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Editorial

A Revista Memória e Linguagens Culturais é uma publicação semestral de divul-

gação cientí� ca vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Memória Social 

e Bens Culturais do Unilasalle. Seu objetivo é veicular produções discentes realizadas no 

âmbito de várias disciplinas do curso com ênfase para �Mobilidades Culturais�, �Linguagens 

culturais e suas formas de expressão� e �Itinerários culturais�. Em formato de magazine, é um 

canal de comunicação entre as produções de alunos de mestrado e a comunidade. Sua linha 

editorial propõe: (1) re� exões e sugestões de itinerários, percursos e rotas culturais, buscan-

do integrar o sistema dinâmico de relações entre história, turismo e patrimônio cultural; (2) 

estudos de caso de mobilidades culturais � espaciais, temporais, discursivas e linguísticas; 

e (3) análises críticas da noç ã o de mobilidade cultural em contextos de globalizaç ã o e/ou de 

fronteira, marcados por � uxos migrató rios, transferê ncias e choques culturais.

O presente número reúne trabalhos de mestrandos da disciplina de �Mobilidades cultu-

rais� que se associaram aos de �Construção e Comunicação da Cultura na Era Digital� que 

aportaram à revista uma importante inovação, introduzindo infográ� cos que facilitam a leitura 

pela clareza com que os dados são apresentados. 

O infográ� co é um recurso bastante conhecido nas mídias impressas e online, princi-

palmente para ilustrar e explicitar temas complexos. Nos últimos anos vem sendo cada vez 

mais utilizado e compartilhado nas redes sociais como Facebook e Twitter. Na era digital, 

este tipo de representação permite comunicar mais rapidamente uma informação, potencial-

mente pela compilação de um grande volume de dados. Diferentes organizações visuais, 

que combinam diagramas, grá� cos, tabelas, fotos, esquemas, etc em uma mesma imagem, 

dão vida a infográ� cos que são utilizados para os mais diversos � ns, inclusive para ilustrar 

reportagens como no caso desta edição.

O presente número apresenta sete artigos que se interrogam sobre a grande mobi-

lidade de migrantes que caracterizou o ano de 2015 causando enorme impacto cultural, 

econômico e até ecológico nas áreas de maior incidência dessas migrações como a Europa 

(com migrantes originários sobretudo da Síria e de outras localidades do oriente médio e da 

África) e também a América do Sul, com migrantes oriundos da região do Caribe (Haiti) e da 

África (provenientes sobretudo do  Senegal).  Estarão as nações que acolhem preparadas do 

ponto de vista econômico e humano para receber tanta gente com línguas e culturas tão dis-

tintas?  Como lidar com os habitantes que rejeitam esses contingentes migratórios? Essas e 

muitas outras questões foram levantadas pelos mestrandos do PPG-Memória Social e Bens 

Culturais do Unilasalle/Canoas. 
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Na tentativa de abordar todas essas questões fez-se necessária inicialmente uma re� e-

xão sobre questões ligadas ao �Multi, Inter e Transculturalismo� que são modos de gerenciar 

as diferenças e de incentivar a relação entre imigrantes e as comunidades de acolhida, nem 

sempre preparadas para essa interação. Os mestrandos Rosemeri Antunes dos Santos e 

Roberto Limia Fernandes debruçaram-se sobre tais questões, no sentido de fornecer o lastro 

teórico para uma melhor compreensão das questões migratórias.

Ana Lérida Gutierrez e Sandra Ledesma procuraram também focalizar sua atenção so-

bre os aspectos teóricos que envolvem as noções de �lugar�, �não lugar�, conceituado sobre-

tudo pelo � lósofo francês Marc Augé, e �entrelugar�, que têm em Edward Said seu principal 

teórico. Qual a razão de levantar tais questões? A principal seria o sentimento dos imigrantes 

de estarem, pelo menos na fase inicial da migração, em um entrelugar, isto é, fazendo a 

travessia imaginária entre o país de origem, com sua língua, usos e costumes, e o país de 

chegada do qual eles necessitam assimilar a língua e os novos dados culturais. Esse vai e 

vem entre os imaginários do país de origem e do país de acolhida dará origem a uma cultura 

necessariamente híbrida.

O terceiro artigo tem por título: �Do Haiti a Canoas: uma opção de vida�, e apresenta 

um texto produzido a partir de uma entrevista realizada por Adriana Felini, Jucelino Viçosa e 

Nara Costa, com um imigrante haitiano que testemunha sobre sua trajetória até chegar ao 

Brasil, a busca por trabalho e seu objetivo maior de trazer a esposa e os dois � lhos haitianos 

para junto de si. Também relata as di� culdades encontradas até chegar a Canoas e os aspec-

tos positivos obtidos no país de acolhida, principalmente em termos de saúde e educação, 

enfatizando sua decisão de permanecer no Brasil e seu orgulho pelo fato de seu terceiro � lho 

ter nascido em solo brasileiro. 

O artigo de Anália Kniest Dornelles, Claudia de Quadros Rocha, Mirela Bonetti traz à 

consideração dos leitores o tema dos �Refugiados: a esperança no êxodo�. A tendência do 

êxodo de pessoas é a de intensi� car-se e o fato está obrigando políticos e governantes a en-

frentarem o problema, com providências e atitudes corajosas como a de Angela Merkel, que 

sensibilizou países vizinhos a colaborar. Por mais que haja solidariedade com estes povos, é 

certo que não haverá solução sustentável se as causas na origem das migrações em massa 

não forem combatidas, para que essas pessoas possam viver ou encontrar em seus países 

condições de permanência ou se inserirem como cidadãos nas novas comunidades que es-

tão abrindo suas fronteiras para recebê-los. 

�Diásporas históricas e contemporâneas� foi a temática escolhida por  Andréa dos 

Santos Benites, Bárbara Piffer e Evelin S. Cotta na tentativa de mostrar que as diásporas que 

estamos presenciando no momento atual, com grandes contingentes de pessoas se deslo-

cando  com crianças em condições precaríssimas, ocasionando a morte de muitos deles,  

aconteceram também na mais remota antiguidade, com exemplos dos judeus, cuja diáspora 

é retratada na Bíblia, e dos povos africanos trazidos à força para as Américas. 

Wilson Rosa e Lucia Loss, em �Mídias e migrações� centram sua atenção nos artigos 

publicados nos meios de comunicação de massa brasileiros que procuram dar conta, em 
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textos que se pretendem isentos, da questão das migrações. Na percepção dos autores, nem 

sempre a objetividade impera na mídia que revela-se, muitas vezes, parcial e até discrimina-

tória.

Finalizando esse conjunto, �Road Movie: entre locomoção e a midiamoção�, assinado 

por  Luiz Armando Capra Filho e Rosi  Mendes, focaliza um outro tipo de mobilidade que 

são os assim chamados �road movies�, ou seja, � lmes de estrada nos quais é na busca, no 

desenrolar dos acontecimentos com o deslocamento constante dos personagens que o prin-

cipal acontece. Esse tipo de � lme imita a vida no sentido de pretender mostrar que o mais 

importante é o caminho, isto é, a busca realizada no decorrer da viagem, do que propria-

mente a chegada. O � lme contemplado para esta análise é The Way (com o título traduzido 

em português �Em busca do Caminho�) de 2010 com direção de Emilio Esteves. The Way 

traz em seu roteiro as relações entre as personagens e suas aventuras ao longo do milenar 

Caminho de Santiago.

Com toda essa diversidade de temas de grande atualidade, pois di� cilmente se viven-

ciou em 2015 período com número tão elevado de migrações, pretendeu-se oferecer aos 

leitores aspecto fundamental da vida em sociedade no atual momento histórico em que vive-

mos: o de uma grande mobilidade geográ� ca e cultural que gera profundas modi� cações não 

só nos migrantes mas também nos povos que os acolhem. Fica o convite aos leitores para 

aprofundarem seus conhecimentos através dos importantes pesquisadores da temática das 

mobilidades culturais citados nesses artigos sobre os quais o infográ� co que encerra a pre-

sente edição realiza um mapeamento com nomes e fotos das mais destacadas referências 

nacionais e internacionais na área.  

Zilá Bernd - Doutora em letras pela USP, Professora e 

orientadora do PPG-Memória Social e bens Culturais do 

Unilasalle. Pesquisadora com bolsa PQ-CNPq (1b). Of� cier de 

Palmes Académiques (Governo Francês) e Of� cier de l´Ordre na-

tional du Québec (Canadá).

Patrícia Kayser - Doutora em Engenharia de Sistemas e 

Computação pela COPPE/Sistemas, UFRJ. Professora do PPG 

de Memória Social e Bens Culturais � UNILASALLE (Canoas, 

RS), na linha de Memória e Linguagens Culturais. Vinculada aos 

Grupos de Pesquisa de Cultura e Linguagens Artísticas e de Ci-

dades Inteligentes. 
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As tensões sociais e geopolíticas as-

sociadas às dinâmicas culturais contempo-

râneas e suas mobilidades permitem e exi-

gem um olhar mais acurado e uma re� exão 

sobre as de� nições, relações e conexões 

entre multiculturalismo, interculturalismo e 

transculturalismo. As questões multicultu-

rais dizem respeito ao reconhecimento ins-

titucionalizado de uma política de aceitação 

e respeito à diversidade cultural, ao direito à 

diferença e à organização social com igual-

dade de oportunidades e tratamento coroado 

com a possibilidade de participação pública 

e social dos indivíduos de diversas culturas. 

O interculturalismo pode ser considerado 

um movimento de busca de equilíbrio entre 

Fonte: http://www.notapositiva.com/pt/trbestbs/� loso� a/10_civilizacao_maia.htm

a assimilação e a segmentação, através do 

encontro de uma cultura comum, em que 

exista respeito aos direitos e diversidade 

de cada indivíduo. No Canadá, o Multicul-

turalismo é política de Estado com vistas a 

contemplar a grande diversidade cultural, 

étnica e linguística dos imigrantes, enquan-

to o Interculturalismo é política da Província 

do Quebec, visando igualmente à �acomo-

dação racional� da população migrante, mas 

visando à criação do sentimento de pertença 

ao espaço francófono do Quebec. Diferente-

mente do multiculturalismo e do intercultu-

ralismo, que percebem a cultura através de 

uma perspectiva de uma ordem estabeleci-

da que deve ser mantida, visando ao bem 

Multi, Inter e Transculturalismo
Rosemeri Antunes dos Santos 

Roberto Limia Fernandes
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As questões 

multiculturais dizem 

respeito ao reconheci-

mento institucionalizado 

de uma política de aceita-

ção e respeito à diversi-

dade cultural.

estar de todos e à criação de um sentimento 

de pertença a uma nação, apesar da liber-

dade de culto, de práticas culturais diversas, 

etc., o transculturalismo visa à recomposi-

ção do mundo através de uma recontextua-

lização dialógica que tem por objetivo criar 

relações menos con� ituosas, mais dinâmi-

cas e relacionais. A experiência transcultural 

estabelece relações de entrecruzamentos, 

hibridação, � exibilização de novos valores e 

crenças, permitindo aos indivíduos tocarem 

e serem tocados pelas diferentes formas de 

ver o mundo. 

Os processos migratórios e de coloniza-

ção estão na base do surgimento do Multicultu-

ralismo. Apesar de alguns autores já fazerem 

referência a formas de multiculturalismo, 

desde a época dos Impérios, é a partir da 

década de 60, entre as democracias ociden-

tais, que ele vai emergir como um espaço 

de vivência e interação em que indivíduos 

de diferentes culturas, com seus costumes e 

tradições são aceitos. A formação de novos 

atores sociais, com estilos de vida diferen-

tes e a formação de grupos organizados que 

emergem na sociedade, faz com que o po-

der público se sinta pressionado a criar es-

paços e políticas públicas para as minorias, 

criando políticas de Estado que bene� ciem 

e ampliem os diretos desses sujeitos. Um 

exemplo claro dessa dinâmica encontramos 

no Canadá, que pode ser considerado um 

país modelo de multiculturalismo. Já em 

suas origens aborígenes, a sociedade era 

multicultural. A colonização no país se ini-

ciou com os franceses e ingleses, nos sécu-

los XVI e XVII. E desde essa época existia 

o interesse em construir uma herança cana-

dense única. 

Com o passar do tempo, vários outros 

povos imigraram para o Canadá em busca 

de liberdade e melhores condições de vida. 

Chineses e sul-asiáticos também chegaram 

ao Canadá para trabalhar em minas, ferro-

vias ou em indústrias de serviços. Por volta 

de 11 milhões de canadenses, ou 42% da 

população do país, têm alguma outra ori-

gem étnica que não a inglesa e a francesa. 

Entre os maiores grupos estão os alemães, 

os italianos, os ucranianos, os holandeses, 

os poloneses, os chineses, os sul-asiáticos, 

Fonte: https://br.fotolia.com/id/34897995
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os judeus, os caribenhos, os portugueses 

e os escandinavos. A Constituição do Ca-

nadá o reconhece como multicultural, e as 

diversas culturas que o integram como um 

bem jurídico nacional a ser preservado. De-

senvolveram-se no país organizações co-

munitárias, associações e instituições, que 

desempenham papel muito importante na 

promoção de igualdade, entendimento en-

tre culturas e espírito cívico. Seus esforços, 

com apoio de programas multiculturais do 

Governo, fornecem ajuda � nanceira e con-

selhos às comunidades étnico-culturais, às 

agências, servindo imigrantes, grupos fe-

mininos de imigrantes, associações raciais, 

etc. Em parceria com o governo, muitas ins-

tituições, como a polícia; a mídia; os servi-

ços de saúde e sociais participam dos pro-

gramas de ensino destinados a melhorar as 

relações raciais e a ajudar as pessoas a se 

adaptarem à diversidade cultural. 

A Austrália também se con� gura como 

uma nação multiculturalista, sendo conside-

rado um dos países com maior diversidade 

cultural do planeta. Os imigrantes australia-

nos advêm de mais de 140 diferentes paí-

ses, sendo que 25% da população nasceu 

fora do país. 

Podemos considerar que foi nas déca-

das de 80 e 90, o período em que o Multicul-

turalismo atingiu sua forma mais vigorosa, 

sendo que nos Estados Unidos as questões 

multiculturais tiveram seu início muito vin-

culado às questões educacionais. Grupos 

minoritários, como as mulheres, os negros 

e os homossexuais, iniciaram uma luta rei-

vindicando que os currículos das universi-

dades fossem mais representativos da di-

versidade das culturas, abandonando suas 

características de currículos tradicionais 

que enalteciam a cultura dominante, branca 

e europeia. São a partir dessas lutas sociais 

que se formam os movimentos organizados, 

pautados nos direitos individuais dos cida-

dãos, na busca por igualdade e respeito às 

diferenças. 

Ao estudar o multiculturalismo mais pro-

fundamente, encontraremos uma diversida-

de de abordagens sobre suas formas e suas 

ações frente às nações, a cada dia mais he-

terogêneas e globalizadas. Alguns autores 

categorizam o Multiculturalismo em diferen-

tes formas de ação, como por exemplo, Mc 

Laren1, que o subdividiu em multiculturalismo 

conservador, multiculturalismo huma-

nista liberal, multiculturalismo liberal de 

esquerda e o multiculturalismo crítico 

ou de resistência. Boaventura de Souza 

Santos2  diferencia o multiculturalismo con-

servador, o multiculturalismo emancipatório 

e o multiculturalismo progressista. Já Stuart 

Hall3 aborda o multiculturalismo corporativo 

e o multiculturalismo crítico ou revolucioná-

1 Peter McLaren é um dos principais autores da 
teoria da resistência. Lançou em 1994 o livro 
�Multiculturalismo Crítico�. Este livro teve grande 
repercussão por realizar um mapeamento das 
correntes multiculturais.
2 Boaventura de Sousa Santos é Professor 
Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal 
Scholar da Faculdade de Direito da Universidade 
de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da 
Universidade de Warwick. Também dirige o Centro 
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; 
além de ser Coordenador Cientí� co do Observatório 
Permanente da Justiça Portuguesa. Tem trabalhos 
publicados sobre globalização, sociologia do direito, 
epistemologia, democracia e direitos humanos.
3 Stuart Hall, de origem jamaicana, mas radicado 
no Reino Unido desde 1951, foi um dos principais 
Sociólogos e teóricos da cultura. In� uenciou o 
debate académico e político na esquerda britânica ao 
longo de mais de meio século e foi um dos grandes 
responsáveis pelo acolhimento universitário dos 
estudos culturais, e por expandir o escopo desses 
estudos às questões de raça e gênero.
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rio. Muitos autores se debruçaram sobre o 

tema do multiculturalismo, sua formação, 

suas características, práticas e resultados. 

Dentre eles, existem aqueles que se empe-

nharam em comprovar os pontos negativos 

e as falhas do Multiculturalismo, sendo críti-

cos ferozes dessa política. 

Will Kymlicka, � lósofo político, conheci-

do mundialmente por suas pesquisas sobre 

multiculturalismo, trata, em um de seus es-

tudos, sobre a ascensão e a queda do mul-

ticulturalismo. O autor apresenta um relató-

rio4 que tem como objetivo demonstrar que 

o discurso de muitos líderes políticos, que 

anunciam o fracasso e a morte do multicul-

turalismo, vem descaracterizar e desquali-

� car todas as experiências já realizadas e 

implementadas nesta área. Em seu enten-

dimento, o multiculturalismo como forma de 

reconhecimento e acomodação da diversi-

dade cultural e dos direitos às minorias, vem 

conseguindo construir novas relações cívi-

cas e políticas que suplantem as desigual-

dades, amplamente enraizadas, na socieda-

de. Apesar de reconhecer que em algumas 

nações as políticas multiculturais não foram 

bem implementadas, gerando descontenta-

mentos e retrocessos, Kymlicka é um defen-

sor do Multiculturalismo por acreditar que 

as políticas multiculturais têm como busca 

primordial criar novas relações de cidada-

nia democrática, baseadas nos ideais dos 

direitos humanos, caracterizando-as como 

capacitadoras de integração cívica.

Alguns autores como Ana Maria 

4 KYMLICKA, Will et al. Multiculturalismo: o sucesso, 
o fracasso e o futuro. Interfaces Brasil/Canadá, v. 
14, n. 1, p. 123-174, 2014.

D�Ávila Lopes5  acreditam que a 

harmonia das sociedades culturalmente di-

versas e a possibilidade de reconhecimento 

de direito das minorias, só será garantido 

mediante a tolerância e aos vínculos de so-

lidariedade. Entretanto, a tolerância, tanto 

em conceito como prática de sociedades 

organizadas e culturalmente diversas, care-

ce de um vínculo de civilidade que garanta 

de forma efetiva a convivência entre grupos 

majoritário e minoritários, impulsionando e 

fortalecendo o respeito aos direitos funda-

mentais dos sujeitos. Integrar as culturas, 

não permitindo que sejam subjugadas ou 

deformadas, garantindo sua permanên-

cia em um mesmo locus de convivência, é 

o que caracteriza o interculturalismo. Para 

compreendermos melhor o problema, colo-

caremos as diferenças entre multiculturalis-

mo e interculturalismo, suas abrangências e 

limitações no tecido social.

Existe um degrau conceitual e opera-

cional entre o multi e o interculturalismo. 

Enquanto o multiculturalismo propõe a coe-

xistência de diferentes culturas com respei-

to às diferenças, convivendo em um mesmo 

5 Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 
Professora do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade de Fortaleza � UNIFOR.
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local, o interculturalismo procura desenvolver 

políticas para estabelecer diálogos entre 

estas culturas, possibilitando as trocas e vi-

sando à criação de um sentimento de per-

tença a uma nação.

Ou seja, o multiculturalismo se vale do 

respeito e aceitação através da tolerância 

para a coexistência das diferentes culturas. 

Já o interculturalismo, como reporta Virgílio 

Alvarado6, traz como inevitável a interação 

entre culturas diversas, e como fundamental 

o  desenvolvimento de políticas de diálogo e 

convivência pací� ca entre as culturas.

Podemos de� nir, desta maneira: o mul-

ticulturalismo como o conjunto de retalhos 

culturais de um mesmo tecido (sociedade), 

mas impermeáveis entre si, deixando visí-

veis as imperfeições e diferenças do teci-

do como um todo. Já o interculturalismo, 

ao propor políticas de interação social e 

cultural das diferentes manifestações so-

ciais, preconiza a permeabilidade entre as 

culturas, e no conjunto destas, transforman-

do o resultado do tecido social, em um es-

paço em permanente interação, legitimando 

as diferentes culturas em transformação 

6 ALVARADO, Virgilio apud LOPES, A.M.D. Da 
Coexistência à Convivência Com o Outro: entre o 
multiculturalismo e a interculturalidade, 2012.

constante nas sociedades contemporâneas.

Para que as ações multiculturais acon-

teçam, a sociedade organizada, por si só, é 

capaz de garantir a sua prática, pois o teor 

cultural de determinada sociedade contém 

elementos su� cientes que contemplem a 

possibilidade de coexistência pací� ca entre 

culturas diversas. Entretanto, para as ques-

tões interculturais, são necessários requisi-

tos mais elaborados como leis que sejam 

comuns a todos e que a todos bene� ciem 

e também de políticas sociais que traduzam 

o verdadeiro sentimento de pertencimento e 

de diversidade. Apesar das práticas multi e 

interculturais ganharem força nos últimos 50 

anos, estes conceitos estão impressos des-

de as civilizações mais antigas. A formula-

ção da Pólis e de sociedade organizada pe-

los gregos está impregnada dos conceitos 

multi e interculturais, e não por acaso com 

as mesmas nuances conceituais já explica-

das.

Através dos séculos houve a evolução 

lenta e gradual das práticas multiculturais, e 

O interculturalismo 

pode ser considerado um mo-

vimento de busca de equilíbrio 

entre a assimilação e a segmen-

tação, através do encontro de 

uma cultura comum

Fonte: www.njstatelib.org
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a partir da Idade Média, com o recrudes-

cimento dos deslocamentos sociais e da 

expansão ultramarina, realizada através 

do continente europeu, a cidade moderna, 

como a conhecemos, foi se transformando 

no centro de convergência e polo de ex-

celência de abrigo de diferentes culturas e 

suas práticas. O multiculturalismo, por suas 

limitações de abrangência política e de in-

serção social, passou a não mais satisfazer 

as necessidades de sociedades globaliza-

das cada vez mais complexas e sedentas 

de reconhecimento e pertencimento. É nes-

ta trajetória, das necessidades de ajuste das 

complexidades sociais, que o Estado entra 

como protagonista das ações de intercultu-

ralismo, como forma de garantir a real convi-

vência pací� ca e troca de experiências entre 

as culturas, reelaborando modelos precon-

cebidos e os colocando em transformação 

permanente.

O multiculturalismo, por um longo tem-

po, representou uma saída para a convi-

vência pací� ca entre a maioria e as mino-

rias, através de uma política de tolerância, 

em que culturas diferentes coexistem num 

mesmo espaço social, independentemen-

te de sua origem ou nação. Entretanto, o 

reconhecimento da diversidade cultural e 

o respeito à diferença não bastou para ga-

rantir os direitos e atender às necessida-

des que o contexto contemporâneo, com 

suas complexidades sociais, tem exigido. A 

globalização, a ampliação das fronteiras, a 

desterritorialização e as crescentes ondas 

de imigração vêm transformando signi� ca-

tivamente as relações pessoais e culturais 

nos mais amplos aspectos da vida social. 

Os sujeitos transnacionais buscam, cada 

vez mais, uma comunicação global em que 

os valores sejam partilhados, permitindo 

uma abertura cultural que valorize e aco-

lha os valores do outro em busca de uma 

identidade transnacional sem abrir mão das 

identidades e culturas individuais e locais.

O transculturalismo vem ao encontro 

dessa necessidade de transformação nas 

relações e encontros culturais, uma vez que 

se caracteriza como uma proposta, uma di-

nâmica que visa a recomposição das cul-

turas através do respeito, da alteridade, do 

reconhecimento do outro, através de uma 

relação dialógica baseada na mobilidade, 

na � exibilidade, na hibridação.

O contexto contemporâneo da virada do 

século XX é que vai trazer consigo a ideia 

do transculturalismo como uma alternativa 

frente ao Multiculturalismo e ao Intercultu-

ralismo, na tentativa de administrar os no-

vos encontros globalizados, pautados pelas 

relações entre diferentes culturas, dinami-

zando as relações entre grupo e indivíduo, 

valorizando o encontro com o outro como 

uma possibilidade de tocar e ser tocado, e 

de proporcionar, para si e para o outro, uma 

experiência positiva. 

Propor a experiência do transculturalis-

mo como uma forma de ampliação de todas as 

culturas, valorizando a cultura do outro sem 

abrir mão das culturas peculiares e locais, 

é o que vêm sendo abordado por diversos 

autores que estudam esse novo ambiente 

contemporâneo, recheado de complexida-
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des, descontinuidades, mobilidades, migra-

ções, fronteiras permeáveis, mestiçagens, 

hibridismos, entre-lugares, crioulização, etc. 

A constatação de que a nossa sociedade 

não propicia adequadamente espaços de 

interação da diversidade que a compõe, é 

o primeiro passo para se pensar numa ex-

periência transcultural que permita que as 

múltiplas formas de cultura, com seus con-

tornos singulares e formas de subjetividade, 

sejam valorizadas e incentivadas através 

de espaços de expressão da diversidade, 

da riqueza cultural e pelas experiências que 

cada indivíduo carrega consigo, com seus 

valores e crenças. 
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O transculturalismo 

visa à recomposição do 

mundo através de uma 
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Multiplicidade, heterogeneidade, mobili-

dade são palavras que caracterizam o iní-

cio do século XXI. É com perplexidade que 

acompanhamos e buscamos compreender 

as novas e fugazes con� gurações culturais 

que atravessam as sociedades atuais. Sob 

a perspectiva das mobilidades culturais, 

destacam-se os conceitos de não lugar, re-

presentado pelo trânsito e o desencontro, e 

o de entrelugar, dimensão intermediária com 

múltiplas possibilidades de recon� guração. 

No âmbito da disciplina de Mobilida-

des Culturais, nos propomos a aproximar 

os conceitos de lugar, não lugar e entrelu-

gar, na medida em que os mesmos podem 

ser interpretados como estágios de um pro-

cesso de deslocamento, tanto físico quanto 

simbólico.

Antes de abordarmos o conceito de não 

lugar, precisamos ir àquele que o antece-

deu: o conceito de lugar. Segundo a Antro-

pologia, ele refere-se ao espaço geográ� co, 

delimitado no tempo e no espaço, é o lugar 

onde nascemos, crescemos, nos vincula-

mos socialmente e construímos a nossa 

história. É um espaço que abrange três di-

mensões: identitária, histórica e relacional e 

é fundamental que o sujeito reconheça-se 

como parte integrante desse lugar.

Uma vez de� nido o conceito de lu-

gar, à luz dos estudos antropológicos, 

Lugar, Não Lugar, Entrelugar: 
novas espacialidades

Ana Lérida Gutierrez 

Sandra Ledesma

Se um lugar pode se 

de� nir como identitário, relacional 

e histórico, um espaço que não pode 

se de� nir nem como identitário, nem 

como relacional, nem como histórico 

de� nirá um não lugar. 

Marc Augé, antropólogo francês.

passemos ao conceito de não lugar proposto 

por Marc Augé (2012), que consegue de� nir 

em uma única frase o que é para ele lugar e 

não lugar. Ele diz que �se um lugar pode se 

de� nir como identitário, relacional e históri-

co, um espaço que não pode se de� nir nem 

como identitário, nem como relacional, nem 

como histórico de� nirá um não lugar�. Pa-

rece óbvia esta de� nição, mas Augé recor-

re à simplicidade justamente para facilitar 

o entendimento desse novo conceito, fruto 

da supermodernidade, com seus �excessos 

factuais, superabundâncias espaciais e in-

dividualizações das referências�, que tem 

suas raízes � xas no passado, mas que o 

ultrapassa e vai além. (RIETH, 1995).

Dispomos dos meios de comunicação 

amparados nas novas tecnologias da in-

formação disparando notícias de todas as 

partes do mundo de maneira quase instan-

tânea aos fatos. É o ciberespaço criando 
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uma nova cultura, tão bem apresentada por 

Pierre Lévy em Cibercultura (2010). Foi ob-

servando os grandes espaços físicos dos 

aeroportos e outros locais de partida e che-

gada de viajantes, que Augé concluiu a exis-

tência dos não lugares. Ele observou que as 

relações das pessoas com esses ambien-

tes acontecem de forma quase ritualística, 

como um contrato, onde os contatos são fu-

gazes e protocolares, pois não há vínculos. 

Existem com a � nalidade de atender a um 

interesse imediato do cliente, passageiro 

ou ouvinte, e encerra-se aí. O cliente vai ao 

supermercado, por exemplo, escolhe seus 

produtos nas prateleiras, eventualmente 

precisa da intermediação de alguém � geral-

mente para pesar na balança � e dirige-se 

ao caixa onde é indagado sobre a forma de 

pagamento e mais uma ou duas perguntas 

(do tipo �quer CPF na nota?� ou �tem esta-

cionamento?� � se for em algum supermer-

cado de Porto Alegre - RS). Os produtos são 

apresentados pelo caixa à leitora de códigos 

de barra, o computador soma os valores e 

apresenta o total, o cliente introduz o car-

tão na máquina, registra senha e encerra-se 

aí seu �vínculo� com o estabelecimento. O 

contrato está cumprido e quando retornar, a 

cena se repetirá e terá o mesmo desfecho, 

via de regra. Esse exemplo nos mostra como 

um não lugar cumpre um � m especí� co não 

abrangendo nenhuma das três dimensões 

presentes no conceito de lugar: identitária, 

histórica e relacional.

A antropóloga Ana Rieth escreveu que 

�através dos não-lugares se descortina um 

mundo provisório e efêmero, comprometido 

com o transitório e com a solidão�. (1995). 

Essa solidão que está a serviço da indivi-

dualização cada vez maior das pessoas, 

que se relacionam com máquinas no mundo 

da automação. São máquinas para pagar e 

tomar café, máquinas para fazer as opera-

ções bancárias, são �máquinas� para falar 

com pessoas que também estão conecta-

das �as suas respectivas máquinas�. Se, por 

um lado, esse universo robotizado propor-

ciona acesso a informações, aproxima pes-

soas e lugares, sem sair de casa, por ou-

tro lado, gera a solidão apontada por Rieth, 

porque os contatos são cada vez mais vir-

tuais e, como disse Aristóteles: o homem é 

um ser social, portanto, gregário, por isso 

necessitamos de proximidade com nossos 

semelhantes. A menos que, em uma licen-

ça poética, resolvamos nos portar como o 

personagem do conto A Terceira Margem do 

Rio que resolveu bandear-se de casa para 

� car literalmente no meio do rio: 

Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só 

executava a invenção de se permane-

cer naqueles espaços do rio, de meio 

a meio, sempre dentro da canoa, para 

dela não saltar, nunca mais. (ROSA, 

2005, p.78)

Não era nem de lá e nem de cá. Por 

opção decidiu afastar-se da convivência de 

sua família e de qualquer outro ser que re-

solvesse tentar lhe demover a ideia ou sim-

plesmente lhe fazer companhia.

Essa é uma das muitas leituras possí-

veis desse conto, cuja riqueza reside jus-

tamente na transformação de uma história 

simples, na aparência, em um texto provo-

cativo, desde o título até a última frase. 
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No ensaio O entre-lugar 

do discurso latino-americano, 

de 1978, Silviano Santiago utili-

zou o termo para de� nir um espa-

ço intermediário e paradoxal.

Ao analisar a contradição cultural re-

sultante de uma sociedade de �hiperco-

municação emergente� que convive com a 

individualização, fragmentação e �escassa 

partilha de códigos de comunicação�, Cas-

tells (2015) rea� rma o papel da arte (e não 

podemos deixar de destacar aqui a literatu-

ra) como �ferramenta para a construção de 

pontes� entre pessoas de diferentes países, 

culturas, gêneros, classes sociais e grupos 

étnicos. Para ele, a arte �sempre foi um pro-

tocolo de comunicação capaz de restabele-

cer a unidade da experiência humana para 

além da opressão, das diferenças e dos 

con� itos�. 

O conceito de entrelugar é uma re� exão 

presente tanto nos estudos culturais quanto 

na literatura. 

No ensaio intitulado O entre-lugar do 

discurso latino-americano, de 1978, Silviano 

Santiago (2000) utilizou o termo entrelugar 

para de� nir um espaço intermediário e para-

doxal, ao discutir o lugar do discurso literário 

latino-americano em relação ao europeu. A 

partir da análise sobre o estranhamento ou 

embate entre colonizadores e povos autóc-

tones � �duas civilizações, completamente 

estranhas, uma à outra�, durante os primei-

ros contatos, Santiago buscava uma expli-

cação para a constituição cultural brasileira. 

Desse contato inicial, �no nível da ignorância 

mútua�, surgiu uma nova sociedade, �mesti-

ça�. E da �mistura sutil e complexa�, entre 

o elemento europeu e o autóctone, ele vê 

o �único caminho para a descolonização.� 

O autor a� rma que a destruição sistemáti-

ca dos conceitos de unidade e pureza é a 

maior contribuição da América Latina para a 

cultura ocidental. 

O próprio Silviano Santiago (2006), em 

entrevista, assim explica o termo criado: o 

conceito de �entre�, �entre-lugar�, o lugar de 

observação, de análise, de interpretação 

não é nem cá, nem lá, é um determinado 

�entre� que tem que ser inventado pelo lei-

tor.  

Hanciau (2005), por sua vez, a� rma que 

as várias vertentes culturais, circulantes na 

contemporaneidade, ultrapassam frontei-

ras, fazendo do mundo �uma formação de 

entre-lugares�. E percebe o entrelugar como 

o espaço de articulação de diferenças, plu-

ral e fragmentado, marcado por descen-

tramentos e heterogeneidade, capaz de 

comportar até o contraditório. Ela relaciona 

algumas das variantes utilizadas para ex-

pressar esse fenômeno, pelos seus respec-

tivos criadores: lugar intervalar, conforme E. 

Glissant; espaço intersticial, segundo Homi 

Bhabha; caminho do meio, de acordo com 

Z. Bernd; zona de contato, segundo M. L. 

Pratt; e zona de fronteira, para A. Pizzarro e 

S. Pesavento, entre outros.

A autora ainda aponta o conto A Ter-

ceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, 
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As várias vertentes 

culturais, circulantes na contem-

poraneidade, ultrapassam frontei-

ras, fazendo do mundo �uma for-

mação de entre-lugares�. 

Núbia Hanciau.

como exemplo de criação � ccional desse 

espaço intermediário, sugerindo que o bar-

queiro poderia ser �um terceiro tipo de cons-

trução identitária, recorrente em diferentes 

corpora literários, notadamente em países 

onde os � uxos migratórios são frequentes e 

numerosos�.

Segundo a autora, �a terceira margem� 

ou o �caminho do meio� representa esse 

processo de deslocamento ou nomadismo, 

a partir do qual uma nova identidade nasce-

rá da tensão entre o enraizamento e a er-

rância. 

O deslocamento físico e o distancia-

mento em relação à terra natal, rumo a 

outras terras e a outros costumes, carrega 

consigo uma transformação cultural: o mi-

grante que partiu não será o mesmo após 

a chegada a seu destino � nal, e nem mes-

mo posteriormente, já que carregará em si o 

resultado de uma experiência multicultural. 

Talvez, nesse momento, o migrante experi-

mente o sentido do entrelugar: a mistura de 

culturas e a possibilidade de um vir a ser 

diferente. 

Edward Said, � lho de árabes cristãos, 

nascido em Jerusalém e educado no Cairo 

e, mais tarde, em Nova York, onde lecionou 

literatura na Universidade de Columbia, ex-

perimentou real e � ccionalmente a experiên-

cia do entrelugar. 

E logo adiante da fronteira entre �nós� e 

os �outros� está o perigoso território do 

não-pertencer, para o qual, em tempos 

primitivos, as pessoas eram banidas e 

onde, na era moderna, imensos agre-

gados de humanidade permanecem 

como refugiados e pessoas deslocadas. 

(SAID, 2003, p. 50)

Said estabelece algumas distinções que 

podem nos auxiliar a pensar a questão das 

mobilidades culturais. 

Em Re! exões sobre o Exílio, Said a� r-

ma que a cultura ocidental é obra de exi-

lados, emigrantes e refugiados. Escritores 

que, a partir do sentimento de deslocamento 

experimentado, se ocupam em compensar 

a �perda desorientadora� com a criação de 

um novo mundo. Segundo Said, escritores e 

poetas conferem dignidade humana a uma 

condição criada para negá-la, e a� rma que 

�toda pessoa impedida de voltar para casa é 

um exilado�. 

Ele faz algumas distinções entre exila-

dos, refugiados, expatriados e emigrados. O 

exílio é uma espécie de banimento, que re-

lega o indivíduo a ser um forasteiro solitário; 

enquanto os refugiados são uma criação do 

Estado, no século XX, que remete a gran-

des contingentes humanos em deslocamen-

to e que necessitam de ajuda humanitária; 

os expatriados moram voluntariamente em 

outro país; os emigrados tem uma situação 

ambígua, pois embora haja possibilidade de 

escolha, podem experimentar o exílio. 
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Para o autor, o exilado sabe que as 

�pátrias são sempre provisórias� e que as 

fronteiras e barreiras �que nos fecham na 

segurança de um território familiar� podem 

tornar-se prisões, por vezes defendidas 

�além da razão e da necessidade.� 

As imensas migrações humanas obser-

vadas, especialmente em 2015, reavivaram 

as re� exões sobre a questão das mobilida-

des culturais e os deslocamentos, especial-

mente em relação aos conceitos de não lu-

gar e de entrelugar. 

Se o não lugar é esse local de passa-

gem, onde o contato entre pessoas é ha-

bitualmente breve e fugaz, di� cultando a 

criação de vínculos, já que atende a um in-

teresse imediato, o entrelugar con� gura-se 

em ponto de contato inicial entre culturas. 

Espaço híbrido, mescla cultural que promo-

ve um descentramento e amplia as possi-

bilidades alternativas de diálogo e re� exão 

sobre as ondas migratórias observadas na 

atualidade. Se o não lugar promove a sepa-

ração, o entrelugar provoca à aproximação, 

real e simbólica. 

Mas estes lugares de passagem ou não 

lugares: fronteiras, portos, aeroportos, es-

tradas através dos quais grandes grupos se 

deslocam, também podem transformar-se 

em lugares de encontros e de trocas cultu-

rais, mesmo que transitórios. Assim como 

os campos de refugiados, na atualidade.  

O entrelugar, por sua vez, pressupõe 

um deslocamento de um lugar a outro, um 

espaço intervalar, seja ele concreto ou sim-

bólico. Já não é o ponto de partida, mas 

também não é o ponto de chegada. Talvez 

seja o percurso. 

Se palavras são signos criados para dar 

sentido ao mundo que nos cerca, à medi-

da que esse mundo se transforma, novas 

palavras são necessárias para represen-

tá-lo. Embora a atribuição de sentido seja 

arbitrária, algumas palavras revelam em si 

mesmas, na própria expressão, uma parte 

signi� cativa do conteúdo que representam. 

Assim ocorre com a palavra entrelugar, 

união da preposição entre com o substan-

tivo lugar.  O entre carrega consigo a inten-

cionalidade da relação, da reciprocidade e 

da alternância: possibilidades desejáveis na 

contemporaneidade. 
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As imagens 1, 2 e 3 ilustram o conceito de 

lugar; 4,5 e 6 ilustram o conceito de não lugar; 

e as imagens 7 e 8 ilustram o conceito de entre-

lugar.
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Chamamos a atenção para a migração 

haitiana para o Rio Grande do Sul a partir 

de entrevista feita com o imigrante haitiano 

Emmanuel Pierreemasson e suas experiên-

cias desde o momento em que decidiu dei-

xar o Haiti em busca de melhores condições 

de trabalho, prosperidade pessoal e familiar. 

A partir do relato de Emanuel serão aborda-

dos os anseios e expectativas dos imigran-

tes e as di� culdades encontradas em terras 

estrangeiras. Apoiados na pesquisa biblio-

grá� ca, com base nos autores estudados, 

busca-se evidenciar as interações decorren-

tes do processo de imigração e os re� exos 

oriundos desses deslocamentos, tanto na 

parte cultural, quanto nos aspectos sociais 

e econômicos.

Esse processo de migração relaciona-

se com as grandes mudanças de território 

que remontam aos tempos bíblicos, porém, 

essa errância foi uma contingência da difí-

cil situação sócio-política do País natal do 

emigrante. A errância foi parte do eu desco-

berto, ou seja, o processo de reconstrução 

e adaptação a uma nova cultura; identidade 

cultural (BERND, 2010).

Haiti: a Primeira República Negra 

destruída

A crise do Haiti não pode ser consi-

derada simples e atual. Desde a luta pela 

independência, no ano de 1804, a ex-

colônia francesa enfrenta crises políticas, 

econômicas e ambientais, sua história é 

marcada por intervenções, regimes ditato-

riais, corrupções e intempéries, tendo en-

frentado 13 anos de sangrentas lutas pela 

sua independência da França. Os EUA ocu-

param o país entre os anos de 1915 a 1934, 

alegando garantir interesses durante a 

Primeira Guerra Mundial.

Durante a Guerra Fria, o interesse es-

tadunidense no Haiti continuou, na forma 

de apoio à ditadura de Papa Doc (François 

Duvalier) e de seu � lho, Baby Doc (Jean-

Claude Duvalier), período ditatorial marcado 

pelo terrorismo policial e perseguição. 

Depois de anos de instabilidade política, 

no ano de 1990, realizaram-se eleições no 

país e o ex-padre salesiano Jean-Bertrand 

Aristide foi eleito o novo presidente do Haiti; 

no ano seguinte, 1991, ocorreu um golpe de 

estado e o ex-padre é retirado do país, vol-

tando ao poder quatro anos depois, tendo 

se elegido em 2000, mesmo com suspeitas 

de fraudes eleitorais, o que acabou geran-

do uma revolta armada no Haiti, culminando 

com sua renúncia.

 Em 2010, quando o país tentava se re-

cuperar, das sequelas políticas, econômicas 

e ambientais (furacões) é acometido por um 

terremoto de 7.3 na escala Richter, que vem 

Do Haiti a Canoas: uma opção de vida
Adriana Felini

Jucelino Viçosa 

Nara Costa
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a destruir o país com milhares de mortos e 

milhões de desabrigados.  Porto Príncipe, 

a capital, foi violentamente atingida, assim 

como escolas, hospitais, igrejas, postos po-

liciais e também o palácio presidencial.

Atualmente, o Haiti enfrenta muitos pro-

blemas, a desesperança faz com que os 

haitianos procurem refúgio em outros países 

valendo-se de vistos humanitários, como é 

no caso do Brasil.

O Brasil como destino

As migrações haitianas para o Brasil co-

meçaram de forma tímida, após o terremoto 

de 2010, acentuando-se a partir de 2011 e 

2012, por motivos políticos e econômicos. 

Em 2012, Emmanuel tomou a decisão 

de vir para o Brasil. Dois fatores foram os 

responsáveis por essa decisão; questões 

de trabalho, pois seus familiares trabalha-

vam no ramo da construção civil e o mo-

mento não era propício para esse tipo de 

atividade, inclusive tendo que fazer uso dos 

poucos recursos que tinham no Banco para 

fazer frente às despesas mais necessárias; 

o outro fator está relacionado com sua con-

dição de cidadão enquanto estava na Re-

pública Dominicana, país onde passou toda 

a sorte de di� culdade e privações, inclusive 

sendo desrespeitado em seus direitos mais 

elementares, sem uma legislação que o pro-

tegesse. Em face disso, decidiu partir de� ni-

tivamente para o Brasil.

Emmanuel no momento da entrevista.

Foto: Adriana Felini

Primeiramente, saiu do Haiti para a Re-

pública Dominicana, de lá seguiu até o Peru 

e, depois, Bolívia, na fronteira com o Brasil, 

aí começou a se deparar com as primeiras 

di� culdades em relação a sua condição de 

imigrante: a Polícia Federal não estava mais 

permitindo o ingresso de haitianos em solo 

brasileiro sem o visto de entrada. Encontrou 

cerca de 260 haitianos na mesma situação, 

dormindo em praças, até que as autorida-

des possibilitaram sua entrada no país. O 

trajeto de Lima até chegar ao Brasil foi feito 

de ônibus, fretado especialmente para con-

duzir imigrantes das mais diversas naciona-

lidades com destino ao Brasil.

Tendo, inicialmente optado por Porto 

Velho, porém não havia oferta de empregos, 

e seu irmão, também imigrante, já morava 

em Canoas e o aconselhou a vir, pois havia 

maiores oportunidades em relação a empre-

Foto: Adriana Felini
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gos do que Porto Velho. Emanuel então se 

decidiu pela cidade gaúcha e entende que 

esta foi a medida mais acertada.

Logo que chegou a Canoas, não encon-

trou trabalho, mas insistiu em sua procura 

até que encontrou uma ocupação. Mas res-

salta que foram muitas as di� culdades logo 

que chegou em solo sul-rio-grandense.

Em sua chegada, � cou hospedado na 

casa de seu irmão, até conseguir seu pri-

meiro trabalho e poder custear suas pró-

prias despesas com moradia e alimentação. 

Teve muitas di� culdades em se manter em 

Canoas, num primeiro momento, até que 

conseguiu seu emprego e começou a supe-

rar as primeiras barreiras.

No primeiro emprego trabalhou com 

um brasileiro que havia passado um tempo 

na Espanha e Emanuel sabe o idioma es-

panhol, aprendido na escola, no Haiti, além 

do francês e do créole, idiomas dominantes 

em solo haitiano, sua escolarização se ca-

racteriza por ter o ensino médio concluído 

no Haiti.

Do mesmo modo que no Haiti, sua pri-

meira ocupação em solo brasileiro também 

foi como pedreiro, mesma atividade de seu 

pai. E com esse emprego já conseguiu pa-

gar seu próprio aluguel e, desse modo, saiu 

da casa de seu irmão, começando a se es-

tabelecer de� nitivamente em Canoas.

Desde 2012 residindo no Brasil, Emma-

nuel destaca como sua principal realização 

a vinda de sua família, a esposa e os dois 

� lhos, num esforço obtido a custa de muito 

trabalho, já que guardava suas economias 

resultantes de seu salário e as enviava para 

o Haiti. Seus familiares já ingressaram no 

Brasil com toda a documentação necessária 

junto à Polícia Federal, sem precisar passar 

pelos mesmos apuros que Emmanuel.

Ressalta que sua decisão de � car no 

Brasil é de� nitiva, não cogitando nenhuma 

hipótese de retorno ao Haiti, talvez se for 

a passeio, mas não vê outro destino para 

seus � lhos que não o de construir um futuro 

no Brasil.

Emmanuel, esposa e � lhos, juntamente com os 
mestrandos.

Foto: Adriana Felini

Perguntado se incentivaria a vinda de 

outros haitianos, Emmanuel diz que depen-

de muito da condição da pessoa no Haiti, 

pois conhece pessoas que tinham um pa-

drão de vida mediano no Haiti, vieram para 

o Brasil e tiveram uma redução nesse nível 

de vida, acabando por retornarem a seu 

país de origem.

Como aspecto positivo, Emmanuel des-

taca a gratuidade do ensino, opção essa 

inexistente no Haiti, e como fator negativo 

aponta a situação da Justiça, onde um sujei-

to comete um crime, sofre uma condenação 

Foto: Adriana Felini
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e passa a ter uma série de regalias, como 

receber visita de familiares, sair para visitar 

a família, entre outras. Salienta que no Haiti, 

o indivíduo condenado por crime � ca isolado 

totalmente do convívio social, até o cumpri-

mento de sua pena.

Tem no Carnaval um fator de identi� ca-

ção com seu lugar de origem, em que a fes-

ta brasileira em muito se assemelha com os 

festejos populares haitianos. Com destaque 

para os cultos religiosos, também muito pre-

sentes na cultura haitiana.

Sobre preconceito, deixa transparecer 

todo seu rancor pelas violências sofridas na 

República Dominicana, mediante uma clara 

e manifesta situação de preconceito, mas 

salienta que na Brasil ainda não identi� cou 

nenhum tipo de preconceito, nem por sua 

condição de imigrante ou pela cor da pele. 

Diz que está pronto para enfrentar, pois en-

tende que é uma condição da vida e de suas 

escolhas, inclusive conhece pessoas que já 

passaram por este tipo de constrangimento.

Em relação ao tópico �violência�, ao 

estabelecer suas comparações, evidencia 

que embora o Haiti também seja um país 

violento, não é semelhante a alguns casos 

ocorridos no Brasil, porque o sistema de se-

gurança de seu país originário está melhor 

estruturado que no Brasil, em termos de 

proteger a população, mesmo sendo incom-

paravelmente menor os recursos investidos. 

Já com relação à saúde, no Haiti, o cidadão 

só é atendido mediante pagamento, mesmo 

indo a um Posto de Saúde, situação seme-

lhante é a do ensino, pois as escolas são 

pagas. Sua explicação a esta situação ad-

vém do fato de que lá o cidadão não paga 

impostos e o governo precisa remunerar os 

servidores da educação e da saúde, conta 

esta integralmente quitada pelos haitianos.

Desde que entrou no país nunca mais 

retornou ao Haiti e, neste momento, nem 

pretende ir, e gostaria de poder trazer seus 

pais para conhecerem o neto brasileiro, mas 

sabe que, no presente, é impossível. Enten-

de que seu grande objetivo foi atendido, que 

era o de trazer a família para perto de si; 

está feliz por ver seu � lho mais velho indo à 

escola e interagindo com meninos brasilei-

ros e já preparando o outro � lho para colo-

cá-lo na escola, já em 2016.

Vê que quem tem estudo, no Brasil, 

consegue melhores empregos, porém não 

entende certas peculiaridades do ensino 

brasileiro, pois no Haiti, aprende-se a ler in-

tegralmente ao � nal da primeira série. Assim 

como nos aspectos disciplinares, onde se 

o aluno haitiano não comparecer à escola, 

somente poderá entrar na sala de aula com 

um responsável que irá explicar sua ausên-

cia anterior.

Acompanha pela televisão a situação 

de imigrantes estrangeiros tentando ingres-

sar em outros países e acredita ser mais por 

questões religiosas essa descon� ança com 

relação a estrangeiros. Não se vê na mes-

ma condição desses que passam por essas 

di� culdades.

Com relação à ajuda humanitária re-

cebida pelo Haiti em razão do terremoto, 

entende que o governo haitiano não está 
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aplicando corretamente esta ajuda, pois o 

interesse maior é o de se manter no poder. 

Então, há um privilégio de determinadas 

classes em detrimento de outras, por exem-

plo, a polícia haitiana é facilmente assedia-

da por bandidos poderosos e se submete a 

diversas situações de suborno.

Sobre a cultura haitiana, pretende mos-

trar a seus � lhos as origens de seus troncos 

familiares, pois a história e a memória do 

Haiti estarão sempre presentes. Relata que 

a partir da segunda, terceira série os alunos 

são levados a estudar a história do Haiti.

Pretende se envolver diretamente no 

ensino da língua crioula para que seus � lhos 

possam se comunicar com seus familiares 

haitianos, o � lho brasileiro e os dois haitia-

nos que chegaram ao Brasil com seis e qua-

tro anos. Hoje, ele se surpreende que seus 

� lhos maiores já consigam formular frases 

na estrutura gramatical brasileira como, por 

exemplo, �eu vou te levar�, ao invés de �eu 

vai levar�, tão empregada por Emanuel.

O relato do haitiano Emanuel não dife-

re de muitos casos de pessoas que migram 

para outros países. O tom de pele certa-

mente acentua o processo de impedimento 

de acesso a qualquer país. Muitas vezes, o 

país vizinho, mesmo familiarizado com a si-

tuação, parte para o enfrentamento quando 

o assunto é solidariedade, foi o que encon-

trou Emanuel na sua curta estadia na Re-

pública Dominicana, antes de migrar para o 

Rio Grande do Sul. As di� culdades encon-

tradas em sua trajetória até Canoas � zeram 

o entrevistado se assegurar de que havia 

pisado em �terra � rme� e poder, � nalmente 

trazer a família para junto de si.

Emmanuel e esposa

Foto: Adriana Felini

Neste caso, a família de Emanuel, com-

posta pela esposa e seus três � lhos, não 

se adaptaria a uma cultura muito diferente 

da sua. Na entrevista, Emanuel demonstra 

a di� culdade de expressão, mas se esfor-

ça para ser compreendido. A esposa inte-

grou-se na conversa apenas com gestos e 

pouca manifestação, mas também se fez 

entender. A variação de linguagem predo-

minou no ambiente familiar, seus dois � lhos 

mais velhos, com idade escolar, passaram 

a exercer, além do seu papel de estudante, 

também o de �professor� aos pais, que ain-

da encontram di� culdades para se expres-

sar em português.

Costumes, crenças e manter o patrimô-

nio cultural dentro de um país totalmente 

desconhecido, não seria tarefa fácil para ne-

nhum imigrante. Emanuel pretende preser-

var a cultura haitiana no interior da família. 
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Na busca do seu sustento, seguiu a ativida-

de herdada pelo pai, exercendo atividades 

de construção civil, mas no momento da en-

trevista estava desempregado e optou por 

cuidar da esposa, em face de complicações 

pós-parto.

Baseado na infraestrutura que a cidade 

de Canoas oferece aos moradores, Emma-

nuel sentiu-se acolhido pelos canoenses e 

muito bem assistido pelo Sistema Único de 

Saúde do Governo do Estado do RS, o SUS, 

o que difere das di� culdades enfrentadas 

em seu país de origem.  As relações sociais 

estão vinculadas ao ambiente de convívio, 

as pessoas criam uma proteção em torno de 

si, ao mesmo tempo em que mergulham na 

necessidade de adaptação e conhecimento 

de uma cultura desconhecida. Esta mesma 

cultura não será tão desconhecida para seu 

� lho menor, nascido no Brasil, o que Gilroy 

(2002) de� ne como um conjunto cultural na 

busca da exploração das identidades quan-

to à nacionalidade, raça e etnia.

Numa casa adequada e bem localizada, 

próxima aos conterrâneos, Emmanuel viu 

em Canoas, bem como na equipe de recep-

ção, a oportunidade de retomar uma vida, 

fazendo de Canoas o lugar escolhido para 

proteger sua família.
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Estamos assistindo neste início de sé-

culo XXI, a uma das piores crises migrató-

rias desde a segunda guerra mundial. Cen-

tenas de milhares de refugiados oriundos do 

Oriente Médio e norte da África chegam ile-

galmente à Europa, um fenômeno que se in-

tensi� cou desde o início de 2015. O imenso 

� uxo de pessoas tem transformado os ma-

res Europeus em perigosas armadilhas e as 

fronteiras em verdadeiras fortalezas contra 

o contingente humano que caminha em uma 

desoladora romaria. A grande maioria dese-

ja simplesmente fugir do terrorismo e radi-

calismo religioso de seus países de origem, 

e tentar refazer suas vidas em uma socie-

dade democrática, segura, com estabilidade 

e paz. No entanto, infelizmente, na maioria 

dos casos estão sendo considerados inva-

sores, terroristas violentos, ou mensageiros 

da ideologia da qual fogem, tornando-se víti-

mas de movimentos xenófobos e racistas.  A 

tendência do êxodo de pessoas é a de se 

intensi� car e o fato está obrigando políticos 

e governantes a enfrentarem o problema, 

com providências e atitudes corajosas como 

a de Angela Merkel, que sensibilizou países 

vizinhos a colaborar. Por mais que haja soli-

dariedade com estes povos, é certo que não 

haverá solução sustentável se as causas na 

origem das migrações de massa não forem 

seriamente atingidas, para que estas pes-

soas possam viver na paz de suas casas.

O Alto-Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (Acnur) estima que 

mais de 600 mil pessoas atravessaram o 

mar Mediterrâneo desde o início de 2015. 

Desembarcando inicialmente em países 

costeiros, como Itália, Grécia, Espanha e 

Malta, seu destino é seguir adiante, cruzar 

o continente rumo a nações mais ricas e re-

ceptivas, com o objetivo de lá se estabele-

cer e refazer suas vidas. Só a Alemanha tem 

a expectativa de receber até 1 milhão de 

pessoas neste ano de 2015, quatro vezes 

mais do que no ano de 2014. Os refugiados 

chegam principalmente por duas rotas, uma 

delas, a partir da Líbia, onde se concentram 

pessoas vindas de diversos países, princi-

palmente da África Subsaariana. Estima-se 

que 500 mil realizaram a travessia do Me-

diterrâneo, e muitos outros trabalham para 

adquirir recursos para o embarque. A outra 

rota aberta pelos deslocamentos é na região 

dos Balcãs, o chamado corredor balcânico 

da Turquia, forma-se em consequência do 

trânsito dos refugiados oriundos dos con-

� itos do Oriente Médio, milhares chegam 

às fronteiras da Sérvia, Croácia, Hungria, 

Eslovênia, Romênia e Bulgária. Pessoas 

como Ammar Chker, refugiado sírio de 36 

anos que, com a esposa e duas � lhas pe-

quenas, que esperam embarcar para o 

oeste. Depois de ter dois � lhos mortos na 

Líbia, Chker diz �Eu preciso � car na Suécia 

Refugiados: a esperança no êxodo
Anália Kniest Dornelles

Claudia de Quadros Rocha

Mirela Bonetti
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para ter segurança. Principalmente para 

as minhas crianças�.

De um lado a chegada de um grande 

contingente de pessoas causa na Europa 

uma grave crise humanitária, que envolve 

preocupações em relação à segurança das 

fronteiras, a intolerância para com os mi-

grantes e refugiados e a capacidade eco-

nômica destes países de abrigar e absorver 

tamanho número de pessoas. De outro, o 

problema social e a necessidade de solida-

riedade para com indivíduos que viram no 

êxodo a salvação, uma esperança de vida 

que os faz abandonar suas casas para sair 

em busca de melhores condições. �São pes-

soas que fogem de con� itos na Síria e em 

países africanos ou que tentam escapar da 

pobreza�, é o que diz Francis Markus, porta 

voz da Acnur. 

A jornada dos refugiados não é somente 

cruel e desumana, mas muitas vezes, trági-

ca e fatal. A começar pela travessia clandes-

tina do mar Mediterrâneo em barcos de pes-

ca, botes in� áveis ou outras embarcações 

inadequadas, de forma precária e vulnerá-

vel, com o risco de morte eminente, muito 

embora estes paguem bem caro pelo trans-

porte, cerca de dois mil euros a aliciadores 

que prometem o paraíso para quem chegar 

com vida ao destino.  As informações são de 

mais de três mil mortes, porém este número 

não considera os falecidos após a chegada 

ao continente. O conturbado percurso pode 

durar de cinco horas a cinco dias, em segui-

da as pessoas são enviados a centros de 

recepção temporária bancados pelo gover-

no, a exemplo da Itália, onde podem solici-

tar asilo alegando necessitarem de proteção 

internacional por fugirem de guerra civil, ter-

rorismo ou regimes totalitários, alguns são 

deportados e outros ainda escapam para 

viver clandestinamente pela Europa. 

Os refugiados que partem do Oriente 

Médio rumo a União Europeia, via Turquia, 

Grécia, Macedônia e Hungria, foram em 

muitos trechos da longa e padecida jornada, 

vítimas de forte repressão policial. A Mace-

dônia tentou, com o uso de bombas de gás 

lacrimogênio e efeito moral, deter o � uxo 

de quase oito mil pessoas, desistindo após 

milhares romperem as barreiras. A Hungria 

também foi palco de con� itos com a polícia, 

na tentativa de reprimir o avanço dos refu-

giados, instalou 175 quilômetros de cerca 

de arame farpado, o que não impediu a pas-

sagem de milhares que conseguiram trans-

por as cercas. A Croácia, que também é rota 

de passagem, apresenta o risco das minas 

terrestres remanescentes da sua guerra de 

independência entre 1991 e 1995. São cer-

ca de 500 quilômetros quadrados de áreas 

minadas. Muitos, para tentar chegar ao Rei-

no Unido pelo Eurotúnel, � cam acampados 

em Calais, na França, onde se arriscam em 

caçambas de caminhões.  Apesar de todo 

sofrimento, é só o começo se pensarmos 

que a partir daí enfrentarão outro drama, 

que é tentar permanecer na Europa. Em que 

pese todos os riscos da perigosa aventura, 

muitas pessoas optaram por realizar a tra-

jetória diretamente para a Europa, não se 

sujeitando a permanência em campos de 

refugiados nos países vizinhos, geralmente 

precários e muito lotados, conforme dados 

da Acnur. 
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O comportamento de habitantes e go-

vernos dos países almejados pela maioria 

dos refugiados foi a de severa reação contra 

estes. Na Alemanha foram vítimas de inú-

meros incidentes causados em sua maio-

ria por grupos de extrema direita, além de 

pichações e ameaças escritas aos campos 

de refugiados, houve protestos violentos. 

Grupos neonazistas e xenófobos foram res-

ponsáveis por inúmeros casos de violência 

física, numa escalada de crimes de ódio. 

�Nunca tinha visto um ataque contra 

funcionários de uma organização humani-

tária em um país civilizado como a Alema-

nha�, a� rma o diretor da Cruz Vermelha na 

Saxônia, Rüdiger Unger. Na Áustria hou-

ve total descaso em relação ao estado de 

miséria e fome em que se encontravam os 

recém-chegados. 

O Reino Unido reforça as barreiras no 

Canal da Mancha e analisa com rigor os 

pedidos de asilo, repelindo os que não se 

caracterizam como refugiados. O tratamen-

to degradante dispensado pelo governo da 

República Checa, ao submeter imigrantes e 

refugiados a uma detenção de 40 a 90 dias, 

dependendo do caso, foi criticado pelo alto 

comissário de Direitos Humanos da ONU;, 

segundo Al Hussein �as violações de direi-

Autor desconhecido Fonte � ZH, 12/10/15

... as violações de 

direitos humanos dos 

imigrantes não são nem iso-

ladas nem um fato aleatório,  

e sim sistemáticas
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tos humanos dos imigrantes não são nem 

isoladas nem um fato aleatório, e sim siste-

máticas�.

Angela Merkel a� rma que a EU em conjun-

to precisa de �um acordo obrigatório sobre 

uma distribuição obrigatória dos refugiados 

O impressionante episódio do caminhão 

frigorí� co abandonado a 40 quilômetros de 

Viena, com 71 corpos, entre eles o de qua-

tro crianças, de prováveis refugiados sírios, 

abalou e provocou a reação dos governos 

dos países da União Europeus, no sentido 

de conter o � uxo diário de imigrantes e en-

frentar a questão imigratória. Porém a Eu-

ropa está longe de um consenso quanto à 

implementação de medidas que visem so-

luções para a crise. O presidente da Comis-

são Europeia defende uma política única, 

nas suas palavras é �hora de reagir�, faz-se 

urgente a realocação dos refugiados entre 

os países que integram o acordo comum 

do bloco sobre políticas de asilo. Os gover-

nos alemão e francês, lideram a articulação 

das medidas visando soluções, a chancelar 

Autor desconhecido Fonte: www.ipressjournal.pt

entre todos os Estados sob um critério justo�. 

O fato é que, diante da gravidade do proble-

ma e a comoção mundial ante  as imagens 

aterrorizantes de tão trágicos acontecimen-

tos, há uma emergência pela solução.  

Em muitos casos, a esperança numa 

vida melhor é seivada pela tragédia como 

no caso de Abdullah Kurdi que perdeu a fa-

mília na travessia do Mediterrâneo entre a 

Turquia e a Grécia. 

As imagens do menino refugiado sírio, 

Aylan Kurdi, de apenas três anos de ida-

de, � lho mais novo de Abdullah, morto nas 

areias da praia de Bodrum, um porto turco 

na província de Mugla, viraram símbolo da 

crise migratória. O corpo do menino apare-

ceu depois que duas embarcações naufra-

garam. Pelo menos nove sírios morreram. 
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As embarcações haviam partido de Bodrum 

e tentavam chegar à Ilha grega de Kos, 

anunciaram as autoridades locais. 

Aylan Kurdi, o menino cujo afogamento 

causou consternação ao redor do mundo, 

tinha escapado das atrocidades do grupo 

intitulado �Estado Islâmico� na Síria. Aylan 

e sua família eram de Kobanê, a cidade que 

ganhou notoriedade por ter sido palco de 

violentas batalhas entre militantes extremis-

tas muçulmanos e forças curdas no início 

do ano. O pai do menino, Abdullah, fugira 

com a mulher, Rehan, e o outro � lho, Galip 

de cinco anos, para tentar chegar ao Cana-

dá, onde vivem parentes da família. Teema 

Kurdi, tia dos meninos que vive na cidade 

canadense de Vancouver, disse ao National 

Post que o pedido de refúgio havia sido ne-

gado pelo Ministério da Cidadania e da Imi-

gração devido às complicações envolvendo 

os pedidos de refúgio para estrangeiros de 

origem turca. Após o naufrágio, o pai ligou 

para a irmã e disse que seu único desejo é 

voltar para a cidade de Kobanê, para enter-

rar seus familiares e ser enterrado ao lado 

deles. O pai de Aylan perdeu também a mu-

lher e outro � lho no naufrágio. Abdullah Kur-

di falou à agência de notícias turca Dogan 

sobre a tragédia: ...�meus � lhos escorreram 

pelas minhas mãos...�, disse. Várias fotos 

do corpo de Aylan, em Bodrum, sendo ober-

vado e depois levado por um policial turco, 

ganharam as manchetes no mundo inteiro e 

passaram a representar o drama enfrentado 

por milhares de refugiados sírios, afegãos 

e iraquianos, que buscam recomeçar suas 

vidas na Europa. A consternação aumentou 

com o surgimento, nas mídias sociais, de 

uma imagem diferente da que tornaram o 

menino famoso: nela, ele e Galip são vistos 

sorrindo para a câmera, ao lado de um urso 

de pelúcia.

A questão social:

 Há de se fazer aqui a distinção entre 

os dois principais grupos que se deslocam 

�Meus ! lhos 

escorreram pelas minhas 

mãos.�

Foto de Nilüfer Demir  Fonte ZH, 02/11/15

Autor desconhecido Fonte: Internet
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em direção a Europa na atualidade: migran-

tes econômicos e refugiados. De acordo 

com a Convenção sobre o Estatuto dos Re-

fugiados de 1951, o refugiado é uma pessoa 

que �receia, com razão, ser perseguida em 

função da sua raça, religião, nacionalidade, 

pertença a um determinado grupo social ou 

opinião política e não possa ou, em virtude 

daquele receio, não queira, pedir proteção 

do seu país�. Diferentemente, os migran-

tes econômicos, que buscam geralmente 

melhores condições econômicas em outro 

país, e não deixam de ter a proteção no país 

de origem.  

A maior questão envolvida nos aconte-

cimentos pertinentes a esta crise imigrató-

ria, é sem dúvidas, a social. Estes refugia-

dos e imigrantes são sobreviventes da fome, 

guerras civis, fanatismo religioso. Suportam 

em sua jornada a travessia clandestina e 

arriscada de mares e fronteiras, intolerân-

cia e perseguição de grupos contra imigran-

tes, xenófobos e toda sorte de aprovações, 

além do fato de que foram obrigados a fugir, 

abandonando suas casas, familiares, países 

e referências. Sua situação, certamente, os 

inclui entre as pessoas em mais precária 

situação no planeta. Trata-se de uma tra-

gédia humanitária e é fundamental que se 

garanta antes de tudo um tratamento digno 

para estas pessoas. Fornecer as condições 

básicas de sobrevivências como abrigo tem-

porário, comida, cuidados de saúde, água 

e saneamento, para todos que precisam. 

Neste sentido �é absolutamente vital que a 

União Européia permaneça um continente 

de asilo�, diz António Guterres, chefe do Alto 

Comissariado da ONU para Refugiados, so-

mente ações conjuntas serão e� cazes neste 

momento, devido à proporção tomada pelo 

fenômeno, não será enfrentado sem união.   

Ainda que estejam garantidos os direitos 

de um refugiado a um asilo seguro, bene� -

ciando-se das mesmas condições de �qual-

quer outro estrangeiro a residir legalmente 

no país, incluindo direitos fundamentais que 

são inerentes a todos os indivíduos�, con-

forme a Acnur, a possibilidade das pessoas 

deslocadas refazerem suas vidas em outro 

país, em curto ou médio prazo, é muito pe-

quena. Somente uma minoria terá oportuni-

dade de reconstituir plenamente suas vidas, 

juntando-se talvez a familiares que já estão 

nos locais para onde se dirigem, dividindo 

casas sem o mínimo de conforto, ou terem 

a sorte de � car num campo de refugiados 

em que tenham acesso a escolarização, por 

exemplo. Outros passarão anos nestes lu-

gares, até regressarem aos seus países ou 

ainda viverão a dura condição de ilegais.   

Este impressionante processo de des-

locamento humano conforma-se em um fe-

nômeno de mobilidade internacional, forma-

do por indivíduos e grupos sociais que, em 

algum momento, compartilharam a decisão 

de partir em conjunto com a família, os ami-

gos, os membros de sua etnia ou os irmãos 

de fé. Pessoas que vivenciam a mobilidade 

desestabilizam os vínculos com seus países 

de origem e, mesmo que possam recons-

truir redes sociais nos locais de destino � nal, 

enfrentarão tensões causadas pelo choque 

cultural. Assim que, além da questão econô-

mica do custo de incorporar tamanho con-
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tingente populacional nos modelos de bem 

estar social europeu, há a problemática do 

processo de assimilação cultural e social, 

agravada pelo fato da população europeia 

não estar predisposta a se desapegar das 

suas convicções culturais e nacionais, de 

maneira a aceitar cordialmente o imenso 

volume de estrangeiros sem que se gerem 

atritos e tensões sociais.

Quando � nalmente em terras �pací� -

cas�, outros temores assombram a esperan-

ça dos refugiados em uma vida melhor. De 

imediato, o impacto da desterritorialização, 

dada pela perda do território de  origem e 

quebra dos vínculos que constroem sua 

identidade. A maioria dos refugiados e imi-

grantes, são provenientes de culturas muito 

distintas das europeias e o choque é inevitá-

vel, sobretudo com problemas de discrimina-

ção e preconceito. A adaptação dos migran-

tes muçulmanos na sociedade europeia, por 

exemplo, não é de forma plena, na França o 

uso do véu islâmico integral é vedado em lu-

gares públicos, a Suíça proíbe os minaretes, 

e a Hungria alega que é preciso defender as 

raízes e os valores cristãos da Europa. Ao 

transpor fronteiras, há grande probabilidade 

dos indivíduos não sofrerem uma acultura-

ção, e se colocarem à margem da nova so-

ciedade, passando a viver de forma segre-

gada, na periferia das grandes cidades. 

Assim, um fator importante para a acei-

tação e integração social não está somente 

na forma como os imigrantes vão estruturar 

e organizar sua vida pessoal, do ponto de 

vista econômico, mas também, e principal-

mente, como a sociedade que os está rece-

bendo, vai conseguir integrá-los em termos 

sociais, de identidade cultural e de reconhe-

cimento político. Neste processo não podem 

ser ignoradas as especi� cidades inerentes a 

cada uma das comunidades representantes 

das diversas nacionalidades que atualmen-

te estão coabitando a sociedade Europeia.  

Todavia, sendo o indivíduo um ser eminen-

temente social e sociável, adaptar-se as no-

vas circunstâncias e aos novos territórios, é 

de sua natureza humana, e em tais circuns-

tâncias, uma necessidade, uma vez que, 

segundo Deleuze(2002): �Não há saída do 

território sem ao mesmo tempo, um esforço 

para se reterritorializar em outra parte�.

As causas da atual crise humanitária 

gerada pelo aumento desordenado dos mo-

vimentos migratórios dos últimos anos (2011 

a 2015), são complexas e envolvem con� i-

tos armados, perseguições, pobreza, mu-

danças climáticas e violações dos direitos 

humanos, além da ação massiva de grupos 

de trá� co ilegal que exploram migrantes 

vulneráveis. A principal característica des-

tes movimentos é a de serem migrações for-

çadas causadas pela situação caótica que 

se encontram países como a Síria, Iraque, 

Nigéria, Afeganistão, Eritréia, Sudão, Líbia, 

Somália, Mali, Tunísia e outros. O estado de 

crise desses países não tem perspectiva de 

melhora no curto e médio prazo. Desta forma 

as atenções deveriam focar primeiramente 

na causa do problema, a guerra na Síria, por 

exemplo, já provocou mais de 230.000 mor-

tes, esta é uma crise bem maior, que mata 

muito mais e faz refugiados em seu próprio 

país. Certamente o importante aviso que 



Revista Mem�ria e Linguagens Culturais  -  36

nos está sendo dado pelo atual fenômeno 

migratório, seja a existência de um número 

muito maior de outras pessoas precisando 

de proteção e segurança. A emergência é 

também tratar a causa do problema.

Por maior disposição e boa vontade que 

os países europeus tenham em recebê-los, 

é ingenuidade acreditar que a realidade so-

cial e política da EU vai conseguir absorver 

tantos imigrantes, não suportariam os pro-

blemas sociais, de segurança e políticos, 

que tamanho contingente humano causa-

ria. Ainda há o perigo dos deslocamentos 

se transformarem em uma bola de neve de 

consequências in� nitamente mais trágicas, 

causado pelo incentivo a milhares de víti-

mas de crises dos outros países da África e 

Oriente Médio a buscarem abrigo na região. 

De toda forma não podemos questionar o 

ato humanitário de garantir o direito a estas 

pessoas de buscar refúgio como alternativa 

para uma vida mais digna. A sustentabilida-

de da proteção europeia a refugiados só é 

possível se for um projeto de solidariedade, 

conforme declaração do alto comissário da 

ONU, Antônio Guterres. 
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Conceituar diáspora não é uma tarefa 

fácil, especialmente pelo seu caráter abran-

gente e multifacetado, tanto pelos olhares de 

quem vive a diáspora quanto pelos olhares 

de quem convive e se relaciona com ela, o 

que pode sugerir  que seu conceito esteja 

em permanente construção. Inicialmente, 

ela remete à idade antiga para expressar 

uma primeira dispersão massiva ocasionada 

pelo êxodo do povo Judeu, a qual se mos-

tra como uma referência da desumanidade. 

Com o passar do tempo, as diásporas foram 

adquirindo novos sentidos e se transmuta-

ram em função dos fenômenos sociais que 

a cercam. 

Atualmente, frente ao mundo globaliza-

do, pensar em diásporas contemporâneas 

signi� ca pensar na  incorporação e na produ-

ção de novas identidades, tanto dos sujeitos 

que  vão se apropriando no novo locus de 

chegada, quanto daqueles que os acolhem.

Talvez o foco do termo já não seja mais 

as formas de execução da diáspora, ou seja, 

os �deslocamentos�, as �mobilidades�, as  

�viagens� da terra natal ao local de acolhi-

mento, mas sim os efeitos humanos, sociais, 

culturais e identitários, que derivam disso.    

Para entender todo este processo da 

diáspora, se faz necessário percorrer a 

gênese deste fenômeno social através dos 

contextos históricos pelos quais a humani-

dade viveu e sobrevive até a contemporanei-

dade. 

Diásporas históricas e contemporâneas
Andréa dos Santos Benites

Bárbara Piffer

Evelin S. Cotta
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Diásporas históricas

Dinâmica especí� ca de mobilidade, a 

diáspora acompanha a humanidade desde 

os tempos bíblicos, podendo gerar novas 

perspectivas para uma população longe de 

seu território natal. Em geral, embora liga-

da a rupturas, cicatrizes, calamidades, se-

parações e dilaceramentos, também pode 

traduzir-se em recomeço.  Assim como se 

percebe   solidão e a tristeza naqueles que 

deixaram sua terra natal, abrem-se novos 

caminhos tortuosos de solidariedade, signi-

� cados e vínculos. Ou seja, uma eterna ten-

são entre o que � cou para trás, a dispersão 

e o local de acolhida. E traz também expec-

tativas multiculturais e transculturais para a 

terra de assentamento. Há transferências 

materiais e conceituais, com a criação de 

novos produtos culturais, com trocas em 

ambos os sentidos, dando origem a novas 

formas de cultura que serão necessaria-

mente híbridas.

Ao longo da história da humanidade 

muitas foram as causas que levaram à diás-

pora: expulsão de judeus para a Babilônia, 

escravidão e dispersão pelas Américas para 

povos africanos, massacre e deslocamentos 

forçados para os armênios, fome e explosão 

demográ� ca para os irlandeses são alguns 

exemplos de comunidades vitimizadas pe-

las diásporas. E, para todos, grandes obs-

táculos se apresentaram como a difícil, mas 

obrigatória partida da terra natal e a aceita-

ção limitada nos locais de destino. Ainda se 

pode considerar outros critérios para uma 

comunidade ser considerada diaspórica: 

� comunidades ou seus antepassados 

foram dispersos a partir de um centro 

para várias regiões;

� surgimento de uma memória coletiva, 

mitos sobre a origem, realizações e a 

história passada;

� idealização da terra natal e pensa-

mento de retorno em tempos mais fa-

voráveis;

� permanência de vínculo entre os 

membros através da solidariedade.

Judeus 

A migração judaica é o exemplo clássi-

co de diáspora. A destruição de Jerusalém 

em 586 aC e de seu templo culminou com 

a deportação de grande parte da população 

para a Babilônia. Foram obrigados a aban-

donar a terra prometida por Deus a Moisés 

e desde então se encontram dispersos. Fo-

ram abruptamente ceifados de suas raízes. 

Perderam sua identidade. Houve o senti-

mento de alienação e desamparo. Por volta 

do século IV aC havia mais judeus vivendo 

fora do que dentro de Israel, como em Ale-

xandria, Antioquia, Damasco, Ásia Menor. 

Mas, como em mobilidades semelhan-

tes, essa diáspora trouxe hibridação de cul-

turas nas terras de destino. Alguns judeus 

adotaram nomes e calendário babilônico 

bem como a língua Aramaica. Já os que 

queriam se manter � rmes às suas raízes, 

reinventaram suas tradições através dos mi-

tos, da história oral. Mais adiante, comuni-

dades judaicas fora de sua terra de origem 



Mobilidades & Impactos Culturais - 39

alavancaram redes comerciais e � nanceiras 

importantes.

Os desdobramentos da II Guerra Mun-

dial trouxeram novas migrações forçadas 

aos judeus. Ameaçados pelo Estado nazis-

ta de Hitler, que ocupava diversas regiões 

habitadas por judeus, eram perseguidos em 

nome de uma limpeza étnica sem preceden-

tes e que � cou conhecido como o holocausto 

judeu. Muitos evadiram, mas milhares foram 

mortos em guetos especialmente criados 

com a suposta ideia de preservá-los. 

Africanos

Migração forçada e exílio são seme-

lhanças entre diáspora judia e africana, que 

aconteceu entre os séculos XVI e XIX. Para 

comerciantes europeus e africanos era uma 

oportunidade de lucro e para as plantações 

no Brasil, Caribe e México um investimento 

acessível para uma nova força de trabalho. 

Assim pode ser vista a diáspora africana. 

Subjugados, marcados na carne como pro-

priedade a serem exportadas via Atlântico, 

africanos em bom estado físico eram con-

siderados como mercadorias e não como 

pessoas. No local de �acolhimento� aconte-

Subjugados, marca-

dos na carne como proprie-

dade a serem exportadas via 

Atlântico, africanos em bom 

estado físico eram considera-

dos como mercadorias e não 

como pessoas.

ce a criação dos mitos de origem, das rea-

lizações, da história anteriormente vivida na 

terra de origem e que remete a um ideal de 

resistência à escravidão, à humilhação, ao 

sofrimento. Um ingrediente importante na 

situação dos africanos é sua cor da pele 

que diferia muito dos povos indígenas e eu-

ropeus então predominantes nas Américas, 

fazendo-os alvos fáceis de diferenciação e 

discriminação, frente a uma sociedade bran-

ca hostil. 

No lugar de destino, mais uma vez se 

percebe a força da memória coletiva para 

dar sentido a sua existência, mantendo viva 

sua arte, religião, música e dança. Preferên-

cias à parte, uma das marcantes contribui-

ções da tradição musical iniciada nos EUA 

é o jazz, atualmente espalhada pelo mundo. 

Assim como no Brasil o samba e na Jamai-

ca o reggae.

Armênios

A montanha de Ararat, local bíblico de 

chegada da arca de Noé, centro histórico da 

Armênia, é considerado por alguns como o 

de renascimento da terra. Viveu uma rápida 

expansão entre 93-66 aC, expandido-se do 

Mar Mediterrâneo ao Cáspio e foi a primeira 

nação a adotar o Cristianismo como religião 

em 301. A partir de então o Imperador Bi-

zantino Maurice abriu um precedente amea-

çador: em 578 expulsou 10 mil para Chipre, 

12 mil para a macedônia e 8 mil para Per-

gamo, argumentando ser este povo indolen-

te e fonte de problemas. Este é o início da 

diáspora armênia.
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Considerado povo diaspórico pelo 

evento traumático na terra natal, manteve 

sua língua e deixou duas fortes marcas ao 

cristianismo que se divide em armênio cató-

lico e a igreja ortodoxa Armênia. No � nal do 

século XIX um novo movimento traz de vol-

ta difícil situação de massacre e deportação 

para o povo, formado em grande parte por 

agricultores e pastores, em situação de po-

breza extrema e altamente explorados. Num 

movimento nacionalista e revolucionário 

que almeja reuni� car uma Armênia dividida, 

a população foi atacada com violência ma-

ciça, chegando perto de 300 mil armênios 

mortos entre 1894 e 1896. 

Porém, novas ações traumáticas es-

tavam por vir durante a I Guerra Mundial, 

quando Turcos iniciaram nova matança de 

armênios, além de sua deportação para Sí-

ria e Palestina. Em ações que se asseme-

lham ao destino de judeus, armênios eram 

desterritorializados contra a vontade. 

Eram levados ao deserto da Síria, pen-

sando estarem sendo encaminhados para 

áreas seguras. Famílias foram separadas, 

homens mortos, mulheres violentadas e 

grande era a tentativa de evasão, cuja cau-

sa principal era o genocídio.

Espalhados pelos mais diferentes locais 

do globo, apesar de predominantemente 

pela ex-União Soviética, grupos de armê-

nios se destacam atualmente em duas re-

giões: Estados Unidos e França, sendo bem 

sucedidos nestes locais. Algumas caracte-

rísticas desta população que vive longe de 

seu local de origem: cautela e silêncio pú-

blico, até meados da década de 70, de uma 

segunda geração de armênios, resultado de 

um trauma psico-social, conhecido também 

como síndrome do sobrevivente, isto é, de 

culpa e de não ser digno da vida bem suce-

dida de liberdade e sucesso econômico que 

alcançaram.

Percebem-se algumas semelhanças 

na diáspora africana e armênia: um acon-

tecimento marcante, como escravidão para 

africanos e massacre para armênios; ambas 

espalharam uma população diaspórica por 

uma vasta quantidade de países e a ques-

tão central do mito sobre a terra natal e de 

suas realizações lá, já que o território se 

apresenta como forte representação identi-

tária aos seus membros. Também se pode 

mencionar a ideia de um grupo étnico forte, 

relacionamentos conturbados com a terra 

de acolhida e uma enriquecedora contribui-

ção para a cultura local.

Espalhados pelos 

mais diferentes locais do 

globo, apesar de predominan-

temente pela ex-União 

Soviética, grupos de armênios 

se destacam atualmente em 

duas regiões: Estados Unidos 

e França, sendo bem sucedi-

dos nestes locais.
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Irlandeses

A fome e a falta de oportunidades devi-

do à grande explosão demográ� ca levaram 

a emigração forçada da Grã-Bretanha no 

século XVII. As pessoas morriam de doen-

ças contagiosas e de miséria extrema. A 

saída voluntária ou fomentada pelo Estado 

também foi devido a fatores como pobreza 

rural, restrições religiosas, injustiças sociais. 

Era uma época economicamente difícil para 

toda a Europa. Novas oportunidades, como 

terras e oferta de trabalho, levaram irlande-

ses para outros locais, predominantemen-

te os Estados Unidos. Mas outros destinos 

também foram escolhidos, como Canadá, 

Nova Zelândia, Austrália, África do Sul. A 

saída em massa foi traumática, visto que 

navios eram superlotados para a travessia 

do Atlântico acarretando muitas mortes an-

tes da chegada ao local de destino. Seme-

lhança triste com os navios abarrotados de 

escravos negros.

As identidades em trânsito, vistas ao 

longo da história, também acontecem hoje, 

transformando os locais de acolhida que for-

mam novas identidades, longe da origem, 

das raízes, da língua, da família. A seguir, 

veremos como acontecem as mobilidades 

atuais.

Diásporas contemporâneas

As intolerâncias religiosas, ideológicas, 

raciais e étnicas que afetam, sobremaneira, 

as relações sociais, políticas e econômicas 

do mundo atual, tem motivado a expansão 

de con� itos, guerras, perseguições, tortu-

ras, e prisões arbitrárias, cujos re� exos tem 

sido os deslocamentos em massa de povos 

da diáspora do Século XXI. 

O caso mais recente dessa diáspora, e 

que vem chocando o mundo, são os des-

locamentos forçados, e em grande escala, 

dos povos do norte da África, Afeganistão e 

da Síria em direção às fronteiras da Europa.

Esses deslocamentos, que guardam se-

melhanças com as primeiras diásporas da 

humanidade, pelo seu caráter forçado, têm 

proporcionado ao mundo, que assiste com 

perplexidade, verdadeiras cenas de barbá-

ries humanas decorrentes da mobilidade de 

pessoas que deixam tudo para trás, em sua 

terra natal, na busca pela sobrevivência. 

Estes arriscados deslocamentos por 

terra e por travessias marítimas se tradu-

zem em verdadeiras provas de resistência 

às adversidades climáticas, � siológicas e 

psíquicas pelas quais, homens, mulheres, 

crianças e idosos, enfrentam na esperança 

de alcançar um patamar digno de vida, de 

liberdade e de paz. 

Nas travessias marítimas, milhares de 

refugiados e migrantes não sobrevivem con-

siderando as precárias condições de nave-

gabilidade das embarcações, às quais os 

refugiados se submetem, na tentativa de 

alcançar outras terras. Segundo o Alto Co-

missariado das Nações Unidas para Refu-

giados da ONU, ACNUR, a estimativa de 

refugiados e migrantes que desapareceram 

ou morreram neste ano,  nessas arriscadas 

travessias do mediterrâneo rumo a Europa,  
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é de 4 mil pessoas. 

Outras estatísticas, ainda segundo esta 

Agência da ONU para Refugiados (AC-

NUR), apontam que mais de 972.500 mil 

pessoas em refúgio e em migração, cruza-

ram o Mediterrâneo nos até 21 de dezembro 

de 2015 com vistas à Europa, um número 

bem superior em relação ao total registrado 

em 2014 que foi estimado em mais de 209 

mil pessoas.  

A Itália e a Grécia  são as portas de en-

trada para os refugiados na União Europeia, 

mas a maioria dos que ingressam, nesses 

países, prosseguem aos países de maiores 

destinos que são a Alemanha, Suécia, Fran-

ça e Inglaterra, muito embora a  Grécia, com 

a crise econômica, também tenha acolhido 

muitos refugiados. 

No Brasil, segundo o Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE), órgão liga-

do ao Ministério da Justiça, dados de 2014 

apontaram 7.289 refugiados reconhecidos, 

de 81 nacionalidades distintas e aponta que, 

em 2015, a nacionalidade que tem maior re-

conhecimento pelo governo brasileiro com 

status de refugiado é a Síria. O número de 

refugiados entre 2011 a agosto de 2015 é de 

2077, precedendo o número de refugiados 

das  nacionalidades colombiana,  congolesa 

e senegalesa.

A crise migratória estabelecida nesta 

chamada diáspora contemporânea, e tam-

bém no caso do Brasil, com a recepção ini-

cial de vistos humanitários para a migração 

haitiana, cuja comunidade deverá chegar a 

43 mil até o � nal deste ano de 2015, tem 

proporcionado algumas re� exões a cerca 

deste movimento dos povos que, como visto 

anteriormente, acompanha a humanidade 

ao longo na sua história. 

Estas re� exões se apresentam a par-

tir de uma dicotomia de sentimentos que, 

por natureza, são con� itantes.  O primeiro 

sentimento nos remete à imperiosa neces-

sidade de acolhimento desses povos em 

deslocamentos que, mesmo em condições 

sub-humanas, se deslocam à novos territó-

rios/nações repletos de expectativas para 

a construção de uma de nova vida, e pelo  

resgate da dignidade humana dentro desta 

nova sociedade que as recebe. 

O outro sentimento, em relação a essas 

mobilidades, se direciona ao medo e às su-

postas ameaças que esses povos migrantes 

podem representar junto aos países recep-

tores,  gerando um olhar de descon� ança 

sobre esses estrangeiros  da diáspora  que 

chegam.  

Mas sentimentos e pensamentos como 
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estes, não podem manchar ou se sobrepor 

às iniciativas de caráter humanitário que 

os diversos países desenvolvem ao  aco-

lher os refugiados e migrantes. O conforto 

emergencial oportunizado à esses povos 

em sofrimento e que chegam psiquicamen-

te abalados,  e não raras vezes famintos,  

exaustos e quase sem vida à outras nações, 

deve ser reconhecido e deve  impulsionar  

futuras ações de estruturação e de adapta-

ção à esses migrantes. 

Sem esquecer a dor, e num  exercício 

de abstração dos reais motivos pelos quais 

esses migrantes da diáspora ocupam no-

vos territórios, os efeitos da interação de di-

versas culturas deve ser considerado uma 

grande oportunidade de crescimento de 

uma nação através da prática da solidarie-

dade e da alteridade entorno deste  fenôme-

no social contemporâneo de grande escala.

A construção de novas identidades a 

partir do entrosamento e do inter-relaciona-

mento de culturas da diáspora, devem ser 

considerados como a grande riqueza des-

ses movimentos no sentido da valorização, 

aceitação e da incorporação da diversidade 

cultural e do diálogo sem fronteiras,  como 

forma de transcender a cultura de um indi-

víduo  e de  uma sociedade. Neste senti-

do Bolanõs a� rma que �o sujeito diaspórico 

transforma-se na viagem transcultural, sen-

do transformador também nos espaços em 

que transita, efetiva formulação de mão du-

pla�. Esse trabalho que a diáspora exerce 

no indivíduo e, consequentemente, no cole-

tivo onde está inserido, pode ser analisado 

a partir de teorias diaspóricas, como a de 

Stuart Hall.

A diáspora de Stuart Hall 

A diáspora abordada por Stuart Hall vai 

muito além de conceituações teóricas e aná-

lises históricas, ultrapassando até mesmo a 

ordem acadêmica. Para compreendê-la pre-

cisamos conhecer sua trajetória pessoal e 

todo o contexto onde o sociólogo desenvol-

veu seu caminho intelectual, incrustado de 

experiências diaspóricas.

Stuart Hall, nascido em família de clas-

se média em uma Jamaica ainda coloniza-

da pelos britânicos, migrou em 1951 para 

a Inglaterra com 19 anos de idade. De um 

modo geral pode nos parecer uma história 

simples, até mesmo comum para os jovens 

daquela época inseridos na então complexa 

conjuntura do país. Porém, para Stuart Hall, 

foi dentro desse cenário colonial em que as 

memórias de menino jamaicano associa-
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das às mudanças para a metrópole onde se 

iniciou o processo de desenvolvimento dos 

Estudos Culturais, do qual é considerado 

por muitos o fundador. 

Hall tomou, ainda jovem, plena cons-

ciência de sua situação de colonizado e de 

como as contradições da cultura colonial 

podem atuar na subjetividade dos sujeitos. 

Sua decisão de não voltar a morar na Ja-

maica de� niu seu rumo intelectual e o fez 

perceber eu a terra onde nasceu que faz 

parte do seu imaginário já não mais exis-

te, já não é mais sua casa nem sua origem. 

Sua origem é justamente a diáspora, seus 

movimentos e consequências na formação 

de sua identidade.

A di� culdade de religação com a terra de 

origem é uma das características que Hall 

aponta como consequência da experiência 

diaspórica. A migração para a metrópole faz 

com que, de volta a casa, sinta falta do ritmo 

cosmopolita com o qual se tinha acostuma-

do. A diáspora acaba por cortar �os elos na-

turais e espontâneos que antes possuíam� 

(HALL, 2003, p.27). Em entrevista a Heloisa 

Buarque de Hollanda, Hall chama a sua Ja-

maica já romantizada em seu imaginário de 

�país perdido� e �a casa que nunca se volta 

efetivamente�. Essa noção de corte com as 

origens pode ser sentido de diversas formas 

e o não-pertencimento se insere aqui como 

uma propriedade da pós-modernidade. A in-

constância que tomou parte das identidades 

pós-modernas permite o desapego àquilo 

que nos foi � xado ao nascer. Determinantes 

biológicas como a sexualidade, nacionalida-

de e raça bem como os aspectos culturais 

delas advindos são postas em questiona-

mento ao lermos na ótica da diáspora, pois, 

nas palavras de Hall, a identidade cultural 

na diáspora se torna múltipla.

Podemos depreender, portanto, que a 

diáspora em Stuart Hall é uma metáfora. A 

partir de sua experiência de migração, per-

tencimento e não-pertencimento e hibridiza-

ção de culturas, Hall fez nascer o conceito 

de diáspora como uma metáfora dos mo-

vimentos realizados pelas identidades na 

pós-modernidade, o meio líquido em que 

elas se inserem � ui como os oceanos em 

que a diáspora, enquanto conceito tangível, 

precisam ser atravessados para acontecer. 

A diáspora material não mais necessita ser 

efetivada para que identidades múltiplas se-

jam construídas. O encontro e hibridização 

de diversos elementos culturais, onde um 

não necessariamente se sobrepõe ao ou-

tro, constitui a identidade pós-moderna e a 

diáspora é parte fundamental desse proces-

so de construção e desconstrução tanto de 

povos inteiros quanto da individualidade dos 

sujeitos.
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Estamos diante da pior crise humanitá-

ria desde a Segunda Guerra Mundial, segun-

do o Alto Comissariado  da ONU para Re-

fugiados (Acnur). Grandes deslocamentos 

humanos marcaram o ano de 2015. Qual-

quer retrospectiva lembrará das migrações 

em massa para a Europa e para o Brasil. 

Fluxos migratórios que revelaram questões 

de ordem sociocultural, econômica e políti-

ca, ganharam um grande destaque na mídia 

e tiveram impacto nas pessoas no mundo 

todo. Também movimentaram entidades de 

acolhimento, dos Direitos Humanos e de-

vem se tornar objeto de pesquisa cientí� ca 

de inúmeras áreas, ao longo dos próximos 

anos, tal o potencial de mobilidade étnica e 

cultural que engendraram. 

Na Europa, e no Oriente Médio, con-

tinuam as tentativas desesperadas de se 

atravessar fronteiras. Sírios fogem da guer-

ra civil e do grupo terrorista Estado Islâmico. 

Este ano, um milhão de migrantes, grande 

parte de refugiados sírios, cruzaram o Me-

diterrâneo para chegar à Europa. Segundo 

a Organização Internacional para as Migra-

ções (OIM), �a maioria  passou pela Grécia 

e por ilhas do mar Egeu. Cerca de 3,5 mil 

morreram ou estão desaparecidos� (Correio 

do Povo - 02/12/15). As fugas em pequenas 

embarcações lotadas pelo Mediterrâneo 

provocaram tragédias. A morte do menino 

sírio Aylan Kurd, de apenas três anos, numa 

praia turca, chamou a atenção do mundo 

para o agravamento da situação. 

Aylan, 3 anos, morreu afogado no Mediterrâneo.

Foto: DOGAN NEWS AGENCY/ EFE.Foto: DOGAN NEWS AGENCY/ EFE

Mídia e migrações
Wilson Rosa 

Lucia Loss
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Uma cena que entrou para a História da 

Humanidade por ter se tornado o ícone des-

sas migrações em massa. 

Na região caribenha da América Cen-

tral, haitianos fugiram da destruição provo-

cada pelo terremoto e da violência urbana 

que atingiu o país. Muitos vieram para o 

Brasil, entrando pelo Acre e depois foram de 

ônibus para outras cidades como São Paulo 

e Porto Alegre, o que provocou atrito entre 

as prefeituras e o governo. No meio dessa 

mobilidade humana, no dia 13 de novembro, 

aconteceram ataques terroristas na França, 

que causaram a morte de 128 pessoas. No 

� nal, uma descon� ança: teriam sido jihadis-

tas in� ltrados como imigrantes no meio da 

multidão inocente de refugiados? Vários 

países decidiram fechar as fronteiras ou im-

pedir a entrada de forasteiros. 

Ao cobrir os fatos, a imprensa desco-

briu o drama dos refugiados e acompanhou 

tudo de perto, explorou os riscos, fez re� e-

xões, provocou o debate, mostrou causas e 

consequências. Tanto na Europa como no 

Brasil, as migrações revelaram casos de 

preconceito, a falta de respeito pelo �Ou-

tro�, que é diferente. Mas também houve 

comoção e acolhimento. Nos termos de 

Hall (1996; 2003), em uma ampliação da 

compreensão sobre migrações contempo-

râneas, rompe-se com uma oposição rígida 

de diferença, e passa a ser entendida como 

ponto de partida para compreensão das re-

lações identitárias. Assim, a diáspora assu-

me um sentido metafórico que permite trazer 

elementos para pensar sobre as identidades 

cada vez mais � uídas, marcadas pelas di-

ferenças, pelo confronto entre um passado 

imaginado e um presente cada vez mais 

compartilhado.

Depoimento de jovem haitiano no encontro do 

Gaire em Porto Alegre

foto Wilson Rosa

O jovem estudante Álix Georges saiu 

do Haiti em 2006 para estudar no Brasil. 

Chegou no Rio Grande do Sul com um gru-

po de colegas. E no primeiro contato com 

um meio de comunicação local, não � cou 

com boa impressão. Foi entrevistado pelo 

Jornal do Comércio, que produziu uma ma-

téria dando destaque para os haitianos em 

fuga da guerra civil. �Eu nem sabia que es-

tavam em guerra. Eu vim para estudar e só 

me perguntavam do terremoto�, declarou.

O depoimento do haitiano foi um dos 

destaques do encontro que debateu a co-

bertura da mídia durante as migrações, em 

outubro, em Porto Alegre. O evento foi orga-

nizado pelo Grupo de Apoio aos Imigrantes 

e Refugiados (GAIRE), no Museu dos Di-

reitos Humanos do Mercosul. O estudante 

também observou que a imprensa nacional 

trata os estrangeiros de duas formas: se 

está ilegal no País ou quando é vítima da 

violência. Alix apenas con� rma aquilo que 

já sabemos: a mídia internacional trabalha 

para grandes corporações, que apoiam al-

guns projetos políticos em detrimento de 

foto Wilson Rosa
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outros. Reportagens destacam aspectos 

positivos dos Estados Unidos e da França. 

Mas países com regime diferente, contra 

essa hegemonia, são marginalizados. Cuba 

e Venezuela são exemplos de países não 

recomendados para turismo. O jovem hai-

tiano ressalta que o trabalho da mídia seria 

informar a população. �Mas só dão notícias 

ruins de alguns países. Criam estereótipos. 

Ninguém sabe das coisas boas do Haiti, 

apenas de miséria, do terremoto�, observou.

Para o estudante, a cobertura da mídia 

sobre imigrações ampliou a discriminação e 

a crise de identidade de povos considera-

dos inferiores. O trabalho tendencioso aca-

ba marginalizando o imigrante. Ele sabe de 

casos de cubanos no Brasil que tem vergo-

nha de falar de onde vieram devido a ima-

gem negativa do país de origem. Álix en-

tende que a  imprensa precisa construir uma 

relação harmoniosa entre população e imi-

grantes. A� nal, são as pessoas de fora que 

ajudam a enxergar os problemas sociais 

brasileiros. �O Brasil tem muitos problemas 

sociais, é um dos países mais violentos do 

mundo e não tem políticas públicas de� ni-

das de acolhimento. A maioria das ações 

é da sociedade civil organizada. Imigrante 

não dá voto�, declarou.

Fica claro no depoimento o reforço de 

estereótipos, com impacto negativo na hora 

de conseguir trabalho e de � xar residência. 

Existe uma aceitação da diferença, desde 

que não incomodem. Parte da população 

ainda precisa entender o migrante como su-

jeito, compreender sua cultura, seus direitos. 

Através do multiculturalismo, ver o migrante 

como fonte de informação. As sociedades 

contemporâneas são marcadas por essas 

mobilidades. Diásporas e exílios trazem con-

sequências sociais, econômicas e culturais.

Em um artigo recente, a pesquisadora 

e professora Zilá Bernd (UNILASALLE), ob-

serva que surgem novas culturas e literatu-

ras, denominadas por alguns de �migrantes� 

e por outros de �transnacionais�, por atra-

vessarem fronteiras e espaços geopoéticos.  

�Característica marcante dessas cultu-

ras que surgem do trânsito é que vão apre-

sentar traços de hibridação cultural por apre-

sentarem características de dois horizontes 

culturais distintos: as do país de origem e as 

do país de acolhida. O resultado dessa frui-

ção é o engendramento de modos de viver 

juntos heterogêneo. Esse seria o lado positi-

vo da mobilidade: o ganho com a descober-

ta da alteridade, mas também pode ocorrer 

desterritorialização, perda dos referenciais 

da cultura de origem, alienação, impossibili-

dade de aceitar a diferença e a estabelecer 

relação com o outro no diverso.�(BERND, 

artigo Revista Ciências e Letras, 2015)

Ainda conforme os depoimentos dos 

participantes no encontro do Gaire, existe 

uma estigmatização dos imigrantes, um pro-

cesso de exclusão através da mídia. �A mi-

gração interessa quando traz lucro ao Esta-

Mas só dão notícias 

ruins de alguns países. Criam 

estereótipos. Ninguém sabe das 

coisas boas do Haiti, apenas 

de miséria, do terremoto. (ÁLIX 

GEORGES, haitiano)
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do�, destacou a professora Giuliana Redin, 

do Programa de Pós-Graduação da Univer-

sidade Federal de Santa Maria (UFSM), uma 

das painelistas. O direito humano de migrar 

está esquecido, di� cultado pela condição 

econômica. Isto colabora para desconstruir 

o errante como sujeito do mundo. Brasil re-

pudia xenofobia, mas não tem uma lei para 

evitar isso. No cenário atual de comunica-

ção, ela vê a mídia como lugar de constru-

ção da realidade. As notícias dos refugiados 

viram senso comum, sem re� exões, e a im-

prensa sensacionaliza o assunto. Ao mesmo 

tempo, nas sociedades em rede, são muitas 

informações compartilhadas com múltiplas 

interpretações e convergência de conteúdo. 

Isso tem impacto no tempo e na memória, 

com muita informação, as pessoas esque-

cem logo. O espaço muda e a produção 

de noticias também. Entre 2001 e 2003, as 

imigrações nos jornais, em dois anos, não 

chegaram a duas mil noticias. Aqui no Rio 

Grande do Sul, houve uma glori� cação da 

presença de imigrantes ao se comemorar 

150 anos da imigração italiana. Mas a a 

partir de 2013 e 2014, com a chegada dos 

haitianos no Brasil, as matérias tomam outro 

tom, falando em invasão e o temor da clan-

destinidade, o termo ilegal aparece muito 

nas reportagens.

Na Europa, o tom discriminador cria 

um clima tenso nos debates midiáticos. As 

políticas de acolhimento são questionadas, 

expõem a fragilidade da política migratória. 

No Brasil, críticas de instituições em relação 

ao apoio dado, uma retórica do atendimento 

transferido para a Igreja e instituições civis. 

Cobertura da mídia no Rio Grande do Sul

As migrações de 2015 também reper-

cutiram nos jornais do Rio Grande do Sul. 

Aqui no Estado ocorre, há cinco anos, uma 

entrada discreta de migrantes caribenhos e 

africanos. Muitos chegaram despercebidos 

das autoridades. No ano, há o registro da 

presença de 14 mil estrangeiros em solo 

gaúcho, sendo que 750 haitianos moram em 

Porto Alegre (jornal Metro, 10/11/2015). Na 

cidade de Canoas estima-se que 200 haitia-

nos vivem somente no bairro Niterói. A pre-

feitura municipal realizou o cadastramento 

destes migrantes do país do Caribe para 

que os mesmos possam receber benefícios 

dos programas sociais do Governo Federal.

Segundo o Instituto de Migrações e Di-

reitos Humanos (migrante.org.br), a chega-

da dos haitianos  inicia no Brasil no ano de 

2010, tendo mantido um � uxo permanente 

até o presente. O governo tomou medidas 

juntamente com a sociedade para dar apoio 

de forma organizada, mas existe uma de� -

ciência muito grande em termos de medidas 

legais e uma política adequada. Apesar des-

ses haitianos serem jovens e de seus graus 

de instruções variados, eles reconhecem 

que vivem no Brasil melhor do que viveriam 

em seu país de origem. Para os que não 

possuem vistos de entrada, seu trajeto é fei-

to por meio do trá� co ilegal de imigrantes de 

maneira muito arriscada, vulnerável, se tor-

nando vítimas desse tipo de crime. Alguns 

trabalham de forma irregular, tentando man-

ter um � uxo de remessas de dinheiro aos 

seus familiares que deixaram no Haiti.
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Em notícias publicadas por jornais de 

grande circulação do RS, não existe uma 

relação entre migração e trabalho. Os mi-

grantes aceitam qualquer serviço, em geral 

os que os nativos não querem. Estes, em 

sua maioria, pegam parte do que recebem e 

enviam aos parentes que deixaram em seus 

países, como pais, irmãos, esposas e � lhos. 

Embora muitos tenham diploma de médico, 

engenheiro, enfermeiro, entre outros, pas-

sam pela di� culdade de validar suas pro� s-

sões. Cidades como Caxias do Sul, Lajeado 

e Passo Fundo se tornaram grandes polos 

industriais e hoje possuem 11,5 mil estran-

geiros, com pelo menos o Ensino Médio no 

currículo escolar.

Contra-capa do jornal Zero Hora com fotos de mi-

grantes na Europa � 15/09/15.

Os jornais de maior tiragem do Rio 

Grande do Sul, na cobertura a esses mi-

grantes, realizaram matérias especiais. Zero 

Hora, em caderno especial (11 de outubro 

de 2015), escreve sobre refugiados da Sí-

ria que tentavam a travessia entre Bodrum 

(Turquia) e Kos (ilha grega, porta de entrada 

de refugiados sírios na Europa). O destino 

era a Alemanha, onde a chanceler Ângela 

Merkel havia declarado que os refugiados 

seriam bem vindos. A travessia é perigosa, 

os tripulantes que faziam esta viagem reci-

tavam o alcorão pedindo proteção. Ghazi 

Alissa, de 32 anos, partiu de Raqqa (primeira 

capital de província síria a cair nas mãos do 

Estado Islâmico) com sua família em busca 

de uma nova vida na Alemanha. Ele decla-

rou à reportagem da ZH que na Síria estão 

matando as pessoas, crianças, mulheres e 

idosos, e qualquer um que seja contra ao 

código radical imposto por fundamentalistas 

religiosos. A reportagem conta toda a saga 

da travessia em busca de uma vida melhor.

O Correio do Povo mostrou em sua 

edição de 27 de novembro de 2014 as di� -

culdades enfrentadas por 30 haitianos que 

desembarcaram em Porto Alegre. O maior 

problema é a comunicação, já que eles só 

falam francês e o crioulo haitiano. Eles che-

garam em ônibus vindo do Acre e foram 

atrás de emprego no interior do Estado. 

Pelos dados do Ministério do Trabalho, o 

número de haitianos trabalhando no Brasil 

passou de 814 em 2011, para 14.579 mil em 

2013. Um ano depois, em reportagem do dia 

11 de novembro de 2015, o Correio do Povo 

A migração interessa 

quando traz lucro ao Estado.

(GIULIANA REDIN, professora)

Tanto o governo quan-

to o Estado Islâmico matam 

sírios. Nós � camos no meio dos 

dois. GHAZI ALISSA, 

refugiado sírio.
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informou que o governo federal autorizou 

a concessão de permanência para 43.781 

imigrantes haitianos, que não se enquadram 

na condição de refugiados. Em entrevista, 

o ministro da Justiça divulgou que não está 

sendo concedida cidadania brasileira aos 

haitianos, mas sim um visto de permanên-

cia, para que possam ter oportunidades de 

trabalho, inserção social e participação em 

programas sociais. 

Capa do Correio do Povo após os atentados 

terroristas em Paris (16/11/15)

Concluímos que a mídia cedeu grandes 

espaços para as migrações. Tanto a impren-

sa nacional, como regional, deram ampla 

cobertura aos grandes e pequenos desloca-

mentos humanos. Uma divulgação que foi 

bené� ca para a conscientização dos leitores 

e da população em geral. A demogra� a está 

sendo modi� cada com o ingresso de imi-

grantes.

As críticas à mídia podem servir para 

se discutir novas formas de se tratar as mi-

grações.  Mostrar essa diversidade e exaltar 

a contribuição intercultural. E através deste 

entrosamento cultural, criar espaços na ci-

dade para idiomas diferentes, que possibili-

tem o diálogo intercultural, a cidadania cos-

mopolita, com políticas de reconhecimento 

e visibilidade. Transformar a sociedade atra-

vés do respeito ao �Outro�.  Certamente, es-

sas mobilidades humanas terão algum tipo 

de re� exo nas relações humanas.
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Com o objetivo de estudar mobilida-

des: espaciais, temporais, discursivas e lin-

guísticas, a disciplina de Mobilidades Cul-

turais apresenta, entre outros importantes 

pontos, a discussão sobre as mobilidades 

culturais. Mobilidades essas que podem 

ser apontadas no trânsito dos indivíduos, 

por meio de migrações, peregrinações, êxo-

dos ou nomadismos, mas também, como o 

uso da tecnologia: mobilidades, nomadis-

mos e choques culturais que se dão pela 

interação dos indivíduos com produtos de 

mídia ou de entretenimento globalizados.

O intuito deste artigo é apresentar os 

conceitos de locomoção e midiamoção de 

Walter Moser aplicados a um dos principais 

produtos de entretenimentos contemporâ-

neo: a indústria cinematográ� ca. Em parti-

cular do gênero road movie. 

Para Marcos Strecker (2010, p. 25-6), 

o road movie é um gênero que �tem muito 

a ver com um mergulho no desconhecido, 

com a jornada de descoberta; e é parente 

da literatura de aventura. E, em certa me-

�O road movie trata-se 

de um gênero que tem muito 

a ver com um mergulho no des-

conhecido, com a jornada de 

descoberta; e é parente da lite-

ratura de aventura�

dida, uma expressão contemporânea do ro-

mance de formação�.

Os road movies fazem parte da histó-

ria do cinema mundial. Filmes como �Sem 

destino� (1969), �Paris Texas� (1984), 

�Bye Bye Brasil� (1979), �E sua mãe tam-

bém� (2001), �Diários de Motocicleta� 

(2004), �Na natureza selvagem� (2007) 

e �Na estrada� � adaptação da obra de 

Jack Kerouac �On the Road� - (2012) e 

�Wild� (2014), são títulos emblemáticos 

deste gênero.  O road movie é entendido 

como a �história na estrada�. A trama se dá 

em movimento, em trânsito, em locomoção. 

Locomoção e Midiamoção são concei-

tos apresentados pelo teórico canadense 

Walter Moser (2004). Em suas pesquisas, 

assinala que o movimento é uma das ca-

racterísticas mais marcantes da cultura con-

temporânea. Para dar conta do conceito de 

mobilidade, Moser articula três campos de 

análise nomeados: locomoção; midiamamo-

ção e artemoção. 

Locomoção aponta para questões rela-

tivas aos grandes � uxos humanos da con-

temporaneidade, como por exemplo, turis-

mos, êxodos, migrações e peregrinações. 

Diz respeito à mobilidade física dos indiví-

duos e como isso interfere em suas culturas. 

O conceito de percurso, apresentado 

por Rachel Bouvet complementa a noção de 

locomoção, nesta discussão. Para autora �o 

termo suscita desde logo uma imagem de 

Road Movie: Entre a locomoção e a midiamoção
Luiz Armando Capra Filho 

Rosi Mendes
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movimento, um vestígio, um caminho já ba-

lizado ou desenhado ao longo da estrada� 

(Bouvet, 2010, p. 317). 

No �percurso� é entendido que o indiví-

duo �(...) sabe aonde vai, segue um traçado 

já conhecido, ou em parte, (...) ele conhece 

o meio ambiente e encontra nele facilmente 

pontos de referencia, signos que lhe permi-

tem continuar seu caminho� (Bouvet, 2010). 

  O conceito de midiamoção traz as 

questões de mobilidade proporcionada pe-

las mídias modernas. A típica representação 

do conceito se dá no momento em que o 

indivíduo está � sicamente imóvel, mas, se 

coloca em movimento pelas representações 

midiáticas. Isto é, o mundo midiatizado inter-

pela o sistema sensorial e nos conecta a um 

mundo que está em movimento na tela, no 

virtual. 

 O terceiro conceito � artemoção � ana-

lisa as manifestações artísticas em que o 

espectador interage com um aparato técni-

co midiático, vinculado ao fazer do artista, 

cuja função é a instabilidade, a surpresa e 

o movimento. Contudo, deixa claro que este 

viés de mobilidade está restrito a certos cír-

culos de arte.

Marcio Bahia, em análise mais recente, 

traz os aspectos da indústria do entreteni-

mento para esta discussão. Bahia nos traz 

o conceito de indústria do entretenimento, 

vinculada a um �conjunto de produtos in-

dustriais (...): desenhos animados, jogos de 

computador, � lmes blockbuster, parques de 

diversão� (Bahia, 2009). Aponta que não é 

possível entender esta indústria contempo-

rânea sem o uso das noções de mobilidade, 

deslocamento, transferência e movimento.

Os produtos oriundos deste processo 

têm como principal característica a �cines-

tética�, isso é, cinestesia e estética, associa-

das, que permite aos produtos de mídia al-

cançar, por meio da combinação de efeitos 

visuais, sonoros e luminosos um encapsula-

mento dos sentidos. Permitindo ao usuário 

a vivência do conceito de mídiamoção na 

prática.

O road movie como proposta cinemato-

grá� ca apresenta a história que se desenro-

la ao longo de uma viagem/percurso. Neste 

sentido o � lme não é construído para solu-

ção de uma única situação-problema, mas, 

por um conjunto de situações a serem resol-

vidas no transcurso da jornada. O � lme con-

templado para esta análise é o blockbuster 

The Way (com o título em português �Em 

busca de um Caminho�) de 2010, com dire-

ção de Emilio Estevez. The Way traz em seu 

roteiro as relações entre as personagens e 

suas aventuras/desventuras ao longo do mi-

lenar Caminho de Santiago. 

Mobilidades, nomadis-

mos e choques culturais que 

se dão pela interação dos 

indivíduos com produtos de

mídia ou de entretenimento 

globalizados.
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Sinalização do Caminho de Santiago

Acervo Luiz Armando Capra Filho

É importante frisar que os Caminhos de 

Santiago são os vários caminhos que levam 

ao túmulo de Santiago. Representando este 

trajeto, o � lme �The Way� traz no seu elenco 

grandes nomes do cinema mundial: Martin 

Sheen (Tom Avery), Emilio Estevez (Da-

niel Avery), Déborah Kara Unger (Sarah), 

Yorick Van Wageningem (Joost) e James 

Nesbitt (Jack) e retrata a peregrinação de 

um grupo de pessoas ao longo do trajeto. 

 

Personagem Tom Avery (Martin Sheen) 

http://www.theway-themovie.com/

Cabe destacar que o caminho repre-

sentado no � lme é o chamado Caminho 

Francês, que parte de Saint Jean Pied de 

Port, ao sul da França. Com cerca de 800 

km, o trajeto leva a Santiago de Composte-

la, na Espanha. Contudo não existe apenas 

o Caminho Francês, mas vários outros ca-

minhos com o mesmo destino: O Caminho 

de Finisterre - Finisterre a (se crase) San-

tiago, O Caminho Inglês - Ferrol a Santiago, 

O Caminho do Norte - Ribadeo a Santiago, 

O Caminho Português - Lisboa ou Porto a 

Santiago e O Caminho Primitivo - Porto do 

Acebo a Santiago. O intuito de todos os ca-

minhos e dos peregrinos, é chegar a Santia-

go de Compostela, onde, segundo a tradi-

ção, estão os restos mortais do apóstolo de 

Cristo, Santiago. Tiago � � lho de Zebedeo 

e Salomé e irmão de João �O Evangelista� 

� após a cruci� cação de Cristo foi pregar 

o evangelho na península ibérica, mas, foi 

martirizado ao retornar para Jerusalém por 

volta do ano 40 D.C. Seu corpo foi recolhido 

por seus discípulos ibéricos que translada-

ram Santiago de volta para Espanha. Sua 

tumba se perdeu ao longo de séculos. Por 

volta de 814, um eremita teve uma visão de 

um Campo de Estrelas (Compostela) que 

indicou a sepultura do Santo. Neste local foi 

�Locomoção aponta 

para questões relativas aos 

grandes ! uxos humanos da 

contemporaneidade�.

http://w .thewa themovie.com/
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construída a primeira igreja que hoje dá lu-

gar à imensa catedral. 

O � lme apresenta em seus primeiros 

momentos a relação conturbada entre o 

médico oftalmologista americano Tom Avery 

(Martin Sheen) e seu � lho Daniel (Emilio 

Estevez). Daniel viaja para a Espanha para 

percorrer o Caminho e morre ao ser pego 

por uma tempestade. Tom vai até a França 

para reclamar o corpo de seu � lho. Chegan-

do lá decide percorrer o Caminho, comple-

tando o percurso que seu � lho havia come-

çado, levando junto às cinzas do rapaz. Ao 

longo de sua jornada Tom se junta a outros 

3 peregrinos: Déborah Kara Unger (Sarah), 

Yorick Van Wageningem (Joost) e James 

Nesbitt (Jack), cada um com seus objetivos 

e problemas ao percorrer o caminho.

Personagens � da direita para esquerda: Joost 

(Yorick Van Wageningem), Jack (James Nesbitt), 

Tom Avery (Martin Sheen) e  Sarah (Déborah 

Kara Unger) -

http://www.theway-themovie.com/

Cada uma das personagens atribui um 

�objetivo� de peregrinação, que por conse-

quência passa a fazer parte da caracteriza-

ção da próxima personagem: Joost um glu-

tão amsterdino está no percurso para perder 

peso e �entrar no antigo terno para o terceiro 

casamento do irmão�. A canadense agres-

siva e refratária Sarah que busca largar o

cigarro �aos pés de Santiago�, Jack escritor 

irlandês com bloqueio criativo. E, o perso-

nagem principal, o médico Tom, carrega as 

cinzas do � lho (Daniel) em uma caixa e as 

vai depositando ao longo do percurso. Con-

tudo, a objetividade simplista inicial de cada 

participante vai, no transcorrer do thriller, 

assumindo outros contornos mostrando his-

tórias pessoais mais complexas e profundas 

que são discutidas ao longo do trajeto.

Entretanto, a discussão de fundo de to-

das as (sem crase) personagens passa pelo 

próprio conceito da peregrinação. Apesar de 

todos terem uma postura não religiosa, há 

uma real preocupação em buscar a �verda-

deira peregrinação�. Aquela mais próxima 

do peregrino do medievo. Cabe ressaltar 

que a concha de Santiago, um dos princi-

pais símbolos do caminho e que é portada 

por todos os peregrinos, representa não só 

a ligação com o Santo, mas, em particular, 

uma medida de comida e água que era ofe-

recida aos peregrinos. Isto é, o peregrino 

comia e bebia o que era ofertado e coubes-

se na concha. 

Contudo: �uma simples experiência de 

privações do conforto moderno no mundo 

http://www.theway-themovie.com/

As personagens são a 

versão anti-heroica e moderna 

dos antigos conquistadores e seus 

territórios em expansão. Entretan-

to, operando na contraparte poéti-

ca destes, o personagens dos road 

movies deslindam as fronteiras de 

si mesmos.
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natural não pode assegurar qualquer feli-

cidade � ou uma possível restauração da 

bondade e da autenticidade dos sentimen-

tos, como prevê a � loso� a rousseauniana�. 

(Markendorf, 2012) O que parece ser a con-

clusão do grupo para esta questão. �Não 

é plausível imaginar que os peregrinos do 

passado fossem alheios às comodidades 

quando essas estavam disponíveis�, ponde-

ra a personagem Sarah, após discussão so-

bre as facilidades atuais do caminho (hotéis 

de luxo, taxis, empresas especializadas em 

carregar excesso de bagagens). 

Detalhe da Catedral de Santiago de 
Compostela 

Acervo Luiz Armando Capra Filho

Neste sentido, as personagens são a 

�versão anti-heroica e moderna dos antigos 

conquistadores e seus territórios em expan-

são. Entretanto, operando na contraparte 

poética destes, o personagens dos road 

movies deslindam as fronteiras de si mes-

mos. (Markendorf, 2012). 

Para Marcio Markendorf (2012) a �via-

gem nos road movies, assim, assume a qua-

lidade de um ato de peregrinação da alma 

ou de uma movimentação nômade em que, 

muito embora mover-se implique um ponto 

de chegada pré-de� nido,mas não de� nitivo, 

a viagem torna-se a própria meta�. Como 

em muitos � lmes desse gênero, a mensa-

gem transmitida é a de que o caminho em 

si é mais importante que o ponto de chega-

da. Corroborando esta posição, The Way 

não termina, como comumente poderia se 

atribuir a esta história, na chegada dos pe-

regrinos à cidade de Compostela. As cenas 

� nais têm os peregrinos na praia de Muxia, 

onde, de fato, literalmente o caminho aca-

ba. Nesta cena são retomados os objetivos 

iniciais da caminhada que são sinceramen-

te abandonados: Joost admite que precisa 

comprar um traje novo e maior, Sarah diz: 

�nunca foi  pelo cigarro� e Jack se diz um 

escritor sem palavras e cada qual segue seu 

destino. Na cena � nal temos o personagem 

Tom Avery de mochila e roupas de caminha-

da em uma localidade magrebina iniciando 

uma nova caminhada.

Neste sentido, o indivíduo, o peregri-

no, se constitui ao realizar o percurso. Está 

entregue à locomoção. The Way, por outro 

lado, mimetiza o trajeto e as experiências, 

acomodando o espectador numa imersão 

cinestética (Bahia, 2009). Este indivíduo 

está � sicamente imóvel, mas se coloca em 

movimento através das representações mi-

diáticas. Ou seja, na midiamoção. 
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No caso especí� co deste road movie, 

cujo tema é a peregrinação, estes conceitos 

se mostram opostos. Para o peregrino, estar 

no percurso é o que importa.  

Ou, parafraseando Daniel para o seu 

pai antes de partir para o Caminho: �You 

don´t choose a life. You live one.� - Você não 

escolhe uma vida. Você vive uma. 

Referências

BAHIA, Marcio. Mídias em movimento: 

conceito de midiamoção e a indústria do 

entretenimento. IN: WALTY, Ivete; CURY, 
M.Z.; ALMEIDA, S.R.G. (orgs). Mobilidades 
culturais: agentes e processos. Belo Hori-
zonte: Veredas &Cenários, 2009. p. 13-30.

BERND, Zilá. (Org.). Dicionário das Mobi-

lidades culturais: percursos americanos. 

Porto Alegre: Literalis, 2010.

BOUVET, Rachel. Percurso IN: BERND, 
Zilá. (Org.). Dicionário das Mobilidades 

culturais: percursos americanos. Porto 
Alegre: Literalis, 2010.

MARKENDORF, Marcio. Road Movie. A 

narrativa de viagem contemporânea. Lon-
drina: Estação Literária, 2012. � Acesso em 
28/11/2015, disponível em http://www.uel.br/
pos/letras/EL/vagao/EL10A-Art16.pdf  

MOSER, Walter. La culture en transit: 

locomotion, mediamotion, artmotion. 

Rio de janeiro: Gragoatá, 2004. � Acesso 
em 30/11/2015, disponível em http://www.
gragoata.uff.br/index.php/gragoata/article/
view/480/401

STRECKER, Marcos. Na estrada � o cin-

ema de Walter Salles. São Paulo: PubliFol-
ha, 2010. 

http://www.theway-themovie.com/ - Acesso 
em 21/12/2105.

IMAGENS

Personagem Tom Avery (Martin Sheen) - 
http://www.theway-themovie.com/

Personagens � da direira para esquerda: 
Joost (Yorick Van Wageningem), Jack (Ja-
mes Nesbitt), Tom Avery (Martin Sheen) e 
Sarah (Déborah Kara Unger) - http://www.
theway-themovie.com/

Sinalização do Caminho de Santiago � Acer-
vo Luiz Armando Capra Filho.

Sinalização do Caminho de Santiago � Acer-
vo Luiz Armando Capra Filho.

Detalhe da Catedral de Santiago de 
Compostela � Acervo Luiz Armando Capra 
Filho.



Revista Mem�ria e Linguagens Culturais  -  58

Adriana Felini - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � 

UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em História pelo UNILASSALE.

Ana Lérida Gutierrez - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais 

� UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Letras � Licenciatura pela UFRGS. 

Especialização em Educação a Distância � SENAC/RS.

Analia Kniest Dornelles - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais 

� UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Ciências Econômicas pela UFRGS. 

Especialização em Gestão Universitária � UFRGS.

Andréa dos Santos Benites - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais � UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Comunicação Social � 

Relações Públicas pela UFRGS. Especialização em Gestão Universitária e em 

Marketing � UFRGS.

Ânia Chala - Aluna do Doutorado em Memória Social e Bens Culturais - UNILAS-

SALE - Canoas/RS. Graduada em Comunicação Social - jornalismo pela UFRGS. 

Especialização em Gestão Universitária - UFRGS. Mestrado em Comunicação e 

Informação - UFRGS.

Bárbara Piffer - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � 

UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Biblioteconomia pela UFRGS.

Claudia de Quadros Rocha - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais � UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Ciências Contábeis pela 

PUC. Especialização em Gestão Pública � UFRGS.

Evelin Stahlhoefer Cotta - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais 

� UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Biblioteconomia pela UFRGS.

Sobre os autores



Mobilidades & Impactos Culturais - 59

Jucelino Viçosa de Viçosa - Aluno do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais � UNILASSALE � Canoas/RS. Graduado em Letras � Português e Licen-

ciatura de Língua Portuguesa pela PUC/RS. Especialização em Letras e Literatura 

Brasileira � URCAMP.

Katiussa Nunes Bueno - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais - 

UNILASSALE - Canoas/RS. Graduada em Biblioteconomia pela UFRGS.

 

Lucia Loss - Aluna Especial do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � 

UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Ciências pela PUC/RS. Especialização 

em Gestão de Pessoas pelo Instituto Educacional do Rio Grande do Sul.

Luciano A. Santarem -  Aluno do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais 

- UNILASSALE - Canoas/RS. Graduado em Arquivologia pela UFRGS.

Luiz Armando Capra Filho  - Aluno do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais - UNILASSALE - Canoas/RS. Graduado em História - Licenciatura pela 

Faculdade Porto-Alegrense. MBA em Gestão Empresarial - FGV. Especialização 

em Manifestações e Processos Culturais - FEEVALE e em História Contemporâ-

nea - UNILASSALE.

Mirela Bonetti - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � UNILAS-

SALE � Canoas/RS. Graduada em Comunicação Social pela UFRGS. Especiali-

zação em Gestão Financeira e Orçamentária em organizações públicas � UFRGS.

Nara Costa - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � 

UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Secretariado Executivo pela PUC/RS.

Roberta F. Fajer -  Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais - UNI-

LASSALE - Canoas/RS. Graduada em Comunicação Visual pela UFPE. Espe-

cialização em Administração e Planejamento de Turismo e em Administração em 

Marketing - FESP UP.



Revista Mem�ria e Linguagens Culturais  -  60

Roberto Limia Fernandes - Aluno do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais � UNILASSALE � Canoas/RS. Graduado em Economia pela UFRGS. 

Especialização em Economia da Cultura - UFRGS.

Rosemeri Antunes dos Santos - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais � UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Comunicação Social � 

Relações Públicas pela UFRGS.

Rosi Mendes - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � 

UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Ciências e em Ciências Jurídicas e 

Sociais pela PUC/RS. Especialização em Gestão Universitária e em Perícia e 

Auditoria - UFRGS

Sandra Ledesma - Aluna do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais � 

UNILASSALE � Canoas/RS. Graduada em Pedagogia pela UFRGS.

Saulo Padoin Chielle - Aluno do Doutorado em Memória Social e Bens Culturais 

- UNILASSALE - Canoas/RS. Graduado em Engenharia Ambiental pela ULBRA. 

MBA em Gestão Empresarial - FGV. Mestrado em Avaliação de Impactos Ambien-

tais - UNILASSALE.

Wilson Severo da Rosa - Aluno do Mestrado em Memória Social e Bens 

Culturais � UNILASSALE � Canoas/RS. Graduado em Comunicação Social - 

Jornalismo,Especialização em TV Digital e Convergência Midiática pela 

UNISINOS.



Mobilidades & Impactos Culturais - 61

Bruno Catalano nasceu no Marrocos em 1960 e ainda na adolescência se viu no exílio 

sendo acolhido em Marselha em meados dos anos 70 para um novo começo de vida sem 

esquecer a memória dolorosa do desenraizamento. Aos 18 anos abraçou o ofício de 

marinheiro, ao voltar à terra � rme trabalhou como eletricista. Homem maduro, aos 30 anos 

descobriu a escultura de Rodin, Giacometti e César e através da argila passa a dedicar sua 

existência ao ofício, evoluindo para o trabalho em bronze. A obra �Os Viajantes� faz parte 

de uma coleção de esculturas de maior prestígio sendo objeto de exposições ao redor do 

mundo.

�Os  Viajantes� de Bruno Catalano representa este homem entregue a si mesmo, um 

impulso homem no in� nito do tempo e do espaço. Sua casa é apenas uma mala a ser 

gradualmente reduzida de tudo o que ele considerava essencial e  habilmente construído por 

nossas sociedades. Já não é o mundo, mas o homem de um homem no mundo, cheio de 

cultura, mas frágil à imensidão.

Roberto Limia Fernandes

�No meu trabalho, estou sempre em busca de movimento e da ex-

pressão de sentimentos, eu quebro a forma da inércia em cera para 

dar-lhes vida. Do Marrocos vêm essas malas cheias de memórias que 

eu represento  tantas vezes. Elas contêm não apenas as imagens, 

mas também as experiências e desejos. Minhas raízes do movimento�. 

 Bruno Catalano



Revista Mem�ria e Linguagens Culturais  -  62

Programa de Pós-Graduação em Memória Social 

e Bens Culturais

O PPGMSBC busca:

I. Aprimorar da formação e quali� cação pro� ssional, a produção e divulgação do conheci-
mento cientí� co e a postura ética, tendo em vista as demandas da sociedade contempo-
rânea na área da cultura e dos bens culturais.

II. Formar pesquisadores, docentes e pro� ssionais para atuarem nas áreas da memó-
ria social, da cultura e da gestão dos bens culturais, na graduação e pós-graduação 
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memória social, nos bens culturais, em gestão cultural, indústrias criativas, economia da 
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imagética, pictórica, cinematográ� ca, arquitetônica � em perspectivas inter, multi e 

trans-disciplinares. Contempla as relações plurais entre memória, linguagem, cultura 
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