dos anunciantes e quais 

foram as relações sociais que culminaram em aumento ou queda dos anunciantes de 

determinadas áreas. 

 

2.1 Identificação do lócus da pesquisa 

 

Como o número de jornais étnicos de língua portuguesa voltado para migrantes 

brasileiros nos Estados Unidos é considerável, chegamos às seguintes questões: quais 

são os estados norte-americanos onde há maior presença da comunidade brasileira? 

Onde está concentrada a maioria dos jornais de língua portuguesa que circulam apenas 

nos Estados Unidos? 

Vale ressaltar que no mapeamento realizado com objetivo de listar os jornais étnicos 

nos Estados Unidos foram incluídos apenas os veículos cujas publicações eram em 

língua portuguesa. E feito de brasileiros para brasileiros. É que há jornais étnicos em 

outras línguas como espanhol e francês que circulam nos Estados Unidos.  

Na identificação de quais os estados norte-americanos que tinham um grande 

número de migrantes brasileiros, chegamos à conclusão que a costa leste dos Estados 

Unidos é a área onde há maior concentração de migrantes. Após esta constatação, 

identificamos qual seria o estado da costa leste cujo número de brasileiros era 

expressivo. Chegamos ao estado de Massachusetts, onde há cidades cuja população 

tinha (e tem) um grande número de brasileiros. A escolha pode ser comprovada com as 

visitas in loco ao estado em julho e outubro de 2011.  

Para se ter uma idéia, em cidades como Somerville e Framingham, parte das 

principais ruas é tomada por comércios voltados aos brasileiros. Um bom exemplo é a 

Concord Street, em Framighan. Ela é considerada uma das principais ruas da cidade, 
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onde se localiza, por exemplo, a sede da Prefeitura. Quem anda por ela tem a sensação 

de estar no Brasil. Os dois lados da rua são tomados por lojas com bandeiras do Brasil, 

bem como propagandas nas vitrines e nos cardápios escritas em português. Aliás, em 

grande parte destes estabelecimentos não há cardápios em inglês, ou seja, qualquer 

estadunidense com a intenção de comprar produtos (os mais variados possíveis) na 

região teria de saber falar ou ler cardápios em português. 

 

 

À esquerda vemos a Prefeitura de Framinghan e, à direita, do outro lado da rua, uma série de 

estabelecimentos comerciais voltados para os migrantes brasileiros. Letreiros, cardárpios e 

atendimento em língua portuguesa. 

Foto: Sander Neves, no dia 9 de outubro de 2011. 

 

O mesmo acontece em Somerville, onde está localizado o Brazilian Times, que fica 

ao lado de Boston (as cidades são divididas apenas por um rio). Em Somerville, uma 

das principais vias é denominada Broadway Street. Inclusive a sede principal do BT fica 

nesta rua. Quem anda à esquerda ou à direita da sede do jornal encontra lojas com 

fachadas tomadas por bandeiras do Brasil. Até mesmo os produtos vendidos (pão de 

queijo Forno de Minas) e as características dos estabelecimentos comerciais da região 

(casas de envio de remessas de dinheiro para o Brasil, por exemplo) são claramente 

voltados para comunidade brasileira que mora na região.  
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Quem não entende a língua portuguesa teria dificuldade de comprar alguma coisa 

nestas duas cidades. Não é difícil descobrir como é grande a presença de brasileiros nas 

cidades de Somerville e Framingham. Em uma das visitas aos locais tomamos café 

(brasileiro) e comemos (pão de queijo) em uma padaria denominada “Vitória”, uma das 

mais conceituadas de Somerville. O pedido foi todo feito em português, língua também 

que tomava conta dos cardápios. O atendimento também foi todo feito em português. O 

mesmo aconteceu na hora do almoço. Um restaurante denominado “Terra Brasilis” 

tinha comidas típicas brasileiras, como feijão tropeiro e todos (isto mesmo, todos) os 

garçons e caixas falavam português. 

 

2.2 Identificação do corpus da pesquisa 

 

Identificado o lócus da pesquisa, procuramos responder outras questões, a saber: 

qual jornal tem penetração suficiente junto à comunidade de forma a garantir o fluxo de 

informações de interesse dos migrantes? Qual é a plataforma (on-line ou impressa) de 

divulgação das notícias que pode garantir a qualidade e fidelidade das informações junto 

à comunidade de brasileiros? A partir destas respostas foi possível definir qual seria o 

corpus da pesquisa, o qual será visto adiante. 

Para dar continuidade ao trabalho ficou claro que os jornais étnicos tinham, 

obrigatoriamente, ter sede nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, não ter sede no 

Brasil. Desta forma foram excluídas as publicações de grandes redes brasileiras como 

Globo, Record, SBT e Rde TV!. Isto não quer dizer que estas empresas ignoram os 

brasileiros nos Estados Unidos. Prova disso é que o Brazilian Day, em New York, é 

organizado e realizado pela Rede Globo, com transmissão ao vivo para diversos países e 

que entrou para o calendário de eventos da cidade norte-americana. Contudo, nos 

concentramos nas mídias étnicas por natureza. 

Outro cuidado aconteceu em virtude da periodicidade dos jornais. No mapeamento 

constam jornais cujas publicações estão apenas na Internet e outros cujas publicações 

constam na Internet e em edições impressas. Optamos pelo último caso, pois assim fica 

mais claro o tempo de atualização das notícias e que o veículo tem investimentos 

gráficos (o que eleva a responsabilidade e os investimentos para manter uma empresa de 

comunicação, quando comparados com os investimentos necessários para colocar no ar 

um jornal on-line). 



33 

 

 

 

 

Os conceitos básicos da amostra foram definidos a partir da indicação de Gil (1995, 

p. 93). Ele pontua que, no geral, em ciências sociais as amostras geralmente são muito 

grandes. Por isso é preciso selecionar uma parte do material que o pesquisador tem em 

mãos para recorrer aos princípios básicos de uma amostragem. O autor enumera os 

seguintes tipos de amostragem: aleatória simples, sistemática, estratificada, por 

conglomerados, por etapas, por acessibilidade, por tipicidade e por cotas. 

Decidimos usar a amostragem estratificada. Partimos do pressuposto que seria 

interessante escolher as edições do Brazilian Times logo após os atentados de 11 de 

setembro. Em seguida, saltamos para o mês seguinte, com a análise de uma edição de 

jornal da semana subsequente à do mês anterior, conforme explicaremos mais 

detalhadamente em breve. O espaço de análise das publicações entre 2001 e 2011 nos 

permitiu apresentar de forma clara as transformações, principalmente porque durante 

este período acompanhamos de perto até mesmo as edições e os detalhes que não foram 

inseridos no corpus desta pesquisa. 

Diante deste quadro, focamos o estudo na versão impressa do jornal Brazilian Times 

(BT). Alguns fatores foram determinantes para esta escolha. A começar pela análise do 

mapeamento dos jornais étnicos, a qual possibilitou comparar as características de cada 

um deles. De posse desses dados, ficou claro que a melhor alternativa era escolher um 

jornal que tinha mais de duas décadas de circulação ininterrupta e que tivesse 

acompanhado a evolução tecnológica aplicada à área da comunicação.  

Chegamos à conclusão que o mais adequado seria estudar o BT, que possuía todas 

estas características necessárias à pesquisa. Além de ter mais de 20 anos de circulação 

ininterrupta (a primeira edição foi publicada no dia 6 de agosto de 1988), o jornal 

conseguiu ampliar seus horizontes com a criação de uma versão on-line. Esta nova 

plataforma possibilitou a reprodução on-line das versões impressas
7
, bem como a 

criação de um canal de rádio e outro de televisão. Desta forma, o BT demonstrou que 

não ficou “parado no tempo”, pois conseguiu consolidar a publicação de impressos e 

ainda atingir novas metas com a publicação de notícias no meio eletrônico. 

A pré-análise é considerada a etapa inicial por ser responsável pela organização do 

material (corpus) a ser pesquisado. Nesta etapa fizemos, conforme definição da Bardin 

(1977, p. 96) uma “leitura flutuante” de várias edições entre os anos de 2001 e 2011. A 

reflexão também passou pela análise de textos acadêmicos (artigos, dissertações e 

                                                 
7
 Na página do Brazilian Times é possível, inclusive, encontrar arquivos em PDF com as versões 

completas das edições impressas. 
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teses), bem como documentos oficiais de órgãos brasileiros e estadunidenses que 

enfocam o tema migração.  

Na preparação do material levamos em conta os textos inseridos no “recorte” da 

pesquisa, com intuito marcar semelhanças e/ou diferenças entre os assuntos de cada 

edição do jornal Brazilian Times. A exploração do material, conforme Bardin (1977) é 

uma fase longa e cansativa já que é preciso organizar os dados brutos com objetivo de 

criar as unidades de análise e características do material separado para a pesquisa. Neste 

caso, as unidades são: jornalismo e publicidade, cuja análise foi precedida pelas 

definições quanto à amostragem, conforme já explicamos no item anterior. Como diz 

Herscovitiz (2007, p. 132) para se trabalhar unidades e categorias: 

 

Para trabalhar com estes conceitos é preciso especificá-los com 

precisão, estabelecendo os indicadores (presença ou ausência de certas 

características), as dimensões (proporção ou extensão de certas 

características) e os atributos (caráter de certas características como 

longo ou curto, feminino ou masculino, favorável ou desfavorável) do 

que queremos medir, de modo que quem lê os resultados de uma análise 

de conteúdo conheça de antemão as categorias mutuamente exclusivas 

utilizadas pelo investigador (...). Cada aspecto a ser medido requer uma 

definição nominal proveniente de dicionários, da literatura específica, 

de outras pesquisas, de pré-testes ou do próprio senso comum 

(HERSCOVITZ, 2007, p. 132). 

 

Como o jornal em questão é bisemanal, a escolha das edições analisadas deu-se por 

amostragem. Para evitar vícios ou distorções, a escolha dos jornais se baseou na técnica 

do ano construído, a partir da progressão semanal e mensal, utilizando especialmente as 

recomendações da Bardin (1977). A seguinte lógica foi implantada para definição das 

edições a serem analisadas: cada mês foi dividido em quatro semanas. Cada semana e 

ano em sequência possibilitaram a composição do corpus com uma edição.  

Assim, a contagem da amostra começou a partir de dia 11 de setembro de 2001 

(segunda semana do mês de setembro do ano 2001), a primeira edição a ser analisada 

foi referente à terceira semana deste mês e ano. A partir desta lógica, a próxima edição 

analisada foi publicada na quarta semana de outubro de 2002, seguida pela edição da 

primeira semana de novembro de 2003, pela segunda semana de dezembro de 2004, 

terceira semana de janeiro de 2005, quarta semana de fevereiro de 2006, e assim por 

diante – até finalizar o corpus com a edição da primeira semana de julho de 2011. O 

quadro abaixo demonstra de maneira clara todas as edições que compuseram o corpus 

desta pesquisa: 
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QUADRO 1 – Edições impressas que compõem o corpus da pesquisa 

Ano da publicação Mês e edição Semana das publicações bisemanais 

2001 28 de Setembro, edição 772 Quarta semana 

2002 11 de Outubro, edição 826 Segunda semana 

2003 05 de Janeiro, edição 941 Primeira semana 

2004 15 de Dezembro, edição 1.078 Segunda semana 

2005 19 de Janeiro, edição 1.092 Terceira semana 

2006 28 de Fevereiro, edição 1.251 Quarta semana 

2007 05 de Março, edição 1.406 Primeira semana 

2008 13 de Abril, edição 1.577 Segunda semana 

2009 21 de Maio, edição 1.465 Terceira semana 

2010 25 de Junho, edição 1.522 Quarta semana 

2011 07 de Julho, edição 2.080 Primeira semana 

 

 É importante notar que as três primeiras edições a serem analisadas (2001, 2002 e 

2003) não seguem fielmente a lógica da seleção da amostra da pesquisa. Isto se deve à 

impossibilidade de encontrar as edições mais antigas, pois o arquivo do jornal Brazilian 

Times ainda não está totalmente organizado. As edições dos últimos cinco anos já estão 

em livros, mas as edições dos anos anteriores se encontram desordenadas em um 

Storage, local típico nos Estados Unidos para guardar coisas que não cabem nas 

residências ou empresas. 

 A direção do jornal afirmou que já está em formação uma equipe responsável pela 

organização em livros de todo acervo do Brazilian Times para acesso do público. Mas 

esta pesquisa nos exigiu (com a colaboração do brasileiro Carlos Augusto Neves da 

Silva) um trabalho exaustivo (braçal) para procurar as edições correspondentes à 

metodologia indicada por esta pesquisa. Tivemos o total apoio da direção do jornal para 

entrar no Storage e buscar, dentro de dezenas de caixas de papelão, as edições a partir 

da lógica da escolhida para formatação da pesquisa. É importante ressaltar que no dia 22 

de julho, data em que buscamos as referidas edições estava um calor de mais de 40 

graus em Somerville. 
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O Storage do Brazilian Times fica na cidade de Somerville, no estado de Massachusetts. As edições de 

mais de 20 anos estão em caixas aleatórias e em breve serão organizadas em caixas, segundo a direção 

do jornal. Houve dificuldade de encontrar três edições a partir da metodologia indicada pelo autor, que 

contou com a colaboração de Carlos Augusto Neves da Silva para desenvolvimento da pesquisa. 

Fotos: Luciana Persiano, em 22 de julho de 2011. 

 

 Também notamos uma que há um problema com a numeração das edições do 

Brazilian Times apresentadas por esta pesquisa. Até 2008, a numeração seguia 

normalmente com a escolha da edição 1.577. Todavia, em 2009, a partir da lógica de 

definição do corpus encontramos a edição 1.465, ou seja, um número menor do que a 

edição do ano anterior. A partir da numeração de 2010, que foi menor do que a edição 

de 2008 (1.522), a organização voltou ser aprentada em ordem crescente. 

 Em suma, a análise de conteúdo foi constituída a partir de uma amostra composta 

por 11 edições do Brazilian Times, extraídas do período de setembro de 2001 a julho de 

2011. Desta amostra iniciamos o trabalho com a classificação das chamadas de capas 

para analisar os temas que ganhavam maior destaque para, em seguida, separar e criar as 

definições para caracterizar cada uma das editorias do jornal. No passo seguinte fizemos 

uma análise detalhada das matérias que foram manchetes das edições do corpus da 

pesquisa. No texto destas manchetes apontamos características da linguagem, gramática 

e angulação tendo como base as técnicas do jornalismo. 

 A reflexão começou com a definição das categorias, o que permitiu em um primeiro 

momento a separação do conteúdo jornalístico do conteúdo publicitário. Neste caso, os 

anunciantes foram listados e inseridos em áreas comuns. Já no que se refere ao 

jornalismo analisamos as capas, separamos as editorias e fizemos análises das principais 

matérias publicadas (a importância foi medida a partir da publicação das chamadas de 

capa). Como a análise foi aprofundada, as categorias foram definidas conforme 

apresentaremos a seguir. 
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2.3 Categorias para análise da edição impressa do Brazilian Times 

 

A maioria dos procedimentos de análise de conteúdo, de acordo com Bardin (1977, 

p. 117), acontece em redor “de um processo de categorização”. Faz-se necessário a 

criação de um sistema de categorias para dar base às pesquisas realizadas a partir desta 

metodologia, pois assim será possível passar da fase de dados brutos para dados 

organizados.  

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo gênero (analogia), com os critérios definidos. 

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sobre 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 

comuns destes elementos (BARDIN, 1977, p. 117). 

 

A categorização é considerada por Bardin (1997) uma estratégia estruturalista, pois 

parte do inventário (quando isola os elementos) e passa à classificação (repartir os 

elementos e impor uma organização às mensagens). Na análise de conteúdo é possível 

escolher entre duas formas de divisão de categorias. Na primeira, são criadas as 

“caixas” onde serão inseridos os elementos encontrados durante a pesquisa do corpus; já 

na segunda a definição é por “milha”, ou seja, ao invés de definir as categorias em um 

momento inicial e sim no processo da pesquisa.  

No caso deste trabalho, voltado à mídia étnica cujo público-alvo é a comunidade de 

brasileiros que moram em Massachusetts, a opção foi pela segunda alternativa indicada 

acima: definição das categorias no decorrer da pesquisa, embora tenha sido elaborado 

um esboço das mesmas com antecedência, principalmente porque a análise dos jornais 

aconteceu em um intervalo de 10 anos, abrangendo mudanças gráficas, editoriais e até 

na cobrança ou não por uma edição impressa do Brazilian Times.  

Mesmo optando pela análise por “milha”, ou seja, extrair categorias no transcorrer 

do estudo e não apenas previamente (“por caixa”) foram inicialmente criadas categorias 

prévias como forma de organização mínima que permitissem a exploração das 11 

edições do Brazilian Times. A partir dos resultados criamos novas categorias e/ou 

subcategorias. O processo de definição de categorias iniciais seguiu a lógica apontada 
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por Bardin (1977, p. 120 e 121): a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a 

objetividade e a fidelidade e a produtividade. 

Como o jornal foi pesquisado em um espaço de tempo expressivo, tornou-se 

necessário a análise prévia de algumas variações entre as 11 edições escolhidas que 

podiam influenciar na análise das demais categorias a serem criadas. O primeiro passo 

foi identificar o número da edição impressa publicada com as devidas datas de 

publicação. Em seguida analisamos o formato de jornal impresso, já que todo veículo de 

comunicação impresso pode sofrer este tipo de alterações a partir de necessidades 

econômicas, sociais e culturais. O número de páginas das edições em questão também 

pode sofrer alterações, especialmente a partir da quantidade de anúncios publicitários 

e/ou criação de novas seções.  

Por fim, também destacamos a informação sobre os custos do jornal, já que nem 

todos os jornais étnicos voltados para os brasileiros que residem nos Estados Unidos são 

veiculados gratuitamente. Somente a partir destas informações tornou-se possível seguir 

adiante na criação de novas categorias e fazer inferências a partir dos conteúdos 

encontrados nas 11 edições do corpus da pesquisa. 

 

2.3.1 Categoria 1: Relação espacial entre jornalismo e publicidade 

 

A primeira etapa desta categoria teve como objetivo separar as porcentagens dos 

espaços destinados ao jornalismo e à publicidade no jornal impresso em cada uma das 

11 edições do jornal Brazilian Times analisadas. Foram necessárias 11 tabelas para 

avaliar em separado qual é a relação de espaço entre jornalismo e publicidade em cada 

ano. Desta forma foi possível apresentar como evoluiu a relação jornalismo x 

publicidade no decorrer dos últimos 10 anos de circulação do Brazilian Times. Como o 

número de colunas pode variar de edição para edição e até de página para página em 

uma mesma edição, realizamos a análise via centímetro quadro e não por centímetro por 

coluna. 

Estudar um jornal requer, em boa medida, ter conhecimento dos assuntos tratados 

em cada edição por diversos fatores. No que se refere ao jornalismo, à definição de 

pautas, angulações e edições estão diretamente ligadas ao interesse da empresa de 

comunicação atingir determinado público-alvo. Ainda mais se o jornal estudado for 

segmentado, como é o caso do Brazilian Times. Qual seria o interesse dos brasileiros 
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que residem nos Estados Unidos de ler um jornal que não trouxesse notícias que podem 

influenciar em questões do cotidiano?  

Vale salientar que há duas formas de um veículo de comunicação não depender de 

verbas publicitárias para conseguir se manter: ser bancada integralmente por algum 

órgão público ou ser bancada por uma empresa (ou algumas empresas parceiras) como 

alternativa para uma comunicação interna (boletim interno ou jornal mural) ou externa 

(busca de novos consumidores de produtos e/ou serviços a partir de impressos). Como o 

Brazilian Times não se enquadra em nenhuma das indicações acima, ele tem como 

única alternativa para conseguir a sustentabilidade econômica via anúncios de empresas 

públicas e privadas.  

A partir desta categoria foi possível analisar em que medida o Brazilian Times 

reserva espaço para jornalismo ou publicidade. Seria um jornal que coloca questões 

publicitárias em primeiro lugar? Ou o jornal mantém uma estrutura e lógica de 

desenvolvimento a partir das necessidades sociais da comunidade de migrantes 

brasileiros que residem em Massachusetts? Ou há um equilíbrio entre jornalismo e 

publicidade, de determinada forma que o jornal consegue se manter economicamente 

sem deixar de lado as necessidades do migrante brasileiro? Para finalizar esta categoria 

também foi criado um quadro único, assim foi possível avaliar a relação jornalismo x 

publicidade não só em cada edição, mas também a partir de um panorama geral. 

 

2.3.2 Categoria 2: Frequência e perfil dos anunciantes 

 

Após a definição dos espaços publicitários em cada uma das edições do Brazilian 

Times passamos para o momento seguinte. Se o jornal possui um público-alvo 

segmentado, obviamente que os anunciantes (seja do sistema público ou privado) 

também tem características que interessam a este tipo de leitor. Daí a necessidade de 

analisar o perfil das publicidades e propagandas veiculadas nas 11 edições do recorte 

desta pesquisa. 

Foram levantadas algumas questões: quais são os produtos e serviços que ocupam 

espaços de divulgação nas edições impressas de um jornal étnico voltado para os 

brasileiros que residem nos Estados Unidos? Quais são os produtos e serviços que 

“colam” a sua imagem ao Brazilian Times apostando que a compra de espaços em 

edições impressas é um investimento que trará retorno satisfatório? 
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Portanto, nesta categoria incluímos a análise do perfil dos anunciantes, construímos 

um quadro para cada uma das edições que compõem o corpus, indicando a data e a 

página da publicação. Identificamos o nome do anunciante, bem como o tipo de serviço 

prestado e/ou produto a ser vendido para o leitor do Brazilian Times. Esta categoria 

visou, ainda, medir a quantidade de anúncios em cada edição e o tamanho destes 

anúncios. Investigamos quais empresas que apostam nos jornais étnicos de língua 

portuguesa que circulam nos Estados Unidos para vender mais produtos e/ou serviços. 

Como o jornal impresso é um meio de comunicação, os anúncios são reflexos do fluxo 

social que permitiu o desenvolvimento de produtos e serviços voltados para a 

comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. 

 

2.3.3 Categoria 3: Temas abordados nas capas 

 

Depois de separar as unidades (jornalismo x publicidade) foi possível aprofundar a 

reflexão no conteúdo jornalístico do Brazilian Times. Esta etapa da pesquisa foi mais 

detalhada e se inspirou no trabalho desenvolvido por Cogo (2002, p. 51-53). A 

pesquisadora desenvolveu uma análise jornalística baseada em capas de jornal, em 

seguida, analisou os gêneros jornalísticos e depois os conteúdos das principais matérias 

cujas chamadas apareciam como manchetes das edições analisadas.  

Começamos esta pesquisa na unidade jornalismo, pela análise das capas das edições 

do Brazilian Times que fazem parte do recorte desta pesquisa. Afinal de contas, 

geralmente as capas dos jornais impressos são compostas pelos principais assuntos a 

partir de uma perspectiva editorial. Listamos e fizemos uma reflexão de todas as 

manchetes de capa das 11 edições do Brazilian Times que compõem o corpus deste 

trabalho. Consideramos manchetes as notícias cujas chamadas de capa aparecem com 

destaque maior em relação às demais. 

Como a composição de cada edição de um jornal impresso depende dos assuntos da 

época da publicação, fizemos um quadro para cada uma das edições analisadas. A 

começar pela quantidade de chamadas de capa no Brazilian Times. Explicitamos quais 

foram os títulos das chamadas e se o texto estava acompanhado de foto ou ilustração. 

Outro ponto enfocou qual editoria se tratava a chamada de capa. Além disso, analisamos 

o local geográfico do fato em questão.  
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2.3.4 Categoria 4: Espaço ocupado e perfil das editorias 

 

As editorias de um jornal impresso que circula no Brasil geralmente seguem um 

padrão: política, economia, esporte, etc. As editorias dos jornais étnicos, todavia, fogem 

um à regra. Segmentados, estes veículos de comunicação possuem algumas 

características próprias, inclusive na definição de quais áreas deverão ser abordadas 

pelas pautas e que se transformarão em matérias a serem veiculadas em determinadas 

editorias.  

No caso do Brazilian Times foi possível apontar quais editorias que compuseram as 

11 edições do impresso que foram analisadas, bem como a quantidade de textos e 

páginas de cada uma. Identificamos o perfil da cada editoria a partir da análise dos 

textos publicados e apresentamos uma reflexão final com um panorama da criação, 

adaptação e exclusão das editorias entre os anos de 2001 e 2011. 

 

2.3.5 Categoria 5: Apresentação dos gêneros jornalísticos 

 

A definição dos gêneros, indicada na última linha da categoria anterior, segue a 

lógica descrita por Costa (2010, p. 43), publicada no livro “Gêneros Jornalísticos no 

Brasil”. São gêneros jornalísticos:  

1 – Informativo:  

   nota – relato de acontecimento em processo de configuração; nem 

todos os elementos da notícia estão presente, pois a nota antecipa um fato que terá 

desdobramentos, mais freqüente em mídias ágeis, como rádio, televisão e internet. 

   notícia – relato do fato que eclodiu no ambiente social; Usa a 

pirâmide invertida e evita o nariz de cera (texto que faz rodeio para chegar a um ponto 

do fato). 

   reportagem – relato ampliado de determinado acontecimento;  

   entrevista – relato que privilegia a versão de um ou mais 

protagonistas; repórter assume o papel de intermediador. 

2 – Opinativo:  

   editorial – opinião da empresa em relação a um fato importante do 

momento; Pretende influenciar a opinião pública; porta-voz oficial da instituição. 
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   comentário – espaço reservado a profissionais renomados que 

explica as notícias de interesse do público; nem sempre tem opinião explícita. 

   artigo – jornalistas e cidadãos apresentam as suas ideias e 

opiniões; democratiza o acesso da sociedade ao conteúdo jornalístico. 

   resenha – apreciação de obras de arte ou produtos culturais, 

orientando as ações dos consumidores.  

   coluna – mosaico com unidas curtas de informação; furo é uma 

das características, assim como o trabalho de bastidores; emite juízos de valor. 

   crônica – relato poético do real; capta a sensibilidade de uma 

notícia. 

   caricatura – ilustração com sentido opinativo; satiriza, ironiza; 

busca ser a consciência crítica da sociedade. 

   carta – espaço aberto para os cidadãos expressar a sua opinião; 

território democrático. 

3 – Interpretativo:  

   dossiê – mosaico que facilita a compreensão dos fatos; 

condensação dos fatos em forma de storagees (mapas, gráficos e/ou tabelas); 

complementar as narrativas principais. 

   perfil – relato biográfico sintético; pessoas que tem notoriedade 

social, mesmo que seja transitória. 

   enquete – relato de narrativas e/ou opiniões de pessoas escolhidas 

aleatoriamente, sejam telas olimpianas ou comuns; desperta projeção ou identificação. 

   cronologia – descrição de um fato a partir das variáveis 

temporais; complementa uma cobertura para facilitar o entendimento do leitor. 

4 – Utilitário:  

   indicador – ajuda nas decisões cotidianas (cenários econômicos, 

meteorologia,etc.). 

   cotação – dados sobre variação dos mercados: monetários, 

agrícolas, industriais e terciários. 

   roteiro – dados indispensáveis ao consumo de bens simbólicos. 

   serviço – defende os interesses dos usuários dos serviços 

públicos, bem como dos consumidores de produtos industriais ou serviços privados. 

5 – Diversional:  
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   história de interesse humano – privilegia facetas particulares dos 

agentes noticiosos; usa artifícios literários; humanizam os olimpianos; 

   história colorida – relatos de natureza pictórica, privilegiando tons 

e matrizes na reconstituição dos cenários noticiosos; penetra no âmago dos 

acontecimentos; repórter enxerga os detalhes não vistos a olho nu. 

Estas definições acima foram fundamentais para catalogar e analisar o conteúdo 

jornalístico das páginas internas do Brazilian Times. Além de definir o gênero, 

trabalhamos com subcategorias, quais sejam: editoria, título da matéria, local geográfico 

do fato, tema abordado e se há ou não fotos ou ilustrações junto às matérias. 

A reflexão sobre o jornalismo étnico praticado começou com a tabulação 

quantitativa e, em seguida, passou para a análise qualitativa. Após a tabulação dos dados 

colhidos conforme a metodologia indicada, foram isolados os elementos comuns e, em 

seguida, foi feita uma classificação. Esta partiu de uma análise quantitativa, a partir da 

repetição (freqüência) de frases, palavras e/ou imagens sobre os temas pautados mais 

recorrentes. Em seguida houve uma análise qualitativa, de cada matéria interna que 

mereceu a manchete do jornal como forma de fazer inferências, segundo orientações de 

Bardin (1977, p. 114). 
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CAPÍTULO II – CIDADANIA: UMA RELAÇÃO COM A 

MIGRAÇÃO BRASIL-EUA 

 

1 Breves aspectos do conceito histórico de cidadania 

 

Cidadania é desenvolvimento social com igualdade. O mundo existe 

para todos. Assim como o ar é de todos, o deveriam ser as descobertas 

científicas e tecnológicas e as riquezas socialmente produzidas. No 

entanto, a maneira como se concebe o desenvolvimento e as estratégias 

adotadas para realizá-lo variam. Do mesmo modo, a comunicação para 

o desenvolvimento tem sido entendida de modo diferente ao longo da 

história (PERUZZO, 2002b, p. 252). 

  

 O conceito de cidadania vem ganhando cada vez mais importância em escala 

mundial. Ao tratar de direitos e deveres das pessoas em um determinado lócus, reforça-

se a idéia de que é necessário buscar alternativas para alcançarmos uma vida mais justa 

e digna. Cada indivíduo – independente da raça, credo, profissão e condição social – 

tem (ou deveria ter) a oportunidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente; deve 

ser visto como membro de uma comunidade capaz de se relacionar com a sociedade 

para ajudar no desenvolvimento do lugar onde vive. 

Antes de entrarmos em questões atuais sobre o tema, vale a pena fazer um breve 

apanhado histórico de como a cidadania vem sendo abordada. Nosso recorte começa 

com a origem desta palavra, a qual é atribuída a polis grega. Na Grécia antiga, os 

homens eram livres e participavam de uma democracia direta. O termo, desta forma, 

nasceu junto com a criação das cidades, quando houve a necessidade de separar a esfera 

pública e da esfera privada. “Viver numa relação de iguais como a polis significava, 

portanto, que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, sem violência. Eis o 

espírito da democracia”, lembrou Covre (2005, p. 16-17). 

Refletimos sobre o conceito de cidadania a partir da transição do período feudal para 

o advento dos núcleos urbanos. A mudança de paradigma permitiu que as pessoas 

deixassem de ser vistas como coisas (objetos) para serem vistas como cidadãs. “Para 

haver nação, era preciso que a burguesia promovesse a unificação de regiões, rompendo 

com a organização descentralizada dos feudos”, apontou Covre (2005, p. 19). 

Paradoxalmente, ao deixar de ser dominado pela força física, o homem passa a ser 

dominado pela força econômica, daí o nascimento do capitalismo. 
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Vamos dar outro salto, desta vez para chegar a dois momentos marcantes da 

humanidade: a Revolução dos Estados Unidos (1776) e a Revolução Francesa (1789). 

De acordo com Covre (2005) estes dois eventos são responsáveis pela criação de uma 

base que mais tarde (precisamente em 1948) culminou na criação da Carta de Direitos 

da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Sua proposta mais funda de cidadania é a de que todos os homens são 

iguais ainda que perante a lei, sem discriminação de raça, credo ou cor. 

E ainda: a todos cabe o domínio sobre o seu corpo e sua vida, a acesso a 

um salário condizente para promover a própria vida, o direito à 

educação, à saúde, à habitação, ao lazer. E mais: é direito de todos 

poder expressar-se livremente, militar em partidos políticos e sindicatos, 

fomentar movimentos sociais, lutar por seus valores. Enfim, o direito de 

ter uma vida digna de homem (COVRE, 2005, p. 9). 

 

Mas o conceito de cidadania não se resume aos direitos. Cada ser humano, ao viver 

em sociedade, também deve estar atento aos deveres que o cercam. 

 

Ser o próprio fomentador da existência dos direitos de todos, ter 

responsabilidade em conjunto com a coletividade, cumprir as normas e 

propostas elaboradas e decididas coletivamente, fazer parte do governo, 

direta ou indiretamente, ao votar, ao pressionar através de movimentos 

sociais, ao participar de assembléias – no bairro, no sindicato, partido 

ou escola. E mais: pressionar os governos municipal, estadual, federal e 

mundial (em nível de grandes organismos internacionais como o Fundo 

Monetário Internacional – FMI) (COVRE, 2005, p. 9). 

 

De acordo com Vieira (1999, p. 22), a cidadania tem assumido diferentes formas, 

pois depende de questões culturais. “A cidadania seria composta dos direitos civis e 

políticos – direitos de primeira geração -, e dos direitos sociais – direitos de segunda 

geração”. Todavia, este conceito vem passando por transformações e ganhou uma nova 

vertente como os “direitos de terceira geração”, no qual “tem como titular não o 

indivíduo, mas grupos humanos como povo, nação, coletividades étnicas ou a própria 

humanidade”.  

Todavia, nem mesmo a evolução conceitual foi capaz de conter uma crise na 

cidadania moderna, como aponta Vieira (1999, p. 27). Como os conceitos de cidadania 

foram criados na república antiga, o estado moderno encontra dificuldade de se colocar 

um cidadão como um “homem político”. O autor, inclusive chega a citar que os 

problemas que atingem os cidadãos não mais se restringem a uma cidade ou país, como 

acontecia há alguns séculos. 
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Questões como produção, comércio, capital financeiro, migrações, 

pobreza, danos ambientais, desemprego, informatização, 

telecomunicações, enfim, grandes questões econômicas, sociais, 

ecológicas e políticas deixaram de ser apenas nacionais, tornaram-se 

transnacionais. É nesse contexto que nasce hoje o conceito de cidadão 

do mundo, de cidadania planetária, que vem sendo paulatinamente 

construída pela sociedade civil de todos os países, em contraposição ao 

poder político dos Estados e ao poder econômico do mercado (VIEIRA, 

1999, p. 32) 

 

No caso do Brasil tivemos a criação de uma nova constituição durante o movimento 

de redemocratização que chegou ao ápice na década de 80 do século XX. É por meio 

deste documento os brasileiros buscaram uma vida mais digna e igualitária. A cidadania 

deve ser construída de forma coletiva, já que deve atender não só as necessidades 

básicas, mas também ser responsável pela propagação de qual é o papel de cada um de 

nós em escala universal. Covre (2005, p. 11-16) reflete sobre cidadania a partir de três 

diferentes matrizes:  

- Civil: dizem respeito basicamente ao direito de se dispor do próprio corpo, 

locomoção, segurança, etc.  

- Política: dizem respeito à deliberação do homem sobre a sua vida, ao direito de ter 

livre expressão de pensamento e prática política, religiosa, etc. 

- Social: dizem respeito ao atendimento das necessidades humanas básicas. Devem 

repor a força de trabalho, sustentando o corpo humano – alimentação, habitação, saúde, 

educação, etc. 

Ao contrário dos estados europeus, o Brasil “nasceu” no período de transição do 

capitalismo. Um marco na nossa história foi a passagem do período colonial para a 

criação de uma nação. Em boa parte dos livros de história a Inglaterra é apontada como 

responsável por pressionar Portugal a abolir a escravidão. O que parte dos livros não 

conta é que o interesse britânico não era buscar uma vida mais digna para quem estava 

no Brasil, mas sim criar um novo mercado consumidor para seus produtos 

industrializados. Afinal de contas, escravos não consumiam.
8
 

É indiscutível que a redemocratização do Brasil a partir das “Diretas Já” foi um 

avanço em nossa sociedade. Contudo, constatamos que é exatamente nesta época que se 

                                                 
8
 E o pior: nossa matéria-prima foi de suma importância para abastecer as indústrias europeias. Nada 

muito diferente do que acontece no século XXI. Dois exemplos: frutas de “primeira linha” como laranjas 

saem do Brasil em direção aos Estados Unidos e voltam em caixas industrializadas com um preço 

superfaturado; mais recentemente foram descobertas grandes quantidades de mármore e granito no 

Espírito Santo que são importados para a Itália, onde são processados e vendidos para o restante do 

mundo (também superfaturado) como se fossem pedras italianas. 
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intensificou o movimento migratório para os Estados Unidos. Podemos imaginar que 

boa parte dos problemas sentidos pela sociedade brasileira na década de 80 do século 

XX são reflexos da bolha econômica que estourou nos últimos suspiros da Ditadura 

Militar. Soma-se a eles os frustrados planos econômicos que obrigava a moeda 

brasileira a ser desvalorizar de um dia para o outro.  

Ou seja: enquanto o Brasil aprendia a lidar com a democracia nas duas últimas 

décadas do século XX, os Estados Unidos já tinham o conceito de cidadania enraizado. 

Um dos elogios que a comunidade brasileira faz ao modo de vida nos Estados Unidos é 

que tudo funciona tanto ao que se refere à infraestrutura, quanto ao que se refere 

legislação. Talvez seja por isso que mesmo depois de três décadas de democracia plena 

ainda nos deparamos com problemas que obrigam boa parte da nossa força de trabalho 

buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. 

Para finalizar, Peruzzo (2002) faz questão de ressaltar algumas questões 

fundamentais sobre cidadania: o cidadão tem direitos e deveres (participação política e 

responsabilidade pela coletividade); a cidadania é histórica (varia no tempo e no 

espaço); cidadania é uma conquista do povo (ampliação dos direitos depende da 

participação); as formas de participação decorrem do tipo de sociedade política em que 

se vive; e, enfim, a cidadania inclui direitos sociais e coletivos. 

 

2 Um olhar sobre a migração para os Estados Unidos 

 

“Venham a mim os exaustos, os pobres, as massas confusas ansiando por respirar 

liberdade”. Esta frase, gravada na base da Estátua da Liberdade, inaugurada em 1886, 

no porto de New York, demonstra o perfil dos Estados Unidos daquela época. Em 

tempos de migração internacional constante, torna-se importante colocar em pauta 

causas e efeitos de mídias étnicas. Como esta pesquisa analisou o conteúdo dos jornais 

impressos de língua portuguesa que circulam nos Estados Unidos foi fundamental 

refletir sobre questões envolvendo cidadania e a criação de comunidades de migrantes 

brasileiros nos Estados Unidos. 

Colonizado por europeus há alguns séculos, os Estados Unidos foram ao lado da 

Alemanha responsável por receber 58% do total de migrantes do mundo (o equivalente 



48 

 

 

 

 

a 1,4 milhão de pessoas), de acordo com dados da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).
9
 

 

Entre os anos de 1846 e de 1930, dos 52 milhões de emigrantes que 

deixaram a Europa, 72% se deslocaram para os Estados Unidos; 21%, 

para a América Latina; e 1%, para a Austrália. Dos 200 milhões de 

pessoas que compunham a população europeia no início do século XX, 

uma quarta parte emigrou, fazendo com que, durante o período de 1840-

1940, se incrementassem em cerca de 40% a população da Argentina, 

em 30% a dos Estados Unidos e 15% as do Canadá e do Brasil (COGO, 

2006, p. 14). 

 

Não é difícil imaginar a insegurança da população europeia no final do século XIX e 

início do XX. Como uma guerra geralmente dá sinais antes da eclosão, a partir da 

migração de 25% da população do “velho mundo” em menos de cem anos ficou claro 

que a Europa era um “barril de pólvora”. Siqueira (2009, p. 33-34) destaca a 

importância da migração de poloneses para os Estados Unidos, o que motivou Thomas e 

Zaniecki a publicar, em 1918, a obra “The Polish peasant in Europe and America”
10

, na 

qual aborda a “quebra dos laços de solidariedade produzidos pelo processo de migração 

e seus efeitos na organização familiar”. 

Quem também destaca uma obra sobre o tema publicada no início do século XX é o 

pesquisador Rabelo (2002). Trata-se do livro “The Immigrant Press and it Control”
11

, de 

Robert Park, publicado em 1922. Já naquela época, o autor indicava que os jornais 

étnicos tinham como missão interpretar o país para o migrante recém-chegado e, até 

mesmo, fomentar uma nova interpretação em relação à própria pátria de origem do 

migrante. Sobre a época da publicação, Rabelo (2002) destaca o desenvolvimento da 

informática e de novas tecnologias nos Estados Unidos. 

 

Além disso, o excesso de produção, derivado do aprofundamento do 

sistema capitalista, tornou os jornais uma mídia fundamental para a 

propaganda das empresas. Basta citar o caso da indústria 

automobilística, uma das maiores anunciantes atualmente, e que dava 

seus primeiros passos em 1922, quando Park publicou seu livro clássico 

(RABELO, 2002, p. 18). 

 

                                                 
9
 Dado publicado no Almanaque Abril, edição 2000. 

3 Mais detalhes sobre a Estátua da Liberdade no site: http://www.statueofliberty.org/. A obra foi uma 

doação em forma de presente da França em razão dos 100 anos da Independência dos Estados Unidos. 
10

 “O camponês polaco na Europa e América”.  
11

 “A Imprensa Imigrante e Controle” 

http://www.statueofliberty.org/
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Nesse cenário migratório os Estados Unidos não são exceção. O Fundo das Nações 

Unidas para a População (Funap)
12

, mesmo indicando que a contabilização torna-se 

difícil por causa da migração ilegal e falta de critérios padronizados entre os países, 

calcula que na passagem do século XX para o XXI cerca de 2% da população mundial 

vive fora do país de origem. O processo migratório pode ser dividido em etapas, já que 

as motivações variam de acordo com o momento histórico, características sociais, 

culturais e econômicas dos países de partida e chegada dos migrantes. 

 

A própria história do capitalismo tem se caracterizado pela mobilidade 

espacial da população. A acumulação de capital acelera o processo de 

urbanização, que é conseqüência tanto do crescimento vegetativo como 

das migrações internas. Nessa perspectiva, praticamente todos os países 

tem em sua história o fenômeno da mobilidade espacial da população.  

Não apenas as migrações internas, mas também as internacionais se 

constituem peça-chave para a compreensão da sociedade, das 

identidades culturais e do desenvolvimento do capitalismo (SIQUEIRA, 

2009, p. 33). 

 

Siqueira (2009, p.34) destaca que a Escola de Chicago “analisou os processos de 

adaptação, aculturação e assimilação dos migrantes na sociedade americana”. Se por um 

lado havia uma expectativa de uma assimilação estrutural e cultural, por outro os grupos 

de migrantes recém-chegados aos Estados Unidos não perdiam seus valores e modos de 

vida trazidos das suas origens. 

 

A principal crítica ao modelo de adaptação da Escola de Chicago deve-

se ao fato de que “[...] não reconhecia as diferenças resultantes dos 

processos de colonialismo e imperialismo, que configuravam os vários 

fluxos migratórios.” (Sasaki e Assis, 2005). Isso ficou evidenciado à 

medida que, com a chegada de vários outros grupos migrantes, o 

processo de americanização (Melting pot) não se concretizou 

(SIQUEIRA, 2009, p. 34). 

 

O cenário da migração para os Estados Unidos e outras partes do mundo começa a 

mudar após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Se até então era comum a 

migração de europeus para suas colônias de exploração, a partir de então o que se vê é 

uma inversão do fluxo, a qual resultou na chegada de migrantes de ex-colônias aos 

países europeus. “Com isso, muda sua composição étnica, de classe e gênero”, confirma 

Siqueira (2009, p. 34). 

                                                 
12

 Outras informações no site: http://www.unfpa.org.br/novo/.  

http://www.unfpa.org.br/novo/
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Na Europa, os países antes unidos apenas pela moeda também deram as mãos no 

intuito de fechar o cerco a qualquer pessoa que não esteja com todos os documentos 

necessários à permanência no país. No “velho mundo”, os ilegais apanhados podem 

passar até 18 meses detidos antes de serem deportados para o país de origem. Seria a 

volta dos antigos feudos em um mundo que vive de situações cíclicas? 

Além da inversão de fluxo no “velho mundo”, a vitória dos Estados Unidos na 

Segunda Guerra Mundial permitiu a sua consolidação de sua hegemonia econômico-

social-cultural sobre outros países que não acompanharam o mesmo desenvolvimento 

(especialmente econômico). Entre eles estão o Brasil, o México e outros países da 

América Latina que acabam sendo pontos de partida de migrantes para os EUA até 

mesmo sem a devida documentação. “A estimativa é de 2 a 12 milhões”, calculou Piore 

apud Siqueira (2009, p. 34).  

A variação dá uma idéia de como é complicado medir o número de migrantes ilegais 

nos Estados Unidos. Para tentar reverter essa lacuna, teóricos buscaram em duas 

diferentes linhas de pensamento explicar causas e consequências do fluxo migratório 

para o território estadunidense, conforme apontou Siqueira (2009): a teoria neoclássica 

ou convencional e a teoria histórico-estrutural. 

 

Para a teoria neoclássica ou convencional, sua compreensão passa pela 

análise da correlação das forças de mercado; nessa perspectiva, o 

migrante é percebido como um indivíduo economicamente racional que 

procura melhores oportunidades de trabalho e também melhores 

condições de vida. O trabalho é considerado uma mercadoria 

comercializada livremente no mercado e a renda, uma variável 

determinante na definição do fluxo migratório (SALES apud 

SIQUEIRA, 2009, p. 35). 

 

Esta teoria está baseada nas questões econômicas entre países. Talvez, seja esta a 

questão que paire na mente dos futuros migrantes: se no Brasil não há emprego ou o 

trabalhador não ganha o suficiente, porque não passar alguns anos nos Estados Unidos 

para acumular dólares? Siqueira (2009, p. 36-37) explica que esta teoria indica que o 

migrante é racional no momento de buscar uma melhor condição econômica nos países 

desenvolvidos. Também aponta as principais críticas à teoria: “não permitir uma análise 

sociológica mais ampla”, “a ação econômica é racional, porém, socialmente orientada” 

e “o projeto de migrar é uma decisão coletiva”. Já a teoria histórico-cultural busca 

respostas na análise estrutural. 
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Nessa perspectiva, as explicações das causas das migrações 

internacionais recaem mais nos países de destino, ou seja, nas condições 

econômicas e estruturais oferecidas para o migrante, do que nos países 

de origem do fluxo do migrante. Sendo assim, a demanda permanente 

por trabalhadores migrantes é definida pela estrutura econômica das 

nações desenvolvidas (SIQUEIRA, 2009, p. 38). 

 

Além destas teorias, é possível colocar alguns ingredientes no processo de migração 

de brasileiros para os Estados Unidos. É sabido que, desde que saiu vitorioso da 

Primeira Guerra Mundial, os estadunidenses sempre estiveram em guerra ou se 

prepararam para ela. Isto é, além de rejeitar os denominados subempregos que 

normalmente são ocupados pelos migrantes (legais ou ilegais), há décadas milhares de 

pessoas nascidas nos Estados Unidos passam parte da juventude em campos de batalha 

espalhados por diversas regiões do mundo. Parece que migrantes são bem-vindos 

somente quando há necessidade de ampliar a mão de obra nos chamados subempregos. 

Contudo, basta uma crise para o Tio Sam frear a entrada de estrangeiros trabalhadores 

especialmente de países em desenvolvimento. O medo parece ter sentido. 

 

Nos anos 1990, a diversidade cultural dos imigrantes estabelecidos nos 

Estados Unidos já é percebida ‘como um verdadeiro desafio para 

identidade do País’. Frente às atuais tendências de imigração e 

natalidade, estimativas da Oficina de Censo Americana apontam que, e 

no ano de 2050, haverá nos Estados unidos, 23% de hispânicos, 16% de 

negros e 10% de asiáticos-ameiricanos (COGO, 2006, p. 18). 

 

Vale à pena destacar a dedicação dos Estados Unidos em barrar a entrada de 

migrantes de países em desenvolvimento. Além de criar um muro na fronteira com o 

México há alguns anos ampliou de 9 (nove) para 12 (doze) mil o número de agentes de 

fronteira para coibir a entrada de migrantes, conforme discurso do ex-presidente George 

Bush
13

, no dia 15 de maio de 2006, no salão oval da Casa Branca. O paradoxo entre 

migração ilegal e campos de batalha pode ser avaliado a partir do desfecho de um 

discurso do ex-presidente, citando o encontro com um migrante ferido no campo de 

batalha.  

 

Muitos dos presentes nesta noite, bem sei, têm um pai ou avô vindo de 

outro país com sonhos de uma vida melhor. (...) Em visita ao Hospital 

Naval de Bethesda, Laura e eu encontramos um fuzileiro naval ferido, 

                                                 
13

 Leia o discurso de Bush na íntegra nos anexos desta pesquisa. 
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chamado Guadalupe Denogean. O sargento artilheiro Denogean veio do 

México para os Estados Unidos quando era menino. (...) Na libertação 

do Iraque, o sargento artilheiro Denogean foi seriamente ferido. Quando 

perguntado sobre se tinha algum pedido, ele fez dois: uma promoção 

para o cabo que havia ajudado a resgatá-lo e a oportunidade de se tornar 

cidadão americano. E, quando esse bravo fuzileiro levantou a mão 

direita e fez o juramento para se tornar cidadão do país que tinha 

defendido por mais de 26 anos, senti-me honrado de estar ao seu lado 

(BUSH, discurso na Casa Branca, 2006). 

 

Então é preciso pegar uma arma, ir como soldado ao campo de batalha e ser 

gravemente ferido para conseguir a cidadania estadunidense? Seria, de fato, um país 

onde a liberdade é pregada a ponto de abrir as portas para migrantes que buscam uma 

vida supostamente melhor em um país desenvolvido? Com Barack Obama a situação 

parece diferente, mas até agora o presidente não conseguiu convencer o senado 

estadunidense a mexer na legislação que aborda a migração. De concreto apenas a 

facilitação para turistas brasileiros tirarem o visto para os Estados Unidos, pois batemos 

recordes de gastos no estrangeiro nos últimos anos. 

 

3 Governador Valadares como berço da migração brasileira 

 

A migração de brasileiros criou uma teia de relacionamentos sociais na contramão 

do que acontecia até meados do século XX. Visto historicamente como país que recebia 

estrangeiros
14

, o Brasil assistiu desde a Segunda Guerra Mundial
15

 a migração de jovens 

e adultos para países desenvolvidos, em especial para os Estados Unidos da América. 

De acordo com o Center for Immigration Studies
16

 (CIS), entre 2000 e março de 2008 

cerca de 125 mil brasileiros foram viver nos Estados Unidos. 

                                                 
14

 Em pesquisa realizada com 300 imigrantes brasileiros em Massachussets, MARTES (2000, p. 49) 

constatou que 62% dos entrevistados tinham entre 21 e 34 anos. Outros 28% têm entre 35 e 45 anos. E os 

demais 10% têm entre 15 a 20 anos e acima de 46 anos. 
15

 De acordo com MARTES (2000, p. 61 e 62) há seis diferentes redes sociais que impulsionaram este 

movimento migratório. Um deles expõe que: “Durante a Segunda Guerra Mundial, engenheiros e técnicos 

americanos de Boston foram à região de Governador Valadares [MG] para trabalhar na extração de 

minérios, estabelecendo nesta ocasião os primeiros contatos entre as duas cidades. Terminada a guerra, 

funcionários da empresa Morrison, sediada em Boston, foram para a região do Vale do Aço trabalhar na 

construção da estrada de ferro que liga a região ao estado do Espírito Santo. Ao voltar aos Estados 

Unidos, esses funcionários teriam levado consigo as empregadas domésticas que haviam ‘contratado’ no 

Brasil. A extração de minérios em Governador Valadares, no período da Segunda Guerra Mundial, levou 

o governo norte-americano a patrocinar programas de combate à malária na região, assim como a 

implantação de sistemas de água e esgoto (DeBiaggi, 1992). Tais iniciativas contribuíram para a criação 

de vínculos com os Estados Unidos”. 
16

 No site da instituição há outros dados importantes sobre o tema: http://www.cis.org/.  

http://www.cis.org/
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 Contudo, o número real de brasileiros nos Estados Unidos é uma incógnita. 

Como boa parte vive ilegalmente, as pesquisas trazem diferentes dados. Martes (2000, 

p. 21), por exemplo, aponta que em apenas três anos, entre 1985 e 1988, “1,25 milhão 

de brasileiros deixaram o país e não mais retornaram”. Os números podem ser 

divergentes, mas ambos apontam para uma grande quantidade de brasileiros na Terra do 

Tio Sam.
17

 

Acostumado a receber migrantes de todas as partes do mundo, o Brasil assiste nas 

últimas décadas um fluxo inverso: a saída de milhares de jovens que rumam, 

preferencialmente, aos Estados Unidos. A remessa de dólares EUA-Brasil é prova disso. 

A Agência Brasil
18

 (oficial do governo), baseada em dados do Banco Central, informa 

que somente em 2007 “brasileiros no estrangeiro” enviaram US$ 2,8 bilhões para 

familiares no Brasil
19

. Fica claro que parte dos brasileiros opta por investir os dólares 

americanos no país de origem. E este fenômeno não se restringe a Governador 

Valadares, apesar de a cidade ser denominada por alguns da “Valadólares”, em virtude 

da proporção de mineiros em solo estadunidense. 

 

Se durante a década de 80 os brasileiros em Boston podiam ser 

imediatamente identificados como mineiros nascidos em Governador 

Valadares, já na metade dos anos 90 poucos são os estados brasileiros 

que não se encontram representados neste fluxo (MARTES, 1999, p. 

22). 

 

Enquanto uma fatia da juventude norte-americana está no campo de batalha 

(literalmente), parte da juventude brasileira batalha por um emprego e independência 

econômica na Terra do Tio Sam. Prova disso não os números do Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro: 38% de migrantes optam por trocar o Brasil pelos 

Estados Unidos, 30% preferem o Paraguai, 13% para o Japão e 11% para a Europa.  

Já dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, divulgados em abril de 

2008, demonstram que há cerca de 19 milhões de migrantes latino-americanos nos 

Estados Unidos
20

. Martes (2000) aponta que 30% dos entrevistados na pesquisa 

desenvolvida por ela deixaram o Brasil por falta de oportunidade e em busca de 

                                                 
17

 Se para pesquisadores e imprensa brasileira o número é expressivo, por outro lado o Brasil é “apenas” o 

24º país com maior número de imigrantes nos Estados Unidos, de acordo com informações do CIS. 
18

 É um órgão de Comunicação oficial do Governo Federal. Para mais detalhes acessar: 

http://www.agenciabrasil.gov.br/.  
19

 O número impressiona, mas não há espaço para ilusão. Estudos do CIS, publicados em junho de 2008, 

indicam que 10,1% dos brasileiros que vivem nos EUA são “pobres”. 
20

 Os dados foram publicados em uma matéria do site Invertia. 

http://www.agenciabrasil.gov.br/
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emprego e salário melhores. Meihy (2004) relata que somente em New York existem 

entre 320 e 350 mil brasileiros. 

O interesse pelo acúmulo de dólares se espalhou pelo Brasil. Contudo, a cidade 

de Governador Valadares ainda recebe “atenção especial” quando o foco é a migração. 

Localizada no interior de Minas Gerais (Vale do Rio Doce), a cidade emancipou-se em 

1938. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, tinha uma grande quantidade de mica 

(minério importante para a indústria bélica), além de ser o caminho estratégico entre o 

minério de ferro retirado de Minas Gerais em direção ao porto de Tubarão, em Vitória, 

no estado do Espírito Santo.  

Aliás, Valadares cidade foi sede de um acampamento fechado onde residiam 

somente funcionários norte-americanos que acompanhavam a criação e a qualificação 

da Companhia Vale do Rio Doce.
21

 É cortada pela BR-116, BR-259 e BR-381.
22

 Tem 

um aeroporto de porte médio, de onde já foi tradição ter voos diários para os Estados 

Unidos, o que hoje é completamente impensável. Hoje o aeroporto da cidade faz apenas 

voos de curta distância, em aviões de pequeno e médio porte. 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, engenheiros e técnicos americanos 

de Boston foram à região de Governador Valadares para trabalhar na 

extração de minérios, estabelecendo nesta ocasião os primeiros contatos 

entre as duas cidades. Terminada a guerra, funcionários da empresa 

Morrison, sediada em Boston, foram à região do Vale do Aço trabalhar 

na construção da estrada de ferro que liga a região do Estado do Espírito 

Santo (DE BIAGGI, 1992, APUD MARTES, 2000, p. 21). 

 

Resutlado: a cidade criou uma dependência dos Estados Unidos desde 

nascedouro. De acordo com De Biaggi (apud Martes, 1999), cerca de 90% dos 

migrantes brasileiros nos Estados Unidos até a década de 80 do século XX eram de 

Governador Valadares. O número de migrantes de Valadares para os Estados Unidos 

                                                 
21

 Durante a construção da ferrovia Vitória-Minas, houve a necessidade da presença de dezenas de 

americanos que organizavam a obra. Governador Valadares, que fica no médio rio Doce, foi escolhida 

como sede para estes profissionais que ficavam em uma espécie de “condomínio fechado”, onde residiam 

apenas estrangeiros. Martes (2000) chegou a indicar que uma das pontes para migração de brasileiros para 

os Estados Unidos começou com a ida de “empregadas” destes profissionais que estavam em Governador 

Valadares para trabalhar nos Estados Unidos. 
22

 Minas Gerais é o estado brasileiro com a maior malha rodoviária. Uma das cidades mais privilegiadas 

Governador Valadares, que devido à localização no leste do estado, acaba sendo cortada por três grandes 

BR’s que fazem a ligação do sudeste com o nordeste, sul e centro-oeste do Brasil. 
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impressiona os pesquisadores. Soares (1995), por exemplo, contabilizou que 15% da 

população da cidade mineira buscaram novos ares em outras partes do mundo. 

A importância sobre o assunto tem como contexto o âmbito nacional. Prova disso é 

que grupos de pesquisa na Unicamp, por exemplo, abordam questões relativas à 

migração de brasileiros para os EUA. O número de migrantes de Valadares para os 

Estados Unidos impressiona os pesquisadores. Soares (1995), por exemplo, contabilizou 

que 15% da população da cidade mineira buscaram novos ares em outras partes do 

mundo.  

Se durante a década de 80 os brasileiros em Boston podiam ser 

imediatamente identificados como mineiros nascidos em Governador 

Valadares, já na metade dos anos 90 poucos são os estados brasileiros 

que não se encontram representados neste fluxo (MARTES, 1999, p. 

22). 

 

Na primeira década do século XXI pelo menos três novidades mexeram com os 

processos de migração de brasileiros, especialmente daqueles que optam por entrar de 

forma ilegal nos Estados Unidos. O primeiro foi o atentado terrorista que derrubou as 

torres gêmeas do World Trade Center. Siqueira (2009, p. 70) indica que “o aumento da 

fiscalização, depois do atentado de 11 de setembro de 2001, é sentido pelos brasileiros 

indocumentados”. Outro fator é que, a partir de 2005, quando o México passou a exigir 

visto de brasileiros para entrada no país, ficou ainda mais complicado entrar nos 

Estados Unidos passando pela fronteira mexicana. Mesmo assim a corrida pela 

migração continua, de acordo com dados da Polícia Federal. 

 

O Delegado Rui Antônio da Silva informa que após o anúncio da 

exigência de visto para o México houve uma corrida para tirar 

passaporte e antecipar a viagem ates que a lei entrasse em vigor. O 

número de solicitação de emissão de passaportes, que era em média de 

50 a 60 por dia, passou para 180 nos meses que antecederam a entrada 

da lei. Hoje está em torno de 90 por dia, o que indica que a migração 

internacional para diversos países, especialmente para os EUA, não 

cessa (SIQUEIRA, 2009, p. 71). 

 

Por fim, a crise que atingiu grandes corporações norte-americanas também 

prejudicou os migrantes brasileiros. A começar pelo aumento da dificuldade de comprar 

imóveis financiados nos Estados Unidos, que antes eram vendidos até mesmo por 

pessoas sem documentação legal. Outro problema é que a construção civil absorvia 
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parte dos trabalhadores brasileiros que pisavam pela primeira vez no solo norte-

americano.  

Não é à toa que enquanto o Brasil sofria impactos negativos da alta do valor do 

dólar em relação ao real (diferença que já chegou dos quatro para um após a criação do 

Plano Real, e isso sem falar da década de 1980 quando a moeda brasileira se 

desvalorizava diariamente), veículos de comunicação publicavam matérias que 

indicavam o aquecimento da economia em Governador Valadares. Era o reflexo da 

injeção de dólares na cidade provenientes de migrantes pioneiros que desde a década de 

1960 deixam a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida. A cadeia de 

migrantes criou laços pessoais e também estabeleceu um fluxo contínuo de trocas 

comerciais. 

 

Somerville [nos Estados Unidos] é uma cidade industrial com grande 

contingente de imigrantes. Ela é contígua a Boston (separada pelo 

Charles River) e Cambridge. Na Union Square, principal ponto 

comercial da cidade, há vários estabelecimentos comerciais de 

propriedade dos brasileiros (com bandeiras do Brasil nas vitrines), tais 

como: cabeleireiro, agências de viagens e remessas de dinheiro, lojas 

com produtos brasileiros tais como comidas, roupas, fitas de vídeo com 

programas brasileiros, jornais do Brasil etc. (MARTES, 2000, p. 66). 

 

 Se uma parte dos migrantes brasileiros que desembarcam nos Estados Unidos já tem 

planos para voltar para terra-natal depois de juntar uma quantidade de dólares, outra 

parte de migrantes que prefere criar vínculos e investir o dinheiro ganho com o trabalho 

nos Estados Unidos – assim não se interessa em abrir algum comércio, serviço ou 

construção de imóveis no Brasil atitude comum junto a uma parcela dos migrantes. 

Entre os diferentes prestadores de serviço nasceram os jornais de língua portuguesa 

dirigidos por brasileiros e que tem como público-alvo a comunidade de migrantes que 

residem na “América”
23

. 

 

 

 

                                                 
23

 Esta é a forma com que os migrantes brasileiros se referem aos Estados Unidos. Daí nasceu a expressão 

“Fazer a América”. 
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DE 

COMUNIDADE 

 

1 Definições clássicas sobre comunidades 

 

O salto do nomadismo para sociedade de fixação ainda hoje é considerado um 

marco na história da humanidade. Ao dominar a agricultura e aprender a trabalhar em 

grupo, o homem criou elementos de regulação e emancipação social. Desde então as 

ações humanas são responsáveis pela “preservação ou oposição” às vontades que nos 

circundam, conforme aponta Tönnies (1995, p. 231). O homem criou estados, exércitos 

e outras formas de garantir o desenvolvimento supostamente salutar da sociedade 

ocidental. Em um panorama sobre esta relação entre regular e emancipar, Santos (1999) 

faz um recorte a partir do advento do capitalismo, sistema que o autor acredita estar 

sustentado em dois pilares. 

O pilar de regulação é constituído pelo princípio do Estado, cuja 

articulação se deve principalmente a Hobbes; pelo princípio do 

mercado, dominante sobretudo na obra de Locke; e pelo princípio da 

comunidade, cuja formulação domina toda a filosofia política de 

Rosseau. Por sua vez, o pilar da emancipação é constituído por três 

lógicas de racionalidade: a racionalidade estético-expressiva da arte e 

da literatura; a racionalidade moral-prática da ética e do direito; e a 

racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da técnica (SANTOS, 

1999, p. 77). 

 

De acordo com Tönnies (1995, p. 231), a “sociedade é a vida pública – é o próprio 

mundo”. Ele separa duas frentes: Gemeinschaft (comunidade) que representava o 

passado, a aldeia, a família, o calor. Tinha motivação afetiva, era orgânica, lidava com 

relações locais e com interação. As normas e o controle davam-se através da união, do 

hábito, do costume e da religião. Seu círculo abrangia família, aldeia e cidade. Já 

Gesellschaft (sociedade) era a frieza, o egoísmo, fruto da calculista modernidade. Sua 

motivação era objetiva, era mecânica, observava relações supralocais e complexas. As 

normas e o controle davam-se através de convenção, lei e opinião pública. Seu círculo 

abrangia metrópole, nação, Estado e Mundo. 

Quem tem uma linha de pensamento similar é Paiva (2003). Ela admite que haja 

uma vasta possibilidade de significados e definições do conceito de comunidade. 
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Todavia, ela acredita que devemos nos prender, antes de tudo, à psicologia (descende do 

pensamento romântico) e espacialidade (ligada à preocupação ecológica). Ela explica as 

duas noções e ainda aponta uma terceira via. 

 

A noção de psicologia considera comunidade como sendo a qualidade 

de relação entre indivíduos, que se caracteriza pela presença de 

sentimentos de solidariedade, identificação, união, altruísmo e 

integração, para ecologia, comunidade é simplesmente um conjunto, um 

grupo, um sistema de indivíduos num lugar determinado, ou seja, a 

comunidade é um grupo em seu território. A estas duas noções pode-se 

somar uma terceira perspectiva, com enfoque sociológico, que tende a 

avaliar a comunidade como o menor grupo social e o primeiro nível de 

organização social completo e autossuficiente (PAIVA, 2003, p. 75). 

 

Para Burber (1987), comunidade deve ser enxergada como a união dos homens em 

nome de Deus. Ela só seria possível no momento em que o homem deixasse de lado as 

tentativas de tirar proveito das situações, permitindo às pessoas manifestarem-se como 

indivíduos. Ele chama a atenção para um detalhe: somente as relações sólidas podem 

formar uma comunidade, seja ela baseada no local onde as pessoas moram, seja em 

virtude do ambiente de trabalho que elas frequentam etc. E, finalmente, compara 

comunidade com a sociedade. 

 

A comunidade é a expressão e o desenvolvimento da vontade original, 

naturalmente homogênea, portadora de vínculo, representando a 

totalidade do homem. A sociedade é a expressão do desejo diferenciado 

em tirar vantagens, gerado por pensamento isolado da totalidade 

(BURBER, 1987, p. 50). 

 

Peruzzo (2002, p. 277) indica que “falar de comunidade significa falar de fortes 

laços, de reciprocidades, de sentido coletivo de relacionamentos”. Uma difícil missão 

para uma sociedade cada vez mais individualizada. Talvez seja por isso que o termo 

“comunidade” foi (e é) banalizado, “servindo como termo ou expressão decorativa”. A 

autora enumera algumas perspectivas: 

 

Por vezes é empregado como sinônimo de sociedade, organização 

social, grupos sociais ou sistema social. É também utilizado para 

designar segmentos sociais como, por exemplo, comunidade 

universitária, comunidade negra, comunidade religiosa, comunidade de 

informação, comunidade científica, comunidades dos artistas, etc. Usa-

se o termo comunidade, ainda, para caracterizar agrupamentos sociais 

situados em espaços geográficos de proporções limitadas (bairro, vila, 

lugarejo) e para designar grupos de interesses afins, interconectados na 
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rede mundial de computadores chamados comunidades virtuais, entre 

outros (PERUZZO, 2002, p. 276). 

 

 

Para Recuero (2001, on-line) “chamamos de comunidade a uma relação social na 

medida em que a orientação da ação social, na média ou no tipo ideal baseia-se em um 

sentido de solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos 

participantes”.  

 

Sociologicamente, a idéia de comunidade é uma invenção dos primeiros 

expoentes dos estudos sociais. Eles partiram de uma perspectiva 

evolucionista que consiste em marcar a passagem dc sociedade 

tradicional (a comunidade) para a sociedade moderna (a sociedade). 

Neste sentido, H. Spencer mostrou esta evolução enquanto falava de 

sociedades de fraca diferenciação e de sociedades fortemente 

diferenciadas. E. Durkheim, por sua vez, demonstrou o surgimento de 

formas orgânicas (da sociedade) em detrimento das formas mecânicas 

(da comunidade). Já no princípio deste século, Gabriel de Tarde 

explicava que comunidades podiam ser formadas mesmo por pessoas 

separadas. sem contato físico. Estes agrupamentos formaram um modo 

de coletividade mental (collectivité mentale), espiritual (LEMOS, 2004, 

p.143). 

 

O tempo passou, mas as diferenças entre os objetivos sociais e econômicos 

continuaram sendo alvo de pesquisas durante o século XX. Mais do que isso. Profundas 

divergências de regulação e emancipação social foram responsáveis pela dicotomia 

entre capitalismo e socialismo, mesmo que ambos os sistemas possam ser vistos como 

um agrupamento de pessoas, com mesmos objetivos e outras características presentes 

nas definições sobre o que é uma comunidade. Para Recuero (2001, on-line), o conceito 

de comunidades inicialmente é visto como um sentimento de pertença. 

O sentimento de pertencimento, ou “pertença”, seria a noção de que o 

indivíduo é parte do todo, coopera para uma finalidade comum com os 

demais membros (caráter corporativo, sentimento de comunidade e 

projeto comum); a territorialidade, o lócus da comunidade; a 

permanência, condição essencial para o estabelecimento das relações 

sociais (RECUERO, 2001, on-line). 
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Há quem concorde. Para Palácios (2007), comunidade requer “[...] sentimento 

de pertencimento
24

, a territorialidade, a permanência, a ligação entre o sentimento de 

comunidade, caráter corporativo e emergência de um projeto comum, e a existência 

de formas próprias de comunicação.”.  

Contudo, destaca Peruzzo (2002, p. 278) que a comunidade não pode ser vista 

apenas como um agrupamento de pessoas em um determinado lugar. Para a 

pesquisadora, “não é porque se vive num mesmo bairro ou num condomínio que ser 

forma uma comunidade. A dispersão entre as pessoas pode ser tal que nada de 

comunidade pode existir ali, apesar de haver proximidades” físicas.  

Esta nova forma de enxergar a comunidade aparece principalmente a partir do 

advento da rede mundial de comunicação. Palácios (2007), referindo-se ao 

ciberespaço e a criação das comunidades on-line, separa o pertencimento à 

territorialidade. Ou seja, uma comunidade não se restringe a um espaço territorial. 

Lévy (1996) também se posiciona sobre o assunto: 

 

Para nós, o mundo, nosso mundo humano, é um campo problemático, 

uma configuração dinâmica, um imenso hipertexto em constante 

metamorfose, atravessado de tensões, cinzento e pouco investido em 

certas zonas, intensamente investido e luxuosamente detalhado em 

outras. As proximidades geográficas, as conexidades causais clássicas 

são apenas um pequeno subconjunto das ligações de significação, de 

analogia e de circulação afetiva que estruturam nosso universo 

subjetivo. O universo físico é um caso particular do mundo subjetivo 

que o cerca, o impregna e o sustenta (LÉVY, 1996, p. 107) 

 

Diante de tantas definições torna-se necessário pensar em como delinear os 

aspectos relativos às relações sociais entre os seres humanos que podem ser 

consideradas como uma verdadeira comunidade. Foi pensando nisso que Peruzzo (2002, 

p. 256) aponta algumas condições básicas para a existência de comunidade (e ressalta 

que não é preciso aparecer todas as características simultaneamente em todas as 

comunidades):  

a) um processo de vida comum através de relacionamentos e interação intensos entre 

os membros 

                                                 
24

 O sentimento de pertencimento, ou ‘pertença’, seria a noção de que o indivíduo é parte do todo, 

coopera para uma finalidade comum com os demais membros (caráter corporativo, sentimento de 

comunidade e projeto comum). 



61 

 

 

 

 

b) autossuficiência (as relações sociais podem ser satisfeitas dentro da comunidade) 

c) cultura comum 

d) objetivos comuns 

e) identidade natural e espontânea entre os interesses de seus membros 

f) consciências de suas singularidades identificativas 

g) sentimento de pertencimento 

h) participação ativa de seus membros na vida da comunidade 

i) lócus territorial específico 

j) linguagem comum 

 

2 Novos formatos de comunidades na era da internet  

Muita coisa mudou da revolução industrial à reta final da primeira década do 

século XXI. O homem transformou o mundo, e se transformou. Na era da globalização 

tecnológica, o termo comunidade ganha “um movimento que se constrói a partir do 

local de morada ou de outras identidades, sejam elas simbólicas, espirituais etc., que 

afloram simultaneamente ao processo de globalização”, define Peruzzo (2002, p. 276), 

explicando as transformações que nascem junto à cibercultura. O sentimento de 

pertença deixa de ser restrito ao ambiente físico, o lócus. 

O termo comunidade passa a ser utilizado, nos anos recentes, em várias 

perspectivas e sem rigor conceitual. Tem servido para referenciar 

qualquer tipo de agregação social, por vezes, servindo mais como termo 

ou expressão decorativa visando chamar atenção ou passar um “ar” de 

atualidade. [...] Se por um lado, o termo é utilizado demasiadamente de 

modo indistinto, por outro evidencia a existência atual de várias formas 

de agregação social que portam algumas características de perfil 

comunitário (PERUZZO, 2002b, p. 276). 

Nas últimas décadas, cientistas desenvolveram outras formas de enxergar a 

definição e impacto da criação das comunidades. Para Baptista (1976), por exemplo, 

a comunidade significa algo que excede a mera comunidade local, abraçando todas 

as formas de relação caracterizadas por um alto grau de intimidade pessoal, 

profundidade emocional, compromisso moral, coesão social e continuidade no 

tempo. 

O novo modo de comunicação ao transformar radicalmente as 

dimensões do espaço e do tempo, também possibilitou a vivência de 

eventos simultâneos, sem a necessidade de se estar num mesmo lugar. 

Estão nesse processo os mecanismos que aceleram possibilidades de 

surgimento de novos tipos de comunidade ou a transformação de 

elementos básicos até então exigidos para a caracterização de uma 

comunidade (PERUZZO, 2002, p. 279). 
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 Maffesoli (2002, p. 24) acredita que o importante em uma comunidade é 

“reconhecer-se, em ver-se, em fazer parte de uma comunidade presencial ou virtual.”. 

Ele acredita que as informações entre os seres humanos são responsáveis pela troca de 

valores e sentimentos em uma “tribo”.  Desta forma, o mundo não fica estático. É que as 

pessoas interagem e se transformam mutuamente. Situando “pós-modernidade”, 

Maffesoli (2002) acredita que a comunicação irá “religar” a sociedade. 

 

A comunicação é a cola do mundo pós-moderno. Dito de outra forma, 

a comunicação é uma forma de reencarnação desse velho simbolismo, 

simbolismo arcaico, pelo qual percebemos que não podemos nos 

compreender individualmente, mas que só podemos existir e 

compreendemo-nos na relação com o outro (MAFFESOLI, 2002, p. 

20). 

Peruzzo (2002, p. 277) também traz a reflexão sobre comunidade feita por 

Maclver e Page, que escreveram a obra “Comunidade e sociedade como níveis de 

organização social”. Para os autores, comunidade “é uma área de vida em comum. Tem 

que haver vida em comum com a noção de que se compartilha tanto um modo de vida 

quanto de terra comum”. 

Peruzzo (2002, p. 278) acredita que, a partir do final do século XX e início do 

século XXI, nem todas as indicações acima podem ser encontrados no novo desenho de 

comunidade. Em especial, afirma a autora, no que se refere à “identidade”, 

“territorialidade” e “autossuficiência”. “As características de comunidade encontradas 

nos clássicos configuram um tipo de comunidade tão perfeita, que se torna difícil de ser 

encontrada na sociedade contemporânea, salvo em situações e lugares muito 

específicos”. Por outro lado, conclui a autora, “há que se levar em conta que as 

descobertas dos clássicos preservam grande validade até os dias atuais”. 

Nem todos os pesquisadores acreditam que os meios de comunicação serão 

responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade. Diante das novas relações que surgem 

principalmente no ambiente virtual, Castells (2005) pensa que a os novos laços são 

muito fracos. 

A vantagem da Rede é que ela permite a criação de laços fracos com 

desconhecidos, num modelo igualitário de interação, no qual as 
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características sociais são menos influentes na estruturação, ou mesmo 

no bloqueio, da comunicação. [...] Nesse sentido, a Internet pode 

contribuir para a expansão dos vínculos sociais numa sociedade que 

parece estar passando por uma rápida individualização e uma ruptura 

cívica (CASTELLS, 2005 p. 445). 

 

Rheingold (2001) também acredita que há pontos negativos neste novo tipo de 

relação social que se configura a partir do advento das comunidades virtuais. 

 

É fácil enganar as pessoas on-line: pessoas desagradáveis vestirem uma 

máscara educada e pessoas gentis fingirem ser desagradáveis. Todos 

usamos máscaras em nossas vidas. Todos desempenhamos vários papeis 

em casa, no trabalho e em público. Mas o discurso on-line é apenas 

máscaras. Nunca poderemos ter certeza quanto ao que sabemos sobre 

outra pessoa quanto esse conhecimento é baseado somente em palavras 

em uma tela de computador (RHEINGOLD, 2001, p. 124). 

 

Lévy (2000, p. 130) tem um importante complemento a ser acrescentado no 

conceito supracitado: “Uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, 

trata-se simplesmente de um coletivo mais ou menos permanente que se organiza por 

meio do novo correio eletrônico mundial.”. Lévy (2000) denomina as novas relações no 

ambiente on-line como “comunidades virtuais”.  

Podemos, portanto, sustentar que as assim chamadas “comunidades 

virtuais” realizam de fato uma verdadeira atualização (no sentido da 

criação de um contato efetivo) de grupos humanos que eram apenas 

potenciais antes do surgimento do ciberespaço. A expressão 

“comunidade atual” seria, no fundo, muito mais adequada para 

descrever os fenômenos de comunicação coletiva no ciberespaço do 

que “comunidade virtual” (LEVY, 2000, p. 130). 

Peruzzo (2002) indica que as comunidades virtuais nascem a partir da 

Comunicação Mediada por Computador (CMC). No artigo “Comunidades em Tempo 

de Redes” ela faz um apanhado de definições sobre as comunidades virtuais, 

desenvolvidas por Galindo Cárceres, Howard Rheingold, André Lemos, entre outros e, 

ao final, traz uma síntese sobre o assunto. 

Assim as comunidades virtuais vão se caracterizando pelo 

relacionamento, essencialmente, porém não exclusivamente, através de 

redes de computadores, ou CMC – Comunicação Mediada por 

Computadores, conforme expressão utilizada internacionalmente, e sem 

limites de espaço e de tempo, podendo as pessoas estar conectadas 

desde o local de existência, no âmbito do território nacional ou abranger 

diferentes países. Agregam-se ainda as dimensões de partilha de 
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interesse comuns, de sentimento de pertença e de aceitação mútua de 

regras e de linguagens (PERUZZO, 2002, p. 285). 

 

 O que podemos concluir é que o princípio básico, que é a reciprocidade, está 

resguardada nos ambientes virtuais. Exageros à parte, podemos lançar mão de um 

ambiente em que pessoas de diferentes partes do mundo, com um pensamento em 

comum, trocam informações e usar ferramentas tecnológicas para ampliar e aprofundar 

as relações sociais.  

 

Talvez a característica mais importante da comunicação por computador 

seja a de que é um meio de muitos-para-muitos. Diferentemente da 

mídia de pouco-para-muitos (jornais. Livros, televisão e rádio), esse é 

um meio em que muitas pessoas tem acesso a muitas outras. Cada nó da 

rede, mesmo cada computador ligado a um telefone por meio de um 

modem, é potencialmente uma gráfica, uma estação de transmissão e 

um local de reuniões (RHEINGOLD, 2001, p.126). 
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CAPÍTULO IV – MÍDIAS ÉTNICAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

1 Mídia étnica como porta-voz da comunidade brasileira 

 

A transição do século XX para o século XXI foi marcada por expectativas. 

Alguns diziam que o mundo acabaria, outros, mais contemporâneos, garantiam que 

haveria um bug nos computadores. O mundo não acabou e os computadores 

continuaram funcionando normalmente.
25

 Por ora, fizemos um breve panorama de como 

estes veículos de comunicação, considerados alternativos (ou seja, que não são voltados 

para as grandes massas ou estão sob o crivo do sistema público), sofreram o impacto 

das transformações sociais especialmente nas duas últimas décadas, período em que 

compreende o recorte para análise de conteúdo desta pesquisa.  

 

Suas diferenças são percebidas na direção político-ideológica, na 

proposta editorial – tanto no enfoque dado aos conteúdos quanto pelos 

assuntos tratados e pela abordagem crítica –, nos modos de organização 

(de base popular, coletiva, no quintal de militantes) e nas estratégias de 

produção e ação (vínculo local, participação ativa, liberdade de 

expressão, uso mobilizador), entre outros aspectos (PERUZZO, 2009, p. 

132). 

 

Diante da nova dinâmica social a pesquisadora propõe as seguintes categorias 

para apresentar a comunicação popular, alternativa e comunitária:  

- Comunicação popular alternativa e comunitária: dividida entre Comunicação 

popular e comunitária e Comunicação popular alternativa 

- Imprensa alternativa: dividida entre jornalismo popular alternativo (ou de base 

popular), jornalismo alternativo colaborativo (de informação geral ou especializada), 

jornalismo alternativo autônomo, jornalismo político-partidário e jornalismo sindical. 

Neste contexto entra a mídia étnica. O que mais nos interessa nesta pesquisa é o 

jornalismo alternativo autônomo que, na definição de Peruzzo (2009, p. 141) é a 

                                                 
25

 Eu, inclusive, curioso, fiquei com o meu computador ligado na virada do milênio para saber o que iria 

acontecer. Um misto de decepção e alivio tomou conta de mim, mas uma coisa não saiu da minha cabeça: 

os computadores transformaram o mundo, não há mais volta. A partir de agora ele é o “centro do 

universo”. Aprofundaremos a relação entre computador, mídia e sociedade um pouco mais adiante, neste 

mesmo capítulo. 
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“imprensa produzida por indivíduos isoladamente ou até por microempresários. Pode 

ser de informação geral, literário, político etc.” 

Peruzzo (2002a, p. 245) recorda que em dado momento, ainda no século XX, 

chegou a se cogitar que a comunicação popular e comunitária estava fadada à extinção a 

partir da nova globalização. O mundo finalmente ficou redondo e conquistado em todas 

as suas partes. “Enquanto isso, eis que ela se revela revigorada e em múltiplas feições”. 

Mas faz um alerta. 

 

Comunicação comunitária diz respeito a um processo comunicativo que 

requer envolvimento das pessoas de uma “comunidade”, não apenas 

como receptoras de mensagens, mas como protagonistas dos conteúdos 

e da gestão dos meios de comunicação. O que não quer dizer que outras 

formas não tão democráticas de fazer comunicação (por exemplo, 

aquelas centradas em pessoas ou pequenas equipes, conteúdos 

produzidos fora por especialistas, espaços para conteúdos de caráter 

público na programação de meios comerciais) possam ser prontamente 

descartadas como comunitárias (PERUZZO, 2002a, p. 246). 

 

A pesquisadora lembra que, nos anos de 1980, era grande a participação popular 

nas mídias comunitárias, especialmente daquela parcela que se sentia excluídas da nova 

dinâmica que pairava no Brasil durante a transição da ditadura para a democracia. O 

que, inevitavelmente, colocava a comunicação comunitária ou popular de mãos dadas 

com movimentos que buscavam uma melhor qualidade de vida a partir dos “combates”. 

Todavia, a chegada do século XXI trouxe uma nova dinâmica social. 

 

Nos últimos anos, esses conteúdos, apesar de continuar a enfocar as 

desigualdades e carências, se mostram mais plurais e amenos, sob os 

pontos de vista temáticos e político. Poderíamos dizer que, no âmbito da 

comunicação comunitária, hoje em dia se trata mais de temas locais e 

não somente de problemas, como era na tendência anterior (PERUZZO, 

2002, p. 249). 

 

Vale ressaltar, de acordo com Peruzzo (2002), que há diferenças entre mídia 

alternativa e popular. Popular, inevitavelmente, é ligada ao povo. São responsáveis pela 

criação de jornais que não visam o lucro, mas uma transformação social. Já a alternativa 

é uma mídia que se distingue dos veículos de comunicação de massa e públicos. Em 

determinados momento pode se confundir com a comunicação popular, mas nem 

sempre é assim. Mídia alternativa pode ser, por exemplo, um jornal de uma empresa 
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privada que busca nos meios de comunicação uma possibilidade de se consolidar ou 

aumentar a participação no mercado. 

Já a definição de jornalismo étnico é mais complexa. Assim como foi indicado 

anteriormente, são raras as pesquisas que enfocam questões específicas sobre a mídia 

étnica. As minorias geralmente são tratadas com desdém ou simplesmente ignoradas 

pelos veículos de comunicação de massa. Como comprovamos, geralmente as 

manchetes relativas aos migrantes ganham destaque diante de acontecimentos 

negativos. Isso não é novidade. 

 

Delinquência urbana, violência, distúrbios e manifestações são as 

perspectivas mais recorrentes no tratamento midiático sobre as minorias 

étnicas, construídas por imigrantes em países da Europa Ocidental e 

Estados Unidos durante os anos de 1980 e 1990. Em contrapartida, 

temáticas como as experiências de vida cotidiana, os papéis não 

estereotipados, os êxitos e as contribuições desses imigrantes no campo 

das culturas, das artes, da política e da economia, sofrem censura 

temática, são ignoradas ou então subvalorizadas pelos meios de 

comunicação (COGO, 2006, p. 28). 

 

Os veículos de comunicação, especialmente aqueles voltados para um público-

alvo segmentado, acabam assimilando e transformando a cultura do meio em que está 

inserido. Um dos objetivos dos meios de comunicação é exatamente este: dar sentido 

para as relações sociais com intuito de preservar uma determinada cultura. Em relação 

às mídias étnicas, alguns pesquisadores debatem se elas realmente ajudam na 

preservação cultural junto aos migrantes, se elas ajudam na criação de uma 

multiculturalidade ou se elas simplesmente colaboração com o processo de aculturação 

(ou assimilação de uma cultura diferente). 

 

No marco de tal debate, revela-se, portanto, a percepção de que mais do 

que instâncias de representação, os meios de comunicação vão se 

constituindo, de forma crescente, nos lugares onde se elaboram, se 

negociam e se difundem discursos, os valores e as identidades. Ou, 

ainda, que as principais causas do atual aprofundamento dos conflitos 

culturais derivam justamente das possibilidades de maior circulação 

social e de um crescimento da comunicação entre grupos, indivíduos e 

sistemas de valores gerados, em grande medida, pelas próprias mídias 

(COGO, 2006, p. 31). 

 

 Os impactos dos jornais junto à comunidade e a criação da identidade são peças de 

um quebra-cabeça que o pesquisador Hall (1992, p. 10-13) tenta encaixar. Chega a citar 
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três tipos de sujeitos: do iluminismo (razão), sociológico (relação) e pós-moderno 

(identidade fluída). O autor também chama atenção para os riscos da clandestinidade e 

das limitações da mídia em relação às dissoluções dos problemas sociais enfrentados 

pelas minorias étnicas. 

 

As experiências midiáticas, envolvendo culturas hispânicas e latinas nos 

Estados Unidos, parecem ilustrativas da complexidade que envolve a 

visibilidade e gestão, no campo midiático, das experiências de 

multiculturalidade decorrente das migrações. Por um lado, a 

homogeneização tem sido uma estratégia que vem contribuindo para a 

conversão das identidades culturais em mercado a partir da produção e 

oferta de um amplo espectro de produtos midiáticos – que sobre a 

rubrica do “hispanismo” – são dirigidos a este público. Por outro lado, 

essa homogeneização tem sido questionada pelos distintos grupos 

étnicos, como porto-riquenhos e mexicanos, ao reivindicarem ofertas de 

sentidos, como é o caso das telenovelas, calcadas em suas 

especificidades étnicas e culturais (COGO, 2006, p. 32). 

  

Os processos e resultados das migrações definitivamente não são estanques. Ao 

experimentar novas experiências culturais, parte dos brasileiros projeta uma residência 

fixa nos Estados Unidos. Há estudos que são baseados na primeira geração de 

brasileiros que está nascendo na terra do Tio Sam. Costuma-se dizer na cidade de 

Governador Valadares que todos que nasceram lá possuem familiares e/ou amigos nos 

Estados Unidos. Eu não fuja à regra. Meu tio, minha tia, meu primo e minha prima 

saíram do Brasil há 20 anos. Tanto meu primo quanto minha prima já tem filhos 

nascidos nos Estados Unidos e que nunca tiveram nenhum contato com o Brasil, a não 

ser, obviamente, com os brasileiros que estão em Massachusetts. Ou seja, estas novas 

gerações estarão inseridas na cultura norte-americana e a cultura brasileira é que se 

tornará estranha para estes filhos de brasileiros. São resultados do processo migratório. 

 

Um fato curioso a indicar a importância das crianças entre os imigrantes 

brasileiros é que elas aparecem com uma grande frequência nas seções 

de notícias sociais dos jornais brasileiros editados nos Estados Unidos. 

Nessas notícias, nascimentos, aniversários, batizados dos brasileiros 

nascidos norte-americanos são tão divulgados quanto à vida social do 

mundo adulto. Esse fato impressiona pelo contraste com qualquer 

coluna social de outras fontes de imprensa, em que não é comum a 

presença de crianças (REIS e SALES, 1999, p. 20). 

 

Na pesquisa realizada por Reis e Sales (1999) um dos jornais estudados foi o 

States News, onde trabalhei como editor por dois anos. Comentam que ele tem uma 
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peculiaridade em relação aos jornais étnicos por ser o único a ser editado no Brasil. 

Assim como foi constatada por esta pesquisa, as pesquisadoras indicam que o jornal 

mais sólido e antigo a circular junto da comunidade é o Brazilian Times. Chamam 

atenção pelo grande espaço dados às colunas sociais e às características “provincianas” 

das notícias veiculadas nos jornais. 

 

É um tipo de imprensa que se identifica com as questões mais imediatas 

de seus leitores, reforçando a sua identidade comunitária que, nesse 

caso, se traduz numa identidade étnica. Nesse sentido, é uma imprensa 

que representa fielmente seus leitores, mediante notícias concentradas 

sobretudo na vivência comunitária expressa tanto nas colunas sociais 

quanto nos informes religiosos e depoimentos de experiências 

particulares. Por outro lado, dão uma certa cobertura para as 

necessidades básicas (por meio de anunciantes, que são o principal e 

quase único sustentáculo financeiro para essa imprensa), pondo o 

brasileiro em contato com os serviços necessários para seu cotidiano 

migrante: remessas, igrejas (as que anunciam são as igrejas 

evangélicas), advogados, passagens aéreas e uma gama de outros 

serviços (REIS e SALES, 1999, 26-27). 

 

Mesmo que o advento das mídias étnicas tenha mais de 20 anos, as grandes redes de 

comunicação brasileiras ainda não se propuseram a criar mídias específicas para este 

público. O reflexo disso pode ser notado nos estudos publicados no Brasil – sejam 

artigos ou trabalhos de conclusão de graduação ou pós-graduação – sobre migração 

trazem como objeto de análise apenas matérias e/ou reportagens sobre migração 

publicadas em jornais de grande circulação. 

Como é o caso do artigo “A imagem da imprensa sobre a emigração brasileira”, 

escrito por Helion Povoa Neto
26

, que nem mesmo faz referências aos jornais étnicos de 

língua portuguesa que circulam apenas nos Estados Unidos. O autor fez um trabalho de 

campo identificando as notícias veiculadas em mídias brasileiras que normalmente 

circulam apenas dentro do próprio Brasil, como Estado de Minas (de Belo Horizonte), 

Folha de São Paulo (São Paulo) e O Globo (Rio de Janeiro). 

É sabido que o número de jornais voltado para os migrantes brasileiros tem crescido 

nos últimos anos. A maioria deles é gratuita, em versão impressa e/ou on-line. Cada 

                                                 
26

 Helion Póvoa Neto é professor adjunto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR-UFRJ). Este artigo foi publicado pela Revista Estudos 

Avançados (volume 20, número 57), do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo 

(USP). Não estou aqui, por citar o trabalho de Neto, denegrindo ou diminuindo a importância do estudo. 

Somente constato que ele como outros colegas não se prontificaram a analisar as mídias em língua 

portuguesa do Brasil que circulam especificamente nos Estados Unidos. 
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jornal traz em si características próprias, definidas a partir da visão, missão e projeto 

editorial e gráfico.  

Como a motivação de grande parte dos brasileiros que se mudam para os Estados 

Unidos é acumular dólares, e não assimilar a cultura estadunidense, mesmo longe da 

terra-natal as pessoas procuram manter suas tradições. Prova disso é o evento “Brazilian 

Day”, que acontece anualmente para lembrar o dia 7 de Setembro, e lota as ruas de New 

York. Ironicamente, parece que os brasileiros ficam “mais brasileiros” depois que 

deixam o país. 

A circulação de veículos de comunicação voltados para esta fatia da sociedade tem 

mais de 20 anos, época em que foi criado o jornal impresso “Brazilian Times”
27

. Por ser 

o veículo mais antigo em circulação será o alvo principal desta pesquisa. Contudo, 

também foram mapeados os jornais étnicos impressos e on-line especialmente na região 

nordeste dos Estados Unidos, onde há uma maior concentração de brasileiros. 

Sentimos a obrigação de indicar neste trabalho algumas das características 

primordiais para criação uma mídia étnica. A lista, obviamente, tem como pano de 

fundo os jornais étnicos voltados para os brasileiros que residem nos Estados Unidos: 

- Tem de ter um público-alvo segmentado, assim como acontece com os veículos 

comunicação especializados, 

- Sua linha editorial tem como objetivo o busca do desenvolvimento daquele 

público-alvo que representa, 

- Tem de ser o reflexo do que acontece no cotidiano do público-alvo, que deve 

ser o ponto central das notícias que veicula, 

- Não deve colocar o público-alvo em segundo plano para atender anseios 

governamentais ou da iniciativa privada, 

- Deve ser de fácil acesso, preferencialmente gratuito, por se tratar de um veículo 

de comunicação que não busca o enriquecimento a qualquer custo. 

Vale ressaltar que partimos do pressuposto que um grupo étnico é formado por 

pessoas que apresentam alguma característica em comum. Pode ser formado por pessoas 

que nasceram no mesmo lugar, pessoas que tem a mesma cor de pele, enfim, pessoas 

que possuem alguma homogeneidade seja cultural ou linguística, assim como definem 

os dicionários brasileiros. No caso específico deste trabalho, a questão da mídia étnica 

será fechada nos brasileiros que moram nos Estados Unidos. 

                                                 
27

 Hoje o veículo pode ser acessado via internet (http://braziliantimes.com/site/index.php) 

http://braziliantimes.com/site/index.php
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2 Mapeamento das mídias voltadas para migrantes brasileiros nos EUA 

 

Os jornais de língua portuguesa fazem parte do cotidiano dos migrantes há mais 

de duas décadas. Mesmo assim, pouco ou quase nada se pesquisou sobre os conteúdos 

destes jornais e quais são os reais impactos que elas têm diante dos migrantes 

brasileiros. Quando se trata do tema, geralmente foca-se na análise de grandes veículos 

de comunicação em momentos específicos como: o atentado em 11 de setembro, a 

morte de brasileiro que atravessava a fronteira, a prisão e deportação de ilegais e assim 

por diante.  

Longe dos holofotes das grandes redes de comunicação - cujos trabalhos 

ultrapassam as fronteiras nacionais - há brasileiros que se propõem a criar mídias de 

língua portuguesa nos Estados Unidos
28

. Há pelo menos 22 jornais on-line em língua 

portuguesa do Brasil cujo público-alvo e segmentado são os migrantes brasileiros que 

moram nos EUA. Destes, 15 possuem versão impressa
29

.  Existem, em 2012, como 

demonstra o quadro a seguir, 22 jornais de língua portuguesa do Brasil, voltados para 

migrantes brasileiros, cujas sedes estão nos Estados Unidos: 

QUADRO 2 – Mapeamento dos jornais étnicos em língua portuguesa nos Estados Unidos  

Nome Tipo de 

mídia 

Idade Endereço, endereço eletrônico e 

Contatos 

Brazilian Times Impresso e 

on-line 

Ano 22 http://braziliantimes.com/site/index.php 

P.O.Storage 447- Somerville (MA) 02143 

Geral (bt@braziliantimes.com) 

Redação/newsroom (news@braziliantimes.com 

Anúncio/marketing (ad@braziliantimes.com) 

Opinião (op@braziliantimes.com) 

Telefone: (617) 666-0864 

Brazilian Voice Impresso e 

on-line 

Ano 21 http://www.brazilianvoice.com/ 

info@brazilianvoice.com 

412 Chesnut St. Newark NJ 

Telefone: (973) 491 6200 

                                                 
28

 Na pesquisa desenvolvida pelo autor deste arquivo, não foi constatada nenhuma ligação entre os jornais 

de língua portuguesa que circulam no Brasil com redes de comunicação brasileiras (Globo, SBT, Record, 

Rede TV, entre outras. 
29

 Esta pesquisa constatou que há outros ambientes virtuais voltados para o mesmo público, mas os sites 

estavam fora do ar ou eram apenas ambientes de trocas comerciais disfarçados de jornais. Também há 

jornais que estavam neste quadro, mas foram retirados no decorrer da pesquisa porque simplesmente 

saíram do ar, foram extintos como: the Immigrant, The Brazilian, Flórida Gospel BR, Brasil 365.com, 

AcheiUSA, Brasileiros e Brasileiras, Brazil Express, entre outros. 

http://braziliantimes.com/site/index.php
mailto:bt@braziliantimes.com
mailto:news@braziliantimes.com
mailto:ad@braziliantimes.com
mailto:op@braziliantimes.com
http://www.brazilianvoice.com/
mailto:info@brazilianvoice.com
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Fax: (973) 491 6287 

Diário do Brasil On-line Ano 19 http://diariodobrasil.wordpress.com/ 

Contato: (781) 388-3636 

Fax: (781) 3883606 

Cell: (617)592-1409 

Gazeta Brazilian 

News 

Impresso e 

on-line 

Ano 18 4390 N. Federal Highway - Suite 207  

Fort Lauderdale, FL 33308  

Tel. (954) 938-9292 - Fax (954) 938-9227  

news@gazetanews.com - www.gazetanews.com 

Jornal do Sports Impresso e 

on-line 

Ano 18 86, Broadway, Lawrende – MA  

Tel.857.888.9186 

www.jornaldossportesusa.com  

Brasileiros e 

Brasileiras 

Impresso e 

on-line 

Ano 16 5534 Hansel Avenue  

Orlando, FL 32809  

Tel (407) 855-9541- Fax (407) 855-6135  

Toll Free 1-800-985-9863  

archersb@bellsouth.net  - www.brasileirasebrasileiros.com 

Brazilian Press Impresso e 

on-line 

Ano 13 http://www.brazilianpress.com/ 

78 FILLMORE ST . NEWARK . NJ 07105 

Telefone: (973) 344 - 4555 / Fax: (973) 344 – 7683 

Geral (news@brazilianpress.com)  

Publicidade (arte@brazilianpress.com) 

Releases (news@brazilianpress.com) 

A Notícia Impresso e 

on-line 

Ano 12 214 Comercial Street, Suite 204 

Malden – MA  

WWW.parkear.com  

AcheiUsa Impresso e 

on-line 

Ano 10 http://www.acheiusa.com/ 

Telefone: (954) 570 7568 

Fax: (954) 419-9717 

A Semana Impresso e 

on-line 

Ano 10 (617) 417-6006 

www.jornalasemana.com  

Metropolitan News Impresso e 

on-line 

Ano 10 214 Comercial Street, suíte 204 

Malden - MA 

www.parkear.com  

Flórida Brasil On-line Ano 7 http://www.floridabrasil.com/index.html 

 info@floridabrasil.com 

Telefone: (954) 394-5229  

Fax: (954) 962-6045 

Comunidade News Impresso e 

on-line 

Ano 7 http://www.comunidadenews.com/ 

info@comunidadenews.com 

Telefone: (203) 748-0123 

National Impresso e 

on-line 

Ano 6 http://www.jornalnational.com/ 

news@nationaltbn.com 

Telefone: 1-866-802-7272 

Brasil365.com On-line Ano 6 http://www.braziliansuperlist.com/ 

news@nationaltbn.com 

Telefone: 1-866-802-7272 

Nossa Gente Impresso e 

on-line 

Ano 6 P.O. BOX 772227  

Orlando, FL US 32837 

Tel: (407) 888-9933 - Fax: (866) 659-9817  

email: info@nossagente.net 

Brazilian Paper Impresso e 

on-line 

Ano 4 http://www.brazilianpaper.net/ 

email: info@brazilianpaper.net 

Redação: (954) 782-6464 

Estúdio: (954) 429-1545 

Brasileiros nos 

Estados Unidos 

ponto com 

On-line Ano 3 http://www.brasileirosnosestadosunidos.com/noticias/ 

Informações (info@brasileirosnosestadosunidos.com) 

Artigos (artigos@brasileirosnosestadosunidos.com) 

Anúncio (vendas@brasileirosnosestadosunidos.com) 

http://diariodobrasil.wordpress.com/
http://www.gazetanews.com/
http://www.jornaldossportesusa.com/
mailto:archersb@bellsouth.net
http://www.brasileirasebrasileiros.com/
http://www.brazilianpress.com/
mailto:news@brazilianpress.com
mailto:arte@brazilianpress.com
mailto:news@brazilianpress.com
http://www.parkear.com/
http://www.acheiusa.com/
http://www.jornalasemana.com/
http://www.parkear.com/
http://www.floridabrasil.com/index.html
mailto:marketing@floridabrasil.com
http://www.comunidadenews.com/
mailto:info@comunidadenews.com
http://www.jornalnational.com/
mailto:news@nationaltbn.com
http://www.braziliansuperlist.com/
mailto:news@nationaltbn.com
mailto:info@nossagente.net
http://www.brazilianpaper.net/
mailto:info@brazilianpaper.net
http://www.brasileirosnosestadosunidos.com/noticias/
mailto:info@brasileirosnosestadounido.com
mailto:artigos@brasileirosnosestadosunidos.com
mailto:vendas@brasileirosnosestadosunidos.com
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Imigrante Cristão On-line Ano 3 http://braziliansabroad.com/2007/05/27/jornal-imigrante-cristao/  

Hello Brazil news Impresso e 

on-line 

Ano 1 107 Medford ST. 3 

Malden – MA 

www.hellobrazilnews.com  

The Brazilian Post On-line Não 

divulgado 

4685 East Bay Drive - suite 101 

Clear Water, FL 33764  

Tel.: (727) 216-7919 - toll free: 866-843-6151  

Fax: (727) 388-4970  

E-mail: editoria@tbrazilianpost.com  

Tel. 904-513-1577 

The Brazilian 

Newspaper 

On-line Não 

divulgado 

8108 Blue Star Circle  

Orlando, FL 32819  

Tel.: (407) 370-6568  

E-mail: thebraziliannews@bellsouth.net  

www.thebraziliannewspaper.net 

Fonte: pesquisa realizada pelo autor entre os meses de março e julho de 2008. Atualizada em dezembro 

de 2010, de julho a dezembro de 2011 e em abril de 2012. 

 

3 Mídia étnica fortalece ambiente on-line 

Na entrada do século XXI, a penetração social da Internet como meio de 

comunicação formal e informal ganha fôlego. Ninguém duvida que seja possível, 

mesmo a distância, a relação produtiva entre pessoas que tenham objetivos comuns. Os 

estudos se voltam agora para as possibilidades que a comunicação mediada por 

computador traz para a criação de comunidades virtuais. Neste contexto, até mesmo as 

versões on-line dos jornais impressos e os jornais cuja existência se restringe ao 

ambiente on-line abrem espaço para criação de espaços para os leitores.  

 Ciente destas possibilidades de relações, os jornais de língua portuguesa no 

Brasil estão criando espaços virtuais para criar a fortalecer relações entre brasileiros que 

residem nos Estados Unidos. Prova disso é o grande número de veículos que foram 

criados nos últimos anos voltados exatamente para este público. Estes novos jornais 

apresentam espaços específicos para tratar temas e prestar serviços à comunidade de 

brasileiros que hoje residem nos Estados Unidos.  

 Com 22 anos de circulação, o jornal Brazilian Times tem alguns ambientes 

diferenciados das mídias “tradicionais” brasileiras. Na capa (homepage) há vários 

ambientes destinados a prestação de serviços para os migrantes brasileiros que vivem 

nos Estados Unidos. Nos links do lado esquerdo da página on-line, por exemplo, há 

http://braziliansabroad.com/2007/05/27/jornal-imigrante-cristao/
http://www.hellobrazilnews.com/
mailto:editoria@tbrazilianpost.com
mailto:thebraziliannews@bellsouth.net
http://www.thebraziliannewspaper.net/
http://www.thebraziliannewspaper.net/
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ambientes intitulados “Comunidade” e “Imigração”
30

 voltados especificamente para 

assuntos de interesse dos imigrantes.  

Outro veículo respeitado pelos imigrantes que circula nos Estados Unidos é o 

Brazilian Voice. Com 19 anos de circulação, conta até mesmo com uma rádio – em 

português, é claro. A área “Comunidade”, típica neste estilo de mídia, traz reportagens 

sobre o cotidiano de brasileiros que estão nos EUA. Há ainda um pop-up que aparece na 

tela do computador, quando se clica em alguns links, indicando a possibilidade de o 

internauta deixar o seu recado em um mural on-line. (NEVES, 2008) 

Um aspecto que os diferencia os jornais étnicos dos jornais de massa é 

exatamente o contexto em que vivem os migrantes. Longe de sua terra-natal, buscam 

momentos esporádicos ou ambientes específicos para preservar a cultura e amenizar os 

impactos causados pela imigração. Compreende-se, assim, a sociedade humana como 

uma rede de relações interpessoais. Espaço onde as pessoas se interagem. Estariam os 

jornais colaborando para a criação de comunidades compostas por brasileiros que 

residem nos EUA? 

Não há dúvida de que as mídias de língua portuguesa cujas sedes estão nos 

Estados Unidos tem características diferentes das mídias que tem sede no Brasil. Elas, 

de fato, trazem notícias adaptadas à realidade de pessoas que estão fora de sua terra 

natal, e que muitas vezes precisam da ajuda de outros migrantes para conseguir 

(sobre)viver nos Estados Unidos. Rheingold (2001), contudo, chama atenção para que a 

relação entre estas pessoas, intermediadas pelos meios de comunicação, não deve ser 

alienada.  

Para Peruzzo (2002, p. 283) há um processo contrário à individualização típica 

da contemporaneidade. “Entre as várias formas de agregação, estão aquelas de caráter 

comunitário, na perspectiva do resgate dos valores humanitários e de construção de uma 

sociedade solidária”. Acrescenta que a maior mudança das definições clássicas de 

comunidade para a era das comunidades virtuais está na mudança da territorialidade, 

que deixa de se prender aos aspectos geográficos.  

                                                 
30

 Neste ambiente há, inclusive, um espaço onde o advogado Joel Stewart dá dicas para imigrantes. 
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A virtualidade no mundo das comunidades passa a ser um modo de 

existência, um modo de relação, aquele desterritorializado 

geograficamente, mas não uma forma única e independente de 

existência, pois é unida em torno de especificidades concretas com 

vínculos que extrapolam o espaço virtual. As relações, no caso das 

redes de interesses sociais, perpassam o simbólico e se conectam a vida 

cotidiana. Essa conexão de dá conforme os propósitos que dão feição à 

comunidade virtual, seja de investigação científica, de uma escola de 

samba, um movimento político, um movimento ecológico e assim por 

diante (PERUZZO, 2002a, p. 285). 

Ou seja, as iniciativas que nascem no ambiente on-line tem reflexo na vida 

concreta. Ciente da importância de realizar estudos mais profundos sobre o assunto, 

Rheingold (2001, p. 127) confessa que estranho o pequeno número de pesquisas sobre a 

CMC. “Antes que possamos fazer julgamentos informados sobre o papel das 

comunidades virtuais na vida pública, precisamos compreender como eles estão 

afetando a maneira como pensamos, aprendemos, nos comunicamos e governamos”.  

O desenvolvimento das mídias on-line também é importante para dividir o 

monopólio das grandes redes de comunicação. São comuns no século XXI vídeos 

postados na Internet, às vezes despretensiosamente, ganhar espaço nas grandes mídias 

em virtude de chamar a atenção do público. No ambiente virtual as pessoas tem a 

liberdade de trabalhar com a idéia da não linearidade para conseguir alcançar as 

informações ou buscar uma alternativa de entretenimento. 

Talvez a característica mais importante da comunicação por computador 

seja a de que é um meio de muitos-para-muitos. Diferentemente da 

mídia de poucos-para-muitos (jornais, livros, televisão e rádio), esse é 

um meio em que muitas pessoas têm acesso a muitas outras. Cada nó da 

rede, mesmo cada computador ligado a um telefone ou modem, é 

potencialmente uma gráfica, uma estação de transmissão e um local de 

reuniões (RHEINGOLD, 2001, p. 126). 

 Há, por outro lado, argumentos de que a Internet não atingiu toda a população 

que necessita dela. Tudo bem, mas é fato que ela amplia horizontes e populariza-se a 

uma velocidade maior que a televisão, que hoje está presente em grande parte dos lares 

da sociedade ocidental. Outro dito problema é que a Internet não é fonte confiável de 

informação. Contudo, ela, por outro lado, é usada cada vez mais como fonte de pesquisa 

de jovens a adultos, passando inevitavelmente pelos cientistas. Ninguém duvida que a 

Internet se ainda não é, será o principal meio de comunicação mundial. O que se deve 

fazer agora é utilizar as pesquisas para encontrar o potencial que seja capaz de diminuir 
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o abismo que separa as classes mais e menos privilegiadas. O resultado depende de nós, 

de como usaremos esta nova possibilidade de interação. 

 Enquanto sites de relacionamento viraram palco de discussões nostálgicas, 

jornais impressos e on-line são cada vez mais comuns no cotidiano dos brasileiros que 

residem nos Estados Unidos. É importante salientar que os jornais voltados para os 

imigrantes contam com espaços destinados a serviços que não se replicam nas mídias de 

massa do Brasil. O que acaba colaborando com as relações entre as pessoas que 

recorrem a estas mídias. 

O ciberespaço favorece as conexões, as coordenações, as sinergias entre 

as inteligências individuais, e sobretudo se um contexto vivo for mais 

bem compartilhado, se os indivíduos e os grupos puderem se situar 

mutuamente numa paisagem virtual de interesses e de competências, e 

se a diversidade dos módulos cognitivos comuns ou mutuamente 

compatíveis aumentar  (LÉVY, 1996, p. 116). 

 

3.1 Características dos sites dos jornais étnicos brasileiros nos EUA 

 Esta reflexão teve como base as publicações on-line dos jornais mais 

tradicionais, conforme indicação anterior. Com 20 anos de circulação, o jornal Brazilian 

Times é o mais antigo e conta com uma publicação impressa
31

 e uma versão on-line. 

Tanto a versão on-line quanto a impressa são gratuitas. As versões impressas
32

 dos 

últimos meses podem ser “baixadas” da Internet e lidas na íntegra.  

A versão on-line do Brazilian Times tem alguns ambientes diferenciados dos 

jornais “tradicionais” brasileiros. Na capa (homepage) há vários ambientes destinados a 

prestação de serviços para os imigrantes brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Nos 

links do lado esquerdo da página, por exemplo, há o ambiente intitulado “Comunidade” 

e outro “Imigração”
33

 voltados especificamente para assuntos de interesse dos 

imigrantes. 

Nestes ambientes, os imigrantes podem ter acesso a notícias como: “Quer ir 

embora, por quê?”, “Um gol de solidariedade”, “Deus não precisa de passaporte”, 

                                                 
31

 Há duas versões impressas: uma circula em New York e outra em Massachusets. 
32

 De 4 a 10 de julho de edição 1.420 do jornal impresso. 
33

 Neste ambiente há, inclusive, um espaço onde o advogado Joel Stewart dá dicas para imigrantes. 
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“Brasileiras usam site norte-americano para prostituição”, “Imigrantes laranjas”, 

“Tecnologia aproxima brasileiros nos EUA de parentes no Brasil”, “Brasileiros são 

vítima de golpes”, entre outras
34

. 

Além das notícias, assim como acontece na versão impressa, o Brazilian Times 

on-line tem um “cardápio” de colunistas sociais e articulistas. Estes escrevem, 

principalmente, sobre temas voltados à migração, já os colunistas sociais procuram 

publicar fotos de momentos de descontração dos brasileiros e suas famílias que residem 

nos Estados Unidos
35

. Outra novidade é que o BT criou uma rádio e uma TV cujos 

programas on-line são transmitidos ao vivo e ainda podem ser acessados via arquivo do 

site. Também chama atenção um espaço, gratuito, onde brasileiros podem trocar recados 

como procura por emprego, venda de objetos, divulgação de prestação de serviços, entre 

outros. Basta enviar a mensagem que ela é publicada no site. 

Outro veículo que circula nos Estados Unidos que respeitado pelos migrantes é o 

Brazilian Voice. Com 19 anos de circulação, conta com versão impressa e on-line. A 

versão on-line conta até mesmo com uma rádio – em português. A área “Comunidade”, 

típica neste estilo de mídia, traz reportagens como: “Familiares buscam brasileiro nos 

Estados Unidos”, “Brasileiros caem no golpe da carteira”, “Igreja leva a palavra de 

Deus a brasileiros”, etc. 

Há ainda um pop-up que aparece na tela do computador, quando se clica em 

alguns links, indicando a possibilidade de o internauta deixar o seu recado em um mural 

on-line. Outro ambiente que busca a integração entre os brasileiros é a galeria de fotos, 

que traz eventos como “Miss Brasil-EUA”, “Gaúcho Rodízio”, “Brasileiros no dia de 

Portugal em Newark 2008”, entre outras.  

No Brazilian Voice on-line também há uma área interessante chamada 

“Utilidades”. Nela constam os links “Consulado” (com endereço dos consulados 

brasileiros nos EUA), “Lista Telefônica” (voltada para a divulgação de produtos e 

                                                 
34

 Notícias envolvendo assuntos como estes comuns nos jornais veiculados de língua portuguesa que 

circulam nos EUA. 
35

 Entre as imagens mais comuns estão brasileiros que se reúnem em casas para se confraternizar. Mas 

também há exemplos de eventos que têm a participação da comunidade como um todo, como “Miss 

Brasil-EUA” e “Brazilian Day”. 
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serviços) e “Tradutor” (abre uma página do Yahoo que traduz palavras em diversos 

idiomas). 

Chama atenção uma coluna semanal intitulada “Imigração”. Ela traz dicas, por 

exemplo, de quais são os direitos dos brasileiros que pretendem solicitar o green card. 

Por fim, o jornal também tem um bom número de colunistas e articulistas cujos temas 

enfocados são, em grande parte, o cotidiano diferenciado dos brasileiros que moram nos 

Estados Unidos. 

“Primeiro jornal para brasileiros nos estados de Massachussets e Miami”. É 

assim que se define o Diário do Brasil, que não possui uma versão impressa. Entre as 

mídias do gênero que tem mais de 10 anos de circulação, ele possui apenas a versão on-

line. A mídia é mais “acanhada” em termos de ambientes de informação. Entretanto, a 

exemplo dos demais conta com links que tratam temas específicos para imigrantes nos 

Estados Unidos. 

Em grande parte, o site denomina os links com títulos similares às editorias que 

existem junto às mídias que existem no Brasil. A saber: “Ciência e Tecnologia”, 

“Cultura e Lazer”, “Economia”, “Emprego”, “Internacional”, entre outros. A 

curiosidade fica por conta de links atípicos como um denominado “Leste de Minas 

Gerais”. Clara referência à cidade de Governador Valadares, “famosa” 

internacionalmente por enviar mão-de-obra para os Estados Unidos. Outra clara 

referência a um município brasileiro aparece no ambiente “News from Criciúma”. Nele 

há várias notícias da cidade catarinense. 

No site também é possível uma relação entre mídias típica da 

contemporaneidade. O site Diário do Brasil, cujo público alvo é o brasileiro que reside 

nos Estados Unidos, possui uma parceria com a BBC, instituição de comunicação 

estatal da Inglaterra. Isto é, o Diário do Brasil traz links com notícias publicadas pela 

BBC Brasil (e da Folha de São Paulo). Fica claro que, a exemplo de outros serviços 

como cabeleireiros, churrascarias, igrejas entre outros comércios (de produtos ou 
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serviços) voltados aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos
36

, os veículos de 

comunicação buscam seus espaços. 

Outro jornal tradicional entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos é o 

Brazilian Press. Há 11 anos publica em versão impressa e on-line as notícias que os 

imigrantes julgam pertinentes para o cotidiano
37

. Em sua versão on-line, o jornal tem 

características parecidas com as mídias do Brasil, quando se refere ao cardápio 

posicionado normalmente na vertical e à esquerda da tela. Tem link sobre artigos, carta 

do leitor, classificados e até de fotos e para o site de relacionamentos Orkut
38

. 

Completam a listas ambientes para colunistas sociais e de opinião, além de serviços. 

No cardápio horizontal, na parte superior do site, há o inusitado link “Local”, ou 

seja, das notícias de interesse de brasileiros, pois estão em língua portuguesa, mas de 

eventos que acontecem nos Estados Unidos. Por exemplo: “Universidade em 

Massachussets realiza concerto”, “Empresa de celular de Kentuck lança novidade”, 

entre outros. Ao lado, os links “Brasil”, “Mundo”, “Esportes” e “EUA”. Neste ambiente 

há notícias como: “Empresas entram na luta dos imigrantes indocumentos”, “Publicação 

de latino-americanos é incipiente nos Estados Unidos, diz escritor cubano”. 

Mesmo com todas as peculiaridades técnicas que diferenciam as mídias 

analisadas, que claramente têm como alvo principal o brasileiro que reside nos Estados 

Unidos, um ponto todas têm em comum: a busca por publicidade e parcerias para 

conseguir sobreviver.  

De todos os veículos de comunicação citados, nenhum que tem os migrantes que 

estão nos Estados Unidos como público alvo tem sede no Brasil. O único modelo 

conhecido de jornal impresso cuja sede era no Brasil, e que tinha circulação simultânea 

nos Estados Unidos e Brasil era o “States News”
39

. Jornal tabloide quinzenal, ela era um 

                                                 
36

 Para um maior aprofundamento sobre a rede social e comercial em torno do comércio de produtos e 

serviços, sugiro a leitura do livro “Brasil fora de si – experiências de brasileiros em Nova York”, de José 

Carlos Sebe Bom Meihy. Publicado em março de 2004, a obra reserva o segundo capítulo, intitulado 

“Sobreviver e sobre o viver” para relatar esta realidade. 
37

 Não irei aqui desenvolver o antigo debate sobre as reais intenções dos veículos de comunicação. A 

imparcialidade será alvo de reflexões futuras. Parto, neste artigo, do pressuposto que toda mídia nasce 

com objetivo de colaborar com o desenvolvimento da sociedade. 
38

 Orkut é um site de relacionamentos mais acessado pelos brasileiros que se conectam à internet. 
39

 Fui editor durante dois anos do “States News”. Esta função o possibilitou a acompanhar de perto a vida 

dos brasileiros que residem nos Estados Unidos, bem como a sensação que a opção nas pessoas que 

permanecem no Brasil. 
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suplemente do jornal Diário do Rio Doce (DRD), da cidade de Governador Valadares 

(MG). 

O “States News” era encartado a cada quinzena na edição de domingo do DRD, 

e concomitantemente era enviado de avião para os Estados Unidos, onde era distribuído 

gratuitamente para a comunidade brasileira. Este veículo trazia notícias de interesse dos 

imigrantes, colunas sociais e fazia uma “ponte” entre as famílias que ficavam no Brasil 

com aquelas que iam tentar uma vida melhor – economicamente falando – nos Estados 

Unidos. 

Sem condições de acompanhar a subida do dólar a R$ 4 frente ao real, na década 

de 1990, o “States News” teve o seu projeto engavetado. Por outro lado, a estabilidade 

econômica do Brasil e a crise nos Estados Unidos estão mudando o cenário deste 

fluxo
40

. No caso específico da comunicação, há pessoas e grupos interessados em criar 

veículos que possam não só informar (quem está no Brasil ou nos EUA), mas colaborar 

com o desenvolvimento de brasileiros cuja história de vida tem as marcas do sonho da 

liberdade econômica. 

Um deles é o jornal Migrante em Pauta, criado em 2007 para apoiar as famílias 

de imigrantes brasileiros que ficaram no Brasil. Órgão impresso da União Operária, da 

cidade de Governador Valadares, ele traz notícias de interesse das famílias, realiza 

pesquisas com intuito de impedir a migração para os Estados Unidos, bem como cobrar 

das autoridades atitudes que impeçam a ida em massa de brasileiros para a “América”. 

 

4 Migrantes opinam sobre a importância dos jornais étnicos 

Como nasci e cresci em Governador Valadares, desde criança escutei um sem 

número de histórias sobre a migração para os Estados Unidos. Algumas histórias eram 

tão impressionantes que inspiraram a criação de livros e até uma novela da Rede Globo, 

chamada “América”. Lembro-me de ler comentários sobre as dificuldades de se entrar 

                                                 
40

 São comuns, nos últimos meses, notícias em veículos de comunicação que brasileiros que residiam nos 

Estados Unidos estão voltando para o Brasil em virtude da crise e da dificuldade de conseguir um 

emprego. 
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nos Estados Unidos ilegalmente no roteiro da novela, já que também era difícil entrar 

legalmente.  

Como esta pesquisa tem como método a análise de conteúdo, não precisaria ir 

aos Estados Unidos para ter em mãos jornais impressos (os on-line então, nem se fala) 

para estudar quais são as características das mídias étnicas voltadas para migrantes 

brasileiros. Só que tinha certeza que uma visita in-loco ajudaria nas reflexões. Por isso 

agendei duas viagens para os Estados Unidos: uma em julho e outra em outubro de 

2011. Na primeira viagem, aproveitei para conhecer a região de Boston, onde está o 

maior número de brasileiros e New York, onde há uma confluência de pessoas de todas 

as partes do mundo. Decidimos, naquele momento, não realizar as entrevistas. Como 

sou jornalista por natureza (trabalhei pela primeira vez como repórter aos 15 anos), 

precisava conhecer o cotidiano dos brasileiros que residem na região de Boston e em 

New York para conseguir fazer um contato mais qualificado para desenvolver esta 

pesquisa. 

Voltei para o Brasil para amadurecer a ideia de qual seria o melhor caminho para 

desenvolver uma entrevista com os migrantes. Fiz alguns pré-testes. Em outubro, 

quando voltei à região de Boston, tinha em mãos o questionário e uma lista de pessoas 

que poderiam me dar entrevistas sobre os jornais étnicos de língua portuguesa. Fiz 

algumas entrevistas abertas, mas elas não atingiram meu objetivo. Como fiquei com os 

contatos dos entrevistados, já havia avisado que poderia escrever por e-mail outras 

questões acerca do tema. Também aproveitei para ampliar as entrevistas com pessoas 

que tinha encontrado pessoalmente, mas que não tinham tempo para se expressar 

naquela época. Como o cotidiano é de trabalho intenso, compreendi e procurei não 

prejudicar o sonho americano dos compatriotas. 

Escolhemos 10 pessoas que pudessem conceder uma entrevista qualitativa, 

aberta e sem restrições. Algumas foram eliminadas em virtude de as entrevistas não 

terem rendido como esperado, principalmente devido à falta de tempo dos migrantes em 

responder as perguntas. Mesmo tendo consciência e afirmando que os jornais são 

importantes para a comunidade, nunca tinham parado para pensar que estes veículos de 

comunicação foram criados especificamente para brasileiros que estão nos Estados 

Unidos. “Quando estamos nos Estados Unidos parece que estamos em outro mundo, 
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nossa realidade aqui é da casa para o trabalho e do trabalho para casa”, justificou um 

dos entrevistados. 

A primeira pessoa que tive contato o comerciante Ladislau Silva, que chegou aos 

Estados Unidos 1998. Amigo de um tio que tenho e mora em Hudson (MA), me atendeu 

prontamente. Ele mora na Main Street, em Malbourgh, é casado e tem segundo grau 

completo. Sua terra-natal é Governador Valadares, por isso garante que todo mundo da 

cidade mineira conhece seu estabelecimento. “Pode perguntar para o pessoal do Brasil 

se alguém conhece o Mauborgh Brazilian Marketing, ex-Cantinho Brasileiro. Todo 

mundo conhece”, garantiu. 

Disse que tem contato com os jornais de língua portuguesa. “O Brazilian Times, 

inclusive, eu tinha propaganda nele. Para mim é um dos melhores jornais, mas eu não 

sou leitor todo dia, mas gosto da arte porque é um jornal bonito, jornal bem feito. Você 

vê que tem matéria boa”, comentou. De acordo com Ladilau, a comunidade recorre aos 

jornais quando está interessada em alguma notícia. “O BT põe [a notícia] na hora por 

isso é que o pessoal o procura para ver”, comentou, indicando que os demais jornais 

impressos voltados para a comunidade demoram a circular com notícias recentes. Outra 

alternativa, de acordo com ele, tem sido os sites de notícia e as rádios (também em 

língua portuguesa), que começam a ganhar espaço junto aos ouvintes brasileiros. 

O comerciante admite que os jornais étnicos sejam “inferiores” aos jornais de 

grande circulação no Brasil, mas reforça a importância deles para os brasileiros que 

estão nos Estados Unidos. “Por exemplo, estou aqui em Maurbourgh então o que 

acontece na Flórida, que fica 12 horas ou 14 horas de viagem de carro, é muito longe... 

Se você tem notícia da internet, do jornal então é mais fácil de você estar atualizado 

com a notícia. Eles atendem as necessidades em relação às notícias importantes para os 

migrantes”, opinou. Em relação ao ambiente publicitário dos jornais, o comerciante 

comentou que já anunciou no Brazilian Times. “Mas não faço mais porque está caro”, 

ponderou. 

Durante a entrevista com Ladislau, fomos interrompidos três vezes. Ele, sempre 

solícito, pedia uma pausa porque “você sabe, aqui nos Estados Unidos trabalhamos 

muito, cada minuto, cada dólar é importante”, justificou. Feliz com a primeira 

entrevista, nem me dei conta naquele momento que o tempo era precioso para os 
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migrantes. Depois, a partir da segunda entrevista, lembrei-me da famosa expressão 

“time is money”. Depois desta entrevista, segui com meu tio para Framinghan, cidade 

famosa por comportar um grande número de migrantes brasileiros. 

Meu primeiro contato com a cidade tinha sido em julho, quando fiquei assustado 

com o número de bandeiras brasileiras e propagandas nas vitrines em português. Tinha 

ido ao local com meu primo, que me contou que a maioria dos comerciantes do Centro 

da cidade eram brasileiros. Isto mesmo, do Centro de Framinghan, bem ao lado da 

Prefeitura. Uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos e não fala português teria 

dificuldade de fazer compras naquela região. Passei três dias procurando pessoas para 

realizar as entrevistas. Chegava de manhã e ia embora à tarde.  

Nas minhas contas, deram umas 30 horas, nas quais, em nenhum momento (seja 

para pedir informação, comer, encontrar uma biblioteca, usar a internet free etc.) 

precisei falar inglês. O que me levou a outra conclusão: é por isso que boa parte dos 

migrantes brasileiros que chega aos Estados Unidos não aprende falar inglês. 

Não foi difícil escolher os locais onde buscaria entrevistados. Meu tio e meu 

primo indicaram que na “Padaria Brasil”, em Framinghan, que fica bem em frente à 

Prefeitura. A circulação de brasileiros pelo estabelecimento comercial não parou em 

nenhum momento durante o dia. Passei uma tarde inteira buscando entrevistados e 

escrevendo na padaria. Em nenhum momento ela ficou vazia, e em nenhum momento 

escutei alguém falar inglês ou espanhol (língua muito usada em algumas regiões dos 

Estados Unidos). 

Já tinha escutado alguns amigos sobre a possibilidade de encontrar conhecidos 

de Governador Valadares nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu comigo em 

Framinghan. Enquanto tomava um café, vi entrar na padaria um rapaz que foi meu 

técnico de futebol quando eu tinha 11, 12 anos. Tinha dúvida se realmente era ele, pois 

não o via há 25 anos. Cheguei perto do rapaz e perguntei se o nome dele era Cássio, 

pois conheci um rapaz muito parecido em Valadares. Para minha surpresa, ele me 

reconheceu. 

Depois de me contar como era sua vida nos Estados Unidos, concedeu uma 

entrevista sobre os jornais étnicos voltados para a comunidade brasileira. Cássio Reis 

tem 38 anos, mora em Framinghan, é solteiro, tem até a oitava série e trabalha 

atualmente na construção civil. Há 14 anos nos Estados Unidos, já trabalhou em New 

York e agora estava junto com a família em Massachusetts. Sobre as notícias voltadas 
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para os migrantes brasileiros, ele comentou que lê jornais, escuta programas de rádio e 

assiste a Globo Internacional.  

Sobre os jornais impressos, mais especificamente, contou que gosta de lê-los 

quando há alguma notícia de interesse dos migrantes brasileiros. “Quando acontece 

algo, a primeira coisa que faço é procurar os jornais para saber as notícias da semana”, 

explicou. Também criticou algumas matérias que acabam deixando as pessoas 

apreensivas. “Muitas vezes a notícia não é do jeito que é divulgado, o que acaba 

prejudicando a população brasileira”, comentou, referindo-se, por exemplo, às 

denúncias de que a polícia norte-americana estava fechando o cerco atrás de pessoas 

que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. 

Passei boa parte da tarde daquele dia conversando com o Cássio. O objetivo foi 

descobrir mais detalhes sobre o cotidiano dos brasileiros que moram em Massachusetts. 

Falamos sobre emprego, entretenimento e, claro, se ele tinha algum interesse de retornar 

ao Brasil. Ao final da conversa, comentei com ele que gostaria de entrevistar algumas 

pessoas mais jovens, perto dos 20 anos. E, se possível, pessoas que estivessem há pouco 

tempo nos Estados Unidos, pois já tinha uma lista de entrevistas com pessoas que 

estavam há mais de 10 anos fora do Brasil. 

Ele, no mesmo instante, apontou o dedo para direita e informou que na própria 

padaria que tinha um rapaz de 21 anos, solteiro, com ensino médio incompleto, que 

tinha chegado de Governador Valadares há apenas dois meses. Apresentou-me, então, 

ao Bruno Rocha. Um rapaz que parecia feliz com um emprego de vendedor que 

conseguiu assim que chegou aos Estados Unidos. “Quando sai do Brasil sabia que a 

expectativa era grande. Sabia que teria de conseguir emprego rápido para atingir meus 

objetivos e, graças a Deus, consegui. Agora é trabalhar muito para conseguir a minha 

independência financeira”, prometeu. 

Sobre os jornais de língua portuguesa, Bruno acredita que eles sejam muito 

importantes para que a comunidade saiba o que está acontecendo. “Já vi estes jornais. A 

gente fica um pouco perdido quando chega aqui, então os jornais acabam nos ajudando 

com informações sobre o que está acontecendo tanto aqui e quanto no Brasil”. 

Comentou que, principalmente, devido à dificuldade de entender e falar inglês, os 

jornais acabam sendo uma alternativa para não ficar alheio à realidade do novo 

ambiente. 
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Também pedi ajuda ao Cássio para encontrar um brasileiro jovem, mas que 

estava há muito tempo nos Estados Unidos. Minha intenção era descobrir se as pessoas 

que deixaram o Brasil ainda na infância também recorrem aos jornais brasileiros de 

língua portuguesa. Em pouco tempo ele me apresentou Joelma Moura. Era uma 

estudante da high school (correspondente ao ensino médio no Brasil), com 18 anos e 

que está nos Estados Unidos desde os 7 anos de idade. Solteira, trabalha como 

vendedora e veio da cidade de Tarumirim, que fica perto do Governador Valadares. 

Ela contou que os jornais étnicos fazem parte do cotidiano dos brasileiros que 

convive desde que chegou aos Estados Unidos. “Estão aparecendo cada vez mais jornais 

com informações sobre os migrantes e com notícias importantes sobre o que acontece 

no Brasil. Acho que todo mundo lê os jornais em algum momento, pois não há quem 

não goste de estar informado”, disse, explicando que principalmente em locais onde ela 

não tem acesso à internet, o tempo acaba sendo preenchido com a leitura dos jornais 

impressos de língua portuguesa. 

Joelma acredita que os jornais trazem as informações que são necessárias para a 

comunidade não ter “problema com a justiça”. Ela confessou que sabe que parte das 

pessoas que está nos Estados Unidos entra ilegalmente, mas acredita que os próprios 

jornais podem ajudar na integração e legalização dos migrantes. “Os jornais tem muito 

contato com as autoridades. Em cidades como Framinghan, onde o número de 

migrantes é grande, os americanos tem o maior interesse de se aproximar dos 

brasileiros. Acho que sem os brasileiros a cidade teria dificuldade de se manter”, 

acredita. “O Brazilian Times é o melhor entre os jornais brasileiros que circulam por 

aqui”, emendou. 

Também troquei algumas informações sobre migração com Luciene Silva, de 50 

anos, que nasceu no Espírito Santo e chegou aos Estados Unidos desde 1985. Trabalha 

como babysister e, quando sobra tempo, ajuda o marido na loja Express Travel. Ela 

comentou que tem acesso a todos os jornais voltados para a comunidade, mas prefere o 

Brazilian Times. “Leio sempre o Brazilian times, pois é o mais antigo. Sempre quando 

tenho tempo dou uma ‘lidinha’ para saber o que está acontecendo nos Estados Unidos e 

no Brasil”, comentou. 

Para ela, os jornais são importantes porque deixam a população informada. 

“Acredito que os jornais étnicos, assim como os outros, tem notícias boas e outras ruins, 

mas é assim mesmo. Espero que as pessoas que trabalham com este tipo de jornal 
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consigam melhorar sempre, assim podemos ter notícias que ajudem as pessoas que estão 

em um país diferente, em uma cultura diferente”, ponderou. Ela finalizou indicando que 

os jornais atendem todas as necessidades dos brasileiros que residem nos Estados 

Unidos. 

Há 20 anos morando em Natick, nos Estados Unidos, Eduardo de Oliveira, de 38 

anos, tem uma ótica em Framinghan. Ele nasceu em Florianópolis, de onde saiu há 20 

anos para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Casado e com curso superior 

completo, ele conta que sempre lê o Brazilian Times à procura de notícias sobre eventos 

para a comunidade brasileira. “Penso que os jornais são de fundamental importância 

porque mantém a comunidade unida. A comunidade sabe o que está acontecendo na 

cidade sobre leis de imigração, por exemplo”, afirmou. 

Mesmo ciente da importância dos jornais de língua portuguesa, acredita que os 

jornais podem melhorar bastante, e não devem ficar estagnados, achando que estão em 

um nível de excelência avançado. “Os jornais podem ajudar, porque a comunidade em 

si está um pouco desunida, neste sentido ela poderia ser um pouco mais unida. Eu 

procuro sempre comprar nas lojas brasileiras para ajudar a minha comunidade, sempre 

procuro fazer as coisas dentro das possibilidades da comunidade brasileira. Meus 

impostos quem faz são brasileiros, a jardinagem da minha casa eu procuro uma empresa 

brasileira. Se todo mundo desenvolvesse esta consciência de ajudar quem esta aqui a 

gente ia viver bem mais tranquilo”. 

Outro brasileiro que veio de Governador Valadares há nove anos é o 

comerciante Robson Ramos. Ele tem 45 anos, é casado, tem segundo grau completo e 

mora em Framinghan. Ele comentou que usa o Brazilian Times para saber notícias do 

esporte, especialmente notícias sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, sobre os 

acontecimentos em Massachusetts, cotação do dólar, eventos que acontecerão no final 

de semana, etc. “Infelizmente no momento estão acontecendo muitos crimes 

envolvendo a comunidade brasileira”, admitiu.  

Ele esclarece que a vida nos Estados Unidos é muito corrida, por isso os jornais 

impressos ajudam os brasileiros a ficarem informados. “Gosto de ler estes jornais à 

noite, depois que chego em casa cansado do trabalho”, informou. Para o comerciante, os 

jornais étnicos poderiam explorar mais profundamente as notícias, pois tem um número 

muito grande de anúncios. “O jornal que tenho mais contato é o Brazilian Times, que 
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além de ser mais antigo tem sempre um sistema de distribuição que nos dá uma 

informação pouco tempo depois do fato”, comparou. 

Há 12 anos morando em Framinghan, Manoel Basílio conta que faz de tudo um 

pouco nos Estados Unidos: conserta computadores, vende passagens para o Brasil, 

envia remessas de dólar para o Brasil, vende peças de informática, etc. Ele tem 40 anos, 

veio de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, é casado e tem curso superior incompleto. 

Sobre os jornais étnicos, afirma que eles ajudam a unir a comunidade brasileira. 

“Através dos jornais as pessoas conseguem encontrar anúncios sobre empregos, podem 

vender ou comprar carros e até buscar um apartamento para alugar. Outra vantagem que 

vejo é que sempre tem informações passadas pelo consulado”, disse. 

Para ele, o jornal Brazilian Times é o mais profissional de todos que circulam 

em língua portuguesa nos Estados Unidos. Desde que chegou, conta, tem acesso ao 

veículo de comunicação que segundo ele é o que tem mais aceitação junto à 

comunidade. “Sei que todo tipo de comércio, seja de produto ou de serviço, tem 

condições de melhorar. Contudo, não sei o que dizer sobre o Brazilian Times, pois 

acredito que ele já atende as necessidades das pessoas que precisam de informações e 

não sabem falar inglês”. 

Como alguns brasileiros encontram dificuldades para conseguir um emprego, 

alugar uma casa, fazer compras em locais adequados, entre outras coisas, a Igreja São 

Tarcísio, cuja sede fica em Framinghan, tem como missão ajudar quem precisa. Para 

isso abriu um Centro de Atendimento ao Imigrante (CAI) em uma das principais ruas da 

cidade. Quem coordena o espaço é Rivelino Bispo, que tem 79 anos e saiu de Goiânia 

em direção aos Estados Unidos há 17 anos. Ele é casado e tem ensino fundamental 

completo.  

Aposentado no Brasil, dedica-se a ajudar brasileiros, especificamente aqueles 

recém-chegados, que ainda estão um pouco perdidos na terra do tio Sam. “O Centro de 

Atendimento foi criado há 13 anos. Desde então, analisamos quais são as principais 

necessidades dos brasileiros para definir como agir. Se podemos ajudar diretamente, 

fazemos isto. Se não podemos ajudar, fazemos uma indicação de como a pessoa deve 

proceder diante da situação. O que mais importa para gente é ver que a comunidade 

brasileira está feliz e tendo uma vida digna”, garantiu, acrescentando que consegue 

ajudar as pessoas procurarem emprego, consultarem um advogado, consultarem um 

contador, reagir legalmente em caso de violência doméstica, entre outras ações. 
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Sobre os jornais de língua portuguesa, Rivelino conta que sempre lê em busca de 

notícias boas. “Apesar de a maioria das notícias não serem boas, tem sempre alguma 

que me interessa”. Na opinião dele, o migrante precisa sempre estar bem informado 

sobre o que acontece nos Estados Unidos, pois somente desta forma conseguirá dar 

continuidade à vida. Para finalizar, ele aponta que o crescimento das rádios está 

ajudando muito a comunidade, afinal de contas, “parte da população que veio do Brasil 

para os Estados Unidos não sabe ler. Assim a rádio acaba se tornando uma peça 

fundamental para quem busca informações”. 

Condecorado como herói de guerra, o comerciante José Carlos da Silva tem 64 

anos e saiu de Governador Valadares há 30 anos para desembarcar nos Estados Unidos. 

Está há tanto tempo na terra do Tio Sam que chegou a receber homenagens em desfiles 

abertos, pois lutou na guerra dos Estados Unidos em São Domingos. Ele lembra que 

durante a guerra recebeu um tiro e chegou a ficar em coma. “Consegui me recuperar 

graças à qualidade do sistema de saúde americano”, lembrou. Atualmente Carlos tem 

uma vida tranquila, especialmente porque levou para os Estados Unidos a esposa e os 

filhos. O que o deixa ainda mais feliz é que já tem quatro netos, todos nascidos nos 

Estados Unidos. 

Carlos mora em Hudson, cidade próxima a Boston. Contou que 

independentemente de onde morou sempre pegou os jornais de língua portuguesa que 

são distribuídos nos comércios cujos donos são brasileiros. “A informação é o fator 

mais importante para a comunidade. Saber o que está acontecendo ajuda no nosso 

cotidiano”, opinou. Ele acrescentou que também gosta de ler os anúncios publicados 

nos jornais. “O Brazilian é o jornal que mais leio. A começar pelo volume grande de 

notícias, o que nos dá informações mais abrangentes”, explicou. 

Já Eduardo de Oliveira, brasileiro que veio de Nova Iguaçu para os Estados 

Unidos em 2002, é casado e tem pós-graduação em Comunicação. Atualmente trabalha 

na rádio, mas teve experiência como jornalista e editor no Brazilian Times. Além de 

trabalhar na rádio, ele é correspondente do jornal impresso O Globo, do Rio de Janeiro, 

e escreve para Framinghan Express, do grupo AOL. As principais reclamações que ele 

tem em relação aos jornais étnicos brasileiros são em relação à falta de profissionalismo. 

“Os donos dos veículos de comunicação muitas vezes dão um notícia enviesada, sem 

escutar a outra parte, e assim dão preferência aos anunciantes”, criticou, lembrando que 
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alguns pseudo-jornalistas tem coragem de copiar notícias da internet e colocar no jornal 

impresso sem se preocupar com o copyright. 

Em relação aos jornais étnicos, Eduardo comentou que esta prestação de serviço 

é penosa. Explica que, ao contrário dos veículos de comunicação que circulam no 

Brasil, estes jornais são gratuitos, o que inviabiliza dois tipos de entrada de dinheiro no 

caixa da empresa: venda avulsa e assinaturas. “Como os jornais sobrevivem apenas de 

anunciantes, muitas vezes acaba sendo tendencioso ou colocar manchetes publicitárias 

disfarçadas de jornalismo”, denunciou. Ele lembrou que a edição impressa do Brazilian 

Times chegou a ser vendida assim como acontece com os grandes jornais, mas não deu 

certo. “As pessoas achavam que era gratuito e iam pegando o jornal sem pagar. A 

solução foi colocar os jornais em pontos mais escondidos, o que dificultou a circulação. 

Não teve jeito, o Brazilian Times rapidamente voltou a ser gratuito”. 

Em relação à publicidade nos impressos de língua portuguesa, o jornalista 

comentou que está cada vez mais difícil aliar qualidade e preço. Comentou que o 

crescimento no número de jornais e a ascensão das rádios obrigaram as empresas de 

comunicação brasileiras nos Estados Unidos a baixarem os preços dos anúncios. “O 

comerciante acaba optando pelo jornal cujo espaço é mais barato, não busca qualidade, 

e sim o preço mais em conta. Isto acaba prejudicando todos que trabalham com notícias 

voltadas para a comunidade brasileira”, explicou. 

 

5 Direção conta trajetória do Brazilian Times 

 

O cotidiano dos veículos de comunicação voltados para os brasileiros nos 

Estados Unidos vem sofrendo uma série de transformações, especialmente a partir da 

Internet. Assim como os jornais impressos brasileiros, os jornais étnicos de língua 

portuguesa que circulam nos Estados Unidos tiveram de se adaptar a uma nova 

realidade. O proprietário do Brazilian Times, Edyrson Paiva, contou um pouco da 

história da criação e consolidação do Brazilian Times, que se transformou no veículo de 

comunicação mais respeitado pelos migrantes. 

Ele lembra que o contexto dos migrantes era diferente em 1988, época em que o 

jornal foi criado. O contato acontecia com brasileiros recém-chegados e que a língua era 

o principal desafio para o desenvolvimento pessoal e a nível comunitário (neste ponto 

parece que não houve uma mudança muito significativa). “Também o aspecto alimentar 



90 

 

 

 

 

e social apresentavam-se como escala de dificuldade ou mesmo sobrevivência. Isto em 

termos gerais. Alguns recém-chegados já vinham com tudo planejado: moradia, 

emprego, etc.”, comparou. 

Em relação à criação do jornal, Edyrson lembrou que já havia trabalhado no 

Brasil como revisor de um jornal diário, onde também foi professor de português e 

língua estrangeira. Formado em letras, resolveu deixar o Brasil para buscar uma vida 

melhor nos Estados Unidos. Naquela época, década de 1980, havia um entusiasmo 

muito grande com a migração já que o Brasil vivia uma crise econômica na transição da 

Ditadura Militar para democracia. Em contrapartida, o valor do dólar estava cada vez 

mais alto em relação à fraca moeda brasileira que mudava de nome e perdia zeros 

constantemente. 

Ao desembarcar nos Estados Unidos, Edyrson procurou um jornal para tentar 

uma vaga de editor. “Apresentei a minha proposta e um acordo de treinamento para 

participar da equipe de um jornal voltado para a comunidade brasileira. Fui aprovado”. 

Vale ressaltar que os jornais étnicos nos Estados Unidos não funcionam com uma 

cadeia de funcionários (de jornalistas a secretárias), assim como acontece com o Brasil. 

O quadro de funcionários ajuda a reduzir as despesas, mas obriga os profissionais a 

acumularem mais de uma função. O próprio Edyrson, por exemplo, além de editor 

tornou-se proprietário do jornal, além de vender anúncios e criar textos jornalísticos. 

“Faço de tudo um pouco no cotidiano do jornal”. 

Para reduzir os custos, o mineiro de Governador Valadares chamou um sócio 

para realizar a nova empreitada. Com o tempo, contudo, conta que a relação foi se 

deteriorando e acabou desfazendo a parceria. “Ficamos por dois anos funcionando nas 

dependências do jornal chamado ‘Portuguese Times’, daí a ideia da criação do 

‘Brazilian Times’”. 

Edyrson comenta que desde o início o jornal impresso tinha como objetivo 

passar notícias da própria comunidade brasileira, do que acontecia no cotidiano dos 

migrantes. Devido à falta de notícias, segundo Edyrson, houve a necessidade de 

publicação de notícias sobre fatos ocorridos no Brasil e até mesmo notícias 

internacionais. “Mas o principal foco era notícias da comunidade que no início se 

perpetuou como ‘fofocas da comunidade’ através das chamadas ‘colunas sociais’. Com 

o passar do tempo teríamos em cada cidade um colunista. Hoje este aspecto diminuiu 
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devido à facilidade de informação através da internet. Contudo, mantivemos este 

característica, agora em menor escala”, comparou.  

Todavia, ele confessa que as principais coberturas jornalísticas feitas nos últimos 

22 anos pelo Brazilian Times foram junto às atrações artísticas vindas do Brasil. Como 

a intenção do veículo de comunicação é prestar um serviço para determinado público-

alvo, Edyrson destaca também que a cobertura de eventos, aniversários, casamentos e 

de atividades esportivas como pontos altos das edições impressas. “Tipo fofocas da 

Candinha”, brincou. 

Edyrson lembra que nos primórdios o jornal tinha máquinas de datilografia 

(elétricas). Os textos eram datilografados e eram impressos em papel especial, tipo 

gloss, e depois colados em uma montagem perfeita. “Era a diagramação daquela época”, 

lembrou. Nos primeiros anos de circulação, o jornal tinha um ou dois colaboradores e 

um ou dois colunistas. “Era uma equipe muito reduzida, por isso além de fazer o papel 

de editor, ele também entrevistava pessoas importantes da comunidade como um padre, 

um pastor, um empresário”, recordou. 

Na visão de Edyrson, a contribuição inicial dos jornais étnicos, em um primeiro 

momento, foi ajudar na integração entre as pessoas da própria comunidade. “Apesar de 

saber que escrevemos para a comunidade brasileira, não temos o perfil exato dos 

migrantes. É que chegam aos Estados Unidos pessoas de diferentes classes sociais, 

locais de origem, etc. Somente dá para perceber um perfil claro dos brasileiros que vem 

para estudar nas grandes universidades locais [na região de Boston]”, destacou. 

Outro ponto que chama atenção é a relação entre os jornais étnicos e as 

autoridades americanas. Ciente que boa parte da comunidade em algumas cidades é 

formada por migrantes brasileiros, a parceria acaba sendo benéfica para ambas as partes. 

“Nossas relações são as mais cordiais possíveis. Como o jornal é em língua portuguesa, 

as autoridades não prestaram muita atenção nos editoriais do jornal. Mas sempre que 

precisamos de informações sobre este ou aquele ocorrido, éramos e continuamos a ser 

bem recebidos. Os americanos dão muito valor à imprensa”, destacou. 

Os jornais impressos privados tem três possibilidades de sustentabilidade 

econômica: venda avulsa, assinaturas e venda de espaços publicitários. Como o 

Brazilian Times é distribuído gratuitamente, não existe a possibilidade de se viabilizar 

economicamente a partir de uma rede de assinantes ou com a venda avulsa. Sobra 

apenas a publicidade como alternativa para conseguir dinheiro para pagar as despesas de 
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um jornal impresso. “A tentativa de vender o exemplar avulso funcionou por algum 

período, mas a chegada de concorrentes no mercado desestimulou a venda”, admite 

Edyrson.  

Aliás, o número expressivo de veículos de comunicação em circulação nos 

Estados Unidos também incentivou o Brazilian times a criar um site, uma rádio (on-

line) e um canal de televisão (on-line). “Começamos com o jornal on-line, em 2002, 

mais pela necessidade e menos por opção. Precisávamos acompanhar a concorrência e 

vimos no on-line como uma opção futura ao jornal impresso. Temos hoje rádio e TV, 

com programas ao vivo em horários específicos. Só que funciona 24 horas com um 

banco de arquivos. Apesar de precário, estamos nos empenhando para que em breve 

possamos compartilhar deste mercado de uma forma mais profissional”, destacou o 

proprietário do Brazilian Times. 

 

  

Além do jornal impresso, o Brazilian Times possui em sua sede, localizada na cidade de Somerville, um 

estúdio de rádio e televisão. Os conteúdos são publicados no site. 

Fotos: Sander Neves, no dia 22 de julho de 2011. 

 

Em minha passagem pelos Estados Unidos em julho de 2011 tive a oportunidade 

de conhecer as dependências do Brazilian Times. Há espaço de atendimento, redação, 

sala da direção e um estúdio onde são gravados os programas de rádio e televisão. 

Também chama atenção a coleção de capas de jornais étnicos de língua portuguesa que 

circulam nos Estados Unidos.  

Ciente da importância da mídia étnica para a comunidade brasileira, ele tem na 

parede quadros feitos com as capas da concorrência. Fiquei impressionado ainda com o 

número de premiações que havia em uma prateleira do Brazilian Times. Os prêmios 

foram dados por diferentes entidades: Prefeitura, Polícia, eventos que premiam os 
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melhores veículos de comunicação, etc. Pareceu-me um reconhecimento pelos serviços 

prestados nos últimos 23 anos. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE DE CONTEÚDO DO JORNAL 

BRAZILIAN TIMES 

1 Categoria 1: Relação entre jornalismo e publicidade 

O primeiro passo foi estudar, edição por edição, qual foi a porcentagem de 

espaço dado para cada uma das áreas. Criamos um quadro com os dados separados por 

cada uma das 11 edições que compõem o corpus, conforme apresentado no primeiro 

capítulo deste trabalho. Para desenvolver esta etapa, analisamos um total de 316 páginas 

das 11 edições que serviram como amostra. Com a soma dos centímetros quadrados de 

todas as páginas chegamos ao total de 366.401,00 centímetros quadrados analisados. 

Um dado inicial interessante é que do total de 316 páginas analisadas, 40 delas (o que 

corresponde a apenas 12,65% do total) não tinham nenhum anúncio. 

Faz-se necessário destacar que as edições entre os anos de 2001 e 2005 eram 

veiculadas em tamanho standart. Cada uma das 186 páginas neste formato possui 

1563,5 centímetros quadrados. Nas edições analisadas as páginas standart totalizaram 

216.636,00 centímetros quadrados ou 58,85% do total de páginas. Já entre os anos de 

2006 e 2011 o jornal passou a ser veiculado em tamanho tablóide, totalizando 

149.765,00 centímetros quadrados ou 41,15% do total de páginas pesquisado. 

Acrescenta-se que cada uma das 130 páginas tablóide possui 854,25 centímetros 

quadrados.  

A tabela apresenta os dados sobre o número da edição e data de publicação, 

centímetro quadrado total de cada edição, número de páginas de cada edição, conteúdo 

jornalístico (separado por centímetro quadrado e porcentagem de cada edição) e 

conteúdo publicitário (separado por centímetro quadrado e porcentagem de cada 

edição).  

TABELA 1 - Identificação de conteúdo jornalístico x conteúdo publicitário 

Edição e data da 

publicação 

Centímetro 

quadrado 

por edição 

Número 

de 

páginas 

Conteúdo jornalístico Conteúdo publicitário 

Centímetro 

quadrado 

Porcentagem Centímetro 

quadrado 

Porcentagem 

772, 28/09/2001 62.540,00 40 23.144,25 37,01% 39.395,75 62,99% 

826, 11/10/2002 62.540,00 40 22.590,00 36,20% 39.950,00 63,80% 
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941, 05/01/2003 25.016,00 16 10.306,50 41,20% 14.709,50 58,80% 

1.078, 15/12/2004 31.270,00 20 14.741,75 47,15% 16.528,25 52,85% 

1.092, 19/01/2005 31.270,00 20 10.835,50 34,66% 20.434,50 65,34% 

1.251, 28/02/2006 23.919,00 28 10.254,00 42,87% 13.665,00 57,13% 

1.406, 05/03/2007 23.919,00 28 10.230,25 44,78% 13.688,75 57,22% 

1.577, 13/04/2008 27.336,00 32 7.530,25 27,55% 19.805,75 72,45% 

1.465, 21/05/2009 23.919,00 28 13.208,00 55,21% 10.711,00 44,79% 

1.522, 25/06/2010 27.336,00 32 15.261,75 55,83% 12.104,25 44,17% 

2.080, 07/07/2011 27.336,00 32 9.478,00 34,68% 17.858,00 65,32% 

Total 366.401,00 316 147.580,25 40,27% 218.820,75 59,73% 

 

Para facilitar a visualização da relação percentual entre jornalismo e publicidade 

por cada edição, desenvolvemos o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Identificação de conteúdo jornalístico x conteúdo publicitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme podemos notar na tabela anterior, ficou claro que o Brazilian Times 

reserva mais espaços para anúncios, chegando a 59,73% ou 218.820,75 centímetros 

quadrados. Já o espaço reservado ao jornalismo chegou a 40,27% da totalidade ou 

147.580,25 centímetros quadrados. Assim como acontece em outros veículos impressos, 

as capas contam com anunciantes, o que prova que não há espaço restritivo párea 

anunciar no Brazilian Times. O que demonstra, também, que há interesse dos 

empresários brasileiros de divulgar os produtos e/ou serviços também voltados para a 

comunidade de migrantes.  

Das 11 edições analisadas, entre os anos de 2001 e 2011, constatamos que em 

nove delas o espaço reservado para anunciantes foi superior ao espaço reservado ao 
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jornalismo. Em uma delas (edição 1.577, publicada em abril), inclusive, chegou a um 

total de 72,45% de espaço destinado à publicidade. A terceira edição (número 2.080) 

com maior espaço para anunciantes foi veiculada em julho de 2011, o que demonstra 

que o jornal continua com respostas satisfatórias do seu único pilar econômico de 

sustentação. 

Também vale a pena destacar que o número de páginas nas edições não é fixo. 

Isto demonstra que a quantidade de espaço ocupado pela publicidade é fator 

determinante para definição do número de páginas. Até aí nenhuma novidade. O mesmo 

expediente é comum nos jornais impressos de massa que circulam no Brasil. 

Já as edições de 2009 e 2010 (1.465 e 1.522, respectivamente) são as únicas cujo 

espaço para o conteúdo jornalístico superou o publicitário. Em 2009, o conteúdo 

jornalístico chegou a 55,21% (13.208,00 centímetros quadrados) de um total de 28 

páginas, deixando para a publicidade o espaço de 44,79% (10.711,00 centímetros 

quadrados). Em 2010 o jornalismo ocupou 55,83% (15.261,75 centímetros quadrados) 

de um total de 32 páginas, ficando a publicidade com 44,17% (12.104,25 centímetros 

quadrados). Coincidências a parte, foi exatamente neste período que a uma crise 

econômica (bolha imobiliária) se abateu sobre os Estados Unidos.  

É sabido que os jornais impressos tem três opções para conseguir se manter 

economicamente e, claro, obter lucro para os seus proprietários: vender edições nas 

bancas, conseguir assinantes e vender espaços publicitários. Todavia, no caso do 

Brazilian Times, há apenas uma possibilidade: os anúncios. O jornal é distribuído 

gratuitamente junto à comunidade brasileira nos Estados Unidos e não possui uma rede 

de assinantes. 

Vale ressaltar que todos os jornais étnicos voltados para os migrantes brasileiros 

que residem nos Estados Unidos analisados por esta pesquisa são distribuídos 

gratuitamente. Isto não quer dizer que não houve tentativa de venda. O próprio Brazilian 

Times, entre os anos 2003 e 2004, começou a cobrar 0,30 e 0,50 cents (equivalente a 

centavos do real brasileiro) por edição, respectivamente, junto aos locais de distribuição. 

Não deu certo. Como os demais jornais impressos voltados para este público-alvo eram 

gratuitos, a cobrança gerava duas situações diferentes: as pessoas pegavam o Brazilian 

Times nos locais de distribuição sem se dar conta que teriam de pagar para levá-lo para 

casa; e, como isto estava acontecendo, os locais de distribuição foram obrigados a se 

adaptar para colocar o Brazilian Times em um local mais restrito, o que dificultava a 
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visualização dele pelos leitores. A experiência do Brazilian Times de vender jornal 

impresso ao invés de distribui-lo gratuitamente durou apenas dois anos. 

É importante salientar que em Massachusetts não existem bancas de revistas nos 

moldes brasileiros. Por lá, os jornais impressos étnicos são distribuídos a partir 

comércio na região da Grande Boston que vendem de alimentação a roupas, passando 

por carros e computadores. Eles ficam em prateleiras, balcão ou qualquer lugar que 

garante uma boa visibilidade sem atrapalhar os estabelecimentos comerciais. 

Geralmente o Brazilian Times fica ao lado de outros jornais impressos, revistas 

impressas, folhetos de propaganda e cartões de visitas. Todos os pontos de distribuição 

dos jornais em língua portuguesa são espaços voltados para a comunidade brasileira. 

Por isso os jornais étnicos circulam, em geral, nos estados onde há um maior número de 

brasileiros. 

Outro aspecto da cultura estadunidense que destacamos é que, como não existem 

bancas de revista, os veículos de comunicação impressos (não necessariamente apenas 

os étnicos, é claro) são vendidos de duas formas. A primeira acontece em lojas de 

conveniência que vendem, além de jornais e revistas, livros e objetos de consumo 

rápido (biscoitos, água, refrigerante, balas, chicletes, salgados, pilhas, etc.); e a segunda 

em box de diferentes cores espalhados pelas calçadas das principais ruas das grandes 

cidades, onde cada pessoa que quiser comprar, por exemplo, o New York Times, basta 

colocar uma moeda de um dólar para a tampa do box destravar e a pessoa pegar uma 

(apenas uma) unidade do jornal. 

Como o espaço destinado à publicidade no Brazilian Times nos pareceu expressivo, 

fizemos uma comparação com outro jornal étnico impresso de língua portuguesa que 

circula há cinco anos em Massachusetts, intitulado “Metropolitan News”. A edição que 

usamos para análise desta pesquisa é a 545, do dia 22 de julho de 2011. Nossa intenção 

foi comparar o espaço ocupado entre jornalismo e publicidade neste jornal impresso 

para, em seguida, comparar o resultado com aquele encontrado com a análise das 11 

edições do Brazilian Times.  

Para evitar distorções, comparamos o Metropolitan News com o Brazilian Times em 

três momentos: com números gerais das 11 edições do Brazilian Times que fazem parte 

desta pesquisa, com a edição de julho de 2011 veiculada na mesma época da edição 545 

do Metropolitan News e com a edição de 2010, cuja porcentagem da publicidade no 

Brazilian Times ficou acima da média geral. 
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TABELA 2 – Conteúdo do Brazilian Times x Metropolitan News 

Veículo de 

comunicação 

Centímetro 

quadrado 

por edição 

Número 

de 

páginas 

Conteúdo jornalístico Conteúdo publicitário 

Centímetro 

quadrado 

Porcentagem Centímetro 

quadrado 

Porcentagem 

Metropolitan News 28.416,00 32 15.567,00 54,78% 12.849,00 45,22% 

Brazilian Times 

(edição de 2011) 

27.336,00 32 9.478,00 34,68% 17.858,00 65,32% 

Brazilian Times 

(edição de 2010) 

27.336,00 32 15.261,75 55,83% 12.104,25 44,17% 

Brazilian Times 

(todas as edições) 

366.401,00 316 147.580,25 40,27% 218.820,75 59,73% 

 

Ao comparar os números, concluímos que a porcentagem de ambos os jornais são 

muito parecidas. A edição do Metropolitan News, com 32 páginas, tabloide, reservou 

54,78% do espaço para o conteúdo jornalístico e 45,22% para anunciantes. 

Comparamos as edições de ambos publicados em julho de 2011 e, neste caso, o espaço 

reservado para publicidade no Brazilian Times (65,32%) superou de longe a 

porcentagem de publicidade no Metropolitan News (45,22%). Tudo bem que, ao 

analisar as 11 edições do Brazilian Times em apenas duas ocasiões (2009 e 2010) o 

espaço reservado para o jornalismo superou aquele reservado para publicidade.  

Contudo, se comparamos o Metropolitan News com a edição 2010 do Brazilian 

Times os números são muito parecidos. Por isso acreditamos que, de fato, os jornais 

étnicos de língua portuguesa poderiam reservar mais espaço para conteúdos 

jornalísticos. Entretanto, fica claro que a quantidade de publicidade, que é a única fonte 

de renda dos jornais étnicos, atende as necessidades dos donos dos jornais (o lucro), 

anunciantes (divulgação da marca) e comunidade (anúncios segmentados). Os jornais 

que não possuem anúncios suficientes estão fadados a fechar as portas ou restringir a 

internet como sua única plataforma de comunicação.  

 

2 Categoria 2: Porcentagem e perfil dos anunciantes 

 

Como o Brazilian Times, e os demais jornais étnicos de língua portuguesa que 

circulam nos Estados Unidos, são distribuídos gratuitamente e não possuem assinantes, 

cabe ao departamento comercial a missão de buscar anunciantes para dar sustentação à 
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edição empresa. Mas, afinal de contas, quem teria interesse de investir dólares na 

compra de espaços em jornais étnicos em língua portuguesa? Para responder a esta 

questão analisamos cada uma das 316 páginas com objetivo de enumerar a quantidade 

de anúncios, o tamanho dos anúncios, o nome da empresa anunciante e qual área do 

produto e/ou serviço. 

Separamos cada uma das edições entre 2001 e 2011, o que permitiu avaliar o 

interesse dos anunciantes em determinados momentos dentro do período estudado. 

Além disto, optamos por agregar serviços similares para criar um quadro representativo, 

por edição, sobre o espaço ocupado anúncios das diferentes áreas. Os anunciantes foram 

divididos nas seguintes áreas: classificados, automóveis, evento para comunidade 

(festas, rodeios, shows, etc.), meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para 

televisão), envio de remessa para o Brasil (esta área foi separada dos serviços devido à 

grande inserção de anúncios), turismo (passagens aéreas), serviços (artes marciais, 

multisserviços, creche, cartão, fotografia, local para festas, telemensagens, banco, 

astrologia, lista telefônica, livraria e academia), advocacia, saúde (estética, medicina, 

fisioterapia, odontologia, ótica e seguro), alimentação (bebidas), construção civil 

(imobiliária e mobiliadora), vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria), 

aulas de inglês (intérprete e tradução), construção civil, religião e informática. 

Os resultados estão apresentados na tabela abaixo: 

 

TABELA 3 – Perfil do anunciante e porcentagem do espaço ocupado 

Perfil do anunciante Espaço 

ocupado 

Porcentagem 

do total 

1) Classificados 49.915,50 22,11% 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 29.248,50 13,27% 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 24.608,25 11,18% 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 20.547,75 9,31% 

5) Serviços (artes marciais, multisserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, artigos para festa, 

livraria e academia) 

15.369,50 6,94% 

6) Envio de remessas para o Brasil 15.142,75 6,84% 

7) Turismo (passagens aéreas) 14.579,75 6,58% 

8) Advocacia 12.470,00 5,61% 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro 

saúde) 

12.302,00 5,54% 
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10) Alimentação (bebidas) 9.199,25 4,12% 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 8.269,75 3,69% 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 5.363,00 2,37% 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) 2.565,75 1,09% 

14) Religião 1.793,75 0,73% 

15) Informática 1.544,00 0.62% 

Total 218.820,75 100% 

 

 

Entre os anexos apresentamos 11 tabelas detalhadas com a lista de anunciantes em 

cada uma das 316 páginas analisadas. Estes dados permitiram: a visualização dos 

diferentes perfis de anunciantes, página onde foi veiculado o anúncio, a quantidade de 

anúncios em cada página, o tamanho de cada anúncio (em centímetro quadrado), o 

nome de cada anunciante e, finalmente, o produto ou serviço oferecido. Contudo, para 

aprofundar a pesquisa, fizemos reflexões mais profundas daquelas áreas que ocuparam 

mais de 5% do total de publicidade do corpus selecionado, conforme indicado na tabela 

acima. 

Em relação ao perfil dos anunciantes, também fizemos uma relação com a edição do 

Metropolitan News. Ambos possuem anunciantes com as mesmas características 

daquelas que destacamos o Brazilian News: classificados, dentistas, veículos etc. 

Alguns anunciantes são até repetidos nos dois veículos. Chegamos à conclusão que o 

enraizamento do comércio voltado para migrantes brasileiros fortalece e é fortalecido 

pelos jornais em língua portuguesa que circulam nos Estados Unidos. A segmentação 

dos veículos acaba delimitando o tipo de anunciantes que recorrem às mídias étnicas, 

mas o fluxo migratório contínuo desde a década permite que haja um número de 

anunciantes capaz de sustentar economicamente 10 jornais impressos étnicos nos 

Estados Unidos. 

Além de comparar o perfil de anunciantes, destacamos que a segmentação dos 

jornais étnicos tem pontos positivos e negativos. O negativo é que o número de 

anunciantes é reduzido, já que os jornais são voltados apenas aos brasileiros. Por outro 

lado, a identificação (em virtude da língua, da cobertura de fatos e da divulgação de 

entretenimento) dos leitores com os anunciantes do jornal cria uma relação de confiança 

no Brazilian Times e, consequentemente, aos empresários que são parceiros do veículo. 
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2.1 Classificados: o sucesso dos pequenos anúncios 

 

 Como não possui assinantes e venda avulsa, cabe ao Brazilian Times se 

sustentar a partir dos anúncios publicitários. O quadro a seguir mostra a porcentagem de 

espaço ocupado pelos classificados entre os anos de 2001 e 2011.  A maior área ocupada 

pelos anunciantes de Classificados é a reservada para pequenos anúncios. Desta forma, 

faz-se necessário uma análise mais detalhada do perfil dos produtos e serviços que 

compõem as 11 edições do Brazilian Times analisadas.  

 

Gráfico 3 – Quantidade dos anúncios Classificados (em centímetro quadrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os classificados, em relação ao projeto gráfico, aparecem sempre nas últimas 

páginas da versão impressa do Brazilian Times, seja nas edições do tamanho standart ou 

tabloide. Tem um nome: Classitimes. O ambiente é dividido basicamente em duas 

áreas: anúncios com poucas palavras, similares aos que vemos nos jornais brasileiros, e 

anúncios pequenos, geralmente com 100 centímetros quadrados. No primeiro caso, 

normalmente há colunas com as divisões por área: como aluguel de imóveis, venda de 

imóveis, venda de veículos, oferta de emprego, prestação de serviço, orações, diversos, 

etc.  
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Exemplo da página dos classificados com 

mescla de anúncios 

Exemplo de página dos classificados somente 

com anúncios  

 

 

 Os pequenos anúncios com imagens são muito variados. Alguns são mais 

trabalhados, mas outros são reproduções de cartões de visita. Parte são anunciantes de 

automóveis, religião, alimentação, advogados entre outros que foram contabilizados em 

separado daqueles publicados junto ao Classitimes. Estes se tratam de anúncios 

menores, o que requer um menor investimento. Outra característica interessante que 

podemos analisar é que a quase totalidade dos anúncios são publicados em português, 

mas há anúncios totalmente em inglês. Os anunciantes, na quase totalidade, são 

brasileiros que oferecem produtos e/ou serviços para outros brasileiros. Chama atenção, 

por fim, a venda de imóveis e gado no Brasil. Isto demonstra que parte dos migrantes 

tem como projeto o regresso para sua terra-natal depois de conseguir juntar dólares. 
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Anúncio raro totalmente criado em inglês no 

Brazilian Times 

Modelo de cupom para anunciar no 

Classitimes 

 

  

2.2 Automóveis ao alcance de todos 

 

 A veiculação de anúncios sobre automóveis ocupa a segunda maior porcentagem 

de espaços publicitários nas edições do Brazilian Times. Dentro desta área estão 

inseridos os seguintes produtos e/ou serviços: venda, seguro, autoescola, posto de 

gasolina e mecânica. O gráfico a seguir mostra detalhadamente as publicações entre os 

anos de 2001 e 2011, numa relação da edição analisada em cada ano versus os 

centímetros quadrados ocupados: 
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Gráfico 3 - Quantidade dos anúncios de Automóveis por ano (em centímetro quadrado) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 É possível notar que o número de anúncios desta área vem caindo. A relação 

entre quantidade de anúncios e espaço ocupado em cada edição de jornais impressos 

nem sempre demonstra o real interesse de determinado empresário (seja no comércio de 

produto ou serviço) no veículo de comunicação. Assim como notamos no item anterior, 

quando analisamos os Classificados. Uma situação completamente possível é que 

tenhamos vários pequenos anúncios de diferentes empresas que podem ter uma 

centimetragem total inferior a apenas um anunciante que pode fazer, por exemplo, um 

anúncio de página inteira.  

 Os migrantes brasileiros, desde a década de 80 do século XX, tinham o sonho 

comprar um carro. E por diferentes razões. A primeira é que o valor de um veículo nos 

Estados Unidos é mais baixo do que o mesmo modelo (ou similar) que é vendido no 

Brasil.  Situação, aliás, que ainda se repete em 2011. Para se ter uma ideia, durante a 

pesquisa in loco realizada em julho e outubro em Massachusetts, chamou atenção o 

valor dos veículos anunciados nos jornais étnicos em língua portuguesa e até mesmo 

nos jornais escritos em inglês, voltados para estadunidenses. 

 Apresentamos como exemplo o anúncio da “Allston Auto Sales”, no jornal de 

setembro de 2001. Uma frase chama atenção: “Carros usados a partir de US$ 1.995”. 

Como somos brasileiros, podemos pensar que são carros “caindo aos pedaços”. Mas não 

é bem assim.  
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 Quem tivesse US$ 8.995 leva para casa uma Mitsubishi Eclipse 97 

(conversível). Já quem tem US$ 5.995 pode comprar um Honda Civic LX 93. Quando 

fui aos Estados Unidos, passei por lojas (em pátio descobertos e abertos) com carros 

enfileirados para venda. Encontrei um Honda Civil por US$ 800 dólares. E o cenário 

não mudou. Na edição de 2011, analisada por esta pesquisa, há um anúncio da venda de 

uma caminhonete fechada Ford Escape 2000 por US$ 4.250 e um Nissan 200 por $ 

4.700.  

 

 

  

 

O preço dos carros chama atenção Quando comparados com o Brasil 

 

 Além dos preços tentadores, ter um carro também facilita a locomoção em 

algumas cidades da região de Boston. Nesta região é comum encontrar cidades 

relativamente pequenas, com 50, 100 e 150 mil habitantes, mesmo que o estado de 

Massachusetts seja um dos mais povoados dos Estados Unidos (e um dos menores em 

termos de área).  

 A equação formada entre o preço do veículo e o consumismo faz com que 

algumas cidades de Massachusetts não necessitem de ônibus urbanos. Se todos tem 
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condições de ter um carro próprio, não faz sentido o transporte público. A não ser que 

seja entre cidades, e assim há duas opções: ônibus intermunicipal ou trem. 

Nos Estados Unidos, quem viaja de trem ou ônibus entre New York e Boston, 

por exemplo, conta com acesso gratuito à Internet durante o trajeto
41

. Há inclusive, 

tomadas para recarregar notebook, Ipad ou celulares com acesso à rede mundial. Até 

mesmo em voos domésticos nos EUA oferecem serviços gratuitos de Internet
42

. 

Também é comum anúncios de Internet grátis nos cafés e restaurantes espalhados por 

Manhattan (área mais povoada de New York). 

A malha ferroviária, que cobre boa parte do estado de Massachusetts, é usada 

devido à rapidez e baixo custo. Em algumas cidades, todavia, é preciso deslocamento de 

carro até a estação, onde geralmente há um estacionamento (pago) onde os 

trabalhadores que residem nas cidades satélites e trabalham em Boston deixam os 

carros. Pode parecer estranho, mas fica mais barato pagar um dia de estacionamento nas 

imediações das estações de trem do que pagar um estacionamento perto da região 

central de Boston. Em alguns lugares, estacionar um dia inteiro (horário comercial) 

custa até US$ 100. 

 A última observação no que se refere aos veículos é que a criação de 

comunidades permite a troca de informações de maneira mais ágil entre os migrantes. 

Desta forma, quem chega do Brasil já tem uma referência de onde comprar um veículo. 

Isto, inclusive, pode ser notado na queda de anúncios de venda de veículos no Brazilian 

Times.  

 Se as edições entre os anos de 2001 e 2008 possuíam anúncios de venda de 

carros, o mesmo não aconteceu entre 2009 e 2011. Nos últimos anos, além da queda de 

anúncios de automóveis, eles se restringiram a questões de mecânica e autoescola. 

Chegamos também à conclusão que a facilidade de adquirir um veículo no Brasil, com 

parcelas a perder de vista, também reduziu o sonho dos brasileiros de possuir um carro 

nos Estados Unidos. Mesmo assim os automóveis ainda ocupam 13,7% do total de 

espaço reservado aos anunciantes. 

 

2.3 Advogados de olho nos infratores 

 

                                                 
41

 E não é só nas viagens intermunicipais. Nos trens que ligam Boston às cidades da região metropolitana 

também há conexão gratuita à Internet.  
42

 Mais detalhes: http://dicasdeferias.com/tag/google-oferece-internet-gratis-em-voos/.  

http://dicasdeferias.com/tag/google-oferece-internet-gratis-em-voos/


107 

 

 

 

 

 O número de advogados que anunciam no BT impressiona, mas não é 

complicado de explicar porque os profissionais da área são responsáveis por 12.470,00 

centímetros quadrados ou 5,61% do espaço ocupado pela publicidade nas edições 

analisadas. Como veremos mais adiante, quando trataremos os dados específicos do 

jornalismo, são comuns notícias sobre deportações, vistos, Green Card, violência e 

migração, entre outras. Ou seja, devido aos problemas (ou para evitar problemas) com a 

justiça parte dos brasileiros que moram nos Estados Unidos busca apoio dos advogados. 

Alguns anunciantes, inclusive, chegam a ser específicos indicando que são advogados 

especialistas em temas sobre a migração. 

 

Gráfico 4 - Quantidade dos anúncios de Advocacia (em centímetro quadrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É possível notar pelo quadro acima que em apenas três (2003, 2009 e 2010) das 

11 edições analisadas não possuíam anúncios de advogados. É preciso deixar claro que, 

mesmo nas edições onde não havia anúncios separados de advogados, havia publicidade 

desta área no ambiente dos Classificados. Chama atenção que o maior número de 

advogados aparece na edição do Brazilian Times de 2011. Coincidência ou não, este foi 

o ano em que houve um grande número de problemas familiares, envolvendo briga entre 

marido e mulher. Também acreditamos que a própria presença cada vez mais maciça 

dos meios de comunicação (jornais impressos, rádio e internet) colabora com um maior 

esclarecimento junto à comunidade brasileira, o que facilita as denúncias. 

 Mesmo junto àqueles brasileiros que não possuem nenhum problema com a 

justiça é comum o contato com advogados. Trata-se de uma questão cultural. Estamos 
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acostumados no Brasil a tratar algumas leis com negligência. Está na lei, mas não 

seguimos. “Esta lei não pegou”, costumamos afirmar. Nos Estados Unidos a legislação 

é mais rígida, o que culmina em um número grande de processos. É comum escutar a 

frase: “tudo vira processo nos Estados Unidos”.  

 

  

James é anunciante mais fiel desta área Palavra “Imigração” chama atenção 

 

 Para se ter uma ideia, mesmo um brasileiro com documentação ilegal consegue 

ganhar na justiça caso seus direitos sejam burlados (o tratamento é igual ao dado a um 

cidadão americano). Um dos entrevistados que apresentamos anteriormente, Cássio 

Silva, contou que trabalhava na construção civil em New York, em 2008, quando caiu 

do quarto andar de um prédio. Além de todo atendimento médico, mesmo sem o visto 

de permanência foi aposentado e recebe ainda hoje todo mês uma quantia da empresa 

que foi responsabilizada pelo acidente. Outro ponto que chama atenção na justiça é a 

agilidade com que caminham os processos. Um motorista que recebe uma multa de 

trânsito, por exemplo, deve comparecer ao tribunal no dia seguinte para quitar sua 

dívida com a justiça. 

 

2.4 Meio de comunicação para migrantes 
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 O jornal se utiliza, em todas as edições de publicidades institucionais para 

divulgar seus próprios produtos e/ou serviços. Se nas primeiras edições o “calhau” 

(propaganda do próprio jornal) criado para “tapar buraco” fazia especificamente o 

indicativo “Anuncie aqui”, nas últimas edições notamos que o interesse de divulgar as 

novidades da empresa de comunicação ganha mais espaço. É que o BT criou a Rádio 

BT e a BTTV on-line. Trata-se de uma mistura entre rádio e TV, a qual é muito mais 

comum nos Estados Unidos do que no Brasil. Trata-se de uma rádio on-line, onde 

também existem câmeras filmadoras ligadas diante dos apresentadores, o que leva o 

internauta que escuta a rádio via internet para “dentro” do programa.  

 

Gráfico 5 - Quantidade dos anúncios de Meios de Comunicação (em centímetro quadrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Além dos anúncios institucionais, inserimos neste item outros feitos por 

empresas de pacotes de canais de televisão e telecomunicações. Começamos a reflexão 

dos espaços destinados às telecomunicações, as quais sofreram um grande impacto nas 

duas últimas décadas. Lembro-me que o preço das ligações para os Estados Unidos era 

muito alto até a virada do ano 2000. Quem migrava, escolhia um dia da semana para 

conversar pelo menos uma hora com a família. Ainda hoje são vendidos cartões 

telefônicos com códigos cujo tempo de uso aumenta se for gasto todo de uma só vez.  

 Com a ascensão da internet o cenário mudou. No século XXI muitos brasileiros 

preferem fazer contato via internet (MSN, Skype e similares) do que gastar muito 
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dinheiro com discagens internacionais. Entre as pessoas mais jovens que tinha contato, 

ninguém tinha telefone fixo. É um produto em extinção. A internet também “reduziu” a 

distância, já que agora é possível conversar a qualquer hora do dia pagando apenas as 

taxas para ter internet em casa. 

 O outro ponto que chama atenção nesta área são os anúncios de pacotes de canal 

de televisão. Longe do Brasil, a saudade transforma os pensamentos dos migrantes. 

Alguns programas que eram ignorados agora fazem parte do cardápio do cotidiano de 

quem usa a televisão como entretenimento ou forma de adquirir conhecimento sobre o 

cotidiano. Ela é vista como meio indispensável por uma boa fatia dos migrantes. E, 

claro, o canal preferido é a Rede Globo.  

 

  

Jornal chama comunidade a participar Globo anuncia no Brazilian Times 

 

 O primeiro motivo é que a Globo, até o final da primeira década do século XXI, 

era a única emissora de televisão a ter um canal internacional que pudesse ser visto por 

brasileiros que residem nos Estados Unidos (e em outras partes do mundo, como 

Londres). Potência econômica, a emissora é tão bem cotada que cobra 50 dólares 

mensais para quem desejar fazer uma assinatura do canal. Veja bem: este preço é para 

assistir apenas a Rede Globo. Com os mesmos 50 dólares é possível assistir mais de 100 

canais de televisão estadunidenses. Todavia, não conheci nenhuma casa de brasileiros 

nos Estados unidos que não tenha a Rede Globo. Para conseguir consolidar e ampliar 

seus ganhos nos Estados Unidos, a Globo faz anúncios constantemente no Brazilian 

Times. Em um dos dias que estava na redação do jornal o proprietário do jornal 

comentou que tinha acabado de fechar um novo pacote com a Globo para veicular 

anúncios de TV a cabo. 
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 A partir das novidades tecnológicas, a tendência é que o valor cobrado pela 

Globo seja reduzido e que haja uma concorrência em busca desta fatia do mercado ainda 

inexplorada. De olho nos dólares dos brasileiros, a Rede Record anunciou em 2011 que 

também disponibilizará um canal de TV a cabo com as notícias do Brasil para atender a 

comunidade brasileira que reside nos Estados Unidos.  

 Um comentário final: assisti algumas horas da Globo nos Estados Unidos. Pude 

notar que nem toda programação brasileira é reproduzida por lá. Além de colocar alguns 

programas antigos no lugar de programas novos, alguns eventos (futebol, por exemplo) 

só entram no ar depois que foram transmitidos ao vivo por outros canais.  

 

2.5 Evento para comunidade busca integração 

 

 O número de migrantes brasileiros nos Estados Unidos proporciona uma rede 

comercial cada vez mais ampla e diversificada. Quando trabalhei no States News, jornal 

impresso de circulação simultânea nos Estados Unidos e Brasil, ficava impressionado 

com o estilo dos eventos que a comunidade realizava e participava. O que mais me 

chamava atenção era o Miss Brasil-USA, que acontecia em diferentes estados. O 

evento, aliás, continua acontecendo e ganhou mais força nos últimos anos.  

 A equação é simples: quanto mais brasileiros migrarem para os Estados Unidos, 

mais amplo e diversificado será o comércio e, consequentemente, maior será a 

possibilidade de conseguir patrocinadores para eventos voltados para comunidade. A 

comunidade gosta, porque tem acesso à cultura brasileira, o investidor alia sua marca à 

comunidade e o promotor também gosta porque ganha status e uma boa quantia de 

dólares ao realizar eventos como Miss Brasil-USA. O quadro abaixo mostra a 

quantidade de anúncios de eventos nas edições analisadas: 

 

Gráfico 6 - Quantidade dos anúncios de Evento para Comunidade (em centímetro 

quadrado) 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

2001 2003 2005 2007 2009 2011

Evento para

comunidade



112 

 

 

 

 

 

  

 A partir da análise dos anúncios fica claro que a indústria cultural brasileira já 

enxerga os Estados Unidos como um grande mercado consumidor. Se um cantor que 

canta uma música “ai se eu te pego...” e faz sucesso no Brasil, certamente após uma 

turnê nacional ele desembarcará nos Estados Unidos para fazer shows para comunidade 

brasileira. Os shows acabam sendo responsáveis por reduzir durante algum tempo a 

saudade do Brasil. Escutar alguém cantando em língua portuguesa faz com que muitos 

brasileiros tenham lembranças do que já viveram em sua terra-natal. 

 Além dos shows com artistas que estão na moda, eventos de sucesso também 

fazem parte do cardápio cultural. No Brazilian Times foi possível notar que o sucesso 

dos rodeios no Brasil ultrapassou as fronteiras. O rodeio é, desde 2005, um dos grandes 

atrativos para a comunidade brasileira. Além de pagar a entrada, o consumo de produtos 

(chapéus, botas, cintos, calças, etc.) se transformou em uma grande fonte de renda para 

os organizadores. O evento tornou-se anual e entrou definitivamente para o calendário 

dos migrantes brasileiros. 

 

  

Propaganda do Brazilian Day Rodeio virou mania entre brasileiros 

 

 O evento que mais chama atenção é o Brazilian Day, realizado anualmente no 

final de semana mais próximo do dia 7 de setembro. Na ocasião as ruas de New York, 
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próximo à rua denominada Little Brazil, ficam tomadas por milhares de brasileiros. Ao 

contrário do que acontece no Brasil, não há desfiles de autoridades militares e políticas. 

Há, na verdade, uma série de apresentações musicais com “olimpianos” brasileiros 

como Ivete Sangalo. O evento ganhou proporções tão grandes que a Rede Globo passou 

a patrociná-lo e organizá-lo. O Brazilian Day de 2011 foi transmitido ao vivo para o 

Brasil e para os Estados Unidos. O sucesso levou à criação de um Brazilian Day 

também em Boston, no mesmo estilo: povo nas ruas com bandeiras, camisas verde-

amerela e artistas consagrados tocando no palco músicas que fazem parte do check-list 

das grandes rádios brasileiras. 

 

2.6 Envio de remessa para o Brasil 

 

 A relação entre o real e o dólar é fator preponderante para os brasileiros que 

residem nos Estados Unidos. Desde a implantação do Plano Real, que ajudou na 

consolidação do Brasil como uma das potências econômicas do mundo, houve altos e 

baixos. Recordo que quando foi criado o Real, com valores iguais ao valor do Dólar, 

boa parte das pessoas que eu conhecia que morava nos Estados Unidos ficou 

desesperada. De uma hora para outra todo dinheiro acumulado foi desvalorizado perante 

a suposta força da moeda brasileira. Contudo, era sabido que a equiparação cambial não 

duraria. Pouco tempo depois um real era equivalente a quase quatro dólares. Isto 

incentivou a retomada do alto fluxo migratório. Abaixo o quadro com a variação de 

anúncios sobre envio de dólares para o Brasil: 

 

Gráfico 7 - Quantidade dos anúncios de Envio de Remessas (em centímetro quadrado) 
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 É possível notar que, em 2008, época em que o dólar estava alto, um grande 

número de anunciantes buscava seu público-alvo com a inserção de anúncios no 

Brazilian Times. Depois do auge foi possível notar uma queda no número de anúncios 

que coincidem com a época em que os Estados Unidos passavam por vários problemas 

econômicos. Mesmo assim os anúncios nesta área estão presentes em todas as edições 

do Brazilian Times analisadas. 

 Além de enviar dólares para o Brasil, os migrantes também mandam outros 

produtos, especialmente móveis. É comum encontrar anúncios nos jornais impressos de 

empresas que fazem transportes de objetos de casa dos Estados Unidos para o Brasil. Os 

objetos são colocados em grandes caixas fechadas, as quais são desembarcadas em 

contêineres em embarcações que atravessam o Oceano Atlântico. Notamos que após os 

atentados de 11 de Setembro de 2011 houve um aumento, não alcançado em nenhuma 

outra edição, de envio de móveis para o Brasil. Chegamos à conclusão que o medo de 

novos atentados e a fiscalização mais rígida sobre os migrantes foram responsáveis pela 

mudança. 

 

  

Transporte fazer serviço nos EUA E também no Brasil 
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 Muitos migrantes fazem as contas de levar todos os móveis porque nos Estados 

Unidos não há tradição de vender móveis para empresas que trabalham com objetos 

usados. Por lá, os móveis são doados. É comum você passar em frente algumas casas e 

encontrar esteiras de corrida, prateleiras, computadores, bicicletas, mesas, cadeiras, 

churrasqueiras, etc., com uma placa: “free”. Quem quiser o objeto, basta levá-lo sem 

nenhum ônus. Existem brasileiros que montam uma casa com os objetos doados. Há, 

inclusive, sites em que os estadunidenses anunciam o que querem doar: dão o endereço 

de onde pegar o objeto gratuitamente e pronto. 

 

2.7 Turismo dentro e fora dos Estados Unidos 

 

 Os anúncios de empresas de Turismo no Brazilian Times são divididos em duas 

vertentes: viagens para diversos pontos dos Estados Unidos e viagens para as principais 

capitais brasileiras. Conforme o quadro a seguir, notamos que 2002, logo após os 

atentados de 11 de setembro, foi o ano que houve uma maior quantidade de anúncios 

desta área.  

 

Gráfico 8 - Quantidade dos anúncios de Turismo (em centímetro quadrado) 
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Estados Unidos. Prova disso é que o número de anúncios nos anos seguintes não atingiu 

nem 50% do espaço ocupado em 2002. Nos últimos anos o número de anúncios de 

Turismo ficou estável. 

 Em relação ao Turismo feito por brasileiros dentro dos Estados Unidos é mais 

raro. A legislação estadunidense tem duas diferenças básicas da brasileira: as férias são 

de uma semana e não de um mês (e nem são obrigatórias); quando sai de férias o 

funcionário não recebe os salários dos dias não trabalhados, tampouco um terço a mais 

de bonificação como acontece no Brasil. Entretanto não pode ser desprezada a presença 

de brasileiros que moram nos Estados Unidos nos principais pontos turísticos, 

especialmente em New York e na Flórida. Ninguém trabalha 24 horas por dia. Também 

tem uma parte dos brasileiros que não pensam em voltar para o Brasil, por isso 

começam a interagir mais com as possibilidades de entretenimento em solo 

estadunidense. 

 Há também o Turismo para eventos brasileiros dentro dos Estados Unidos. No 

tópico anterior, quando fizemos a reflexão sobre “eventos para comunidade”, 

destacamos que o evento mais importante era o Brazilian Day. Na edição de julho de 

2011 do Brazilian Times, época que eu estava nos Estados Unidos, tinha um anúncio de 

página inteira de uma excursão para o Brazilian Day, em New York. Destacava que 

haveria o show do Luan Santana (a bola da vez), Exalta Samba e “artistas globais e 

muitos outros...”. A apresentação do evento ficou na responsabilidade de Serginho 

Groisman, mas vimos pela televisão que coube ao Luciano Huck.  

 

2.8 Serviços: de tudo um pouco 

 

 A prestação de serviços é uma das formas mais comuns de criar fluxos 

comerciais e, consequentemente, fortalecer os laços entre os brasileiros. Como vimos 

anteriormente nas entrevistas, há uma máxima que costuma ser verdadeira: “brasileiro 

compra de brasileiro”. Obviamente que alguns podem acusar a comunidade de ser 

desunida, mas está claro que, no geral, esta máxima funciona por motivos simples. É 

mais fácil, para grande maioria, fazer perguntas em português para um vendedor. 

Também soa como “estar em casa” quando estamos fora do Brasil e escutamos alguém 

falar português. Parece que a pessoa, que nunca vimos ou tivemos contato e que mora a 

3 mil quilômetros da nossa casa (no Brasil, obviamente), se transforme imediatamente 
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em um conhecido. Ainda tem a questão da nostalgia e da rede de relações que acabam 

sendo úteis e vão além das relações econômicas. 

 Listamos neste item os seguintes serviços cujos proprietários brasileiros 

resolveram investir em anúncios no Brazilian Times: artes marciais, creche, cartão de 

crédito, estúdio de fotografia, telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, artigos 

para festa, livraria e academia de ginástica. Somam-se a estes itens uma série de outros 

anunciantes prestadores de serviço que investiram uma quantia menor em publicidade, 

mas que aparecem nos classificados, conforme indicado anteriormente. Abaixo o quadro 

com a inserção de anunciantes desta área no Brazilian Times: 

 

Gráfico 9 - Quantidade dos anúncios de Serviços (em centímetro quadrado) 
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português. Afinal de contas, nem todas as lojas que tem os brasileiros como público-

alvo possuem vendedores ou o proprietário domina fluentemente o inglês. 

 Aliás, um dos anúncios comuns no Brazilian Times é aquele em que pessoas ou 

empresas se oferecem para ensinar inglês. Outro anúncio de serviço comum são aulas de 

artes marciais. Não creio que seja necessário entrar nos pormenores desta área 

publicitária, pois fica claro que a economia é fator primordial para fortalecer os laços 

entre migrantes brasileiros. E, claro, lembramos que uma fatia mínima foi para os 

Estados Unidos interessada na cultura estadunidense. A maioria está mesmo em busca 

de dólares, seja para voltar para o Brasil ou permanecer na terra do Tio Sam depois de 

obter a independência financeira. 

 

2.9 Saúde em dia para trabalhar 

 

 A onipresença da televisão nos lares brasileiros, a veiculação de jornais étnicos 

junto à comunidade brasileira nos Estados Unidos e a ascensão da internet são alguns 

exemplos de como as pessoas tem acesso mais fácil às informações. Independente do 

local onde estejamos, ampliamos o conhecimento ao receber notícias sobre como 

preservar a saúde ou a estética. Por isso é grande o número de anunciantes do Brazilian 

Times que trabalham com estética, medicina, fisioterapia, odontologia e fazem até 

seguro saúde, conforme indica o quadro abaixo:  

 

Gráfico 10 - Quantidade dos anúncios de Saúde (em centímetro quadrado) 
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 Chama atenção no quadro acima que a quantidade de anúncios na área da saúde 

vem crescendo nos últimos anos. Destacam-se, na edição de 2011, a que mais tiveram 

anúncios da área da saúde, investidores da área estética. A exemplo do fenômeno que 

acontece no Brasil, nos Estados Unidos é cada vez mais comum as cirurgias estéticas, 

geralmente em mulheres. Um dos entrevistados desta pesquisa, inclusive, recordou 

durante a entrevista de um caso que chamou atenção de todo país: a morte de uma 

paciente após a realização de uma cirurgia estética por pessoas inabilitadas e em um 

local inadequado. 

 Outra área da saúde em franca ascensão nos Estados Unidos é a odontologia. 

Recordo-me que alguns conhecidos de Governador Valadares aproveitavam a visita ao 

Brasil para ficar horas e horas no dentista, pois este tipo de tratamento era muito caro 

nos Estados Unidos. Não demorou para os recém-formados da cidade perceberem que 

era uma boa ideia se mudar para região de Boston e abrir um consultório dentário. Hoje 

existem vários, todos com dentistas brasileiros. 

 

2.10 Outros anunciantes com menores investimentos 

 

 Mesmo não entrando nos detalhes dos demais anunciantes, fizemos questão de 

apresentar nesta pesquisa os quadros com suas respectivas inserções no Brazilian Times 

entre 2001 e 2011, especificamente nas edições do jornal impresso analisadas: 
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3 Categoria 3: Temas abordados nas capas  

 

O conteúdo jornalístico começa a ser pesquisado de maneira mais específica a partir 

desta categoria. Conforme explicitado no capítulo inicial, fizemos uma análise de cada 

uma das 11 capas das edições separadas para esta pesquisa, nas quais encontramos 74 

chamadas. Desta forma foi possível descobrir quais são os principais temas que 

compõem a capa do Brazilian Times, bem como a quantidade de chamadas, quais foram 

os títulos, se o texto tinha foto ou ilustração, qual editoria e de qual local geográfico 

aconteceu o fato. 

A edição 772 do BT, publicada em setembro de 2001, primeira após os atentados de 

11 de setembro, teve um total de cinco chamadas de capa. Os detalhes estão no quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 3 - Capa da edição 772, de 28/09/2001 

 

Quantidade de títulos: 05 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

As consequências para os imigrantes: Liberdade 

vigiada 

Sim Sim Opinião Estados Unidos 

O direito de ir e vir dos americanos e imigrantes em 

risco 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Indicando os rumos para o desenvolvimento da 

comunidade brasileira nos Estados Unidos 

Sim Sim General News Estados Unidos 

As noites de sextas agora terão mais vida Sim Não General News Estados Unidos 

Começa em duas semanas o Horário de Verão no 

Brasil 

Sim Não Só na capa Brasil 
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Chama atenção para a capa o fato de que três das cinco chamadas serem 

direcionadas às questões relacionadas ao futuro dos migrantes que moravam nos 

Estados Unidos na época dos atentados terroristas. A manchete da página, “As 

consequências para os imigrantes: Liberdade vigiada” traz a informação de que “boatos 

e falta de informação deixam brasileiros apreensivos nos EUA”.  

Se antes dos atentados a ilegalidade (realidade de parte da população brasileira que 

está nos Estados Unidos) era vista com apreensão, a tensão aumentou depois de 11 de 

setembro de 2001. A segunda chamada da mesma edição é prova disto, já que tem como 

objetivo noticiar a criação de um pacote antiterrorismo adotado pelo presidente George 

W. Bush. A iniciativa visa dar mais autonomia para o FBI, a polícia federal 

estadunidense. 

Mesmo com a clara mudança na relação com os migrantes, a vida continuou. Prova 

disso é que a terceira chamada abordou o lançamento da “Cartilha do Pequeno 

Empresário Brasileiro”, voltado para comerciantes brasileiros que possuem algum 

estabelecimento para oferecer produtos e/ou serviços aos migrantes na região da grande 

Boston. 

Fecham a capa da edição duas notícias: uma nova casa de eventos que foi 

inaugurada para realização de eventos voltados para comunidade brasileira em 

Framinghan, a qual parece até mesmo uma propaganda informal, mas tem sua 

importância dada necessidade da comunidade brasileira de estar em constante relação; e 

a aproximação do início do horário de verão no Brasil.  

Para finalizar, destacamos um anúncio que atravessa toda página, na vertical e em 

duas colunas (1/3 do total da página) sobre o evento World Cup Riders. A ocupação do 

espaço acabou tendo como impacto a redução no número de chamadas, ficando numa 

média inferior às chamadas das edições seguintes. 

O tamanho do anúncio na capa foi reduzido na edição 826, publicada em 2002. 

Mesmo assim chama atenção a chamada para o show da Banda Matruz com Leite 

(acima do cabeçalho do Brazilian Times), cuja publicidade interna ocupa uma página 

inteira e não inclui uma matéria sobre o evento. As demais chamadas desta capa do ano 

de 2002 são as seguintes: 

 

QUADRO 4 – Capa da edição 826, de 11/10/2002 
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Quantidade de títulos: 09 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Lula vence em New York e Boston Sim Sim General News Estados Unidos 

e Brasil 

INS deporta 20 dos 32 brasileiros presos em Cape 

Cod 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Miss Brasil-USA Sim Sim Caderno 2 Estados Unidos 

Voluntários se mobilizam para ajudar criança 

deficiente 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Brasileiro abre clube de remo em Somerville Sim Não General News Estados Unidos 

Bispo de Valadares participa de Festa da Padroeira 

em MA 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Chiropratic: mantendo seu sistema nervoso 

saudável 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Usuários de cartões telefônicos reclamam de 

propaganda enganosa 

Sim Não General News Estados Unidos 

Felipe Lorenzo! De volta ao Brasil e com novo CD! Sim Não Só na capa Estados Unidos 

e Brasil  

 

A análise das chamadas de capa de 2002 começa pela confirmação de que o 

destaque do BT são as notícias cujos fatos se “desenrolam” nos Estados Unidos. Mesmo 

quando o assunto é a eleição para presidente do Brasil, a notícia com a angulação 

voltada para a força do então candidato Lula na votação em New York e Boston. Outro 

ponto é que há duas notícias negativas para comunidade: a deportação de brasileiros 

indocumentados e a propaganda enganosa de uma empresa de cartões telefônicos. 

Por outro lado, a mesma edição publica que a união dos migrantes permitiu a 

criação de uma corrente de ajuda a uma criança brasileira que viajou para os Estados 

Unidos com objetivo de tratar de uma doença rara. Também é importante destacar o 

fortalecimento das relações sociais via eventos apontados pelas chamadas, como o Miss 

Brasil-USA, Festa da Padroeira (com a presença de um bispo que veio de Valadares) e a 

festa de criação de um Clube de Remo. 

O fortalecimento das relações entre os migrantes fica claro a partir da publicação da 

chamada sobre Felipe Lorenzo. Para quem reside no Brasil, este cantor pode ser 

desconhecido, mas morando nos Estados Unidos desde 1994 teve seu talento 

“importado” de volta para o Brasil onde participou do programa do apresentador Raul 
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Gil, na Rede Record. Pelo tom do texto, fica claro que ele ganha importância não só por 

ser brasileiro, mas também por ser migrante. 

A próxima edição a ser analisada é a 826, conforme dados abaixo: 

 

QUADRO 5 – Capa da edição 826, de 05/01/2003 

 

Quantidade de títulos: 08 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Brasileiros demitidos do Dunkin Donuts se sentem 

ameaçados 

Sim Não General News Estados Unidos 

Chuva desaloja e ameaça famílias em Belo 

Horizonte 

Sim Sim Brazil News Brasil 

Permissão de trabalho: uma missão para o seu 

empregador 

Sim Não Immigration Estados Unidos 

Avião com 148 pessoas a bordo cai no Mar 

Vermelho 

Sim Sim World News Egito 

Truque com bebê e crocodilo gera polêmica na 

Austrália 

Sim Sim World News Austrália 

Aeroporto internacional do Rio ficha americanos Sim Sim Brazil News Brasil 

Sonda americana envia as primeiras imagens de 

Marte 

Não Sim World News Estados Unidos 

Popó vence e conquista mais um título mundial Sim Sim Sportimes Estados Unidos 

e Brasil 

 

Novamente é possível notar que o Brazilian Times ocupa as áreas mais nobres da 

capa com notícias de interesse da comunidade, como a ameaça de retaliações de uma 

empresa que demitiu brasileiros sem documentos e as explicações de quais são as 

funções dos empregadores estadunidenses no momento da contratação de mão de obra 

composta por migrantes brasileiros. 

Mesmo a milhares de quilômetros de distância do Brasil, notícias da terra-natal 

também são destaques. Um exemplo é a matéria com os resultados de uma forte chuva 

que caiu sobre Belo Horizonte, capital do estado que mais envia brasileiros para os 

Estados Unidos.  

As doses de sentimento patriótico desta capa ficam por conta da conquista do 

boxeador brasileiro Popó, que lutou nos Estados Unidos. Outra notícia chama atenção 
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para o fichamento de cidadãos “americanos” no aeroporto do Rio de Janeiro, assim 

como estava sendo feito com brasileiros que chegavam a New York.  

Vale ressaltar que o esporte tem destaque junto à comunidade. Prova disso é que o 

projeto gráfico do jornal conta com um caderno denominado Sportimes. É hábito dos 

migrantes acompanhar semanalmente os resultados do Campeonato Brasileiro de 

Futebol (que é transmitido pela Globo Internacional). Por questões de identidade com a 

cidade de origem, os destaques geralmente ficam para os principais clubes mineiros: 

Atlético e Cruzeiro. 

Por fim, em tempos que a internet ainda não tinha penetração, havia notícias 

internacionais como a queda de um avião no Mar Vermelho e um truque com um bebê 

que revoltou a comunidade internacional. Este tipo de notícia aparece pela última vez na 

capa de 2006, especialmente por dois motivos: maior penetração da rede mundial de 

comunicação, onde é possível encontrar um cardápio mais amplo e rápido de notícias; e 

maior concentração de notícias sobre fatos que tem impactos diretos junto à comunidade 

brasileira nos Estados Unidos. 

A seguir, os dados da edição 1.078, publicada em dezembro de 2004: 

 

QUADRO 6 - Capa da edição 1.078, de 15/12/2004 

 

Quantidade de títulos: 09 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Brasileiro atropelador continua sob fiança Sim Não General News Estados Unidos 

Jovem ajuda brasileiros ao chegarem à América Sim Sim General News Estados Unidos 

Campanha lançada Sim Sim General News Estados Unidos 

O adeus da família Sim Sim General News Estados Unidos 

Presidente Lula diz que Brasil deve ser líder do séc. 

XXI 

Sim Não Brazil News Brasil 

Atlético-MG põe ingresso a R$ 2 para fugir da 2ª 

divisão 

Sim Não Sportimes Brasil 

Luxemburgo pode ser o “Rei do Brasileirão” Não Sim Sportimes Brasil 

Alex sofre lesão no joelho e está fora da temporada 

da NBA 

Não Sim Sportimes Estados Unidos 

Maior ponte do mundo é inaugurada na França Não Sim World News França 

 

Acolher migrantes recém-chegados que tiverem dificuldade de adaptação ao novo 

país. Esta notícia é um dos destaques da edição, juntamente com o lançamento de uma 
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campanha para melhorar o sistema de saúde de Massachusetts. Da mesma forma que 

acontece em outros veículos de comunicação, o BT também chama atenção pelas 

notícias negativas como a do brasileiro que atropelou e matou outra brasileira; e o 

falecimento de um integrante da comunidade que era respeitado e admirado por todos. 

Entre as áreas de notícias sobre o Brasil o esporte volta a ter destaque com duas 

chamadas de capa sobre o Campeonato Brasileiro. Outra notícia esportiva sobre a NBA 

foca a contusão de um jogador brasileiro, ou seja, a notícia sobre um dos principais 

esportes praticados nos Estados Unidos só ganha espaço no Brazilian Times em virtude 

de um jogador brasileiro: não há outras notícias sobre NBA nas demais edições 

analisadas. 

Por fim, uma notícia internacional sobre a inauguração da maior ponte do mundo na 

França. A notícia é isolada e, conforme pontuamos anteriormente, pautas internacionais 

vão perdendo espaço a medida que a Internet começa a ganhar os lares dos migrantes 

brasileiros que residem nos Estados Unidos. 

A seguir, os dados da capa da edição 1.092: 

 

QUADRO 7 – Capa da edição 1.092, de 20/01/2005 

 

Quantidade de títulos: 09 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Furtos de carro! Polícia de Framingham dá o alerta! Sim Sim General News Estados Unidos 

ONU: Brasil tem de atacar miséria em grandes 

áreas metropolitanas 

Sim Sim Brazil News Brasil 

Teerã: EUA ignoram do que o Irã é capaz Sim Sim World News Irã 

“A Fronteira” – sucesso absoluto!!!! Sim Não General News Estados Unidos 

Papa recebe miniatura em visita da Ferrari Não Sim Sportimes Vaticano 

Rei Pelé elogia “maestro” Zinedine Zidane Não Sim Sportimes Brasil 

Melo vence espanhol em sua estreia no Aberto da 

Austrália 

Não Sim Sportimes Austrália 

Número de brasileiros e brasileiras que vivem no 

exterior oscile entre 2 e 3 milhões 

Sim Sim Immigration Estados Unidos 

e Brasil 

Gastos e processos mancham festa do presidente 

Bush 

Sim Sim World News Estados Unidos 

 

Das 11 capas analisadas durante esta pesquisa, a da edição de janeiro de 2005 foi a 

mais diversificada. Obviamente, notícias de interesse direto para a comunidade de 



126 

 

 

 

 

migrantes brasileiros foram destaque: cuidados com o furto de veículos em 

Framingham, o sucesso do filme “A Fronteira” (que mostra como migrantes sem 

documentos entram nos Estados Unidos via México) e uma pesquisa que demonstra que 

de 2 a 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. 

Sobre o Brasil, a capa traz notícias esportivas como uma matéria com Pelé, outra 

sobre o tenista mineiro André Melo e até mesmo uma visita da Ferrari ao Papa. Esta é a 

última chamada de assunto internacional que encontramos no Brazilian Times, 

conforme veremos nos dados a seguir. 

Viver nos Estados Unidos também exige da comunidade um conhecimento mínimo 

das relações políticas internacionais. Afinal de contas, as guerras geradas pelo ex-

presidente Bush tem impactos na economia interna. Daí a existência de chamadas que 

demonstram as ameaças provenientes do Irã e os gastos excessivos da festa da reeleição 

feita por Bush. 

A partir da edição 1.251, de fevereiro de 2006, o jornal Brazilian Times ganhou um 

novo formato, passando de standart a tablóide. O primeiro impacto, o qual era esperado 

pela redução de espaço, foi a publicação de um número menor de chamadas de capa. Se 

nas cinco edições standart a média ficou em oito chamadas, no formato tablóide o 

número médio de chamadas das seis edições analisadas caiu para 5,66%. 

A seguir, os dados da capa de fevereiro de 2006: 

 

QUADRO 8 – Capa da edição 1.251, de 28/02/2006 

 

Quantidade de títulos: 06 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Americanos serão processados por ajudarem 

imigrantes ilegais 

Sim Não General News Estados Unidos 

Escolas de samba dão show nos desfiles pelo Brasil Não Sim Special News Brasil 

Caça a imigrantes brasileiros pela imigração em 

Cape Cod é boato 

Sim Não General News Estados Unidos 

Cruzeiro vence em Poços de Caldas e vai às 

semifinais 

Sim Sim Sportimes Brasil 

Morte de travesti brasileiro causa comoção em 

Portugal 

Sim Não General News Portugal 

Duda Mendonça desviou US$ 730 mil à Suíça Sim Sim Brazil News Brasil 
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Assim como aconteceu em todas as edições anteriores, as principais notícias da capa 

dão conta de assuntos voltados diretamente à comunidade brasileira. A manchete traz as 

punições para os “Americanos” que ajudarem migrantes que não possuírem documentos 

de permanência nos Estados Unidos e sobre os boatos de uma “caça” a migrantes em 

uma das cidades (Cape Cod) onde há um número expressivo de brasileiros. 

Sobre o Brasil, três notícias sobre áreas diferentes: política (escândalo envolvendo o 

publicitário Duda Mendonça), cultura (a grande festa do carnaval brasileiro) e esporte 

(informação sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro).  

Nesta edição de 2006 aparece uma notícia internacional, mas totalmente adaptada 

para chamar atenção da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Trata-se de um 

travesti assassinado em Portugal. Vale ressaltar que, naquela época, com a queda do 

valor do dólar em relação ao real, parte dos migrantes brasileiros que iam para os 

Estados Unidos encontraram na Europa uma alternativa para alcançar as metas de juntar 

dinheiro e ter uma vida melhor. 

Vamos analisar agora a edição 1.406, de março de 2007: 

 

QUADRO 9 – Capa da edição 1.406, de 05/03/2007 

 

Quantidade de títulos: 07 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Valadarense é detido no aeroporto de Boston 

tentando fugir dos EUA 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Atletas de MA conquistam 4 medalhas de ouro no 

Vale-Tudo 

Sim Sim Sportimes Estados Unidos 

Imigrantes encaram baixos salários e falsas 

promessas 

Sim Não General News Estados Unidos 

Brasileiro comanda equipe de futsal no Regional 

USFF 

Não Não Sportimes Estados Unidos 

Madonna é uma mãe à moda antiga Não Sim TV News Estados Unidos 

Green Card através do trabalho Não Não General News Estados Unidos 

Palmeiras afunda Corinthians Sim Não Sportimes Brasil 

 

O número de valadarenses nos Estados Unidos, conforme indicado 

anteriormente, chama atenção dos pesquisadores desde a década de 80, no século XX. 
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Desta forma fica claro porque a notícia da prisão de um “valadarense” e não de um 

“brasileiro” que foi estampada na manchete do Brazilian Times de março de 2007. Isto 

mostra que o fluxo continua entre a cidade mineira e a região de Boston.  

A capa ainda possui mais duas notícias com impacto direto junto à comunidade 

brasileira: o drama das pessoas que saíram do Brasil em busca de independência 

financeira, mas são obrigadas a encarar salários baixos e promessas mentirosas de 

empregadores; e a explicação do passo-a-passo para se conseguir o Green Card através 

da dedicação ao trabalho. 

Completam a página as notícias sobre esporte (vale-tudo envolvendo brasileiros 

nos Estados Unidos, brasileiro que comanda uma equipe de Futebol de Salão nos 

Estados Unidos e notícias sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol) e cultura (Madona 

aparece como uma mãe à moda antiga). 

A seguir, os dados da edição 1.577, de abril de 2008: 

QUADRO 10 – Capa da edição 1.577, de 13/04/2008 

 

Quantidade de títulos: 07 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

“Sujeira nas franquias de limpeza” Sim Sim General News Estados Unidos 

Agente de imigração dos EUA é procurado por 

pedofilia no Rio 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Cesário de Souza defende o cinturão de Vale-Tudo 

em Revere-Massachusetts 

Não Sim Sportimes Estados Unidos 

Advogado de imigração é condenado Sim Não General News Estados Unidos 

Lavagem de dinheiro leva brasileiro para cadeia em 

Danbury (CT) 

Não Não General News Estados Unidos 

Lindsay Lohan fará topless em seu novo filme Não Sim TV News Estados Unidos 

Petkovic busca na Argentina visto de trabalho Não Sim Sportimes Brasil 

 

Esta capa é a que traz mais notícias desfavoráveis à comunidade brasileira. São 

três chamadas: problemas das empresas de limpeza junto aos migrantes trabalhadores; a 

condenação de um advogado de migração; e a lavagem de dinheiro que levou um 

brasileiro para cadeia em Danbury. Estas notícias chamam muita atenção da 
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comunidade, pois brasileiros sentem os impactos dos problemas causados junto à justiça 

estadunidense. 

Não é novidade que o Brasil é visto por muitos turistas como um país de 

legislação frouxa, muitas belezas naturais e sexo a “preço de banana”. Um das 

chamadas de capa do BT traz a notícia de que um agente de migração dos Estados 

Unidos era procurado por ter se envolvido com pedofilia em uma visita feita ao Rio de 

Janeiro. 

Fecham a capa da edição 1.577 três notícias: uma sobre cultura (atriz 

estadunidense que fará topless em filme) e duas sobre esporte (brasileiro que defende o 

cinturão de vale-tudo nos Estados Unidos e jogador estrangeiro que joga no Brasil que 

busca legalização de sua documentação para trabalhar). 

A seguir os dados da edição de maio de 2009: 

 

QUADRO 11 – Capa da edição 1.465, de 21/05/2009 

 

Quantidade de títulos: 05 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Governo Obama dá autorização de trabalho para 

imigrantes em processo de deportação 

Não Sim General News Estados Unidos 

Locutor afirma que rodeio brasileiro em New 

Jersey será o melhor de todos 

Não Sim General News Estados Unidos 

Evangélicos em Newark-NJ preparam Marcha para 

Jesus 

Sim Sim General News Estados Unidos 

Gisele Itié está nos EUA para continuar filmagens 

de “os Mercenários” 

Não Sim TV News Estados Unidos 

Mariah Carey aparece sem maquiagem e com 

quilos a mais em seu novo filme 

Não Sim TV News Estados Unidos 

 

A capa de 2009 é um marco para esta pesquisa. É a partir dela que todas as 

chamadas passam a ser direcionadas apenas para assuntos cujos fatos tiveram origem 

nos Estados Unidos. Notícias até então comuns, como resultados do Campeonato 

Brasileiro e idas e vindas da Política no Brasil se restringiram às páginas internas do 

jornal Brazilian Times ou desapareceram das edições impressas. 
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Três notícias favoráveis à comunidade chamam atenção na edição 1.465: a 

autorização que o Obama concedeu para migrantes sem documentos trabalharem nos 

Estados Unidos; a reunião de um grupo de evangélicos para realizar uma Marcha para 

Jesus em Newark; e a realização de um rodeio que prometia ser o melhor de todos 

realizados até então. Destacamos a mudança de tom com os migrantes brasileiros, já que 

nesta época que os Estados Unidos passavam por uma grave crise financeira. 

Com o novo projeto gráfico, um espaço nobre foi reservado acima do cabeçalho da 

capa do BT. É um espaço curto, mas que chama atenção devido à localização 

privilegiada. O ambiente passou a ser usado para chamadas com textos curtos e imagens 

pequenas com assuntos geralmente sobre cultura e entretenimento. Nesta edição, por 

exemplo, as chamadas sobre assuntos envolvendo o ambiente da televisão (filmagens de 

programas e filmes). 

Segue, abaixo, a relação dos dados da edição 1.522, de junho de 2010: 

 

QUADRO 12 – Capa da edição 1.522, de 25/06/2010 

 

Quantidade de títulos: 04 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Prefeito de NY alia-se a grandes empresários em 

prol da reforma 

Sim Sim Community 

News 

Estados Unidos 

Republicanos temem que Obama legalize os 

imigrantes por decreto 

Sim Sim Community 

News 

Estados Unidos 

Ana Maria Braga passeia de mãos dadas com 

Marcel Frisoni 

Não Sim TV News Estados Unidos 

Fat Joe é acusado de assédio sexual por suposta fã Não Sim TV News Estados Unidos 

 

Esta é a edição desta pesquisa com o menor número de chamadas: apenas quatro. Na 

verdade, assim como foi indicado na edição anterior, duas chamadas curtas são voltadas 

à cultura (passeio da Ana Maria Braga nos Estados Unidos e Fat Joe sendo interpelado 

por suposto assédio a uma fã). 

Já os dois outros assuntos, que inclusive ganharam destaque na capa da edição 

1.522, são voltados à comunidade brasileira: a relação do prefeito de New York com 

empresários em busca da reforma da lei da migração estadunidense e o receio dos 

republicanos de Obama assinar um decreto para legalizar a situação dos migrantes que 
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não possuem documentos para trabalhar e viver nos Estados Unidos. O número menor 

de chamadas contrasta com uma diagramação que privilegia as fotografias. 

E, por fim, abaixo seguem os dados da edição 2.080, de julho de 2011: 

 

QUADRO 13 – Capa da edição 2.080, de 07/07/2011 

 

Quantidade de títulos: 05 

Títulos Texto Foto Editoria Origem do fato 

Brasileiro de NJ morre durante 4th of July Sim Sim Tragedy Estados Unidos 

Imigrante casado com americano tem deportação 

cancelada 

Sim Sim Drama Estados Unidos 

Imigrante indocumentado condecorado no Exército 

enfrenta deportação 

Sim Sim Drama Estados Unidos 

Brasil é favorito na Copa Lowell de futebol Sim Sim Soccer Estados Unidos 

Claudia Leite é atração do Brazilian Day 

Boston/2011 

Não Sim Arts & 

Culture 

Estados Unidos 

 

A padronização gráfica adotada a partir da transição do formato standart para 

tablóide permitiu ao Brazilian Times uma padronização da chamada acima do cabeçalho 

do jornal. Desta vez a notícia foi sobre a apresentação de Cláudia Leite no Brazilian 

Day, festa comemorativa à Independência do Brasil (7 de Setembro). O evento acontece 

em várias cidades dos Estados Unidos, geralmente no final de semana anterior à data. 

Assim como notamos nas edições do jornal a partir de 2006, até mesmo as 

chamadas esportivas começaram a se voltar apenas para eventos realizados nos Estados 

Unidos, com a participação direta da comunidade. O mesmo aconteceu nesta edição, 

pois a chamada sobre esporte apontou para um campeonato de futebol realizado em 

Lowell, cidade com grande número de migrantes brasileiros. Este é o reflexo das 

facilidades trazidas pela internet, pois ficou mais fácil encontrar notícias da própria 

região onde o Brazilian Times circula. 

As principais manchetes da edição 2.080 (de 2011) foram: a morte de um brasileiro 

de ataque fulminante no coração durante o evento que comemora a independência dos 

Estados Unidos; o cancelamento da deportação de um migrante que se casou com um 

companheiro nascido nos Estados Unidos; e a possível deportação de um soldado do 

Exército “americano” que não tinha documento de permanência (pode ir para guerra 

sem documento, mas não pode permanecer nos Estados Unidos?). 
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Para apresentar uma visão panorâmica da ocupação das 11 capas por chamadas, 

separadas por editorias, apresentamos o seguinte quadro: 

 

QUADRO 14 – Chamadas de capa divididas por editoria 

 

Editoria Quantidade de chamadas 

General News 30 

Sportimes 13 

TV News 6 

World News 6 

Brazil News 5 

Chamada só de capa 2 

Immigrant 2 

Community News 2 

Drama 2 

Opinion 1 

Caderno 2 1 

Tragedy 1 

Soccer 1 

Arts & Culture 1 

Total 73 

 

A reflexão relativa ao jornalismo nas capas nos levou à constatação que o Brazilian 

Times dá muito espaço nas capas das edições impressas para notícias sobre fatos 

envolvendo os migrantes brasileiros nos Estados Unidos. Prova disso é que 40% das 

chamadas são relativas à editoria General News. Por outro lado, assim como acontece 

nos veículos de comunicação de massa que circulam no Brasil, os destaques ficam por 

conta de aspectos negativos: liberdade dos migrantes é abalada após o atentado de 11 de 

setembro, deportações de brasileiros ilegais, demissões de brasileiros sem justificativa, 

acidente de trânsito envolvendo brasileiros, furtos de carros, etc. Esta característica não 

difere dos jornais impressos voltados para as massas, afinal de contas, parece que as 

pessoas se interessam mais por notícias negativas do que novidades positivas. 

 

4 Categoria 4: Frequência e perfil das editorias do Brazilian Times 
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Depois de analisar as chamadas de capa das 11 edições do Brazilian Times, foram 

catalogadas e analisadas as matérias das diferentes editorias das páginas internas. 

Contudo, antes de entrar na análise dos textos foi necessário explicitar quais são as 

editorias do jornal impresso, bem como o espaço dado a cada uma delas nas 11 edições 

que compuseram o corpus desta pesquisa. 

Entre os anos de 2001 e 2011, as seguintes editorias fizeram parte do material 

analisado para esta pesquisa: Advertisement, Community News, General News, 

Classitimes, Sportimes, Opinion, Brazil News, TV News, Social News, World News, 

Passatimes, Immigration, Minas em Foco, Editorial and Letters, Caderno 2, Special 

News, Cow News, Latest News, Press Release, Justice, Drama, USA News, Arts & 

Culture, Tragedy, Soccer e Directory. Obviamente que Advertisement, Classitimes, 

Press Release e Directory são espaços destinados à publicidade, e não à uma editoria 

jornalística. Todavia, deixamos os dados destas páginas junto às editorias com intuito de 

comparar espaços destinados à publicidade versus espaços destinados ao jornalismo, 

bem como suas características. 

O quadro em seguida mostra de forma mais clara a ocupação total de páginas e 

quantidade de textos em cada uma das editorias e espaços publicitários citados: 

 

QUADRO 15 – Quantidade de páginas e textos por editoria 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos 

Advertisement 78 - 

Community News 41 159 

General News 39 67 

Classitimes 38 - 

Sportimes 37 93 

Opinion 10 23 

Brazil News 10 27 

TV News 9 22 

Social News 8 38 

World News 8 30 

Passatimes 6 14 

Immigration 4 5 

Minas em Foco 2 9 

Editorial and Letters 2 7 

Caderno 2 2 3 



134 

 

 

 

 

Special News 2 1 

Cow News 1 4 

Latest News 1 3 

Press Release 1 2 

Justice 1 2 

Drama 1 2 

USA News 1 1 

Arts & Culture 1 1 

Tragedy 1 1 

Soccer 1 1 

Directory 1 - 

Total 305 513 

 

São ao todo 22 editorias em 11 edições do Brazilian Times, e 4 espaços destinados 

exclusivamente à publicidade. Dois aspectos chamam atenção. Em primeiro lugar, vale 

ressaltar que o número de editorias é grande porque houve muitas mudanças entre os 

anos de 2001 e 2011. Entretanto, isto não chega a ser um ponto negativo, pois 

demonstra que o jornal procura acompanhar as novas tendências da mídia. Além disso, 

as principais editorias (General News, Community News, Sportimes e Social News, 

juntamente com o Classitimes) sempre foram mantidas. Também chama atenção que 

parte das editorias possuem nome em inglês, o que indica uma relação e transformação 

social que é levada como um serviço para comunidade. Ao levar em conta o número 

total de páginas internas (já que as capas estão incluídas em outra análise), chegamos à 

conclusão que a média é de 1,68 texto por página.  

É importante, antes de analisar a distribuição das editorias, fazer uma breve análise 

do perfil de cada uma, já que elas não seguem uma padronização similar àquelas que 

temos nos jornais impressos do Brasil. É comum encontrarmos editorias de esporte, 

política, economia, cultura, etc. No Brazilian Times, conforme indicado anteriormente, 

as nomenclaturas das editorias são específicas, assim como acontece em outros jornais 

étnicos voltados para os brasileiros que moram nos Estados Unidos.
43

 Veja o quadro 

explicativo: 

 

QUADRO 16 – Panorama das editorias do Brazilian Times 

                                                 
43

 É importante destacar que as reflexões relativas às editorias envolvendo publicidade (Advertisement, 

Classitimes e Directory) foram feitas no capítulo anterior. 
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Community 

News 

É que possui mais espaço nas edições analisadas. O foco é o cotidiano dos brasileiros 

que residem nos Estados Unidos. Apesar de possuir textos noticiosos, grande parte do 

conteúdo se resume a informações típicas de colunas sociais: fotos e eventos. 

General News Ao lado da Community News, é a editoria que faz a cobertura dos fatos envolvendo 

brasileiros nos Estados Unidos. Traz notícias favoráveis e desfavoráveis como forma de 

deixar a comunidade de migrantes informada sobre o que acontece nas principais 

cidades com presença de brasileiros nos Estados Unidos. 

Sportimes Similar a uma editoria de esportes. Grande parte das pautas é relativa aos campeonatos 

de futebol que acontecem no Brasil. Mas também divulga informações de outras 

modalidades esportivas e cobre a prática de esportes envolvendo brasileiros nos Estados 

Unidos. 

Opinion Em algumas edições muda a nomenclatura para Opinião, mas o sentido é o mesmo: 

divulgar o expediente e textos desenvolvidos por pessoas de credibilidade junto à 

comunidade: advogados, médicos, etc. Em alguns momentos abre espaço para 

publicidade em forma de jornalismo. 

Brazil News Voltada para a divulgação de fatos que acontecem no Brasil. Tem como objetivo 

impedir que os laços entre o migrante a sua terra-natal. Deixou de ser publicada desde 

2007, possivelmente pela facilidade que a comunidade tem de acessar a internet, onde 

existem mais informações e com atualização mais ágil. 

TV News Começou a figurar no projeto do jornal em 2005. Vale ressaltar que as emissoras de 

televisão Brasil (Globo, Record, Band e Rede TV) chegam aos Estados Unidos em 

pacotes de TV a Cabo. Publica informações sobre bastidores das emissoras de televisão 

do Brasil, bem como as resenhas de novelas e o horóscopo.  

Social News Tem os mesmos objetivos da editoria Community News. Em alguns momentos, a 

substitui na edição. Todavia, em 2009, por exemplo, é possível encontrar as duas 

editorias em uma mesma edição com características (textos e fotos) similares. 

World News Não é publicada no jornal desde 2006. Tinha como objetivo a divulgação de notícias de 

diferentes partes do mundo. Assim como aconteceu com a editoria Brazil News, perdeu 

um pouco de sentido com a propagação da internet junto à comunidade. 

Passatimes Entre os anos de 2001 e 2004 trazia piadas, horóscopo (que depois migrou para TV 

News) e até textos feitos por profissionais de diferentes áreas. Saiu do jornal entre 2005 

e 2009 e voltou para divulgar palavras cruzadas, tiras, piadas, jogos (Sudoku) e fatos 

históricos. 

Immigration Veiculada no jornal impresso até 2006. Tinha como objetivo passar informações 

(legislação, direitos e deveres) que interessam diretamente e apenas aos migrantes que 

residem nos Estados Unidos. Os textos eram escritos somente para um cidadão 

americano (Joel Stewart) que trabalhava na área da migração. 

Minas em Também já foi denominado Minas News. É a segmentação de notícias cujos fatos 
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Foco aconteceram no Brasil para comunidade, já que grande parte vem do referido estados 

brasileiro. Não é fixa nas edições do jornal e já foi uma coluna na editoria Brazil News. 

Editorial and 

Letters 

Foi publicada apenas nas edições de 2001 e 2002. Trazia um editorial, expediente (que 

migrou para editoria Opinion), cartas dos leitores e um texto feito por uma pessoa 

formadora de opinião. 

Caderno 2 Apareceu apenas nas edições de 2001 e 2002. Trazia informações sobre eventos, 

atrações culturais geralmente com a presença de artistas brasileiros que se apresentam 

nos Estados Unidos. 

Special News Criada para a publicação de matérias especiais de interesse do público-alvo. Todavia, 

das onze edições foi publicada em apenas duas. Traz fatos de destaque com 

características parecidas com as notícias publicadas na editoria General News. 

Cow News Publicada apenas uma vez, em 2007, não teve continuidade. Trata-se de um ambiente 

onde eram publicadas piadas, enigmas, fotos engraçadas, etc. Boa parte migrou para a 

editoria Passatimes. 

Latest News Esta editoria foi publicada apenas na edição de 2002, pegando carona nos sites de 

notícias da internet. Não tinha características próprias, pois trazia dicas para migrantes, 

questões sobre saúde e classificados.  

Press Release Publicada em apenas na edição de 2011. É uma nova editoria em teste, com intuito de 

publicar as informações que chegam para o jornal via assessoria de imprensa de 

comerciantes brasileiros cujas lojas tem sede nos Estados Unidos. É um espaço 

publicitário, supostamente gratuito. 

Justice, 

Drama e 

Tragedy 

São três editorias que aparecem apenas na edição de 2011. Não tem características para 

permaneceram fixas, dependendo de fatos muito específicos. Todo conteúdo das três 

editorias são muito similares aos conteúdos da editoria General News. 

USA News Outra editoria que aparece apenas em uma edição do conteúdo analisado. Traz notícia 

de evento realizado no Brasil para a comunidade brasileira. O mesmo estilo de evento 

aparece atualmente em General News. 

Arts & 

Culture 

Publicada pela primeira vez na edição de 2011. Publicou informações sobre evento que 

tem como público-alvo a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Notícias similares 

já saíram nas editoriais Community News e General News. 

Soccer Também aparece apenas na edição de 2011. Tem conteúdo similar às notícias 

publicadas na editoria Sportimes. Afinal de contas, traz a informação de uma copa de 

futebol envolvendo brasileiros que moram nos Estados Unidos. 

 

Com os dados sobre a distribuição das editorias e as suas respectivas características 

em mãos, fizemos reflexões acerca das características (distribuição de espaços entre as 

editorias) do Brazilian Times, entre os anos de 2001 e 2011. Começamos com a 

separação das editorias (espaços publicitários foram denominados como editoria para 

facilitar a compreensão do conteúdo de forma macro) que possuem apenas conteúdos 
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publicitários: Advertisement, Classitimes, Directory e Press Release. Juntas as três 

somam 118 páginas, ou seja, 37,80% do espaço interno das 11 edições do jornal 

impresso. Aliás, Advertisement e Classitimes, ao lado de Sportimes são as únicas 

editorias que foram publicadas em todas as 11 edições analisadas. 

Publicidade à parte, chegamos ao número de 22 editorias distribuídas em 194 

páginas. Os espaços destinados a General News e Opinion só deixaram de aparecer em 

uma das edições: 2011 e 2002, respectivamente. General News, vale ressaltar, ocupou 

39 páginas ou 12,78% da totalidade. Outra editoria que também ocupa 41 páginas ou 

13,44% do total é a Community News. Além da General News e Community News, 

destacamos que a Sportimes ocupou 37 páginas ou 12,13% do total de páginas. 

Ressaltamos que há dois tipos de editorias: aquelas que presentes nas primeiras 

edições e que foram excluídas do jornal, e outras que não apareciam no início da 

pesquisa e passaram a figurar nas edições dos últimos anos analisadas. Entre as que 

desapareceram estão: Brazil News, que apareceu entre os anos de 2001 e 2006 e depois 

foi excluída das demais; Immigration, que figurou apenas nas edições de 2001, 2003, 

2005 e 2006; Editorial and Letters e Caderno 2, veiculadas apenas em 2001 e 2002; e 

Lastest News e USA News, veiculada apenas em 2002; World News, publicada 

somente entre 2003 e 2006.  

Por outro lado, apareceu uma série de editorias nos últimos anos. TV News, por 

exemplo, parece ter se consolidado no jornal, pois desde que foi publicada pela primeira 

vez, em 2005, passou a figurar nas edições analisadas até 2011. Outra editoria que 

começou em 2006, e também ocupou espaço nas edições de 2008, 2009 e 2011 é a 

Social News. A Passatimes, por sua vez, foi publicada em 2001, 2002 e 2004, voltando 

ao jornal apenas nas edições 2010 e 2011.  

E, finalmente, as editorias que aparecem apenas uma vez: Special News (2006), 

Cow News (2007), Arts & culture (2011), Tragedy (2011), Justice (2011), Drama 

(2011) e Soccer (2011), e os espaços publicitários: Directory (2005) e Press Release 

(2011). Como se pode notar, em 2011 houve uma grande quantidade de novas 

editoriais, o que confirma uma impressão inicial: o jornal tem poucas editorias fixas, 

mudando o projeto editorial e gráfico de acordo com as necessidades econômicas e 

sociais. Todavia, a mudança não afeta o principal objetivo do jornal: enfocar assuntos 

de interesse do cotidiano dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. 
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Ficou claro que três ambientes são fixos quando se trata de conteúdo jornalístico: 

Community News, General News e Sportimes. Mesmo tendo pouco espaço, também 

será analisado o ambiente Opinion, como alternativa para analisar textos que geralmente 

expressam a filosofia de uma empresa de comunicação de maneira mais explícita. Já as 

demais editorias (cada uma ocupou menos de 3,5% do espaço total pesquisado) 

ajudaram em reflexões mais generalizadas. 

 

5 Categoria 5: Gêneros jornalísticos 

 

O conteúdo das matérias publicadas no Brazilian Times reflete o perfil do jornal, 

bem como a relação com o público-alvo. Antes de começar a análise de conteúdo de 

parte dos textos que compõem o corpus desta pesquisa separamos parte do conteúdo 

jornalístico a partir da frequência e espaço ocupado das seções apresentadas na 

categoria anterior.  

De acordo com os dados obtidos durante a pesquisa, tivemos a publicação de 513 

textos nas 11 edições do BT, ou seja, uma média de 46,63 textos por edição. Como o 

universo é muito grande para uma análise de conteúdo, classificamos o conteúdo em 

gêneros conforme indicado no capítulo I, em obra organizada pelo pesquisador José 

Marques de Melo (2010): informativo (nota, notícia, reportagem e entrevista); opinativo 

(editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta); interpretativo 

(dossiê, perfil, enquete e cronologia); utilitário (indicador, cotação, roteiro e serviço) e 

diversional (história de interesse humano e história colorida). No primeiro capítulo 

desta pesquisa há uma descrição detalhada de cada um dos itens das áreas indicadas. 

Como possuem características distintas, em primeiro lugar optamos por separar as 23 

editorias em cada uma das cinco áreas indicadas anteriormente. 

 

QUADRO 17 – Definição dos gêneros jornalísticos de cada seção 

 

Gênero Seções Páginas Textos 

Informativo General News, Sportimes, Brazil News, TV News, World News, 

Minas em Foco, Caderno 2, Latest News, USA News, Arts & 

Culture, Soccer, Press Release, Justice, Drama, Special News e 

Tragedy 

116 236 

Opinativo Community News, Opinion, Social News e Editorial and Letters. 62 229 
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Utilitário Passatimes, Immigration e Cow News. 11 23 

Diversional Não há - - 

Interpretativo Não há - - 

 

A separação por gêneros permitiu uma visão generalizada do espaço ocupado para 

cada um no Brazilian Times. Temos ao todo 189 páginas voltadas ao jornalismo 

(excluindo as páginas preenchidas totalmente por publicidade e as capas) nas 11 edições 

do BT. O gênero Informativo totaliza 116 páginas, isto é, 60,20% do total de espaço 

preenchido pelo jornalismo foi ocupado por: nota, notícia, reportagem e entrevista. 

Veiculou 236 textos, o que corresponde 44,83% do conteúdo jornalístico publicado. 

Soma-se ao gênero Informativo, como peça fundamental do jornal, o gênero 

Opinativo que totalizou 62 páginas ou 32,97% do total. Além disso, veiculou 229 textos 

ou 44,64% do total. Já o gênero Utilitário abrange 10 páginas e 21 textos ou 4,09%.  

Vale ressaltar que os textos dos gêneros Diversional e Interpretativo, conforme 

indicado no quadro anterior, não possuem editorias. Mesmo com estas variações da 

nomenclatura das editorias, sentimos a necessidade de analisar os textos cada gênero de 

forma separada. Assim foi possível analisar mais profundamente características como 

repetição (frequência) de frases, palavras e/ou imagens sobre os temas pautados mais 

recorrentes. Este método permitiu a realização de inferências típicas de uma análise de 

conteúdo, conforme pontua Bardin (1977, p. 114). 

As amostras dos textos nos gêneros Informativo e Opinativo se mostraram inviáveis 

para uma análise qualitativa na sua totalidade. Afinal de contas, juntos chegam a 

77,80% de espaço jornalístico tendo como base o número de páginas e com um total de 

459 textos ou 89,47%. Por isso escolhemos analisar as notícias referentes a ambos a 

partir de uma segunda amostra, ou subamostra composta pelas matérias que foram 

manchetes de capa. Esclarecendo que nesta fase analisamos todas as matérias internas 

realtivas à manchete de cada edição. Já os demais gêneros jornalísticos (cujos conteúdos 

são mais restritos) foram alvo de uma análise da sua totalidade. Vamos à análise em 

separado de cada gênero. 

 

5.1 Gênero informativo: o pilar de sustentação do Brazilian Times 

 

É o principal gênero do Brazilian Times, composto pelas seguintes editorias: 

General News, Sportimes, Brazil News, TV News, World News, Minas em Foco, 
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Caderno 2, Latest News, USA News, Arts & Culture e Soccer. Nas 11 edições 

analisadas foram publicadas 74 chamadas de capa. Deste total, 63 chamadas ou 85,13% 

foram definidas como informativas. E, das onze manchetes de capa do corpus da 

pesquisa, oito (72,72%) são da editoria General News que está inserida dentro do 

gênero Informativo. Veja no quadro abaixo como foi feita a distribuição das manchetes 

do BT: 

 

QUADRO 18 – Manchetes das 11 edições do Brazilian Times 

 

Gênero Ano(s) Quantidade 

Informativo 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 8 

Opinativo 2001 e 2010 2 

Diversional 2011 1 

Interpretativo - - 

Utilitário - - 

 

Dentro do universo apresentado, a análise de conteúdo das oito manchetes do jornal 

permitiu uma visão qualificada e aprofundada sobre o gênero Informativo. Vale a pena 

acrescentar que, antes e durante a reflexão mais profunda dos textos do recorte proposto 

lemos outras edições do Brazilian Times. Algumas até mesmo da década de 80 do 

século XX. Por isso tivemos a convicção que as variações – sejam no aspecto 

jornalístico ou no publicitário – não comprometeram os resultados desta pesquisa. O 

recorte de 10 anos, mesmo que já acompanhávamos a trajetória do jornal há 18 anos, foi 

considerada satisfatória. 

Todas as manchetes analisadas em seguida foram classificadas como notícias. É que 

no Brazilian Times não é comum a publicação de reportagens e entrevistas. As notas 

informativas, por sua vez, aparecem de maneira esporádica, sendo mais comuns no 

gênero Opinativo, junto às colunas sociais. A maioria traz informações sobre as relações 

sociais dos brasileiros entre si ou com a sociedade estadunidense, todas com aspectos 

negativos: prisão, atropelamento, furto, morte, etc.  

 

5.1.1 Política brasileira como manchete da edição 772 

 

Para facilitar o entendimento das oito notícias do gênero informativo separamos 

nossos passos em duas escalas. Em primeiro lugar, separamos todas as chamadas de 
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capa e notícias de páginas interna do gênero informativo, o que permitiu notar uma 

evolução nos temas de capas e textos noticiosos dentro de um mesmo gênero. Em 

seguida dividimos cada edição impressa em subcategorias, o que permitiu uma pesquisa 

mais profunda sobre detalhes referentes à análise de conteúdo. 

A primeira manchete estudada trata de um tema político. O título é “Lula vence em 

New York e Boston”, acompanhado do bigode “Na 10ª Zona Eleitoral, de Boston, Lula 

arrasou abocanhando mais votos que todos os outros cinco candidatos juntos”. A 

matéria aborda o momento político que o Brasil vivia. Se o título segue uma 

padronização do jornalismo praticado no Brasil, por exemplo, com sujeito e verbo 

encaixados para demonstrar uma ação, o mesmo não acontece com o bigode. Este traz a 

combinação de verbos “arrasou abocanhando”, na qual podemos notar uma primeira 

característica do Brazilian Times: a linguagem simples, às vezes informal, parecida 

muitas vezes com matérias de televisão (canal aberto). 

O título e o bigode são exatamente os mesmos daqueles publicados na capa da 

edição 826, publicada em outubro de 2002. Também chama atenção que o texto da 

chamada de capa, com 1250 toques, é exatamente o mesmo texto do início da matéria 

na página interna. Com isso, o leitor que leu a chamada antecipou a leitura de 41,66% 

da matéria. 

Outro ponto que chama atenção é que, geralmente, os títulos e/ou bigodes trazem as 

informações de maior impacto de um texto jornalístico. O lead existe exatamente para 

tal função. Contudo, a informação mais impactante, de que Lula “arrasou abocanhando 

mais votos que os outros cinco candidatos juntos” figura apenas no último parágrafo do 

texto.  

Se pensarmos no público-alvo, a conclusão é que a decisão é acertada. Afinal de 

contas, o jornal circula entre brasileiros que geralmente optaram por trocar o Brasil 

pelos Estados Unidos em busca de dólares. Em pesquisas realizadas anteriormente, fica 

claro que apenas uma parcela dos brasileiros migrantes possui curso superior. Siqueira 

(2009, p. 74) verificou que entre os migrantes 23% possuem ensino fundamental, 45% o 

segundo grau e 9% o terceiro grau completo. Soma-se a isto o cotidiano tomado pelo 

trabalho, às vezes trabalhos em locais diferentes, o que exige uma leitura rápida. Um 

dos resultados deste perfil é o espaço considerável reservado para “colunas sociais”, 

como veremos mais adiante na análise de conteúdo do gênero Opinativo. 
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Na página interna, o espaço ocupado pelo texto sobre política, dentro da editoria 

General News, corresponde a cerca de 3.000 toques (ou cerca de 30 linhas de Word). O 

primeiro detalhe que chama atenção é que a notícia sobre as eleições no Brasil 

demonstra que quem migrou ainda tem interesse nos assuntos da terra-natal, inclusive 

exercendo o direito à cidadania. A notícia se restringe aos dados sobre a votação e os 

resultados nas zonas espalhadas pelas áreas de maior concentração de brasileiros onde 

circulam (ou circulavam) cópias impressas do Brazilian Times: New York, Boston e 

Flórida.  

Em nenhum momento, por exemplo, indica o resultado a partir dos votos de pessoas 

que estão no Brasil ou sobre o clima das eleições nas grandes metrópoles brasileiras, 

etc. Como a notícia traz a informação de que o resultado das urnas instaladas nos 

Estados Unidos foram divulgados às 19 horas do mesmo dia, porque não apresentar os 

dados do Brasil? As duas principais motivações são: a internet, como mídia, ainda 

engatinhava; e faltou uma pauta, apuração e angulação mais adequada.  

Outra prova disso é que não há nenhuma entrevista, seja com eleitores brasileiros 

nos Estados Unidos ou no Brasil. Também não há entrevista com autoridades, mas o 

cônsul do Brasil em Boston é citado. Parece mais uma informação de release 

desenvolvido por uma assessoria de imprensa do que uma entrevista realizada pelo 

Brazilian Times. A matéria não possui aspas para marcar falas integrais. 

Isto não quer dizer, naturalmente, que a matéria não atenda as necessidades do 

público-alvo. As informações sobre as eleições estão bem distribuídas pela reportagem, 

mas as características informais, inclusive com a inserção de adjetivos como apresenta o 

trecho “Extraordinário mesmo foi o aumento percentual de eleitores que compareceram 

para exercer seu direito à cidadania”.  

 

5.1.2 Edição 941: parcialidade e técnica em questão 

 

O segundo texto a passar pela análise de conteúdo tinha o título “Brasileiros 

demitidos do Dunkin Donuts se sentem ameaçados” e bigode (linha de apoio que 

aprofunda o tema do título) “Treze imigrantes indocumentados foram denunciados por 

um colega de trabalho”. Assim como aconteceu com a edição de 2002, a edição 941, 

publicada em janeiro de 2003, tem os mesmos títulos e bigode na capa e página interna. 
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O lead da página interna também foi copiado e colocado na capa, aparecendo na íntegra 

como uma chamada para notícia.  

A repetição de título e bigode em capas e páginas internas nos levou à conclusão de 

que, naquela época, o jornal impresso não possuía um projeto gráfico. Para ocupar capa 

e página interna, os títulos não tinham um tamanho de corpo padronizado. Isto também 

fica claro quando folheamos as edições de 2002 e 2003, onde há páginas que títulos de 

matérias que ocupam a mesma quantidade de colunas possuem tamanhos diferentes. 

Ao analisar a página interna, onde foi publicada a notícia sobre a prisão de 

brasileiros sem documento, notamos que a manchete do jornal não era a manchete da 

página interna. Nesta aparece como manchete a notícia “Termina a Loteria do Green 

Card para 2005”. A atitude também não é comum, a não ser que haja uma imagem 

(foto, ilustração, gráfico etc.) que chame muita atenção, não há motivo para uma 

manchete de capa do jornal impresso não ser manchete da página interna. O que não é o 

caso, pois a matéria sobre o Dunkin realmente está sem imagem, mas a foto publicada 

na matéria do Green Card está sem crédito, parece ter sido tirada da internet e traz uma 

mulher de perfil olhando para a tela de um computador. O que isto tem a ver com a 

loteria do Green Card? 

O texto da matéria da prisão de brasileiros sem documentado para trabalhar nos 

Estados Unidos tem cerca de 4.700 toques. Apesar disso, não apresenta nenhum 

intertítulo ou retranca, corre direto em três colunas. Faltou uma indicação do projeto 

gráfico sobre disposição de texto e imagem, a qual permitiria leitura e a diagramação 

mais agradáveis. Ainda sobre esta área, na última das três colunas da matéria não há 

alinhamento, terminando o texto um linha antes das outras duas colunas. 

A notícia tem uma entonação parecida com aquela publicada em 2002 e que foi 

analisada anteriormente. Tem as informações necessárias sobre o assunto, mas traz 

consigo adjetivo como pode ser notado na frase: “O mais chocante de tudo, segundo os 

funcionários demitidos, é que a denúncia partiu de um brasileiro”.  

Há, ainda, trechos da matéria que se mostram opinativos, e não imparciais como 

rezam os manuais de jornalismo como: “Mas não existe caça de porta em porta”, 

declaração que não foi dada por autoridades e sim pelo repórter (aliás, as autoridades 

não foram entrevistadas); e “não é segredo que lojas como Dunkin Donuts são uma 

grande rede de oportunidade para brasileiros e outros imigrantes que não possuem 
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documentos legais ou não falam inglês suficiente para buscar outras funções”. O jornal 

atua como um conselheiro. 

Os pontos positivos da matéria são: a realização de entrevistas com os brasileiros 

(chamados no texto de informantes) sem documentos envolvidos no assunto; a alusão a 

outros fatos similares que aconteceram entre brasileiros ilegais e empresas nos Estados 

Unidos; e na parte final que indica organizações não governamentais que prestam 

serviços gratuitos para brasileiros que tiverem dúvidas sobre o mercado de trabalho. 

 

5.1.3 A titulação em questão na edição 1.078 

 

Já a chamada de capa do ano 2004 (edição 1.078), que novamente trouxe como 

manchete um assunto do gênero Informativo, teve como título “Brasileiro atropelador 

continua sob fiança” e bigode “Apesar de se declarar inocente fiança sob(sic.) para 35 

mil”. Desta vez o título da página interna foi diferente do título da capa: “Brasileiro 

acusado de atropelar continua sob fiança”. É bem parecido, mas diferente. A página 

interna não tem bigode, pois a notícia manchete de capa, novamente não foi a manchete 

da página interna onde ela foi publicada. Ela perdeu em escala de importância para 

outra informação: “Entidades se unem para lutar pela reforma do Sistema se(sic.) Saúde 

Pública de Massachusetts”. 

Foram colocadas no parágrafo anterior duas vezes a expressão “sic.”. Em ambos os 

casos ele indica que uma palavra está grafada incorretamente. Na capa a palavra “sob” 

inserida no título deveria ser substituída por “sobe”; e na página interna a palavra “se” 

deveria ser substituída por “de”. Os erros de grafia em impressos não são novidade. 

Mesmo em jornais de grande circulação no Brasil é comum encontrar erros de revisão. 

O que muda é a quantidade e tipos de erros.  

Em uma mesma edição, ocorrer dois erros em títulos é pouco comum em jornais 

cuja redação seja composta por profissionais diplomados na área de redação, edição e 

revisão. Vale ressaltar que os erros de revisão são comuns também no desenvolvimento 

da matéria. Cito alguns: vírgula entre sujeito e predicado, nas frases “Membros da 

família, dizem que Maria Couto [...] e “A promotoria disse que o brasileiro admitiu em 

corte, que tinha bebido três latas de cerveja naquele dia”; acentuação equivocada nas 

palavras “homícidio (e não homicídio) e juíz (juiz não tem acento); palavra “por” está 

solta no texto sem sentido na frase “[...] ultrapassou o carro que estava à sua frente, e 
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“por” atropelou Maria do Couto; palavra com grafia errada “políca” e não “polícia”; uso 

dos pronomes “sua” e “seus” causando duplo sentido na frase “Ela limpava casas para 

ajudar sua família no Brasil e seu filho que tinha sérias doenças nos rins”; nesta última 

frase citada, o verbo “tinha” também está equivocado, pois o filho dela continua com a 

doença mesmo depois do acidente; o jornal também “abrasileirou” um nome próprio, 

pois publicou o nome da cidade “Marlborough” como “Malboro”. 

Por fim, há muitas frases repetidas (que se fossem retiradas poderiam deixar o texto 

mais enxuto e direto) como: “Ele é acusado de ter ignorado ou negligenciado o carro 

que estava à sua frente, no dia do acidente (linhas 27 a 30)”; “Um carro havia parado 

para Maria Couto atravessar a faixa de pedestre, mas o brasileiro que vinha logo atrás, 

ultrapassou não parou, desviou do carro à sua frente, e atropelou Maria do Couto (linhas 

30 a 36)”; e “Segundo a políca(sic.) de Malboro, o brasileiro não parou, desviou do 

carro à sua frente, neste momento (linhas 37 a 40)”. 

Chama atenção ainda as trocas do nome da brasileira que morreu atropelada. Nas 

linhas 3, 9 e 34 o nome dela foi publicado como “Maria do Couto”. Já nas linhas 13, 31, 

39 e 48 o nome aparece como “Maria Couto”. Vale a pena ressaltar que todas as 

observações feitas acima são realtivas a um texto, que dentro do gênero Informativo 

pode ser classificado como uma matéria, de apenas 1900 toques. Por falar em toques, a 

chamada de capa desta notícia, com 870 toques, foi retirada na íntegra da matéria. Ou 

seja, 45,79% da matéria foi duplicada na chamada de capa. 

 

5.1.4 As limitações técnicas da edição 1.092 

 

Na edição 1.092, publicada em janeiro de 2005, a manchete traz o título “Furtos de 

carros! Polícia de Framingham dá o alerta!” e bigode “Escritório da BRAMAS recebe 

policiais de Framingham e fala sobre furtos de carros” são exatamente os mesmos 

daqueles publicados na página interna. O mesmo acontece com a chamada de capa, com 

1550 toques, foi retirada integralmente da notícia na página interna, que tem 3.120 

toques. As características do texto colocam-no com uma matéria informativa. O leitor 

pode, desta forma, ler 49,67% da matéria na chamada de capa. 

O detalhe que mais chama atenção nesta análise de conteúdo é que a matéria não 

traz nenhuma análise da situação, tampouco entrevistas com pessoas que já tiveram o 

veículo roubado. O texto explana sobre uma entrevista coletiva, primeiro e único ponto 
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de apuração. Da maneira que foi desenvolvida esta matéria, o resultado ficou mais 

parecido com um release de assessoria de imprensa do que uma cobertura jornalística de 

um fato que interessa à comunidade brasileira.  

Nem todas as fotos do Brazilian Times possuem crédito. A foto da página interna da 

matéria “Furtos de carro! Polícia de Framingham dá o alerta!”, por exemplo, está sem 

crédito. O mesmo não acontece na capa, onde a foto da coletiva dada à imprensa sobre o 

assunto traz o seguinte crédito: “Geraldo Costa ‘corredor da paz’”. 

O ponto positivo é que foi reduzida a quantidade de erros gramaticais e a matéria 

trouxe o endereço da Brazilian American Association (BRAMAS), entidade não 

governamental que auxilia em diversas frentes os migrantes que residem nos Estados 

Unidos.  

Os comentários finais são sobre o título e as legendas da foto. O título, que se repete 

conforme apresentado anteriormente, traz dois pontos de exclamação. No nosso 

entendimento, em um assunto sério como o aumento dos furtos de veículos na cidade de 

Framingham não cabem pontos de exclamação. Já as legendas das fotos não retratam 

tampouco complementam as imagens apresentadas pela versão impressa. 

 

5.1.5 Repetição e criatividade na edição 1.251 

 

A próxima manchete a ser analisada foi publicada na edição 1.251, de fevereiro de 

2006. A manchete, dentro do gênero Informativo, foi classificada como uma notícia. 

Vamos inicialmente comparar os títulos “Americanos serão processados por ajudarem 

imigrantes ilegais” e “Americanos serão processados por ajudar ilegais”, publicados na 

capa e da página interna, respectivamente. A mudança no verbo, passado do plural para 

o singular não está errada, mas claramente demonstra uma adaptação de espaço e não 

ideológico para qualificar o título.  

Já os bigodes da capa e da página interna são exatamente os mesmos. Houve apenas 

adaptação no tamanho da fonte, pois não há uma padronização gráfica para tamanho de 

fontes nos títulos e bigodes a partir do número de colunas ocupadas. O mesmo 

aconteceu com a chamada de capa, cujo texto de 720 toques é uma cópia do início da 

matéria publicada na página interna. Nem mesmo um erro de grafia na palavra “íntens”, 

escrita de maneira equivocada, foi ajustado e aparece tanto no texto da capa quanto na 

matéria interna.  
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No que se refere à questão gráfica, a chamada de capa não traz padronização dos 

parágrafos. Já na página interna a matéria publicada tem 5.300 toques, mas nenhuma 

retranca ou intertítulo. Segue em texto corrido, sem pausa para transição de assuntos 

dentro do mesmo tema.  

A matéria foi publicada em seis colunas tendo fio de separação das publicidades em 

apenas três colunas, pois nas outras três o fio foi retirado para dar espaço ao texto. A 

foto colocada na página interna foi retirada da internet e aparece sem legenda 

explicativa (há apenas o nome “F James”) e estourada (imagem de internet aumentada 

cuja transição entre os pixels fica clara e deixa a foto “borrada”). 

O texto também possui palavras com grafias erradas, como “íntens” ou invés de 

“itens”; e “ingaga” ou invés de “indaga”. Outra questão relativa ao texto é a utilização 

de vírgulas de maneira equivocada: “Em dezembro (faltou uma vírgula aqui) quando a 

câmara aprovou a emenda [...]; e “Muitos, se dedicam para ajudar os estudantes”. Há 

crase usada errôneamente em “[...] foi o autor desta emenda, a qual reza que os cidadãos 

que ajudarem imigrantes ilegais à conseguir moradias e empregos serão punidos de 

alguma forma”; e “dar ajuda à ilegais”;  

No decorrer do texto há frases sem sentido, pois há palavras soltas: “A questão 

levantada entre é sobre o que realmente esta parte siginifica”; “Fahlberg também disse 

que a proposta federal contradiz uma lei do estados de Massachusetts que cita que toda 

cirança que nele, têm o direito à uma educação pública, seja ela cidadã americana ou 

não”. 

Outra questão é que faltou fechar aspas na fala de Marty Meehan, o que dificulta a 

indicação de até onde termina a fala do vereador. E por fim, a notícia tem erros 

gramaticas: “Um grupo formado por cerca de 50 pessoas estiveram reunidos [...]” e não 

esteve reunido; “têm” (com acento) e “tem” (sem acento) foram usados de maneira 

diferente para indicar um plural; “Espero que esta emenda não tenha nada haver com o 

nosso meio” e não “a ver”. 

 

5.1.6 Edição 1.406 apresenta evolução técnica 

 

A edição 1.406, veiculada em março de 2007, teve como manchete a notícia cujo 

título foi “Prisão – Valadarense é detido no aeroporto de Boston tentando fugir dos 

EUA” e bigode “‘Prisão só foi possível graças a uma matéria publicada no Brazilian 
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Times e a ajuda de um informante que preferiu não se identificar’, diz Lauro”. Já o 

título interno descreve que “Brasileiro é detido no aeroporto de Boston” e bigode “Ele 

estava sendo procurado pela polícia e foi preso no aeroporto de Logan, prestes a 

embarcar para o Brasil”.  

Pela primeira vez nesta análise de conteúdo tanto título quanto bigode foram 

trocados quando comparamos a chamada de capa e da página interna, assim como 

acontece nos jornais mais respeitados do Brasil. O mesmo aconteceu com o texto da 

chamada de capa, que não foi publicado como cópia integral do início da notícia da 

página interna. Aliás, a chamada está bem desenvolvida, com um resumo dos pontos 

principais sobre o tema. 

Apenas uma frase apareceu sem sentido correto: “Munida com toda a 

documentação, ela juntamente com o empresário Lauro, proprietário de uma 

revendedora de carros da qual Pablo havia desviado mais de $ 20 mil”. Faltou o 

complemento da frase. E um erro gramatical: “políciais”, palavra que não tem acento. O 

restante da matéria ficou bem desenvolvido, inclusive com entrevistas e 

acompanhamento do fato inloco pela reportagem. O próprio jornal, aliás, destacou que a 

prisão do brasileiro só foi possível devido a uma denúncia anônima feita para a 

colunista do Brazilian Times, Mara Palmieri. 

 

5.1.7 Apontamentos gráficos da edição 1.577 

 

A notícia seguinte a ser analisada no gênero Informativo foi publicada na edição 

1.577, veiculada em abril de 2008. Os títulos e bigodes da manchete de capa e página 

interna são, respectivamente, os mesmos: “‘Sujeira nas franquias de limpeza’” e 

“”House cleaner’s denunciam franquias que vendem contas de limpeza ‘elas não 

cumprem a promessa de lucro e ainda geram prejuízo para os investidores’”.  

O mesmo acontece com o texto da chamada, o qual foi copiado na íntegra dos 

primeiros parágrafos do texto da página interna. O texto, aliás, dentro do gênero 

Informativo foi enquadrado como uma matéria. Tanto foto da capa quanto a foto de 

página interna estão sem crédito, 

A matéria, que tem cerca de 5.150 toques, está bem desenvolvida. Só a questão 

gráfica poderia ser qualificada com a inserção de intertítulos e/ou retrancas para facilitar 

a leitura. Também vale destacar que a matéria conseguiu escutar todas as fontes 
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envolvidas: pessoas que foram prejudicadas, advogados e autoridades. Só faltou 

conversar com a empresa denunciada, mas na própria matéria consta que “Os 

administradores da CleanNet não retornaram às solicitações do jornal Brazilian Times, 

para manifestarem sua posição. O que podemos notar, ainda, é que nesta última frase o 

uso da crase e da vígula não estão corretos. Contudo, enfatizamos que, à exceção das 

poucas indicações acima, a matéria segue as técnicas do jornalismo. 

 

5.1.8 Qualidade do texto evolui na edição 1.465 

 

A última notícia a ser analisada dentro do gênero Informativo foi publicada em maio 

de 2009, na edição 1.465. Ela foi classificada como uma matéria. Na chamada de capa 

não há bigode ou texto, apenas o seguinte título: “Governo Obama dá autorização de 

trabalho para imigrantes em processo de deportação”. Da mesma forma que acontece 

com a grande maioria das imagens utilizadas pelo jornal, a fotografia de Obama não tem 

crédito. 

Os títulos da chamada de capa e da matéria. Na página interna o título é “Imigrantes 

em vias de deportação recebem autorização de trabalho” e o bigode “Decisão foi 

tomada pela secretaria do Departamento de Segurança Interna, Janet Napolitano, e 

beneficiou indocumentados como Gerardo Arreola Gonzalez. A foto de Janet, que 

ilustra a matéria, também não possui crédito e a coloca de perfil, sem nenhuma alusão 

ao tema em questão. No lugar do nome de um jornalista, o crédito traz a menção à 

Agência de Notícias Brazilian Times (ANBT). Curiosamente, ao final da matéria consta 

como fonte “Acheiusa”, outro jornal étnico escrito em português cuja sede fica nos 

Estados Unidos. 

O texto enfoca o tratamento dado aos imigrantes pelo presidente Obama nos seus 

primeiros anos de governo. O primeiro detalhe que chama atenção é a forma que a 

secretaria do Departamento de Segurança Interna é tratada. Tanto no texto como na 

legenda da foto ela é chamada de “toda poderosa”. No restante da matéria, que tem 

cerca de 5.000 toques, foram apresentadas entrevistas com representantes do governo, 

migrantes beneficiados pela “anistia”, advogado, especialista em imigração, grupo anti-

migrante e grupos pró-imigrante. A matéria está bem desenvolvida e segue todas as 

regras do jornalismo. No que se refere à parte gráfica, sentimos a falta de intertítulos e 
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retrancas, o que deixaria a leitura ainda mais agradável. Ainda mais se pensarmos no 

perfil do público-alvo do jornal. 

No conjunto, observamos que o Brazilian Times consegue publicar uma boa 

quantidade de notícias que interessam diretamente os migrantes brasileiros, mesmo que 

a maioria delas seja para publicar questões negativas. O que poderia ajudar a qualificar 

o jornal impresso é uma melhor revisão e a criação de notícias mais profundas e 

diversificadas.  

 

5.2 Gênero opinativo: base formada pelas colunas sociais 

 

O gênero Opinativo foi encontrado na publicação do editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. No caso específico do Brazilian Times, o 

este gênero pode ser dividido em dois blocos de editorias: coluna (Community News e 

Social News), que totaliza 105 notas em 49 páginas; e editorial e carta (Opinion e 

Editorial anda Letters), com 12 páginas e 30 textos. Com esta divisão ficou mais claro 

como será feita a análise de conteúdo de todas as páginas, edição por edição, assim 

como foi feito dentro do ambiente Informativo. 

A edição número 772 (publicada em setembro de 2001), primeira a ser analisada, 

tem uma página Opinion, uma página Editorial and Letters e 14 páginas de Community 

News. A página Editorial and Letters (a qual aparece apenas nesta edição e na edição 

seguinte do corpus desta pesquisa) foi composta pelo expediente, um editorial (não está 

assinado), quatro cartas de leitores do jornal e uma coluna denominada “Coisas do 

Povão”, assinada por Maurício Mendes (não foi publicada a informação sobre qual é a 

formação ou profissão do autor). Aparentemente as cartas dos leitores não seguem um 

número padrão de toques, o que culmina em uma diagramação diferente para cada 

edição. Já nos impressos que circulam no Brasil geralmente os espaços são fixos e 

previstos no projeto gráfico. 

Já a página Opinion publicou um texto que foi manchete desta edição, cujo título foi 

“As consequências para os imigrantes – Liberdade Vigiada” e bigode “Boatos e falta de 

informação deixam brasileiros apreensivos quanto ao futuro nos EUA”. O primeiro 

ponto a ser destacado é que apenas na capa consta o crédito da autora, Adriana Sena, já 

que o mesmo não acontece na página interna. Normalmente os créditos também são 

veiculados em páginas internas, e não ficando restritos às capas.  
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Chama atenção, ainda, que o assunto aparece na página Opinião, mas não traz 

características textuais de uma opinião. É, por exemplo, escrito na terceira pessoa do 

singular e plural, assim como acontece nos textos noticiosos. Se parece mais com uma 

reportagem, com texto amplo com entrevistas, intertítulo, retranca e um quadro 

informativo sobre as associações e fundações brasileiras nos Estados Unidos. Desta 

forma, indicamos que a denominação de editoria desta página não deveria ser Opinion, 

e sim General News. Sobre a diagramação, duas das quatro colunas desta matéria estão 

desalinhadas (duas linhas) no rodapé. 

A quase totalidade das 14 páginas é destinada às colunas sociais. São ambientes 

criados para publicar festas de aniversário, casamento, batizado, etc. Contudo, uma das 

páginas, intitulada “Arts & Lifestyle”, assinada por Lúcio Tomich (denominado o 

colunista das entrelas) traz duas notícias sobre televisão. Como não publicou detalhes da 

comunidade, acreditamos que esta página deveria ser publicada como editoria TV 

News. Todavia, esta editoria foi criada apenas em 2005. É fácil notar pelos títulos e 

bigodes das matérias: “Pobres moços” e o bigode “O Clone, próxima novela das oito, 

fará campanha contra drogas mostrando personagens jovens e depoimentos reais”; e 

“Galã cresce e aparece entre bonitões” e o bigode “Bruno Gagliasso, que estreou em 

Chiquititas, vê assédio feminino aumentar com As Filhas da Mãe”.  

Nas outras 12 páginas temos, de fato, colunas sociais com coberturas de eventos e 

publicações de notas relativas à comunidade brasileira que reside nos Estados Unidos. A 

distribuição das páginas entre os colunistas e local dos fatos publicados foram os 

seguintes: Marlene Lima (uma página, de Massachusetts), Jaci Carminati (uma página, 

de Massachusetts), Ângela Bretas (uma página, da Florida), Iara Pellegrini (uma página, 

de New York), Bob Lane (três páginas, de Connecticut), Mara Palmieri (uma página, de 

Bridgeport), Elodi Santos (uma página, de New Jersey), Marli Gama (uma página, de 

Massachusetts) e Lúcio Tomich (duas páginas, de Massachusetts).  

As colunas sociais seguem os modelos daquelas publicadas em jornais impressos 

que circulam no Brasil. A começar pela ocupação de boa parte das páginas por 

anunciantes, o que nos leva à conclusão que os próprios colunistas vendiam espaços 

publicitários e ficavam com uma porcentagem do valor da venda. A certeza desta 

atitude vem da minha experiência como editor de um jornal étnico com características 

similares, o States News. 
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Esta atitude culmina, obviamente, em publicações de notas, fotos e elogios aos 

empresários que investem na coluna. Alguns exemplos podem ser notados nas colunas 

sociais de Bob Lane (Mais uma empresa americana está dando oportunidade de trabalho 

e de bons negócios à comunidade brasileira. Estamos falando da Colonial 

Ford/Mittsubishi/Subaru [...]); Mara Palmieri (Agora você já pode praticar a famosa 

dança de capoeira bem mais perto de você, ensinada pelo capoeirista Michael de 

Oliveira que trouxe seus ensinamentos para a galera [...] e Acaba de chegar aqui na 

cidade a estilista Judith Amaral, vinda da cidade de Curitiba onde estudou e se 

aperfeiçoou nas melhores clínicas desta cidade); e Marli Gama (No último domingo 

aconteceu, em Natick, o I Encontro dos Agentes South Exchance-Mass, que conta com 

25 agências [...] e A decoração, tendo como tema o Piu-Piu, foi resultado do 

maravilhoso trabalho da profissional Ilma - Somerville, com buffe de Joa Rest e bolo da 

Tua Alzira). 

Ainda sobre a análise das páginas da editoria Community News desta edição, vale a 

pena ressaltar que os textos são simples, muitas vezes com erros gramaticais como: 

“Que possamos direcionar nossos pensamentos para a PAZ no mundo, em tempor (sic.) 

turbulentos em que só se ouve [...]”, na coluna da Ângela Bretas; “[...] Final de Verão 

que é comemorada anualmente e ja (sic.) conta com sua 4ª edição [...]”, na coluna de 

Mara Palmieri; “[...] que está com viagem marcada para o brasil (sic.) no dia 29 de 

setembro [...]” e “[...] que no dia 28 de setembro colheu mais uma primavéra (sic.)”, na 

coluna da Elodi Santos; “Mas se você nao (sic.) puder ir a essa super festa, confira o 

som da rapaziada domingo [...], na coluna de Lúcio Tomich; entre outros. 

Quando trabalhei de editor no jornal States News, cuja circulação acontecia era 

simultaneamente no Brasil e Estados Unidos, também tinha contato direto com 

colunistas sociais brasileiros que residiam nos Estados Unidos. Um deles, inclusive, 

escrevia para o Brazilian Times. Trata-se da Marli Gama, com quem tive contato até 

mesmo presencial, depois que ela voltou para Governador Valadares, terra natal da 

colunista. Tenho de “confessar” que, além da falta de formação acadêmica, os 

colunistas sociais que tive contato no States News não tinham muita afinidade com as 

regras gramaticais. Para piorar, assim como acontece com boa parte dos migrantes, o 

pouco que se sabe costuma ser esquecido ou misturado com o inglês.  

Por fim: em todas as colunas sociais desta edição do BT é raro encontrar uma 

fotografia, mesmo pessoais, com algum tipo de legenda. Vale a pena ratificar que os 
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colunistas tanto do States News quanto do Brazilian Times não possuíam salários fixos. 

Os ganhos eram provenientes da venda de espaços publicitários nas próprias colunas 

sociais. Isto, de certa forma, prejudicava a variedade (geralmente as notas eram restritas 

aos parceiros ou futuros parceiros) das notas sobre a comunidade brasileira nos Estados 

Unidos. 

 

5.2.1 Mudança editorial reduz espaço para colunas sociais 

 

A edição 826, de outubro de 2002, publicou uma página para Editorial and Letters e 

11 páginas de Community News. Nesta edição houve a exclusão da página Opinion, 

cabendo à Editorial and Letters dar conta da publicação do expediente e nota da redação 

(editorial). Ao contrário da edição anterior, não abriu espaço para cartas dos leitores e 

para a coluna “Coisas do Povão”. Elas deram espaço para três grandes anúncios que 

tomaram conta da quase totalidade da página. Foi a última publicação desta editoria. A 

partir de 2003 foi consolidado o espaço Opinion, permanecendo no jornal até as 

publicações atuais, de julho de 2011. 

Destacamos que, a exemplo do que aconteceu em 2001, em 2002 a editoria 

Community News ocupa um bom número de páginas nas edições do Brazilian Times. 

Em seguida, no entanto, o número de páginas voltadas às colunas sociais teve uma 

queda brusca até 2009, quando voltou a ultrapassar 10 páginas em uma mesma edição. 

O quadro abaixo mostra a quantidade de páginas destinadas às colunas sociais nas 

edições do BT que compõem o corpus da pesquisa: 

 

Gráfico 12 – Quantidade de páginas de colunas sociais 
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Obs.: A partir de 2005, de maneira irregular, Community News ganha a companhia de uma nova 

editoria, mas que apresenta os mesmos objetivos e estilos de fotos e textos: a Social News. 

 

Nesta edição a editoria de Community News publicou as colunas sociais de Marli 

Gama (de Governador Valadares), Mara Palmieri (Bridgeport), Alzi Platts (Hartford), 

Bob de Lane (New Jersey, Connecticut e New York), Jaci Carminati (Boston e Santa 

Catarina), Lúcio Tomich (local de cobertura não indicado) e Marleide Lima (local de 

cobertura não indicado, mas intitulada Comunidade Evangélica). Começamos a reflexão 

com a constatação de que em uma das páginas cuja editoria aparece como Community 

News não possui nenhuma foto ou texto, apenas anúncios. Das duas uma (ou as duas): o 

setor de diagramação se esquece de trocar o nome da editoria para Advertisement; e/ou 

o setor de publicidade conseguiu anunciantes na última hora o que obrigou o editor 

geral a cair com as fotos e textos que estavam na referida página. 

Nas demais páginas o padrão de colunas sociais é seguido: fotos e notas sobre 

eventos sociais realizados pela e para a comunidade brasileira e destaque para as 

empresas cujas sedes ficam nos Estados Unidos. As novidades ficaram por conta de 

colunistas sociais que assinam como representantes evangélicos, de uma cidade e um 

estado brasileiro: Governador Valadares e Santa Catarina, respectivamente. Isto 

demonstra que o fluxo de informação interessa tanto para quem migrou como para 

quem ficou no Brasil. Lembro-me que quando editava o jornal States News também 

criei uma coluna social com notícias de Governador Valadares, pois sabia que algumas 

informações sobre a sociedade que não cabiam nas matérias poderiam render colunas 

sociais de qualidade. A coluna evangélica traz informações sobre produtos de beleza, 
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aulas de inglês para deficientes e ações da União Internacional de Pastores e Capeliana 

Internacional. 

Os erros gramaticais e frases mal construídas continuaram: “Foi comemorado no dia 

9 de outubro, na terça-feira passada o aniversário da Cistina, onde (sic.) contou com 

vários amigos no Bar Café Oasis”, na coluna da Mara Palmieri; “Este ultimo (sic.) 

rodeio foi o que mais reuniu a galera do sul” e “Nina, a filha e uma amiga numa tarde de 

Domingo, numa festa animada, no Rodeio”, na coluna de Jaci Carminati; “Se você 

pensa que o rodeio que aconteceu em Brockton (MA), nesse último final de semana foi 

uma festa só de peões, esta (sic.) enganado”, “O verdadeiro agitto (sic.) rolou mesmo foi 

na área de acmpamento onde os jovens e descolados fezeram (sic.) uma festa a parte, 

dentro dontro como fora das barracas” e “Últimamente (sic.) é vergonhoso o que anda 

acontecendo com o X-Press”, na coluna de Lúcio Tomich. 

E as típicas notas elogiosas aos empresários e prestadores de serviços para a 

comunidade: “Para as pessoas de bom gosto, o cabeleireiro Beto França manda avisar 

que ele está com os mais novos estilos de corte de cabvelos para você ficar mais bonita” 

e “Nata 10 da semana vai para os proprietários da Boutique Lizerb, Vilma e André, que 

com muita luta e garra conseguiram mais uma vez, realizar seu grande sonho aqui na 

América”, na coluna de Mara Palmieri; “As duas principais lojas de Harford estão cada 

vez mais sortidas para satisfazer as necessidades de todos os residentes. Desde produtos 

de beleza à venda de passagens você terá um atendimento à altura”, na coluna de Alzi 

Paltts; “A traditional (sic.) festa de Peão Bioadeiro organizada pela V.A. Productions foi 

novmente um sucesso” e “O Bar Brasil no coração de Somerville há muito virou ponto 

de encontro da comunidade brasileira da região”, na coluna de Lúcio Tomich; 

Também chama atenção nas colunas sociais que são dolocadas, por exemplo, dicas 

de saúde (coluna de Mara Palmieri) e de eventos fechados de artistas globais (Marli 

Gama e Bob de Lane) onde não se deixa claro de onde foram tiradas as informações, já 

que os colunistas sociais escrevem na terceira pessoa, o que evidencia que eles não 

estavam presentes aos eventos. E, como não são profissionais formados, como os 

colunistas acreditam que podem dar dicas para os brasileiros sobre como manter a saúde 

em dia sem procurar um profissional da área? Ou será que apenas copiaram e colaram 

as informações de outro veículo de comunicação sem indicar qual foi a fonte? 

Como dito anteriormente, entre as edições de 2003 e 2009 o espaço reservado para 

Community News sofreu uma drática redução. Na edição 941, publicada em janeiro de 
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2003, por exemplo, havia apenas uma página intitulada Community News. Trata-se da 

coluna de Jaci Carminati (informações de Boston e Santa Catarina), com notas e fotos 

de eventos, encontros entre integrantes da comunidade brasileira e 50% do espaço da 

página ocupado por um anúncio.  

Já a página Opinion retornou nesta edição para não sair mais do projeto gráfico do 

Brazilian Times (o mais próximo disto foi uma mudança de nomenclatura, em apenas 

uma edição, passando de Opinion para Opinião como será demonstrado mais adiante). 

A página Opinion de 2003 foi ocupada, em sua maioria, por anúncios. Além deles, 

recebeu o expediente, uma coluna evangélica e uma notícia sobre uma escola que 

oferece curso de inglês para brasileiros (que mais parece uma publicidade disfarçada de 

informação). Não há editorial, tampouco carta do leitor. 

Mesmo com o pouco espaço para fotos e textos na coluna social de Jaci Carminati 

foi possível encontrar erros como “A segunda parte do programa será apresentdo (sic.) 

por Amaury Gaudério Bittencourt”, “Se já era bom ter contato com tanta gente através 

desta coluna, melhor ainda será fazr (sic.) isso ao vivo pela rádio 1360 AM”, “São festas 

assim, onde a galera se reune (sic.) e curte bons momentos para matar a saudade, que 

todo brasileiro quer fazer parte” e “Contamos com a sua audiência no programa da radio 

(sic.) Conexão Brasil que começa neste Domingo a (sic.) tarde na 1360 AM”. E frases 

mal construídas: “Manoel Lino do programa da 1330, todos os sábados de manhã, com 

os Serranos. Aos poucos também a comunidade brasileira terá seu espaço no radio (sic.) 

por aqui, a exemplo so hispanos”. 

A edição 1.782, publicada em dezembro de 2004, tinha apenas duas páginas da 

editoria Community News e uma de Opinion. Nesta novamente uma grande parte foi 

ocupada por anunciantes. No espaço restante foi publicado o expediente e um editorial 

apresentando argumentos sobre a importância dos brasileiros migrantes aprenderem 

inglês.  

As páginas de Community News foram assinadas pelos colunistas Maressa Pimentel 

(Boston) e Jaci Carminati (Boston e Santa Catarina). Os espaços seguem a padronização 

(pequenas notas e fotos) que normalmente encontramos nas colunas sociais dos jornais 

impressos que circulam no Brasil. Contudo, continuam os erros gramaticais como “O 

Hélio é simpatico (sic.) boa pinta lá da Primeira Igreja Batista de Boston” e “Ela é de 

Gioãnia (sic.), terra de mulher bonita e brava”, na coluna da Maressa Pimentel; e “Este é 

o mestre” “[...] como a permissão de trabalho de 3 anos e mais tres (sic.)” e “Na verdade 
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o mundo inteiro tem que ficar com um pé atras (sic.) nesta questão”, na coluna de Jaci 

Carminati.  

A edição 1.092, publicada em janeiro de 2005, foi a única das onze analisadas por 

esta pesquisa que não possui nenhuma página com a editoria Community News. Vale 

ratificar a informação que este foi o último ano que o formato do jornal impresso tinha 

tamanho standart. A partir do ano seguinte o impresso passou a ter o tamanho tablóide, 

o que facilitou a ocupação de um número maior de páginas (conforme detalharemos em 

seguida).  

A edição, todavia, publicou a página Opinião (escrita assim mesmo, pela primeira 

vez, em português). A maioria do espaço na página foi tomado por anúncios, mas 

também foram publicados o expediente, duas pequenas notas da redação (que entraram 

no lugar do editorial), duas mensagens de leitores (o que nos leva à conclusão que estas 

somente não aparecem quando não há retorno do público-alvo) e uma coluna intitulada: 

“Pergunte ao Advogado”, assinada por Donald M. Pecchia (coincidências à parte, ele é 

um dos anunciantes do Brazilian Times na área de advocacia. 

As colunas sociais voltaram na edição 1.251, publicada em fevereiro de 2006. As 

duas páginas foram ocupadas pelo colunista Luciano Sodré (não foi informado onde era 

a sede de trabalho do colunista) com a publicação de pequenas notas e fotos da 

comunidade brasileira. Os erros gramaticais continuaram aparecendo (“Falando nisso, 

alô par ameu xará Luciado (sic.) Biscado”, e também informações sobre saúde, beleza, 

receitas culinárias e informações sobre o Brasil (Você Sabia?) sem indicação de quais 

foram as fontes. 

A mudança do projeto gráfico (que passou do tamanho standart para tablóide) 

permitiu o redesenho da página Opinião (ou Opinion). Foi a única vez que a página não 

teve nenhum anunciante. O espaço continuou responsável pela publicação do 

expediente e trouxe como novidade as diferenças de padronização entre medidas 

(calçados, distâncias, tamanhos, etc.) no Brasil e Estados Unidos. Traz ainda um texto 

assinado por Phydias Barbosa (não é indicada a profissão dele) e uma explicação 

assinada pela Direção do jornal de como serão renomeadas algumas editorias em virtude 

da mudança na padronização gráfica. 

 

5.2.2 Novo formato, velhos problemas 
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A edição 1.406, publicada em março de 2007, teve uma página de Opinion (que 

voltou a ser escrita em inglês) e uma de Community News. Mudou o formato do jornal, 

mas não mudou a falta de padronização da página de Opinion. Além de alguns 

anúncios, foram publicados o expediente e dois textos que abordaram os seguintes 

temas “O Brasil visto de fora” e “Mudanças”. Ambos são textos enviados por leitores.  

A página dedicada à Community News foi assinada pela colunista Eve Antonello 

(sem indicação do local de onde ela escreve). Esta coluna social trouxe características 

diferentes em relação às anteriores. Nada de fotos de eventos ou pequenas notas de 

entretenimentos. Foram publicadas duas matérias: uma com dias de como viajar de 

avião de forma educada e outra sobre o sucesso de venda de pão-de-queijo nos Estados 

Unidos.  

O curioso é que a matéria sobre o pão-de-queijo em o crédito “Da Redação” e não 

da colunista. Diante do exposto, a nossa indicação é que os conteúdos desta página 

deveriam compor a editoria General News, e não Community News. Se por um lado as 

imagens (foto e ilustração) da página não possuem créditos, por outro os textos não 

apresentaram erros gramaticais e estão bem estruturados. 

A edição 1.577, de abril de 2008, publicou uma página Opinion e, pela primeira vez, 

publicou uma página com uma nova editoria denominada Social News (não há página 

de Community News). Esta possui exatamente as mesmas características daquelas 

apresentadas pela Community News. É interessante acrescentar ainda que as editorias 

são iguais, mas não se excluem. Há edições, conforme veremos adiante, que possuem as 

duas editorias e outras que possuem apenas uma ou outra. Ou seja, não há uma 

padronização na composição das editorias do Brazilian Times impresso, quando se trata 

de reservar espaços para Community News e Social News. 

A página Opinion da edição não tem nenhum texto reflexo (editorial) ou 

desenvolvido pelos leitores (carta do leitor). Foi composta principalmente por quatro 

anúncios, dos quais três são voltados às questões de preservação da saúde e um sobre 

um evento de dança voltado para a comunidade brasileira. Fecham a composição da 

página uma “tira” de humor e o expediente. Esta distribuição demonstra claramente que, 

naquele momento, o projeto gráfico do jornal não previa uma padronização para editoria 

Opinion. 

Já a página Social News, assim como pontuado anteriormente, tem como objetivo a 

publicação de fotos, eventos, etc. Ele foi assinada por Wolfgang Tomich, que escrevia 
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de Boston. Mudou a nomenclatura, mas as fotos continuam sem crédito e os textos 

simples, com erros de grafia (já, sem acento, por exemplo) e sem as devidas fontes 

(metade do espaço da página foi destinada a notícias de astros dos Estados Unidos, com 

temas típicos de sites de fofoca da Internet). 

Depois de um período (entre 2003 e 2008) com a ocupação de uma, duas ou até 

nenhuma página no Brazilian Times, a editoria Community News voltou a se destacar 

na edição 1.465, publicada em maio de 2009, com a ocupação de nove páginas. Para 

ampliar ainda mais o espaço de colunas sociais, na mesma edição também foram 

reservadas duas páginas para a publicação da editoria Social News.  

A editoria Opinion, que ocupou uma página, fecha a análise do gênero Opinativo 

desta edição. Nesta página foi veiculado o editorial e um texto sobre gripe suína 

assinado por Walter Alejandro (apresentado como peruano, publicitário de coração, 

advogado de profissão e tradutor de ocupação). Você pode pensar: será que a página 

Opinion mudou as características e não recebe mais cartas dos leitores? Não é isto, 

parece-nos que a questão é a falta de retorno do público-alvo (poucos migrantes ainda 

escrevem cartas após o advento da internet, e-mail, MSN, Skype, etc.). Prova disto é 

que normalmente (quando há espaço) é publicada a seguinte frase na página Opinion: 

“Participe desta seção: envie suas sugestões, críticas, opiniões e comentários para 

op@braziliantimes.com”. Já no espaço para recados gratuitos do Brazilian Times na 

Internet há uma lista de brasileiros que participam diariamente. 

Já a editoria Social News, assinada pela colunista Cláudia Cascardo, dedicou todo 

espaço de duas páginas para apresentar a cobertura fotográfica do Brazilian Press 

Awards e do cabeleireiro Marcelo Arruda. Não há textos na coluna, apenas fotos. Estas, 

aliás, não possuem crédito. Um detalhe: em uma das páginas cujo conteúdo é típico de 

uma coluna social a editoria foi denominada General News. É um claro erro, pois a 

página foi assinada pela colunista Cleiva Allakani (de New Jersey), e apresentou fotos e 

duas pequenas notas tendo como foco a comunidade brasileira daquela região. 

Dentro do gênero Opinativo, se soma à Opinion e Social News as nove páginas 

dedicadas à Community News. Todas são assinadas pela colunista Mara Palmieri (não 

indicou o local de onde escreve). As páginas são divididas entre pequenas notas, 

fotografias de eventos e até mesmo matérias com notícias de interesse da comunidade. 

Estas matérias não indicam as fontes de informação e parte delas não tem nenhuma 

mailto:op@braziliantimes.com
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entrevista, o que nos leva à conclusão de que são copiadas da internet ou de outros 

veículos de comunicação impressos. 

A próxima edição a ser analisada é a 1.522, publicada em junho de 2010. Ela tem 

uma página Opinion e nove páginas de Community News (Social News não aparece 

nesta edição). A página Opinion publicou dois textos (artigos), o expediente e um 

anúncio do próprio BT. Novamente chama os leitores para entrar em contato com a 

redação, mas não deixa espaço para tal participação. 

As páginas Commmunity News são assinads pelos seguintes colunistas: Cláudia 

Cascardo (New Jersey), Geraldo “Corredor da Paz” (não informado o local) e Mara 

Palmieri (Connecticut). A coluna de Cláudia foi composta apenas por fotos de um 

evento (jogo de futebol) que levou para os Estados Unidos um time mineiro. O mesmo 

aconteceu no espaço utilizado por Geraldo, mas com apenas uma diferença: além de 

notas e fotos, ele publicou uma matéria intitulada “Obama pode estar planejando anistia 

de imigrantes por decreto”, em texto assinado por Marcelo Zicker. 

Nesta edição, todavia, o maior espaço da Community News (seis páginas) foi 

reservado para Mara Palmieri. Ela distribuiu fotos, pequenas notas e até textos maiores 

(sem entrevistas) pela coluna. As fotos estão sem crédito e os textos não indicam de 

onde foram tiradas as informações. Além disso, há erros gramaticais como: “Banda Ai 

Delícia apresenta no Dolphins, dia 26 de julho”; “O Fernando, todo a caráterm (sic.) 

com o sobrinho Alisson”; “Por isso na hora de festajar (sic.), devemos lembrar que 

estamos em terras distantes e que devemos respeitar”; entre outros. 

A edição 2.080, publicada em julho de 2011, contou com uma página Opinion e 

duas de Social News (não há páginas destinadas à Community News). A Opinion 

publicou dois artigos: um sobre o 4 de julho e outro sobre eleições, assinados por 

Murilo Silva (profissão não indicada) e Lizete Andreis Sebben (advogada). Os demais 

espaços das páginas foram tomados por uma publicidade do próprio jornal e pelo 

expediente. 

A parte destinada à editoria Social News, com duas páginas, foi assinada por dois 

colunistas: Wolfgang Tomich e Sandra (não há sobrenome). São colunas típicas, com 

fotos e pequenas notas com assuntos voltados para a comunidade brasileira que vive nos 

Estados Unidos. Mesmo 10 anos depois da primeira edição analisada, esta mostra que 

pouca coisa mudou no que se refere às colunas sociais. 
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Ao final desta análise do gênero Opinativo fica claro os prós e contras das colunas 

sociais do Brazilian Times: o lado posistivo é que o espaço propicia a divulgação de 

eventos e entretenimentos entre os brasileiros. Como a grande maioria está nos Estados 

Unidos para juntar dólares e voltar ao Brasil, os momentos de descontração acabam 

sendo reduzidos (ainda mais se comparados ao estilo de vida que temos no Brasil). Já o 

lado negativo fica por conta dos erros gramaticais (nem enfocamos os pormenores, 

como uso inadequado das vírgulas, crases, etc.), falta de divulgação das fontes de 

informação (estas nem são confidenciais ou em tom de denúncia) e inexistência de 

créditos nas fotos e textos. 

 

5.3 Genêro utilitário: em busca do entretenimento 

 

O gênero Utilitário também aparece nas 11 edições impressas do Brazilian Times 

analisadas. A princípio estudamos cada editoria a partir da seguinte divisão: Passatimes, 

que ocupou cinco páginas; Immigration, que ocupou quatro páginas; e Cow News, com 

apenas uma página. Como se pode notar, dez é o número total de páginas deste gênero. 

Desta forma, nos propusemos a analisar cada uma das páginas, com intuito de 

apresentar as características de cada uma delas. 

Começamos pelas páginas da editoria Passatimes. Elas foram publicadas nas edições 

dos seguintes anos: 2001, 2004, 2009, 2010 e 2011. Ficou claro que as lacunas de 

publicações desta editoria não se restringem às edições mais antigas. Nos últimos três 

anos esta editoria parece ter se consolidado entre as fixas junto ao projeto gráfico do 

Brazilian Times. As características deste gênero sofreram algumas alterações com o 

passar dos anos, mas preservou seu principal objetivo: entretenimento. 

Na edição de 2001, ganham destaque o horóscopo e um ambiente denominado “Ria 

se Puder”. Ele foi composto por quatro piadas, uma coluna de humor sobre economia 

popular e um texto que em tom de piada apresenta “12 cantadas que não deram certo”. 

Chamou-nos atenção nesta edição é que as páginas onde existem notícias (General 

News) são divididas em seis colunas. Já página do Passatimes tem apenas quatro 

colunas e, em uma delas, que fica em uma das colunas centrais da página, há uma 

coluna publicitária (do cabeçalho até o rodapé) denominada Professional Directory. 

Exatamente entre o horóscopo e o “Ria se Puder”. Fica claro que o objetivo era destacar 

as publicidades. 
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A edição de 2001 é a única que publicou duas páginas de Passatimes. Contudo, a 

nossa indicação é que a publicação do conteúdo da página 35, da edição 772, foi um 

erro de diagramação. Acreditamos que a pessoa que criou a página se esqueceu de 

trocar o nome da editoria. Isto fica claro porque ela não apresenta as características de 

Passatimes, já que foi composta por uma coluna sobre Bruxismo, assinada por Sylvio 

Lessa, e outra coluna denominada Travel Times, a qual apresenta um texto sobre Miss 

America Pageant. São assuntos que fogem ao intuito de entretenimento proposto pelo 

Passatimes. 

Depois de dois anos fora das edições do BT (2002 e 2003), a editoria Passatimes 

voltou em 2004. Em relação às características de 2001, preservou somente o horóscopo. 

Todavia, abriu uma nova área que depois de alguns anos ganharia espaço próprio: Gente 

e TV. Na nossa visão este foi o primórdio TV News que começou a figurar entre as 

editorias do jornal em 2005. Mesmo denominado Gente e TV, o espaço não tem 

nenhuma notícia, somente a reprodução dos resumos das novelas que são transmitidas 

pelos principais canais abertos do Brasil.  

Chamamos a atenção para duas facilidades da área de comunicação que 

contribuíram para a criação de um espaço apenas para televisão. O primeiro é que a 

internet nos Estados Unidos, em 2005, já tinha se espalhado e atingido a comunidade 

brasileira de forma maciça. Especialmente porque canais de comunicação como e-mails 

e o antigo ICQ (e atualmente MSN e Skype) permitiram um contato mais rápido entre 

Brasil e Estados Unidos por um preço mais baixo. Outro ponto é que a Rede Globo 

investe em publicidade para atingir a comunidade brasileira nos Estados Unidos via 

cabo. É difícil encontrar uma casa com Rede Globo, mesmo que o valor para ter a 

Globo Internacional nos Estados Unidos seja 50 dólares mensais, o mesmo preço de um 

pacote com mais de 100 canais também a cabo (preços relativos a julho de 2011). 

Depois de uma nova pausa (2005, 2006, 2007 e 2008), a editoria Passatimes voltou 

para ficar a partir de 2009. Neste ano, a página publicou: caça-palavras, sudoku, uma 

piada, uma tira e o jogo dos sete erros. Chama atenção no jogo de caça-palavras e no 

sudoku foram inseridas duas logomarcas da revista Coquetel, especialista neste tipo de 

entretenimento no Brasil. Também fica claro que o Brazilian Times não fez uma 

parceria formal com a Coquetel, mas divulga o crédito com intuito de evitar (ou pelo 

menos amenizar) futuros problemas jurídicos em relação ao copyright. Um detalhe: uma 

das logomarcas está completamente “achatada” para caber no espaço que lhe restou. 
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Na edição de 2010, boa parte das características foi preservada: diretas (denominada 

caça-palavras na edição de 2009), sudoku e duas piadas. A referência à revista Coquetel 

continuou, mas desta vez sem a logomarca, apenas com o nome publicado em destaque, 

mas sem muita visibilidade. A sensação é que ele foi scaneado e perde a qualidade 

quando tem de ser publicado em um espaço mais amplo.  

As novidades da seção Passatimes desta edição ficam por conta de uma tira, 

assinada por Fernando Rebouças, e a coluna “Fatos Históricos de 25/06”. Nesta são 

notícias de várias partes do mundo, inclusive algumas que não chamam nenhuma 

atenção do público-alvo como: “O vulcão Cotopaxi, a 80 quilômetros de Quinto (sic.), 

entra em erupção” e “1906 – Pedro Montt vence eleições presidenciais no Chile”. 

Em 2011, em relação à edição anterior, estão preservadas as palavras cruzadas 

diretas (denominas anteriormente caça-palavras e diretas), os fatos históricos, a tira 

assinada por Fernando Rebouças e o sudoku. Neste, contudo, a novidade passar a ser a 

não publicação da logomarca da revista Coquetel, e sim de uma logomarca do próprio 

sudoku. Já nas palavras cruzadas diretas há a logomarca da revista Coquetel que uma 

visibilidade bem mais qualificada se comparada com as edições de 2009 e 2010. 

Observamos que o gênero utilitário tornou-se uma importante fonte de 

entretenimento junto ao público-alvo. Prova disto é que passou de publicação 

esporádica para ter um lugar cativo nas edições impressas do Brazilian Times a partir de 

2009. O ponto negativo fica por conta da falta de indicação de fontes de informação 

para composição das páginas (horóscopo e piadas, por exemplo) e publicação de 

palavras-cruzadas e sudoku publicadas a partir de criações de outro veículo de 

entretenimento (e não exclusivamente para o Brazilian Times). 

Para finalizar, ratificamos que os gêneros jornalísticos estudados nesta pesquisa 

foram as seguintes: informativo, opinativo, interpretativo, utilitário e diversional. As 

reflexões sobre os três primeiros gêneros estão acima, mas o mesmo trabalho não pôde 

ser feito junto aos gêneros interpretativo e diversional. Ambos não são contemplados 

nas edições do Brazilian Times. 
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CONCLUSÃO 

 

A migração para os Estados Unidos tornou-se uma rotina no Brasil desde a década 

de 1980. Isso permitiu a criação de uma rede social entre pessoas, geralmente da mesma 

cidade ou região de origem, que colaboram com o fluxo contínuo de trabalhadores 

brasileiros para o mercado de trabalho estadunidense. “A forte emigração de brasileiros 

para países industrializados, desde meados dos anos 80, tem certamente componentes 

conjunturais, mas hoje se apresenta com características de continuidade”, apontou 

Klagsbrunn (1996, p. 35). 

Longe do país de origem, as pessoas ficam fragilizadas e tentam buscar referências 

que lhe ajudem a manter suas raízes. Neste contexto cresce o número de jornais em 

língua portuguesa que são veiculados nos Estados Unidos. Além de fornecer 

informações em português
44

 sobre o Brasil, os jornais publicam as novidades – 

legislação, eventos, etc. – que colaboram com a integração dos migrantes ao modus 

vivend estadunidense. Por outro lado, reforçam a cultura do Brasil, por meio de notícias 

e eventos focados na preferência da população brasileira que permaneceu no país. Se 

Ivete Sangalo faz sucesso, vai tocar no Brazilian Day. Se rodeios ganham as praças em 

diferentes estados brasileiros, eventos similares acontecem nos Estados Unidos. E assim 

por diante. 

                                                 
44

 É importante lembrar, como pontuamos anteriormente, que boa parte dos brasileiros que chegam aos 

Estados Unidos não tem domínio do inglês. 
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Também ressaltamos eventos que exaltam a beleza da mulher brasileira: Miss 

Brasil-USA, que acontece todos os anos. No mesmo sentido, são realizados eventos 

sociais para premiar os destaques da sociedade. Neste caso, brasileiros que migraram 

para os Estados Unidos e se destacaram no comércio, serviço, ações sociais, etc. É um 

“pedacinho” do Brasil dentro dos Estados Unidos. O que não assusta, pois o mesmo 

acontece com bairros tomados por orientais em New York e São Paulo. São cenas 

típicas de um mundo globalizado, tomado pela migração. 

Os jornais étnicos de língua portuguesa nos Estados Unidos citados nesta pesquisa 

são privados. E, como é sabido, a iniciativa privada só sobrevive quando há lucro. Para 

lucrar, o Brazilian Times repete e velha fórmula dos demais jornais impressos: reservou 

59,73% do espaço nas edições que analisamos para Publicidade, enquanto o Jornalismo 

ocupou apenas 40,27% do total. Por outro lado, fica claro que a trajetória de 20 anos de 

circulação ininterrupta ajuda o BT a se posicionar como porta-voz da comunidade, 

especialmente quando se trata da publicação de fatos que ocorrem nos Estados Unidos 

envolvendo brasileiros. 

O perfil das duas  editorias que mais ocuparam espaço nas 11 edições impressas que 

fazem parte do corpus: Community News (41 páginas), General News (39 páginas). 

Somam-se a elas os espaços reservados à publicidade: Advertisement (78 páginas) e 

Classitimes (38 páginas). Enquanto as duas primeiras se ocupam de divulgar os fatos 

(seja no formato de matérias ou de colunas sociais) do cotidiano dos migrantes, as duas 

últimas são responsáveis pela sustentabilidade econômica do Brazilian Times. Juntas, as 

quatro editorias (em um universo de 22 editorias) ocuparam 196 páginas ou 62,02% do 

espaço total. 

Também ficou claro que o Brazilian Times conseguiu, pelo menos em parte, 

acompanhar o desenvolvimento dos processos comunicacionais nas duas últimas 

décadas com a criação de um ambiente virtual onde publica as versões impressas em 

PDF, abre espaço para recados gratuitos da comunidade, além de criar uma rádio e uma 

TV on-line. Mesmo que tenha sido por imposição do mercado, conforme atestou o 

próprio dono do jornal.  

Por outro lado, a profissionalização está longe de tomar conta de todo processo do 

jornal impresso (da apuração nas ruas à diagramação). Aliás, pareceu-nos que a 

restrição de jornalistas formados (apenas um trabalhava no jornal em 2011) é uma 

questão restritiva em virtude dos custos que estes profissionais trariam à direção do 



166 

 

 

 

 

Brazilian Times. Uma alternativa para manter o lucro e ampliar o quadro de jornalistas 

seria criar uma equipe de vendas qualificada para ampliar o leque de anunciantes. Resta 

saber se no mercado estadunidense há pessoas com este perfil e se o jornal teria 

condições de treinar esta equipe. 

Retomando as hipóteses, constatamos que os jornais étnicos de língua portuguesa 

que circulam nos Estados Unidos são uma das alternativas para a comunidade brasileira 

não perder contato com a terra-natal, pois trazem notícias do cotidiano no Brasil e 

colaboram para a preservação cultural (língua, hábitos etc.) dos migrantes. Eles ajudam 

as pessoas a ter em mãos informações sobre os fatos tanto no Brasil quando nos Estados 

Unidos. 

Também comprovamos que a preservação cultural não é o único objetivo dos 

jornais de língua portuguesa que circulam nos Estados Unidos. Eles de fato se utilizam 

da aproximação com o público-alvo para obter vantagens mercadológicas (publicidade e 

propaganda) para se manter e lucrar com as publicações impressas e on-line. Esta é a 

única forma de sobrevivência da empresa.  

A última hipótese foi confirmada, pois a criação dos jornais étnicos de língua 

portuguesa colabora para a integração entre os brasileiros que residem nos Estados 

Unidos. Eles passam a se enxergar e se identificar com o veículo, o que resulta em um 

sentimento de pertencimento à comunidade de migrantes. As relações evideciam-se 

pelas fotos e recados colunas sociais do Brazilian Times, bem como no ambiente de 

recados gratuitos no site oficial do jornal. 

Desse modo, a pergunta central de pesquisa é respondida no sentido de que os 

jornais étnicos publicados em Massachusetts ajudam a fortalecer os laços com o novo 

país e também reforçam a identidade cultural do país de origem, no caso, o Brasil. Se 

por um lado as notícias permitem refrescar as lembranças sobre a cultura da terra de 

origem, os migrantes tem de se habituar às leis e ao cotidiano dos Estados Unidos. 

Como informação é fundamental para o desenvolvimento social e pessoal, os jornais 

suprem esta lacuna especialmente porque boa parte dos migrantes não sabe falar e ler 

textos em inglês. 

Fica claro que os jornais étnicos ajudam a matar a saudade do Brasil, manter a 

população informada sobre os fatos envolvendo migrantes e colaboram com o 

fortalecimento da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Eles são o meio do 

processo comunicacional entre pessoas que podem até não se conhecer, mas tem um 
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objetivo em comum. Seja na versão impressa ou na on-line, o Brazilian Times abre 

espaço para notícias e entretenimento, alegrias e tristezas.  

E o jornal mais antigo em circulação junto à comunidade terá um grande desafio 

para manter-se vivo. Além da concorrência de outros jornais impressos, as rádios (on-

line ou não) e canais de televisão (on-line) começam a despontar como uma nova 

alternativa. Para se manter é preciso se diferenciar, profissionalizar todo processo (da 

diagramação à distribuição) para não perder mais espaço. Afinal de contas, um jornal 

não sobrevive apenas do tempo de circulação, mas pelos esforços de estar sempre se 

aprimorando e acompanhando as tendências da área da comunicação. 

Por fim, ficou claro que o número de jornais deste gênero tende a aumentar, assim 

como vem acontecendo nos últimos anos. Mesmo com a crise econômica que atingiu os 

Estados Unidos nos últimos anos, o fluxo de migrantes continua porque já existe uma 

cadeia internacional que facilita a entrada dos brasileiros no país e no mercado de 

trabalho.  

Por outro lado, a qualidade das informações tende a cair. Outra tendência é que 

muitos jornais on-line terão uma vida curta. No decorrer dos anos desta pesquisa, por 

exemplo, presenciamos este fato. Em tempos de explosão de mídias étnicas, torna-se 

cada vez mais importante saber os impactos culturais junto aos migrantes causados por 

estes veículos de comunicação.  

Por isso consideramos este trabalho a primeira peça de um grande quebra-cabeça. Se 

esta pesquisa concentrou-se mais profundamente nas edições impressas do Brazilian 

Times, outras pesquisas podem enfocar apenas os novos programas em rádios, ou sobre 

os programas de televisão ao vivo na Internet, ou sobre o perfil dos profissionais das 

redações, ou sobre a comunicação informal entre migrantes brasileiros nas redes sociais 

etc. 

“Reaprender é mais difícil, aprender é mais fácil. Reaprender é mudar as estruturas 

do pensamento. Por isso é uma tarefa muito difícil, necessita-se de alguns instrumentos 

de pensamento”, afirmou Morin (2001, p. 55). Em um novo ambiente social cabe uma 

integração cada vez maior entre a comunidade e os veículos de comunicação. Desta 

forma será mais fácil vencer os desafios que uma migração internacional impõe às 

pessoas que sonham com um futuro melhor. 
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ANEXO 1 – ANUNCIANTES SEPARADOS POR PÁGINAS 
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TABELA 1 - Edição analisada: 772 

 

Data da publicação: 28/09/2001 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 01 320 World Cup Bull Riders Evento para comunidade 

02 02 500 Atamian Automóveis 

281,75 Brazilian Book Store Livraria 

03 01 1563,5 Bacc Travel Turismo 

04 01 767 Allston Auto Sales Automóveis 

05 02 855,5 Chang Express Passagens Aéreas 

118,75 James Hayes Advocacia e contabilidade 

06 Não há - - - 

07 01 320 Coldwell Banker Imobiliária 

08 02 781,75 Manchester Auto World Automóveis 

60 Joel Steward Advocacia 

09 02 383,5 Brasil Seguros Seguro automóvel 

383,5 Juliano Driving School Auto-escola 

10 01 950 Espeto’s Churrascaria Alimentação 

11 03 368,75 Magaletta e MacCarthy Advocacia 

368,75 Value Travel Passagens aéreas 

159,5 Global Media Assistence Pacote de canais de televisão 

12 01 1563,5 Max Auto Sales Automóveis 

13 01 678,5 Lewis e Leeper Advocacia 

14 03 510 John F. Echo Bebidas 

196 Brazilian Martial Arts Artes marciais 

196 ZC Enterprises Informática 

15 04 346,75 Somerville Computers Informática 
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320 Brasilian Store Armonia Materiais esportivos 

173,5 Puritan Automóveis 

173 Silvio’s Driving School Auto-escola 

16 02 781,75 Brazilian Book Store Pacote de canais de televisão 

781,75 McGee Super Store Automóveis 

17 01 925 Fashion Show Evento para comunidade 

18 01 382,5 World e Change Telecomunicações 

19 02 390 Touring Club do Brasil Auto-escola 

75 United Auto Sales Automóveis 

20 01 1563,5 Long Automotive Automóveis 

21 03 397,5 Forrógode Evento para comunidade 

397,5 Aldeir M. Junior Automóveis 

345 Venü Party Evento para comunidade 

22 02 320 Confiança Moving Envio de remessas para o Brasil 

157,5 James Felzen Envio de remessas para o Brasil 

23 01 693,25 Touring Club do Brasil Auto-escola 

24 04 737,5 Brasil Natura Multiserviços 

210 Brazil News Meio de comunicação 

193,75 Brian E. Cotter Advocacia 

193 Connections Salon e SPA Clínica estética 

25 Vários 1244 Pequenos classificados Diversos  

26 03 540 Eliza’s Store Vestuário 

269 Centro de Boliche Evento para comunidade 

268 ABC Creche para crianças 

27 03 269 Café do Brasil Alimentação 

269 Brasil Xpress Vestuário 

268 Phillip de Jesus Odontologia 

28 01 796,5 Brazilian Book Stores Pacote de canais de televisão 

29 01 767 Western Union Envio de remessas para o Brasil 

30 01 184,5 Embalos de Sábado Evento para comunidade 

31 05 152,5 Holiday Inn Evento para comunidade 

169 Mônica Paiva Clínica Estética 

168 Getty Posto de gasolina 

168 Construtora Fontana Imobiliária 

168 Pancadão do Caldeirão Evento para comunidade 

32 01 1563,5 Miss Brasil-USA Evento para comunidade 

33 03 390 James Hayes Advocacia e contabilidade 

195 Ligações para o Brasil Telecomunicações 

195 Export Express Envio de remessa para o Brasil 
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34 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

35 02 345 Brasminas Automóveis 

300 DT Enterprises Envio de remessa para o Brasil 

36 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

37 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

38 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

39 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

40 01 1563,5 Rodeio World Cup Bull Evento para comunidade 

 

TABELA 2 - Edição analisada: 826 

 

Data da publicação: 11/10/2002 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 Não há - - - 

02 02 118 James Hayes Advocacia e contabilidade 

112,5 Ótica Brasileira Ótica 

03 01 1563,5 Bacc Travel Turismo 

04 03 587 Brechó da Neide Vestuário 

404,5 Brazilian Book Stores Livraria 

254 Magaletta e MacCarthy Advocacia 

05 01 767 Word Hard Fly Right Passagens aéreas 

06 03 383,5 Ligações para o Brasil Telecomunicações 

210 Dental Health Odontologia 

173,5 Noelle J. Kay Medicina 

07 02 457,25 Costamar Travel Passagens aéreas 

154 Dental Care of Stoughton Odontologia 

08 01 737,5 Paul Car Automóveis 

09 01 781,75 Dish Network Pacote de canais de televisão 

10 02 693,25 Jacy Carminati Advocacia 

168 Export Express Envio de remessas para o Brasil 

11 02 781,75 Western Union Envio de remessas para o Brasil 

781,75 Plaza Garibaldi Evento para comunidade 

12 01 1563,5 Suzuki of Boston Automóveis 

13 02 636,25 Confiança Moving Envio de remessas para o Brasil 

315 Century Bank Banco 

14 04 287 Somerville Computer Informática 

287 Jerry’s Liquor Store Bebidas 

208 Brazilian Martial Arts Artes marciais 
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200,5 Siquera’s Contracting Construção civil 

15 01 1563,5 Chang Express Passagens Aéreas 

16 03 620,5 Assembléia de Deus  Religião 

147 Intérprete Serviço de intérprete 

147 Party Flowers Casa de aluguel para festas 

17 01 1563,5 Western Union Envio de remessas para o Brasil 

18 02 383,5 Brasil Seguros Seguro automóvel 

383,5 Ligações para o Brasil Telecomunicações 

19 02 781,75 Giselle’s Fashion Vestuário 

781,75 Jaci Carminati Multiserviços 

20 03 781,75 Quicktionary Serviço de tradução 

391 Second Car Automóveis 

390 SPA Med Clínica Estética 

21 02 961,5 Dodge de Melford Automóveis 

322 James Hayes Advocacia e contabilidade 

22 02 590 Cidade Nova Imobiliária 

392 ABC Auto Sales Automóveis 

23 02 590 Eliza’s Store Vestuário 

135 Connections Salon e SPA Clínica estético 

24 02 383,5 Phillip de Jesus Odontologia 

383,5 Ligações para o Brasil Telecomunicações 

25 01 869,5 King Holidays Passagens aéreas 

26 02 435,5 Igreja Batista Religião 

435 Sabadão Ágape Evento para comunidade 

27 Não há - - - 

28 03 344,25 VA Fachion Vestuário 

344,35 GE’S Auto Repair Mecânica automóvel 

142,5 Roberto Gaseta Fotografia 

29 03 191,75 Holiday Inn Evento para comunidade 

140 Brazilian Fashion Vestuário 

27 Brazilian Times  Meio de comunicação 

30 01 315 Lewis e Leeper Advocacia 

31 01 1563,5 Rescue Productions Evento para comunidade 

32 01 1563,5 Ipanema Productions Evento para comunidade 

33 03 781,75 Honda Car Automóveis 

391 Marak Hyundai Automóveis 

390 Miss Brasil-USA Evento para comunidade 

34 04 337,5 European Motors Automóveis 

245 Vários Pequenos anúncios 
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245 Donald M. Pecchia Advocacia 

245 Personal Injury Lawer Advocacia 

35 01 737,5 Miss Brasil-USA Evento para comunidade 

36 Vários 563,75 Pequenos classificados Diversos  

37 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

38 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

39 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

40 03 781,75 Keller Williams Imobiliária 

391 Clínica de Veias e Pele Clínica Estética 

390 George’s Collision Mecânica automóvel 

Total 68 39.950,00 - - 

 

TABELA 3 - Edição analisada: 941 

 

Data da publicação: 05/01/2003 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 Não há - - - 

02 04 449,5 Brasil Seguros Seguro automóvel 

203 Noelle J. Kay Medicina 

166,75 Brazilian Times Meio de comunicação 

23,75 National Loading Imobiliária 

03 01 1563,5 Bacc Travel Turismo 

04 01 767 Brazilian Times Meio de comunicação 

05 01 767 Dish Network Pacote de canais de televisão 

06 03 383,5 Affordable Mecânica de automóveis 

210 Acceris Telecomunicações 

173,5 Sonho de Criança Casa de aluguel para festas 

07 02 383,5 Suffolk Evento para comunidade 

383,5 Coisa Nossa Alimentação 

08 02 781,75 Auto Brokers Automóveis 

781,75 Acceris Telecomunicações 

09 01 767 Confiança Moving Envio de remessas para o Brasil 

10 01 767 Club Fitness Academia de ginástica 

11 01 767 Dish Network Pacote de canais de televisão 

12 01 708 Car Planet Automóveis 

13 02 383,5 Jaci Carminati Multiserviços 

383,5 Brazil Legal Artigos esportivos 

14 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  
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15 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

16 01 1563,5 Dish Network Pacote de canais de televisão 

Total 18 14.709,50 - - 

 

TABELA 4 - Edição analisada: 1092 

 

Data da publicação: 15/12/2004 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 01 142,5 Brazilian Times Meio de comunicação 

02 02 398,5 James Hayes Advocacia e contabilidade 

398 Rio Café Brazilian Grill Alimentação 

03 01 796,5 Dish Network Pacote de canais de televisão 

04 06 212 Magaletta e MacCarthy Advocacia 

120 ShapeWords Clínica Estética 

120 Computer Repair Informática 

120 Jaci e Charles Carminati Advocacia 

51,75 Brazlian Times Meio de comunicação 

24,25 Brazlian Times Meio de comunicação 

05 03 398,25 Acceris Telecomunicações 

199,25 M&S Construção civil 

199 Jantar Dançante Evento para comunidade 

06 03 398,25 ShapeWords Clínica Estética 

199,25 National Lending Imobiliária 

199 Uno Mini Marketing Mini-mercado 

07 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

08 01 781,75 Brazilian Super List Lista Telefônica brasileira 

09 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

10 01 1563,5 Brazil Legal Multiserviços 

11 03 448,25 Confiança Moving Envio de remessas para o Brasil 

447 James Hayes Advocacia e contabilidade 

447 Body Soul SPA Clínica estética 

12 03 398,25 All Pro Fisioterapia 

199,25 Brazilian Martial Arts Artes marciais 

199 Dr. Arnaldo Advocacia 

13 01 781,75 National Lending Imobiliária 

14 02 191,75 New Era Dental Odontologia 

191,75 The Center for Women’s Medicina 

15 01 781,75 Colonial Automóveis 

16 Não há - - - 
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17 01 1.563,5 Chang Express Passagens Aéreas 

18 Vários 1.563,5 Pequenos classificados Diversos 

19 Vários 1.563,5 Pequenos classificados Diversos 

20 01 1.563,5 Dish Network Pacote de canais de televisão 

Total 30 16.528,25 - - 

 

TABELA 5 - Edição analisada: 1092 

 

Data da publicação: 19/01/2005 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 01 52,5 Salve Simpatia Evento para comunidade 

02 02 398,25 James Hayes Advocacia e contabilidade 

199,25 Dr. Arnaldo Advocacia 

199 Uno Mini Market Multiserviços 

03 01 796,5 Dish Network Pacote de canais de televisão 

04 05 297,25 Magaletta e McCartthy Advocacia 

166,75 Computer Repair Informática 

126,25 Boston University Aulas de inglês 

125,5 The Auto Clinic Multiserviços 

54 Brazilian Times Meio de comunicação 

05 03 398,25 All Pro Fisioterapia 

199,25 M&S Brazil Hardwood Construção civil 

199 Jaci e Charles Carminati Advocacia 

06 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

07 01 767 RCN The Live Wire Telecomunicações 

08 01 767 Brazilian Super List Lista Telefônica brasileira 

09 05 228,75 ShapeWorks Clínica estética 

199,25 Brazilian Martial Arts Artes marciais 

199 Stephen E. Bander  Advocacia 

199 National Lending Imobiliária 

27 Brazilian Times Meio de comunicação 

10 02 781,75 Boston Volvo Village Automóveis 

781,75 Call Toll Free Envio de remessas para o Brasil 

11 03 398,25 James Hayes Advocacia e contabilidade 

199,25 The Center for Women’s Medicina 

199 New Era Dental Odontologia 

12 Vários 781,25 Pequenos classificados Diversos  

13 01 781,25 Voa Brazil Passagens aéreas 

14 01 1033,5 National Leading Imobiliária 
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15 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

16  455 Gê´s Auto Repair Mecânica de automóveis 

371 Vera’s Love Shop Telemensagens 

27 Brazilian Times Meio de comunicação 

17 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

18 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

19 Vários 1563,5 Pequenos classificados Diversos  

20 01 1563,5 Ira Dodge Automóveis 

Total 27 20.434,50 - - 

 

TABELA 6 – Edição analisada: 1251 

 

Data da publicação: 27/02/2006 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 Não há - - - 

02 02 427 Adam’s Furnitude Mobiliadora 

210,75 James Hayes Advocacia e contabilidade 

03 01 427 Status Baby Envio de remessas para o Brasil 

04 Não há - - - 

05 01 371,25 Brockton Rodeio Evento para comunidade 

06 02 223 World&L Aula de inglês 

223,25 Sorrisos Felizes Odontologia 

07 02 216,75 Exon of Northboro Automóveis 

102 Brazilian Times Meio de comunicação 

08 03 106,25 Brazilian Times Meio de comunicação 

106,25 Marrano Real Estate Imobiliária 

106,25 Goldlocks Salon Clínica estético 

09  106,25 New Era Dental Odontologia 

106,25 Stephen E. Bander  Advocacia 

106,25 Brazilian Martial Arts Artes marciais 

10 01 446,25 Press Award 2006 Evento para comunidade 

11 01 106,25 Leitura por Bianca Astrologia 

12 01 854,25 Carnaval 2006 Evento para comunidade 

13 01 854,25 Best Chevrolet Automóveis 

14 01 854,25 Brasil Courier Envio de remessas para o Brasil 

15 01 854,25 Brahma Bebida 

16 03 222,25 Cristina – A Espírita Astrologia 

220 Ciganos do Ameor Astrologia 

220 Barbara Conselheira Astrologia 
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17 01 93,75 Cross Country Lenders Imobiliária 

18 Não há - - - 

19 01 854,25 Festival MPB USA Evento para comunidade 

20 01 106,25 Natural Beauty Clínica estética 

21 Não há - - - 

22 01 854,25 Funkadão Evento para comunidade 

23 Não há - - - 

24 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

25 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

26 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

27 01 854,25 Brastel Telecomunicações 

28 01 854,25 Car Planet Automóveis 

Total 26 13.665,00 - - 

 

TABELA 7 - Edição analisada: 1406 

 

Data da publicação: 05/03/2007 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 01 60 Rodeio 2007 Evento para comunidade 

02 03 426,25 Competição de Salsa Evento para comunidade 

214 Ira Nissan Automóveis 

214 Barry Automotive Automóveis 

03 02 214 Cigana Zoraide Astrologia 

214 Bright Dental Odontologia 

04 03 67 Catherine A Sãs QG Migração para o Canadá 

67 Prodution Photo e Video Fotografia 

66,5 Brazilian Times Meio de Comunicação 

05 01 854,25 Comsat Pacote de canais de televisão 

06 01 212,5 Pamela Lindmark Advocacia 

07 01 854,25 TS Escritório Advocacia 

08 01 382,5 Baile do Cowboy Evento para comunidade 

09 02 95,5 New Era Dental Odontologia 

95,75 Stephen E. Bander  Advocacia 

10 01 212,5 Rádio Wesx Meio de Comunicação 

11 Não há - - - 

12 01 106,25 Digital Brazil Fotografia e vídeo 

13 01 854,25 Fastway Envio de remessas para o Brasil 

14 02 427 Star Net Pacote de canais de televisão 

427,5 Saturno of Lowell Automóveis 
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15 01 854,25 Dish Network Pacote de canais de televisão 

16 01 854,25 Confiança Moving Envio de remessas para o Brasil 

17 01 198 Cristina – A Espírita Astrologia 

18 01 212,5 James Hayes Advocacia e contabilidade 

19 02 212,5 Unique Smile Dental Odontologia 

105,25 Donald M Pecchia Advocacia 

20 01 106,25 Studio Web Meio de Comunicação 

21 Não há - - - 

22 Não há - - - 

23 01 854,25 Rodeio 2007 Evento para comunidade 

24 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

25 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

26 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

27 01 854,25 Colonial Volkswagen Automóveis 

28 01 854,25 Millennium Automóveis 

Total 30 13.688,75 - - 

 

TABELA 8 - Edição analisada: 1465 

 

Data da publicação: 21/05/2008 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 03 29,75 Baile de Gala Evento para comunidade 

29,75 Brazilian Times Meio de Comunicação 

29,75 Brazilian Times Meio de Comunicação 

02 02 654,75 Rapo e Jepsen Seguro de automóveis 

327 James Rayes Advocacia 

03 01 854,25 Bacc Travel Passagens aéreas 

04 Não há - - - 

05 01 106,25 John G. Cataldo Advocacia 

06 04 200 Midwesr Grill Alimentação 

109 Assembléia de Deus Religião 

109 Earth e Sage Medical Clínica estética 

88.75 Internet Hi-Speed Pacote de canais de televisão 

07 02 427,5 Nuevo Mundo Informática 

427 Perfumeland Perfumaria 

08 02 95,73 Stephen E. Bandar Advocacia 

95,5 Global Service Apoio trabalhista nos EUA 

09 03 427,5 Mass Housing Imobiliária 

213,5 Ranch Cantina Alimentação 



184 

 

 

 

 

145 Fernanda Telemensagens Telemensagens 

10 02 427,25 Rodízio Brazilian Alimentação 

427 Kin e Laser Urgery Clínica estética 

11 01 854,25 BR1 Formula Evento para a comunidade 

12 03 201 Antorney Richard Advocacia 

100,5 Alegre Dental Center Odontologia 

100,5 Não divulgado Pacote de canais de televisão 

13 01 854,25 Os melhores do ano Evento para a comunidade 

14 02 427,5 Caritas St. Elizabeth Seguro saúde 

226,75 Juliano Driving School Auto-escola 

15 01 854,25 Status Baby Envio de remessas para o Brasil 

16 01 354,75 Adonai Express Envio de remessas para o Brasil 

17 01 204 One smart Credit Empréstimo financeiro 

18 01 181,5 Baile do Cowboy USA Evento para a comunidade 

19 01 854,25 Zanaric Aulas de inglês 

20 02 191,25 Jerry’s Liquor Store Bebidas 

191,25 James Hayes Advocacia e contabilidade 

21 01 854,25 Chang Express Envio de remessas para o Brasil 

22 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

23 Não há - - - 

24 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

25 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

26 01 854,25 Sentry Car Automóveis 

27 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

28 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

29 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

30 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

31 02 191,25 Evangelho Quadrangular Religião  

191,25 Picanha’s Restaurante Alimentação 

32 01 854,25 Fastway Envio de remessas para o Brasil 

Total 37 19.805,75 - - 

 

TABELA 9 - Edição analisada: 1465 

 

Data da publicação: 21/05/2009 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 02 112,5 World Cup Bull Riders Evento para comunidade 

22,5 Brazilian Times Meio de Comunicação 

02 02 427,25 Perfumeland Perfumaria 
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427 Freeway Envio de remessas para o Brasil 

03 01 854,25 Bacc Travel Passagens aéreas 

04 02 390 Brazilian Times Meio de Comunicação 

67,5 Brazilian Times Meio de Comunicação 

05 01 218,75 Juliano Driving School Auto-escola 

06 Não há - - - 

07 Não há - - - 

08 Não há - - - 

09 Não há - - - 

10 Não há - - - 

11 Não há - - - 

12 Não há - - - 

13 01 854,25 World Cup Bull Riders Evento para comunidade 

14 01 854,25 World Cup Bull Riders Evento para comunidade 

15 01 854,25 World Cup Bull Riders Evento para comunidade 

16 Não há - - - 

17 01 399,5 Dr. Dejesus e Associates Odontologia 

60 Restaurante Omanuel Alimentação 

18 01 382,5 Jarilda Araújo Clínica estética 

19 01 382,5 Brazilian Point Lanches Alimentação 

20 01 393,75 Boi Bandido Alimentação 

21 01 382,5 Route 22 Casa de aluguel para festas 

22 01 383,75 Roseli Homem Imobiliária 

23 01 382,5 Litte Star Decoration Artigos para festas 

24 01 371,25 Casa de carnes Alimentação 

25 Não há - - - 

26 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

27 01 854,25 New England Construção civil 

28 01 854,25 Fastway Envio de remessas para o Brasil 

Total 21 10.711,00 - - 

 

TABELA 10 – Edição analisada: 2080 

 

Data da publicação: 25/06/2010 

Quantidade de anúncios da edição:  

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 Não há - - - 

02 01 854,25 Simple Card Cartão multifuncional 

03 01 854,25 Bacc Travel Passagens aéreas 
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04 01 90 Brazilian Times Meio de Comunicação 

05 Não há - - - 

06 Não há - - - 

07 Não há - - - 

08 Não há - - - 

09 01 90 Brazilian Times Meio de Comunicação 

10 02 214 BR Courier Envio de remessas para o Brasil 

107 Bard Tour Serviços para migrantes 

107 Zaris Fine Jewelry Joalheria 

11 Não há - - - 

12 Não há - - - 

13 Não há - - - 

14 01 446,25 Perfumeland Perfumaria 

15 01 854,25 Coelho Plaza Alimentação 

16 01 854,25 Phillip de Jesus Odontologia 

17 02 427,25 Centro Cirurgia Plástica Medicina Estética 

427 Dental Center Odontologia 

18 01 427,25 Favela Alimentação 

427 Gloria & Steven Realtors Imoibiliária 

19  446,25 Taste of Brasil Alimentação 

20 Não há - - - 

21 Não há - - - 

22 01 427,25 Capri Restaurante Alimentação 

23 02 427,50 Scruples Café Alimentação 

233 Catarino Auto Sales Reboque de veículos 

24 01 89,25 Brazilian Times Meio de Comunicação 

25 Não há - - - 

26 01 854,25 Brazilian Times Meio de Comunicação 

27 Não há - - - 

28 Não há - - - 

29 Não há - - - 

30 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

31 01 854,25 New England Materiais de construção 

32 01 854,25 Fastway Envio de remessas para o Brasil 

Total 19 12.104,25 - - 

 

TABELA 11- Edição analisada: 2080 

 

Data da publicação: 07/07/2011 



187 

 

 

 

 

Página Quantidade Tam.(cm2) Anunciante Produto/serviço 

01 02 100 FDI – a better way Cartão de desconto em remédios 

27,50 Global Services Advocacia 

02 03 426,25 Destination Beauty Medicina estética 

214 Dental Associates Odontologia 

214 James Haynes Advocacia 

03 01 100 Brazilian Martial Arts Artes marciais 

04 01 150 Brazilian Times Meio de comunicação 

05 02 206,25 Escritório Tanz & Powell Advocacia 

100 MVS Limousine Turismo 

06 01 371,25 Amistoso de futebol Evento para comunidade 

07 01 854,25 DentPlant Odontologia 

08 01 433,5 Brazilian American Hall Evento para comunidade 

09 01 854,25 Comunidade de Malden Multiserviços 

10 03 437,5 Igreja Universal Religião 

304,75 FDI – a better way Cartão multifincional 

112 CTIB Órgão do Governo Brasileiro 

11 02 216,75 NGMA Aulas de música 

212,5 Rhe Law Offices Advocacia 

12 04 426,25 Miss Brasil USA 2011 Evento para comunidade 

214 James Hayes Advocacia e contabilidade 

107 Brazilian Martial Arts Artes marciais 

107 Gisele Mendes Becker Advocacia 

13 Não há - - - 

14 Não há - - - 

15 01 854,25 Perez Gardini LLC Advocacia 

16 01 854,25 Brazilian Day Evento para comunidade 

17 01 379,5 Dish Net Work Pacote de canais de televisão 

108 Brazil on Ferry Alimentação 

18 01 206,25 The Vanishing Vein Clínica estética 

19 01 206,25 Macmurray e Associates Advocacia 

20 02 427,25 Miss Brasil USA 2011 Evento para comunidade 

427 Brazilian Times Meio de comunicação 

21 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

22 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

23 03 426,25 Jeffrey S. Glassman Advocacia 

214 Torneio Futbolito Evento para comunidade 

214 Omni Dentix Odontologia 

24 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 
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25 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

26 02 433,5 ESL Questions Aulas de inglês 

420,75 Paulo Pacheco Fotografia 

27 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

28 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

29 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

30 Vários 854,25 Pequenos classificados Diversos 

31 03 426,25 First Bife Café Alimentação 

214 John Pallotta Odontologia 

214 Global Services Advocacia 

32 01 854,25 Ipanema Moving Envio de remessas para o Brasil 

Total 38 17.858,00 - - 
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TABELA 12 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2001 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 9.061,50 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 9.139,25 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 5.888,50 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 2.525,00 

5) Envio de remessas para o Brasil 1.739,50 

6) Turismo (passagens aéreas) 2.787,75 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festas, livraria e academia) 

1.483,25 

8) Advocacia 1.809,25 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 630,00 

10) Alimentação (bebidas) 1.729,00 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 488,00 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 1.129,00 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) Não há 

14) Religião Não há 

15) Informática 542,75 

Total  

 

TABELA 13 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2002 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 
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1) Classificados 5.499,00 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 7.063,50 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 5.662,25 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 1.959,25 

5) Envio de remessas para o Brasil 3.149,50 

6) Turismo (passagens aéreas) 5.220,75 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

1.998,50 

8) Advocacia 2.582,50 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 1.949,50 

10) Alimentação (bebidas) 287,00 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 1.572,25 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 2.443,00 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) 928,50 

14) Religião 1.056,00 

15) Informática 1.343,00 

Total  

 

TABELA 14 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2003 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 3.127,00 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 2.322,75 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 383,50 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 5.023,00 

5) Envio de remessas para o Brasil 767,00 

6) Turismo (passagens aéreas) 1.563,50 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

1.224,50 

8) Advocacia Não há 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 203,00 

10) Alimentação (bebidas) 383,5 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) Não há 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 383,5 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) Não há 

14) Religião Não há 

15) Informática Não há 
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Total  

 

TABELA 15 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2004 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 6.254,00 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 781,75 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 199,00 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 2.976,75 

5) Envio de remessas para o Brasil 448,25 

6) Turismo (passagens aéreas) 1.563,50 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

2.743,00 

8) Advocacia 1.367,50 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 1.747,00 

10) Alimentação (bebidas) 398,00 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 1.204,00 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) Não há 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) Não há 

14) Religião Não há 

15) Informática Não há 

Total  

 

TABELA 16 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2005 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 7.889,50 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 2.800,25 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 52,50 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 1.671,50 

5) Envio de remessas para o Brasil 781,75 

6) Turismo (passagens aéreas) 781,25 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

1.661,75 

8) Advocacia 1.691,00 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 1.025,25 
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10) Alimentação (bebidas) Não há 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 1.431,75 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) Não há 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) 126,25 

14) Religião Não há 

15) Informática 166,75 

Total  

 

TABELA 17 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2006 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 2.562,75 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 1.925,25 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 3.380,25 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 1.062,50 

5) Envio de remessas para o Brasil 1.225,50 

6) Turismo (passagens aéreas) Não há 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

2.100,00 

8) Advocacia 317,00 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 542,00 

10) Alimentação (bebidas) 854,25 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 533,25 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) Não há 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) 223,00 

14) Religião Não há 

15) Informática Não há 

Total  

 

TABELA 18 – Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2007 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 2.562,75 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 2.564,00 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 1.723,00 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 2.520,75 
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5) Envio de remessas para o Brasil 1.708,50 

6) Turismo (passagens aéreas) 67,00 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

585,25 

8) Advocacia 1.480,25 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 522,00 

10) Alimentação (bebidas) Não há 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) Não há 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) Não há 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) Não há 

14) Religião Não há 

15) Informática Não há 

Total  

 

TABELA 19 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2008 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 5.979,75 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 1.735,25 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 1.919,50 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 248,75 

5) Envio de remessas para o Brasil 2.917,50 

6) Turismo (passagens aéreas) 854,25 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

444,50 

8) Advocacia 921,25 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 1.064,00 

10) Alimentação (bebidas) 1.223,25 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 427,50 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 427,00 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) 854,25 

14) Religião 300,50 

15) Informática 427,5 

Total  

 

TABELA 20 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2009 
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Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 854,25 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 218,75 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 2.675,25 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 480,00 

5) Envio de remessas para o Brasil 1.281,25 

6) Turismo (passagens aéreas) 854,25 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

765,00 

8) Advocacia Não há 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 782,00 

10) Alimentação (bebidas) 1.207,50 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 1.238,00 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 427,25 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) Não há 

14) Religião Não há 

15) Informática Não há 

Total  

 

TABELA 21 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2010 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 854,25 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) 233,00 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) Não há 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 1.123,50 

5) Envio de remessas para o Brasil 1.068,25 

6) Turismo (passagens aéreas) 854,25 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

961,25 

8) Advocacia Não há 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 1.708,50 

10) Alimentação (bebidas) 2.582,5 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) 1.281,25 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) 553,25 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) Não há 
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14) Religião Não há 

15) Informática Não há 

Total  

 

TABELA 22 - Ocupação dos espaços por anunciantes da edição de 2011 

 

Área Espaço ocupado 

(centímetro quadro) 

1) Classificados 6.834,00 

2) Automóveis (venda, seguro, auto-escola, posto e mecânica) Não há 

3) Evento para comunidade (festas, rodeios, shows, etc.) 2.726,50 

4) Meios de comunicação (telecomunicações e pacotes para televisão) 956,50 

5) Envio de remessas para o Brasil 854,25 

6) Turismo (passagens aéreas) 100,00 

7) Serviços (artes marciais, multiserviços, creche, cartão, fotografia, 

telemensagens, banco, astrologia, lista telefônica, festa, livraria e academia) 

1810,75 

8) Advocacia 2.682,00 

9) Saúde (estética, medicina, fisioterapia, odontologia, ótica e seguro saúde) 2.533,50 

10) Alimentação (bebidas) 534,25 

11) Construção civil (imobiliária e mobiliadora) Não há 

12) Vestuário (perfumaria, materiais esportivos e joalheria) Não há 

13) Aulas de inglês (intérprete e tradução) 433,50 

14) Religião 437,50 

15) Informática Não há 

Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – EDITORIAS E TEXTOS SEPARADOS POR PÁGINAS 
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TABELA 23 - Seções da edição 772 

 

Página Seção Número de textos 

2 General News 2 

3 Advertisement - 

4 General News 3 

5 General News 3 

6 Editorial and Letters 6 

7 Opinion 2 

8 Immigration 2 

9 Brazil News 2 

10 Brazil News 3 

11 Brazil News 2 

12 Advertisement - 

13 Sportimes 4 

14 Sportimes 2 

15 Sportimes 4 

16 Sportimes - 

17 Community News 3 

18 Community News 1 

19 Community News 12 

20 Advertisement - 

21 Community News 1 

22 Community News 6 

23 Community News 5 

24 Community News 1 

25 Community News 1 
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26 Community News 2 

27 Community News 4 

28 Community News 7 

29 Community News 3 

30 Community News 10 

31 Community News 5 

32 Advertisement - 

33 Caderno 2 2 

34 Passatimes 4 

35 Passatimes 2 

36 Classitimes - 

37 Classitimes - 

38 Classitimes - 

39 Classitimes - 

40 Advertisement - 

 

TABELA 24 - Seções da edição 826 

 

Página Seção Número de textos 

2 General News 4 

3 Advertisement - 

4 Editorial and Letters 1 

5 General News 2 

6 General News 1 

7 General News 2 

8 General News 3 

9 General News 2 

10 Brazil News 2 

11 Advertisement - 

12 Advertisement - 

13 Sportimes 1 

14 Sportimes 3 

15 General News - 

16 Sportimes 2 

17 Advertisement - 

18 Sportimes 3 

19 Advertisement - 

20 Community News - 
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21 Community News 3 

22 Community News 2 

23 Community News 6 

24 Community News 5 

25 Community News 2 

26 Community News 4 

27 Community News 5 

28 Community News 5 

29 Community News 2 

30 Community News 3 

31 Advertisement - 

32 Advertisement - 

33 Caderno 2 1 

34 Lastest News 3 

35 USA News 1 

36 Passatimes 4 

37 Classitimes - 

38 Classitimes - 

39 Classitimes - 

40 Classitimes - 

 

TABELA 25 – Seções da edição 941 

 

Página Seção Número de textos 

2 Opinion 2 

3 Advertisement - 

4 General News 2 

5 Brazil Vews 7 

6 World News 4 

7 World News 5 

8 Brazil News - 

9 Sportimes 3 

10 Sportimes 4 

11 Sportimes 5 

12 Community News 8 

13 Immigration 1 

14 Classitimes - 

15 Classitimes - 
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16  Brazil News - 

 

TABELA 26 - Seções da edição 1.078 

 

Página Seção Número de textos 

2 Brazil News 4 

3 World News 4 

4 Opinião 2 

5 World News 4 

6 General News 2 

7 Advertisement - 

8 General News 2 

9 Advertisement - 

10 Advertisement - 

11 Sportimes 1 

12 Sportimes 3 

13 Sportimes 4 

14 Community News 9 

15 Community News 15 

16 Passatimes 2 

17 Advertisement - 

18 Classitimes - 

19 Classitimes - 

20 Advertisement - 

 

TABELA 27 - Seções da edição 1.092 

 

Página Seção Número de textos 

2 Brazil News 4 

3 World News 3 

4 Opinião 5 

5 World News 3 

6 Advertisement - 

7 General News 3 

8 Immigration 1 

9 General News 1 

10 Advertisement - 

11 Sportimes 3 
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12 Sportimes 4 

13 Sportimes 4 

14 TV News - 

15 Advertisement - 

16 Advertisement 5 

17 Directory - 

18 Classitimes - 

19 Classitimes - 

20 Advertisement - 

 

TABELA 28 - Seções da edição 1.251 

 

Página Seção Número de textos 

2 World News 2 

3 World News 5 

4 Opinião 2 

5 Brazil News 4 

6 General News 1 

7 General News 1 

8 General News 1 

9 General News 1 

10 Immigration News 1 

11 TV Times 3 

12 Special News - 

13 Advertisement - 

14 Advertisement - 

15 Advertisement - 

16 Sportimes 1 

17 Sportimes 5 

18 Sportimes 5 

19 Advertisement - 

20 Social News 5 

21 Social News 10 

22 Advertisement - 

23 Classitimes - 

24 Classitimes - 

25 Classitimes - 

26 Classitimes - 
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27 Advertisement - 

28 Advertisement - 

 

TABELA 29 - Seções da edição 1.406 

 

Página Seção Número de textos 

2 Advertisement - 

3 General News 2 

4 Opinion 2 

5 Advertisement - 

6 General News 1 

7 Advertisement - 

8 General News 2 

9 General News 2 

10 General News 1 

11 Community News 2 

12 Sportimes 3 

13 Advertisement - 

14 Advertisement - 

15 Advertisement - 

16 Advertisement - 

17 Sportimes 3 

18 Sportimes 3 

19 Sportimes 2 

20 Sportimes 3 

21 Cow News 4 

22 TV News 3 

23 Advertisement - 

24 Classitimes - 

25 Classitimes - 

26 Classitimes - 

27 Advertisement - 

28 Advertisement - 

 

TABELA 30 - Seções da edição 1.577 

 

Página Seção Número de textos 

2 General News 1 
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3 Advertisement - 

4 Opinion 3 

5 General News 2 

6 General News 1 

7 Advertisement - 

8 General News 2 

9 General News 1 

10 Advertisement - 

11 Advertisement - 

12 General News 1 

13 Advertisement - 

14 General News 1 

15 Advertisement - 

16 Sportimes 2 

17 Minas em Foco 4 

18 Social News 10 

19 Advertisement - 

20 Social News 5 

21 Advertisement - 

22 Classitimes - 

23 RV News 4 

24 Classitimes - 

25 Classitimes - 

26 Advertisement - 

27 Classitimes - 

28 Classitimes - 

29 Classitimes - 

30 Classitimes - 

31 Advertisement - 

32 Advertisement - 

 

TABELA 31 - Seções da edição 1.465 

 

Página Seção Número de textos 

2 General News - 

3 Advertisement - 

4 Opinion 1 

5 General News 2 



204 

 

 

 

 

6 General News 3 

7 General News 2 

8 General News 1 

9 Social News - 

10 Social News 1 

11 Passatimes 1 

12 TV News 4 

13 Advertisement - 

14 Advertisement - 

15 Advertisement - 

16 Community News 1 

17 Community News 3 

18 Community News 2 

19 Community News 1 

20 Community News 1 

21 Community News 1 

22 Community News 1 

23 Community News 3 

24 Community News 2 

25 Sportimes 4 

26 Classitimes  

27 Advertisement - 

28 Advertisement - 

 

TABELA 32 - Seções da edição 1.522 

 

Página Seção Número de textos 

2 Advertisement - 

3 Advertisement - 

4 Opinion 2 

5 Advertisement 2 

6 General News 3 

7 General News 2 

8 General News 2 

9 Community News 1 

10 Community News - 

11 Community News 1 

12 Sportimes 4 
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13 Sportimes 3 

14 Sportimes 2 

15 Advertisement - 

16 Advertisement - 

17 Advertisement - 

18 Advertisement - 

19 Community News 2 

20 Community News 1 

21 Community News 3 

22 Community News - 

23 Community News - 

24 Community News 4 

25 Minas News 5 

26 Advertisement - 

27 Special News 1 

28 TV News 4 

29 Passatimes - 

30 Classitimes - 

31 Advertisement - 

32 Advertisement - 

 

TABELA 33 - Seções da edição 2.080 

 

Página Seção Número de textos 

2 Advertisement - 

3 Drama 2 

4 Opinion 2 

5 Soccer 1 

6 Justice 2 

7 Advertisement - 

8 Tragedy 1 

9 Advertisement - 

10 Press Release 2 

11 Arts & Culture 1 

12 Advertisement - 

13 Passatimes - 

14 TV News 4 

15 Advertisement - 
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16 Advertisement - 

17 Sportimes 3 

18 Social News 6 

19 Social News 1 

20 Advertisement - 

21 Classitimes - 

22 Classitimes - 

23 Advertisement - 

24 Classitimes - 

25 Classitimes - 

26 Advertisement - 

27 Classitimes - 

28 Classitimes - 

29 Classitimes - 

30 Classitimes - 

31 Advertisement - 

32 Advertisement - 
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ANEXO 4 – PORCENTAGEM DE EDITORIAS POR EDIÇÃO 
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TABELA 34 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 772 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Community News 14 61 

Sportimes 4 10 

General News 3 8 

Brazil News 3 7 

Immigration 1 2 

Editorial and Letters 1 6 

Opinion 1 2 

Caderno 2 1 2 

Passatimes 2 6 

Classitimes 4 - 

Advertisement 5 - 

 

TABELA 35 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 826 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Community News 11 37 

Sportimes 4 9 

General News 7 14 

Brazil News 1 1 

Editorial and Letters 1 1 

Latest News 1 3 

USA News 1 1 

Caderno 2 1 1 

Passatimes 1 4 

Classitimes 4 - 

Advertisement 7 - 
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TABELA 36 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 941 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Community News 1 8 

Sportimes 3 12 

General News 1 1 

Brazil News 3 7 

Immigration 1 1 

World News 2 9 

Opinion 1 2 

Classitimes 2 - 

Advertisement 1 - 

 

TABELA 37 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.078 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Community News 2 24 

Sportimes 3 8 

General News 2 4 

Brazil News 1 4 

Opinião 1 2 

World News 2 8 

Passatimes 1 2 

Classitimes 2 - 

Advertisement 5 - 

 

TABELA 38 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.092 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

World News 2 6 

Sportimes 3 11 

General News 2 4 

Brazil News 1 4 

Immigration 1 1 

Directory 1 - 

Opinião 1 5 

TV News 1 - 
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Classitimes 2 - 

Advertisement 5 - 

 

TABELA 39 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.251 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Social News 2 15 

Sportimes 3 11 

General News 4 4 

Brazil News 1 4 

Immigration News 1 1 

World News 2 7 

Opinião 1 2 

TV Times 1 3 

Special News 1 - 

Classitimes 4 - 

Advertisement 7 - 

 

TABELA 40 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.406 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Cow News 1 4 

Sportimes 7 14 

General News 5 8 

Community News 1 2 

Opinião 1 2 

TV News 3 3 

Classitimes 3 - 

Advertisement 10 - 

 

TABELA 41 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.577 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Minas em Foco 1 4 

Sportimes 1 2 

General News 7 9 

Social News 2 15 

Opinion 1 3 
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TV News 1 4 

Classitimes 7 - 

Advertisement 11 - 

 

TABELA 42 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.465 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Passatimes 1 1 

TV News 1 4 

Sportimes 1 4 

General News 5 8 

Social News 2 1 

Opinion 1 1 

Community News 9 15 

Classitimes 1 - 

Advertisement 6 - 

 

TABELA 43 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 1.522 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Passatimes 1 - 

TV News 1 4 

Sportimes 7 9 

General News 3 7 

Special News 1 1 

Minas News 1 5 

Opinion 1 2 

Community News 9 12 

Classitimes 1 - 

Advertisement 10 - 

 

TABELA 44 - Quantidade de páginas e textos de cada editoria da edição 2.080 

 

Editoria Quantidade de páginas Quantidade de textos  

Passatimes 1 - 

TV News 1 4 

Sportimes 1 3 

Drama 1 2 
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Social News 2 7 

Soccer 1 1 

Opinion 1 2 

Justice 1 2 

Tragedy 1 1 

Press Release 1 2 

Arts & Culture 1 1 

Classitimes 8 - 

Advertisement 11 - 

 


