
 

 

 1 

 
 
 
 
 
 

 
Recepção, Memória e Migração: O Brasil 
Imaginado por Migrantes Transnacionais 

 
Liliane Dutra BRIGNOL1 

Augusto Acosta de VASCONCELOS2 
Andressa Spencer de MELLO3 

Caroline dos SANTOS4 
Laura Roratto FOLETTO5 

 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 

 

Este trabalho se situa no contexto de um projeto de pesquisa que tem o 

objetivo de investigar de que modo as representações midiáticas influenciam 

na recepção dos migrantes, de forma a participar na construção de imaginários 

em torno do Brasil como lugar para viver, estudar e trabalhar. Busca-se, desta 

forma, entender a relação entre as representações do Brasil experimentadas 

no país de nascimento, sobretudo através de usos sociais das mídias, e as 

renovadas depois da migração, em confronto com as experiências vividas no 

cotidiano dos migrantes. 

Historicamente, o Brasil foi um país receptor de migração, o que vem se 

reforçando na última década, com o incremento da chegada de migrantes de 

diferentes países e continentes, vindos, especialmente, dos países vizinhos da 

América do Sul, mas aparecem, também, de outros países da América Latina, 

e, até mesmo, outros países em desenvolvimento ou desenvolvidos (COGO; 

BADET, 2013). Isso ratifica a tendência global de novos fluxos migratórios, que 
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desfazem a polarização do movimento no sentido sul-norte, já que aumentam 

as redes migratórias em direção a países em desenvolvimento (movimentos 

sul-sul ou norte-sul). 

Neste contexto, compreender o imaginário de Brasil para migrantes 

transnacionais que escolheram o país como local para viver significa buscar 

entrelaçamentos entre identidades, representações e memórias. E isto se 

propõe fazer por meio de um estudo de recepção, entendido como perspectiva 

teórico-metodológica a pensar o processo de comunicação a partir de 

complexas relações de construção de sentidos dos sujeitos a partir das mídias. 

Parte-se, sobretudo, da vertente que busca compreender os usos 

sociais das mídias, tendo como base a perspectiva das medições de Martín-

Barbero (2001; 2002), que fundamenta-se na necessidade de estudo das 

mídias a partir da relação entre inovações culturais e usos sociais. Com este 

entendimento, Martín-Barbero identifica os modos de uso das tecnologias como 

formas de resistência, em um deslocamento do olhar da técnica em si para 

seus modos de apropriação, principalmente pelas classes populares.  

No que define como pensar as tecnologias através do popular, sua 

construção aproxima-se uma vez mais do que propõe De Certeau quanto à 

possibilidade de ação desde o lugar do outro. Martín-Barbero diz que esse 

movimento nada tem a ver com o fetichismo e a fascinação da técnica 

recorrentes em muitas pesquisas da área, pois parte da compreensão de que 

as tecnologias não são meras ferramentas dóceis e transparentes e não se 

deixam usar de qualquer modo, mas são a instância de realização de uma 

cultura e do domínio nas relações culturais: “Pero el rediseño es posible, si no 

como estrategia al menos como táctica, en el sentido que le da Michel de 

Certeau: el modo de lucha de aquél que no puede retirarse a su lugar y se ve 

obligado a luchar en el terreno del adversario” ( MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 

189-190). 

Como técnicas de pesquisa, busca-se combinar entrevistas em 

profundidade de relatos de história de vida e história de vida midiática. Nesse 

sentido, as entrevistas foram dividias em três eixos: “Trajetória de migração e 

Brasil”, momento em que os entrevistados puderam contar um pouco de sua 

história antes de migrar, como sobre seu cotidiano e a realidade de seu país de 
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origem; “Mídias no país de nascimento”, eixo sobre a relação dos migrantes 

com os diferentes meios de comunicação e o tipo de informação sobre o Brasil 

a que tinham acesso; “Usos da Mídia e internet”, fase na qual as perguntas 

foram específicas sobre usos que os entrevistados fazem das diferentes 

mídias. 

Até o momento, foram feitas 13 de um total de 15 entrevistas em 

profundidade previstas até o final do projeto. Das entrevistas realizadas, três 

foram com mulheres (uma nascida no Peru, uma em Guiné-Bissau, e uma na 

Colômbia), e dez com homens (um nascido no Uruguai, um na Hungria, três no 

Peru, um em Guiné-Bissau e quatro no Haiti). Suas idades variam de 23 a 62 

anos. O tempo de residência desses migrantes no Brasil varia entre um e 13 

anos, e residem em três cidades gaúchas: Santa Maria, Bento Gonçalves e 

Porto Alegre. 

A recepção midiática, sobretudo televisiva, mostra-se, nas entrevistas 

realizadas como conformadora de imaginários sociais sobre o Brasil como país 

de migração para os sujeitos entrevistados, principalmente no momento da 

construção dos projetos de migração. Os imaginários sobre o país vão sendo 

construídos a partir de uma memória com base em referências a telenovelas, 

telejornais, filmes, músicas e outros produtos midiáticos, assim como a partir de 

relatos de outros migrantes que compõem a rede de contato e apoio dos 

entrevistados. 

Como sentidos construídos sobre o Brasil nas narrativas migrantes, 

destacamos a permanência de um imaginário em torno do país tropical e das 

festas – construções ainda bastantes presentes. A violência, assim como 

referências a elementos celebrativos, como as praias, o carnaval, o samba e o 

futebol, se mantém no imaginário dos entrevistados, sobretudo a partir de 

memórias da recepção de telenovelas e telejornais. 

Entretanto, o Brasil dos migrantes entrevistados não conjuga apenas 

construções dicotômicas entre o festivo e o violento. Ele aparece também como 

país que oferece oportunidade de crescimento e alternativa diante de situações 

de crise, seja de ordem natural ou econômica. As entrevistas sinalizam também 

para as diferenças entre o Brasil imaginado antes de migrar e o Brasil vivido no 

cotidiano dos sujeitos. Essas diferenças podem ser observadas, por exemplo, 
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no distanciamento entre o Brasil tropical a que consumiam pelos meios de 

comunicação e o Brasil do Sul, do frio e da cultura gaúcha, a que muitos 

conhecem só depois de migrar.  
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